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Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai 
Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. 

(QS. al-Ahzab [33]: 33)

Pengantar

Bismillâhirrahmânirrahîm

Ayat Tathhir (ayat ke-33 surah al-Ahzab [33]) merupakan kunci 
untuk memahami banyak persoalan di dalam bidang pemikiran 
dan keilmuan Islam. Dari ayat yang suci inilah kita dapat bertolak 
untuk membatasi dan menentukan pola pikir terhadap Islam, 
baik dasar-dasar (ushûl)-nya dan juga cabang-cabang (furû)-nya, 
pascawafat Rasulullah saw. 

Mengingat pentingnya ayat suci ini karena fungsinya sebagai 
penjelas persoalan yang sensitif dan urgen di dalam Islam ini, 
saya pun berusaha sebisa mungkin untuk mengkajinya secara 
khusus, ringkas dan terfokus. Saya memohon kepada Allah Swt 
untuk memberikan petunjuk ke jalan yang benar di dalam kajian 
ini dan menjadikannya bermanfaat untuk terlaksananya misi ini.

Muhammad Mahdi Ashifi 
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Pendahuluan

Setelah beriman kepada Allah Swt, Rasul-Nya dan hari akhir, 
seorang muslim tidak menemukan persoalan lain di dalam 
agamanya yang lebih penting dari mengenal sumber yang 
darinya dia mendapatkan pancaran agama Allah Swt, baik dasar-
dasar (ushûl)-nya dan juga hukum-hukumnya.

Allah Swt telah menugaskan hamba-hamba-Nya untuk 
melaksanakan hukum-hukum-Nya. Dia telah menetapkan bagi 
mereka asas-asas dan aturan-aturan yang rinci untuk perkara-
perkara yang halal dan yang haram. Tidak ada sesuatu apa pun 
melainkan Allah Swt telah menentukan baginya salah satu hukum 
tertentu di antara wajib, haram, makruh, sunah (mustahab) atau 
mubah.

Untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Swt yang berkaitan 
dengan ibadah, muamalah dan semua hal yang berkaitan dengan 
agama, seperti akhlak dan keyakinan-keyakinan, seorang muslim 
hendaknya merujuk kepada sumber yang terpercaya dan diyakini 
bersambung kepada Allah Swt. Dia tidak boleh melabeli hukum 
apa pun dengan predikat syariat dan menisbatkannya kepada 
Allah Swt selama hukum tersebut tidak diambil dari salah satu 
sumber syariat terpercaya yang telah Allah Swt tentukan sendiri 
bagi hamba-hamba-Nya.

Seringkali perbedaan pandangan dan pendapat di dalam 
fi kih dan akidah dipahami sebagai efek dari perbedaan sumber-
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sumber yang dirujuk para ulama pada saat hendak mengenali 
agama Allah Swt.

Oleh karena itu, pencarian sumber syariat yang benar 
merupakan persoalan dan tanggung jawab terpenting bagi insan 
muslim setelah tauhid dan kenabian. Dia akan dihisab dan ditanya 
tentang setiap perbuatan yang dilakukannya atas nama agama; 
tentang setiap hukum yang dinisbatkannya kepada agama Allah 
Swt; tentang setiap amal dan sikap yang diperbuatnya atas nama 
agama; tentang sumber hukum yang telah dijadikannya sebagai 
rujukan serta tentang sejauh mana keyakinan dan keimanannya 
pada saat dia menisbatkan sumber hukum ini kepada Allah Swt.

Karena nilai penting yang dimiliki oleh sumber-sumber syariat 
ini, maka kami pun terdorong untuk mengkaji tentang persoalan 
sumber-sumber syariat pascawafatnya Rasulullah saw.

Sunah Nabi

Tidak diragukan bahwa sumber syariat (baca: hukum-hukum) 
Allah Swt yang pertama bagi kaum muslimin adalah al-Quran al-
Karim.

Demikian juga tidak diragukan bahwa sumber syariat yang 
kedua setelah al-Quran adalah sunah Nabi saw, yaitu perbuatan, 
perkataan dan pengesahan beliau. Sunah Nabi saw ini berada di 
tingkatan kedua setelah Kitabullah Swt.

Sunah Nabi saw mengandung penjelasan rinci bagi ayat-ayat 
al-Quran yang universal, menjelaskan ayat-ayat yang mutasyâbih 
dan menyebutkan serta menerangkan secara rinci hukum-
hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Quran.

Sejarah mencatat adanya aliran yang meyakini bahwa 
sunah Nabi saw tidak diperlukan sebagai sumber syariat dan 
menganggapnya sebagai hasil ijtihad pribadi Nabi saw. Tapi 
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aliran ini tidak berumur panjang meskipun ia pernah ada untuk 
waktu yang cukup lama dan beberapa serpihannya pun masih 
ada hingga saat ini. Ada pun kaum muslimin tetap mengamalkan 
sunah Nabi saw dan bersandar kepadanya sebagai salah satu 
sumber asasi untuk memahami Islam serta syariat-syariatnya. 

Sebenarnya kita tidak perlu membahas dan mendiskusikan 
persoalan ini. Karena telah cukup bagi kita sikap kaum muslimin 
yang tetap mengamalkan sunah dan bersandar kepadanya 
sebagai sumber asasi yang sejati bagi Islam.

Tiga Pertanyaan tentang Sunah Nabi Saw

Di antara yang harus kita katakan adalah bahwa kaum 
muslimin menghadapi banyak rintangan di jalur menuju kepada 
sunah Nabi saw. Jalur yang menuju kepada hadis-hadis dan sunah 
Rasulullah saw dipenuhi berbagai persoalan dan rintangan yang 
menyulitkan kaum muslimin untuk memperoleh hadis-hadis 
Nabi mereka dan mengambil darinya ajaran-ajaran serta hukum-
hukum agama mereka, baik yang universal dan yang parsialnya, 
secara mendetail dan sempurna.

Rintangan-rintangan ini merupakan persoalan terberat yang 
dihadapi oleh para ulama kaum muslimin dan dunia keilmuan 
Islam di bidang fi kih, akidah, akhlak dan tafsir. Seandainya 
saja jalan yang menuju kepada hadis Rasulullah saw mudah, 
niscaya tidak akan ada perbedaan pandangan dan pemahaman 
terhadap dasar-dasar agama (ushûluddin) serta cabang-
cabangnya (furû’uddîn), selain tidak akan terjadi juga berbagai 
penyimpangan yang pada kenyataannya telah terjadi terhadap 
ajaran-ajaran Islam di sepanjang sejarah sejarahnya yang 
kemudian menjadi pemicu beragam malapetaka yang menimpa 
kaum muslimin di sepanjang sejarah mereka.
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Berikut ini kami ingin mengemukakan tiga pertanyaan 
tentang persoalan ini:

Apa faktor-faktor yang menyebabkan sangat sulitnya 1. 
mendapatkan sunah Nabi saw di banyak  keadaan?

Bagaimana cara yang digunakan para ulama dan fukaha 2. 
kaum muslimin di dalam menyimpulkan hukum syariat 
melalui jalur yang panjang dan dipenuhi banyak rintangan 
ini yang memisahkan antara mereka dengan sunah Nabi 
saw? 

Disebabkan hukum syariat merupakan kebutuhan 
mendesak di dalam kehidupan umat Islam, maka hukum 
syariat harus berlandaskan sumber, dalil dan hujah 
(argumen) yang pasti. Jika seorang fakih tidak bersandar 
kepada sumber yang syariat dan hujah yang qath’i (pasti), 
dia tidak boleh mengklaim hukum syariat. Apabila para 
fukaha tidak menemukan hukum di dalam al-Quran, 
sementara sulit juga bagi mereka untuk bisa mendapatkan 
sunah Nabi saw, maka bagaimana mungkin mereka dapat 
menyimpulkan hukum syariat? Dari sumber apa mereka 
mengambil hukum syariat? Dengan ungkapan lain, 
bagaimana para fukaha menghadapi problem ini pada 
saat menyimpulkan hukum syariat?

Terlepas dari cara yang digunakan para fukaha dalam 3. 
menyimpulkan hukum syariat, apa solusi yang telah 
dipersiapkan Islam untuk kondisi seperti ini yang 
merupakan kondisi yang sebelumnya telah terbayangkan 
dan terperkirakan keterjadiannya? Apakah Islam 
memberikan peluang kepada para fukaha dan ulama 
untuk dapat sampai kepada sunah Nabi saw melalui 
renggang waktu yang panjang yang memisahkan antara 
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kita dengan kehidupan Rasulullah saw di samping 
banyaknya rintangan yang menghalangi kita untuk bisa 
sampai kepada sunah Nabi saw? Jika peluang itu terbuka, 
bagaimanakah caranya?

Itulah tiga pertanyaan penting yang kami paparkan untuk 
dijawab dan kita akan berusaha untuk menjawabnya. Adapun 
jawaban untuk tiga pertanyaan tersebut—di dalam kajian 
kita ini—akan menjadi pendahuluan untuk pembahasan ayat 
Tathhir.   

1. Rintangan-Rintangan di Jalur Menuju kepada Sunah Nabi 

Rintangan-rintangan ini jumlahnya banyak. Kami akan 
menjelaskan beberapa contoh terpenting darinya yang 
menyebabkan generasi-generasi setelah masa pertama Islam 
sulit mendapatkan sunah Nabi pascawafat beliau.

Bagaimanapun kita meragukan sebagian dari rintangan-
rintangan yang akan kami jelaskan. Tapi kita tidak bisa meragukan 
dampak negatif dari rintangan-rintangan ini, yaitu sulitnya jalan 
yang harus ditempuh untuk mendapatkan sunah Nabi saw 
kecuali ruang yang sangat kecil yang masih mudah dilalui untuk 
mendapatkan riwayat-riwayat sahih dan qath’i dari Rasulullah 
saw. Celah mudah ini sangatlah terbatas jika dibandingkan 
dengan jumlah sunah Nabi saw yang seyogianya didapatkan.

Berikut ini kami akan menyebutkan beberapa contoh rintangan 

yang dihadapi umat Islam keti ka mereka hendak mendapatkan 

sunah Nabi mereka:

a. Tidak Adanya Perhatian Sahabat terhadap Hadis

Para sahabat tidak memiliki perhatian besar terhadap 
penulisan hadis dan sunah Rasulullah saw secara teliti 
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sehingga mengakibatkan hilangnya sejumlah besar ajaran 
sunah pascawafat Rasulullah saw, atau menyebabkan 
perselisihan mereka terhadap sunah di dalam perkara-perkara 
yang telah jelas di kehidupan Rasulullah saw. Jika saja mereka 
memberikan sedikit perhatian mereka di masa-masa hidup 
Rasulullah saw, niscaya sunah-sunah tidak akan tersembunyi 
dari pengetahuan mereka.1

Contoh-contoh untuk hal tersebut banyak terjadi di dalam 
sejarah para sahabat. Misalnya, Umar bin Khaththab telah 
lupa yang pernah dibaca Rasulullah saw di dalam salat Id. 

1 Rasulullah saw telah meminta para sahabatnya untuk menulis sunah dan 
hadis serta menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak menghadiri 
majelis beliau. Di dalam sebuah khotbah yang terkenal di Masjid Khaif, 
Rasulullah saw bersabda, “Semoga Allah Swt menjadikan bercahaya orang 
yang mendengarkan perkataanku, kemudian memahaminya dengan saksama, 
dan kemudian menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. 
Mungkin saja orang yang membawa fi qh (ilmu agama) tidak memilikinya, dan 
mungkin saja orang yang membawa fi qh menyampaikannya kepada orang 
yang lebih mengetahuinya. (Mustadrak al-Hâkim: 1/87). 

Rasulullah saw juga bersabda, “Kalian mendengarkan, didengar dari kalian, dan 
menjadikan orang-orang di antara kalian mendengar.” (Mustadrak al-Hâkim: 
1/105).

Suatu ketika, Abdullah bin Umar ingin menulis perkataan dari Rasulullah saw. 
Dia pun berkata, “Ya Rasulullah, bolehkah aku menulis apa yang kudengar 
dari Anda?” Rasulullah saw menjawab, “Ya.” Lalu aku (Abdullah bin Umar) 
berkata, “Pada saat marah dan rida?” Beliau menjawab, “Ya. Sungguh aku tidak 
mengatakan kecuali kebenaran.” (Mustadrak al-Hâkim: 1/105).

Orang-orang Qurasy pernah melarang Abdullah bin Umar untuk menulis hadis 
dari Rasulullah saw. Ketika itu dia pun berhenti menulis. Dia berkata, “Kemudian 
aku adukan hal itu kepada Rasulullah saw, lalu beliau bersabda, ‘Tulislah! Demi 
Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, tidaklah keluar dari sini kecuali 
kebenaran,’ seraya menunjuk mulut beliau.” (Mustadrak al-Hâkim: 1/106).

Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda, 
“Ikatlah ilmu!” Aku (Abdullah bin Umar) bertanya, “Apa yang bisa mengikatnya?” 
Beliau bersabda, “Penulisannya.” (Mustadrak al-Hâkim: 1/106).
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Ketika itu dia malah bertanya surah al-Quran apa yang harus 
dibaca di dalam salat Id.

Ubaidillah meriwayatkan bahwa Umar pernah hendak 
melakukan salat d. Kemudian dia mengirimi surah kepada 
Abu Waqid Laitsi yang berbunyi, “Apa yang pernah dibaca 
oleh Nabi saw di hari seperti ini?” Dia (Abu Waqid) menjawab, 
“Surah Qaf dan surah Iqtarabat (surah al-Qamar).”2

Muslim meriwayatkan di dalam kitab Shahih-nya dari 
Abdurrahman bin Bazi dari ayahnya yang berkata bahwa 
seorang lelaki telah datang kepada Umar, lalu bertanya, “Aku 
dalam keadaan janabah dan tidak mendapatkan air.” Dia 
(Umar) mengatakan, “Jangan salat!” Kemudian Ammar berkata, 
“Apakah Anda tidak ingat, Amirul Mukminin, ketika saya dan 
Anda berada di tengah-tengah pasukan perang, kita berdua 
mengalami janabah dan kita tidak menemukan air. Saat itu, 
Anda tidak melakukan salat. Sedangkan saya berguling-
guling di tanah, lalu melakukan salat. Kemudian Nabi saw 
mengatakan, ‘Melainkan cukup bagimu menepukkan kedua 
telapak tanganmu ke tanah, kemudian tiup, dan kemudian 
engkau usap dengan keduanya wajah dan kedua telapak 
tanganmu.’” Umar pun berkata, “Takutlah engkau kepada 
Allah, hai Ammar!” Ammar berkata, “Jika Anda menginginkan, 
saya tidak akan menyampaikan hadis ini.”3

Bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut banyak, dan kita 
tidak dalam rangka ingin menyebutkan dan membahasnya. 

2 Al-Ghadîr: 6/320, dinukil dari Shahih Muslim: 1/242; Sunan Abu Daud: 2/280; 
Muwaththa’ Mâlik: 1/147; Sunan Ibnu Majah: 1/188; Shahih al-Tirmidzi: 1/106; 
Sunan al-Nasai: 3/184; dan Sunan al-Baihaqi: 3/294. Ada pun teks hadis yang 
dipakai adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

3 Shahih Muslim: 1/193; di dalam al-Ghadîr: 6/83, dinukil dari Sunan Abu Daud: 
1/53; Sunan Ibnu Majah: 1/200; Musnad Ahmad: 4/265; Sunan al-Nasai: 1/59 dan 
61; dan Sunan Baihaqi: 1/209.

Pust
ak

a 
Syi

ah



20
Muhammad Mahdi Ashifi 

Tapi semua bukti itu menunjukkan bahwa para sahabat 
Rasulullah saw tidak memiliki perhatian untuk melestarikan 
apa-apa yang mereka dengar dan mereka lihat dari beliau. 
Di waktu yang sama, mereka juga tidak mempersiapkan 
diri-diri mereka untuk menjadi para pelopor umat Islam di 
dalam periwayatan hadis dan penyampaian fatwa agama 
pascawafatnya Rasulullah saw.

Keadaan para sahabat Rasulullah saw di Madinah adalah 
seperti yang diceritakan oleh Ibnu Hazm sebagai berikut.

“Mereka semua sibuk mencari pemenuhan kebutuhan hidup 
karena sulitnya bahan makanan dan susahnya kehidupan 
di tanah Hijaz. Adapun beliau –yakni Rasulullah saw—
menyampaikan fatwa dan memberikan hukum kepada 
beberapa sahabatnya saja. Sedangkan hujah berlaku terhadap 
semua orang yang tidak hadir di majelis beliau dengan cara 
penukilan orang-orang yang hadir, dan mereka hanya satu 
atau dua orang saja.”4

Para sahabat juga tidak terbiasa untuk mulai bertanya kepada 
Rasulullah saw tentang urusan-urusan agama. Sampai-sampai 
sebagian mereka menunggu-nunggu kedatangan orang Arab 
badui dari gunung untuk bertanya kepada Rasulullah saw 
tentang suatu urusan agama, baru mereka pun mendengarkan 
hadis beliau.

Imam Ali bin Abi Thalib as berkata:

“Tidak semua sahabat terbiasa bertanya kepadanya—yakni 
kepada Rasulullah—tentang sesuatu sehingga mereka 
memahami. Di antara mereka ada yang bertanya tetapi 
tidak berusaha memahaminya. Sampai-sampai mereka 

4 Al-Ushûl al-‘Âmmah li al-Fiqh al-Muqârin: 172, dinukil dari Tamhîd li Târîkh al-
Falsafah al-Islamiyah: 123.
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mengharapkan kedatangan orang Arab badui atau orang 
yang kebetulan lewat bertanya kepada Rasulullah, baru 
mereka (para sahabat) pun mendengarkan (mendengarkan 
hadis beliau sebagai jawaban bagi pertanyaan orang Arab 
badui atau orang yang kebetulan lewat tersebut—penerj).5

Bahkan para sahabat Rasulullah saw telah sampai pada batasan 
merasa terganggu dengan pertanyaan tentang sesuatu-
sesuatu yang belum terjadi dan tidak diperlukan di masa 
mereka. Mereka secara terang-terangan memperlihatkan 
ketergangguan mereka oleh pertanyaan-pertanyaan seperti 
itu.

Umar bin Khaththab pernah berkata di atas mimbar, “Demi 
Allah, telah mempersulit diri orang yang bertanya tentang apa 
yang belum ada. Karena sungguh Allah Swt telah menjelaskan 
sesuatu yang ada.”

Dia juga berkata, “Tidak boleh bagi seorang pun bertanya 
tentang sesuatu yang tidak ada. Karena Allah Swt telah 
mengeluarkan ketetapan (qadha) pada sesuatu yang ada.”

Ibnu Umar juga berkata, “Aku telah mendengar Umar melaknat 
orang yang bertanya tentang apa yang belum ada.”

Sebenarnya tidak salah orang-orang bertanya kepada para 
sahabat Rasulullah saw tentang sunah dan hadis beliau yang 
berkaitan dengan perkara-perkara dan kejadian-kejadian yang 
akan dihadapi umat Islam di kemudian hari, meskipun pada 
masa sekarang mereka tidak membutuhkannya. Manfaatnya 
adalah agar mereka mengetahui sunah dan hadis Rasulullah 
saw untuk disampaikan kepada generasi yang akan datang 

5 Al-Ghadîr: 6/92, dinukil dari Sunan al-Dârami: 1/50 dan setelahnya.
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agar generasi itu menjadikannya sebagai landasan hidup dan 
beramal.

Tentu saja itu bukan merupakan perbuatan tercela. Yang 
sebenarnya menjadi persoalan adalah bahwa para sahabat 
Rasulullah saw tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan 
dan mencatat hadis beliau secara serius. Mereka tidak 
mempersiapkan diri untuk menyampaikan pusaka Rasulullah 
saw yang berupa ilmu kepada generasi-generasi selanjutnya. 
Meskipun demikian, persoalan perkaderan orang-orang yang 
akan menyampaikan pusaka sunah Nabi saw kepada umat 
Islam bukanlah hal yang tidak diketahui atau diabaikan oleh 
beliau. Sebaliknya, untuk persoalan ini Rasulullah saw telah 
mengatur rencana lain dengan perintah dari Allah Swt yang 
akan kita bicarakan di dalam kajian ini.

b. Adanya Pencegahan Penulisan Sunah Rasulullah Saw

Seandainya kaum muslimin menyadari kesalahan mereka 
dengan tidak melestarikan sunah Nabi saw di masa kehidupan 
beliau dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut setelah 
Rasulullah saw wafat dengan menulis hadis-hadis dan sunah 
beliau yang masih mereka hafal, tentu persoalannya akan 
jauh lebih ringan dan mereka pun akan mampu melestarikan 
bagi kita sejumlah besar hadis dan sunah Rasulullah saw dari 
kelangkaan dan kepunahan. Karena saat itu, di Madinah, 
khususnya, dan di seluruh negeri Islam, umumnya, masih 
terdapat banyak orang saleh di antara para sahabat Rasulullah 
saw yang dikenal oleh kaum muslimin dengan kejujuran, 
keistikamahan dan kesetiaan mereka dalam mengikuti sunah 
Rasulullah saw.
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Tapi, sangat disayangkan sekali, sekelompok sahabat 
besar—entah apa sebabnya—justru malah tidak menyukai 
adanya kegiatan penulisan hadis Rasulullah saw. Bahkan, 
dalam beberapa keadaan, mereka menentang dan melarang 
hal tersebut secara resmi dan terang-terangan. Kemudian 
mereka menyebutkan beberapa alasan dan pembenaran bagi 
pencegahan ini yang hingga saat ini kita masih meragukan 
kejadian dan kebenarannya, meskipun tentu saja keraguan ini 
bukan terhadap niat-niat mereka.

Alasan mereka melakukan pencegahan ini adalah bahwa 
perhatian terhadap hadis dan penulisannya dapat 
menyebabkan orang-orang berpaling dari al-Quran atau 
dapat menyebabkan ayat-ayat al-Quran tercampur aduk 
dengan selainnya, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-
umat sebelumnya.

Akan tetapi kita menyaksikan bahwa setelah itu, dan setelah 
kehilangan banyak kesempatan, kaum muslimin mulai 
mencatat dan membukukan apa-apa yang masih tersisa dari 
hadis dan sunah tanpa menyebabkan keberpalingan orang-
orang dari al-Quran atau bercampuraduknya ia dengan 
selainnya. 

Bagaimanapun juga, ketidaksukaan sejumlah sahabat besar 
terhadap penulisan hadis Rasulullah saw benar-benar terjadi 
di dalam sejarah. Buku-buku rujukan sirah, sejarah dan hadis 
telah membuktikan kejadiannya sehingga tidak mungkin lagi 
untuk disangsikan.

Demikian juga jelas dan tidak dapat disangsikan atau 
dipungkiri bahwa hal tersebut menyebabkan dunia keilmuan 
Islam mengalami kerugian besar karena telah kehilangan 
banyak sunah Nabi saw.
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Kami tidak meragukan ketulusan niat para sahabat yang 
berpendapat bahwa penulisan sunah Nabi saw harus dilarang. 
Kendati demikian, kami juga tetap mengizinkan diri-diri kami 
untuk mengkritisi kejadian dan kebenaran alasan-alasan 
sebagaimana yang telah mereka kemukakan.

Ketidaksukaan dan larangan ini timbul dari sejumlah sahabat 
secara langsung setelah Rasulullah saw wafat dan terus 
berlangsung menjadi seakan-akan sebuah sikap syariat hingga 
permulaan abad ke-2 H, sebagaimana yang akan kita ketahui 
nanti. Selama itulah kaum muslimin dilarang untuk menulis, 
menyusun dan membukukan sunah Rasulullah saw di dalam 
suatu aktivitas ilmiah yang terorganisir, meskipun selama itu 
juga negeri-negeri Islam tidak pernah kosong dari sejumlah 
sahabat dan tabiin (generasi setelah sahabat) yang tidak 
terpengaruh oleh pandangan ini dan tetap mengumpulkan 
semampu mereka sunah Rasulullah saw untuk diwariskan 
kepada kita. Hanya Allah Swt yang mengetahui seberapa 
banyak sunah Nabi saw yang hilang dan seberapa parah 
kerugian yang dialami oleh kaum muslimin dan dunia 
keilmuan Islam selama kurun waktu tersebut.

Berikut ini kami akan menyebutkan beberapa bukti sejarah 
yang menunjukkan adanya pencegahan dan pelarangan 
resmi untuk penulisan hadis dan sunah Rasulullah saw.

Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada 
Aisyah yang berkata, “Ayahku telah mengumpulkan hadis dari 
Rasulullah sebanyak lima ratus hadis. Kemudian dia bermalam 
dengan keadaan gelisah. Keadaannya sangat membuatku 
khawatir. Aku pun berkata, ‘Mungkin dia gelisah karena sebuah 
keluhan atau sesuatu yang sampai kepadanya.’ Ketika di pagi 
hari,  dia berkata, ‘Putriku, bawa kemari hadis-hadis yang ada 
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padamu!’ Aku pun menyerahkan hadis-hadis itu kepadanya, 
lalu dia membakarnya, dan kemudian berkata, ‘Aku takut 
mati sementara hadis-hadis ini ada padamu, lalu masuk ke 
dalamnya hadis-hadis dari seseorang yang telah kupercaya 
dan kuyakini, tetapi tidak seperti yang dia (Rasulullah saw) 
sampaikan kepadaku. Akibatnya aku bertanggung jawab atas 
hal itu.’”

Umar bin Khaththab telah melarang para sahabat Nabi saw 
untuk meriwayatkan hadis beliau.

Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada 
Qardzah bin Ka’ab yang berkata, “Kami pernah keluar menuju 
Irak. Ketika itu, Umar bin Khaththab ikut berjalan bersama 
kami menuju ke Shirar (sebuah anak Sungai Furat), kemudian 
dia berwudu, lalu berkata, ‘Apakah kalian tahu kenapa aku 
ikut berjalan bersama kalian?’ Mereka menjawab, ‘Ya, kami 
para sahabat Rasulullah. Karena itu Anda berjalan bersama 
kami.’ Umar berkata, ‘Kalian hendak mendatangi penduduk 
suatu kampung yang riuhnya suara bacaan al-Quran [mereka] 
seperti riuh suara lebah. Maka jangan kalian menyampaikan 
hadis-hadis kepada mereka sehingga kalian akan disibukkan 
oleh mereka. Sampaikanlah kepada mereka hanya al-Quran 
dan kurangilah penyampaian riwayat dari Rasulullah.’”6

Hakim juga meriwayatkan dengan sanad dari Sa’ad bin 
Ibrahim, dari ayahnya yang berkata, “Umar bin Khaththab 
berkata kepada Ibnu Mas’ud, Abu Darda dan Abu Dzar, 
‘Kenapa kalian menyebarkan hadis Rasulullah?!’ Saya (perawi) 
kira dia (Umar) memenjarakan mereka di Madinah hingga dia 
meninggal.”7

6 Mustadrak al-Shahîhain, Hakim: 1/102.
7 Ibid: 1/110.
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Thabrani meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdurrahim bahwa 
Umar memenjarakan tiga orang: Ibnu Mas’ud, Abu Darda 
dan Abu Mas’ud Anshari, lalu berkata, ‘Kalian telah banyak 
meriwayatkan hadis dari Rasulullah.’ Dia memenjarakan 
mereka di Madinah hingga dia terbunuh.8

Di masa kekhilafahan Umar bin Khaththab, kebutuhan telah 
mendesak para sahabat untuk menulis hadis Rasulullah saw. 
Namun, Umar melarang mereka melakukannya.

Di dalam kitab Tanwîr al-Hawâlik, Suyuthi mengatakan, 
“Dari Zuhri, dia berkata, ‘Urwah menyampaikan kepadaku 
dari Zubair bahwa Umar bin Khaththab berkehendak untuk 
menulis sunah-sunah. Dia pun meminta pandangan para 
sahabat Rasulullah saw. Mayoritas sahabat menganjurkan hal 
tersebut. Kemudian dia mengurung diri selama sebulan untuk 
beristikharah kepada Allah Swt sekaitan dengan itu karena dia 
merasa ragu. Di suatu pagi hari, Allah Swt telah menetapkan 
tekadnya. Maka Umar pun berkata, ‘Sebagaimana yang telah 
kalian ketahui bahwa aku telah mengatakan kepada kalian 
tentang penulisan sunah-sunah. Kemudian aku teringat 
tentang orang-orang Ahlulkitab sebelum kalian yang telah 
menulis buku-buku di samping Kitabullah. Lalu mereka malah 
menekuni buku-buku itu dan meninggalkan Kitabullah. Demi 
Allah, sungguh aku tidak akan mencampur al-Quran dengan 
sesuatu apa pun!’ Karena itu Umar tidak menulis sunah-
sunah.’”9

8 Al-Ghadîr: 6/294, dinukil dari Tadzkirah al-Huff âdz: 1/7; dan Majma’ al-Zawâid: 
1/149.

9 Tanwîr al-Hawâlik, Suyûthi: 1/4.
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Perhatian terhadap penulisan sunah mulai tampak pada 
kaum muslimin sejak berakhirnya kekhilafahan Umar bin 
Abdul Aziz.10

Suyuthi berkata, “Harawi meriwayatkan di dalam kitab 
Dzammil Kalâm melalui jalur Yahya bin Sa’id dari Abdullah 
bin Dinar yang berkata, ‘Para sahabat dan tabiin tidak pernah 
menulis hadis. Mereka hanya menyampaikannya dari mulut ke 

10 Di antara yang menakjubkan adalah bahwa Rasulullah saw pernah meramalkan 
akan terjadinya fenomena merasa cukup dengan al-Quran dan merasa berat 
untuk meriwayatkan dan menukil hadis.

Hakim meriwayatkan di dalam al-Mustadrak, jil.1, hal.108 dari Ubaidillah 
bin Abi Rafi ’, dari ayahnya, dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, 
“Sungguh aku tidak akan bertemu dengan salah seorang di antara kalian 
yang duduk bersandar di singgasananya, lalu sampai kepadanya hadis dariku 
tentang perkara yang telah kuperintahkan atau telah aku larang, sedang dia 
mengatakan, ‘Aku tidak tahu (hadis itu). Apa yang kita temukan di dalam 
Kitabullah, kita akan mengikutinya.’”

Hakim juga meriwayatkan di kitab yang sama hal. 109 dari Ubaidillah bin Abi 
Rafi ’, bahwa Rasulullah saw telah berkata, “Aku tidak tahu seorang lelaki, dalam 
keadaan bersandar, datang kepadanya hadis dariku tentang perkara yang telah 
kuperintahkan atau telah aku larang, kemudian dia berkata, ‘Kami tidak tahu. 
Inilah Kitabullah. Sementara hadis itu tidak ada di dalamnya.’”

Pada halaman 109 juga, Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda 
(sementara orang-orang berada di sekeliling beliau), “Aku tidak tahu siapa di 
antara kalian akan datang kepadanya hadis dariku tentang perkara yang telah 
kuperintahkan atau telah aku larang, sementara dia dalam keadaan bersandar 
ke singgasananya, lalu dia berkata, ‘Apa yang kita temukan ada di dalam 
Kitabullah kita amalkan. Tapi jika tidak ada, maka tidak.’”

Hakim juga meriwayatkan di dalam kitab yang sama halaman 109 dari 
Miqdam bin Mu’idd Yakrab, salah seorang sahabat Rasulullah saw yang 
berkata, “Dalam Perang Khaibar, Nabi saw telah mengharamkan beberapa hal, 
di antaranya keledai jinak dan yang lainnya. Rasulullah saw bersabda, “Telah 
dekat keterjadian seseorang dari kalian akan duduk di atas kursinya, berbicara 
dengan perkataanku, lalu berkata, ‘Di antara aku dan kalian terdapat Kitabullah. 
Maka perkara yang kita temukan di dalamnya halal, kita halalkan, dan perkara 
yang kita temukan di dalamnya haram, kita haramkan. Karena Rasulullah saw 
hanya mengharamkan sebagaimana yang telah Allah Swt haramkan.’”
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mulut dan menghafalnya, kecuali hadis-hadis yang berkaitan 
dengan sedekah (shadaqah) dan sedikit dari hadis-hadis lain 
yang jika orang mencari lagi, tidak akan menemukan selainnya 
sehingga dikhawatirkan musnah dan para ulama terlanjur 
cepat meninggal. Oleh karena itu Amirul Mukminin Umar bin 
Abdul Aziz memerintahkan Abu Bakar Hazmi melalui sebuah 
surat yang berbunyi, ‘Selidiki hadis dan sunah (yang pernah di 
sampaikan) Umar, lalu tulislah!’”11 

Diriwayatkan Muhammad bin Hasan bahwa Malik bin 
Muwaththa berkata, “Yahya bin Sa’id mengabarkan kepada 
kami bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepada 
Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang berbunyi, 
‘Carilah hadis dan sunah Rasulullah, atau riwayat Umar dan 
selainnya, kemudian tuliskanlah untuk semuanya. Karena 
sungguh aku khawatir dari kepunahan ilmu dan kematian 
para ulama.’

Bukhari memberikan catatan terhadap riwayat ini dengan 
berkata, “Abu Na’im meriwayatkannya di dalam kitab Târîkh 
Ahbahân dengan teks yang berbunyi, ‘Umar bin Abdul Aziz 
telah menyebarkan surat ke mana-mana yang berbunyi, 
‘Kumpulkanlah hadis Rasulullah!’”

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan di dalam kitab al-Tamhîd 
melalui jalur Ibnu Wahab yang berkata, “Aku telah mendengar 
Malik berkata, ‘Umar bin Abdul Aziz telah menyebarkan surat 
ke mana-mana untuk memberitahu orang-orang tentang 
sunah-sunah dan fi kih Nabi. Kemudian dia menulis surat 
ke penduduk Madinah untuk menanyakan kepada mereka 
tentang sunah-sunah yang terjadi di masa lalu dan untuk 
menghimbau mereka agar mengamalkan (sunah-sunah Nabi 

11 Tanwîr al-Hawâlik: 1/4 – 5. 
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saw) yang mereka ketahui. Dia juga menulis surat kepada Abu 
Bakar bin Umar bin Hazm agar mengumpulkan sunah-sunah 
dan mengirimkan kepadanya. Ibnu Hazm telah memulai 
penulisan sunah-sunah tersebut tetapi Umar meninggal 
sebelum Ibnu Hazm sempat mengirimkan catatan sunah-
sunah itu kepadanya.’”

Hafi z Ibnu Hajar berkata di dalam Syarh al-Bukhari, di akhir 
catatan Bukhari tersebut di atas, “Riwayat ini menjelaskan awal 
pembukuan hadis Nabi saw dan bahwa orang yang pertama 
membukukannya dengan perintah dari Umar bin Abdul Aziz 
adalah Ibnu Syihab Zuhri.”12

Ibnu Hajar Asqalani berkata, “Di masa para sahabat dan para 
pembesar tabiin, peninggalan-peninggalan (hadis dan sunah) 
Nabi saw belum ditulis dan disusun di dalam buku-buku. 
Penyebabnya ada dua. Yang pertama, bahwa pada mulanya, 
mereka telah melarang hal itu, sebagaimana yang disebutkan 
di dalam Shahih Muslim, karena kekhawatiran bercampurnya 
itu semua (hadis dan sunah) dengan al-Quran. Penyebab 
kedua adalah karena mereka belum mengenal tulisan. Baru 
di akhir-akhir masa tabiin dilakukanlah penulisan serta 
pembukuan peninggalan-peninggalan (hadis dan sunah) 
dan riwayat, yaitu ketika telah menyebarnya para ulama di 
seluruh negeri Islam dan semakin maraknya bid’ah yang 
dipraktikkan oleh berbagai mazhab teologi dan faksi politik. 
Adapun orang pertama yang memulai pengumpulan hadis 
adalah Rabi’ dari Shabih, Sa’id dan lain-lain. Mereka menyusun 
setiap bab secara terbatas hingga tiba generasi ketiga yang 
kemudian menyusun hadis-hadis tentang hukum. Kemudian 
Imam Malik menyusun kitab al-Muwaththa yang di dalamnya 
dia hanya menulis hadis kuat dari para penduduk Hijaz. Lalu 

12 Ibid.
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pada akhirnya, beberapa pemuka di antara mereka mulai 
membukukan hadis-hadis Nabi secara khusus, dan itu terjadi 
di awal abad ke-2 H.”13

Dari uraian di atas kita dapat menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut.

1. Para sahabat tidak melakukan penulisan hadis dari 
Rasulullah saw, atau setidaknya tidak sampai kepada kita 
buku hadis dari para sahabat.

2. Kebutuhan terhadap pengumpulan dan penulisan hadis 
semakin mendesak di masa kekhilafahan Umar bin 
Khaththab. Akan tetapi, sang khalifah tidak merestui 
aktivitas ini dan melarang kaum muslimin mengumpulkan 
dan membukukan hadis. Dia beralasan bahwa hadis 
mungkin bercampur dengan al-Quran atau dapat 
mengalihkan perhatian umat Islam dari al-Quran.

3. Akibat pengabaian resmi pemerintah terhadap penulisan 
hadis Rasulullah saw, para pemalsu hadis mengambil alih 
kendali periwayatan hadis dan kemudian menyebarlah 
berbagai bid’ah di tengah-tengah kaum muslimin.

4. Peperangan-peperangan panjang yang melibatkan kaum 
muslimin melawan negeri-negeri sekitar, seperti Iran, 
Syam, Irak dan lain-lain, menyebabkan terbunuhnya 
sejumlah besar ulama dari kalangan sahabat Rasulullah saw 
dan para tabiin yang saleh. Akibatnya, dengan kematian 
banyak ulama dari kalangan sahabat dan tabiin hilang 
pula sejumlah besar hadis sehingga hampir saja pusaka 
Rasulullah saw yang berupa ilmu itu pun punah.

5. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, khalifah Bani Umayah, 
bergegas mengambil tindakan penyelamatan apa yang 

13 Mukadimah Fath al-Bâri, ‘Asqalani: hal. 4 dan 5.
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tersisa dari hadis-hadis Rasulullah saw yang masih dihafal 
oleh para tabiin. Itu terjadi pada awal abad kedua karena 
Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk kekhilafahan 
pada tahun 99 H, dan dia wafat pada tahun 101 H.

Umar menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm agar dia 
mengumpulkan hadis dan sunah Rasulullah saw. Akan 
tetapi, Umar meninggal dunia sebelum Abu Bakar Ibnu 
Hazm menyelesaikan penulisan bukunya.

6. Dengan kematian Umar bin Abdul Aziz proyek penulisan 
hadis dan sunah Rasulullah saw menjadi batal dijalankan. 
Kemudian proyek ini dimulai kembali oleh Muhammad bin 
Muslim bin Syihab Zuhri14 atas perintah dari Hisyam bin 
Abdul Aziz.

Penulisan sunah dan hadis Rasulullah saw mulai semarak 
dilakukan oleh generasi yang datang setelah Muhammad 
bin Muslim bin Syihab Zuhri. Jadi, secara umum, penulisan 
pertama sunah dan hadis sebenarnya terjadi dari tahun 
120 sampai 150 H.

Pembaca bisa membayangkan seberapa banyak hadis 
Nabi saw yang hilang selama kurun waktu sepanjang itu 
yang diperkirakan terbentang hingga awal abad ke-2 H.

Selama masa yang panjang ini –yang itu merupakan masa-
masa fundamental untuk pelestarian pusaka kenabian—
telah hilang sunah dan hadis Rasulullah saw dengan 
jumlah yang sangat banyak. Adapun hadis-hadis Nabi saw 
yang masih dihafal oleh para sahabat dan tabiin tentu saja 
tidak dapat menutupi kebutuhan kaum muslimin kepada 
informasi tentang hukum-hukum Allah Swt.

14 Seorang alim di Hijaz dan Syam yang wafat pada tahun 124 H.
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c. Terjadinya Pemalsuan Hadis dan Sunah

Lumrah apabila para pencari dunia menggunakan modus 
pemalsuan hadis Rasulullah saw untuk memenuhi 
keserakahan mereka. Mereka pun membuat banyak hadis 
palsu sehingga sulit dibedakan antara hadis sahih dan hadis 
cacat. Sebesar apa pun usaha yang dikerahkan para ahli hadis 
untuk menyeleksi hadis-hadis, tetap saja sejumlah besar unsur 
kepalsuan ada di dalam banyak hadis sahih. Sebagaimana 
juga hadis sahih telah ada di antara hadis-hadis lemah (dha’if) 
yang kemudian diabaikan oleh para ulama karena dianggap 
tidak memenuhi syarat-syarat periwayatan yang cukup. 
Ini menyebabkan terjadinya banyak perbedaan fatwa dan 
pendapat, di samping mengakibatkan hilangnya banyak 
hadis dan masuknya unsur-unsur kebohongan dan kepalsuan 
bahkan ke dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Hasilnya, 
bercampurlah hadis-hadis sahih dengan hadis-hadis palsu di 
berbagai tempat dan keadaan.

Jumlah hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah saw 
sangat banyak hingga melampaui angka yang terbayangkan. 
Sampai-sampai Bukhari, penyusun kitab Shahih Bukhari, 
berkata, “Aku hafal dua ratus ribu hadis yang tidak sahih.”15

Ibrahim bin Ishaq mengatakan bahwa dirinya hafal empat 
ribu hadis palsu.16

‘Ajaluni, di penutupan kitabnya, Kasyf al-Khafâ, menyebutkan 
sejumlah hadis palsu, para pemalsu hadis dan buku-buku 
yang dipalsukan. Di halaman 419 sampai halaman 424 dari 
kitabnya tersebut, dia menyebutkan seratus bab hadis-hadis 
palsu, dan kebanyakannya tentang fi kih. Di akhir setiap bab, 

15 Al-Ghadîr: 5/291, dinukil dari Irsyâd al-Sâri, Qasthalani: 1/33.
16 Al-Ghadîr: 5/292, dinukil dari Târîkh al-Khathîb al-Baghdâdi: 6/352.
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dia mengatakan bahwa di dalam bab ini tidak ada satu pun 
hadis sahih, atau dia mengatakan tidak terdapat hadis sahih 
di dalam bab ini, dan atau mengatakan ungkapan lain yang 
seperti itu.17

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, 
“Rasulullah saw telah bersabda, ‘Di akhir zaman, akan muncul 
para dajal pendusta. Mereka akan menyampaikan kepada 
kalian hadis-hadis yang kalian serta para pendahulu kalian 
tidak pernah mendengarnya. Berhati-hatilah kalian terhadap 
mereka; jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan 
menimpakan fi tnah (bencana) kepada kalian.”18

Mungkin saja mereka yang melakukan pemalsuan hadis 
adalah orang-orang yang dikenal baik dan bertakwa oleh 
pandangan umum. Bahkan sebagian mereka meyakini 
bahwa pemalsuan hadis bisa dibenarkan apabila bertujuan 
untuk menarik hati orang-orang kepada nasihat-nasihat 
baik, memotivasi mereka untuk melakukan amal saleh, dan 
mengingatkan mereka akan siksa Allah Swt.

Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Sa’id 
Qaththan, dari ayahnya yang berkata, “Kami tidak pernah 
menyaksikan orang-orang yang baik di dalam suatu perkara 
lebih dusta dari mereka di dalam periwayatan hadis.”19

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Zinad, dari ayahnya yang 
berkata, “Aku mengetahui seratus orang, semuanya dapat 
dipercaya, tapi mereka tidak dimintai untuk meriwayatkan 
hadis.”20

17 Al-Ghadîr: 5/292.
18 Shahih Muslim: 1/9.
19 Ibid : 1/13.
20 Ibid: 1/11.
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Di antara yang menegaskan telah terjadinya praktik pemalsuan 
hadis apa yang diungkapkan oleh Malla Ali Qari di dalam kitab 
al-Asrâr al-Marfû’ah sebagai berikut:

“Diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Mu’in 
pernah salat di Masjid Rashafah. Ketika itu, seorang pembaca 
dongeng berdiri di hadapan mereka, lalu berkata, ‘Telah 
meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Hambal dan Yahya 
bin Mu’in, keduanya berkata, ‘Telah meriwayatkan kepada 
kami Abdurrazak dari Muammar, dari Qatadah, dari Anas 
yang berkata, ‘Rasulullah saw telah bersabda, ‘Barangsiapa 
yang membaca Lâ Ilâha Illallâh, Allah akan menciptakan 
baginya seekor burung yang paruhnya terbuat dari emas dan 
bulu-bulunya dari marjan.’ Kemudian dia pun membacakan 
dongeng tentang burung tersebut hingga kira-kira dua puluh 
lembar kertas.”

Seketika, Ahmad melihat Yahya dan Yahya juga melihat 
kepada Ahmad, lalu berkata kepadanya, ‘Apakah kamu telah 
meriwayatkan ini kepadanya?’ Ahmad menjawab, ‘Demi Allah, 
aku tidak pernah mendengar ini kecuali sekarang.’

Setelah si pembaca dongeng menyelesaikan dongengnya 
dan mengambil hadiah-hadiah, dia duduk seraya menantikan 
pemberian hadiah susulan. Ketika itu Yahya bin Mu’in berkata 
kepadanya sambil memberikan isyarat dengan tangannya, 
‘Kemarilah!’ Si pembaca dongeng menghampiri seraya mengira 
dirinya akan mendapatkan hadiah. Yahya berkata kepadanya, 
‘Siapa yang telah meriwayatkan hadis ini kepadamu?’

Si pembaca dongeng menjawab, ‘Ahmad bin Hambal dan 
Yahya bin Mu’in.’
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Yahya berkata, ‘Aku Yahya bin Mu’in, dan ini adalah Ahmad 
bin Hambal. Kami sama sekali tidak pernah mendengar 
ini di antara perkataan Rasulullah saw. Jika engkau harus 
berbohong, lakukanlah atas nama selain kami.’

Si pembaca dongeng berkata, ‘Engkau Yahya bin Mu’in?’

Yahya menjawab, ‘Ya.’

Si pembaca dongeng kembali berkata, ‘Aku telah sering 
mendengar bahwa Yahya bin Mu’in adalah orang bodoh. Kini, 
aku telah membuktikannya.’

Yahya berkata, ‘Bagaimana engkau tahu aku orang yang 
bodoh?’

Si pembaca dongeng menjawab, ‘Di dunia ini tidak ada Yahya 
bin Mu’in dan Ahmad bin Hambal selain kalian berdua. Akan 
tetapi, sungguh telah tercatat kira-kira tujuh belas Ahmad bin 
Hambal dan Yahya bin Mu’in.’

Seketika Ahmad mengusapkan lengan bajunya ke wajah, 
seraya berkata, ‘Biarkan dia pergi.’ Maka si pembaca dongeng 
itu pun pergi dengan gaya melecehkan keduanya.’”21

Seperti inilah penulis melihat bahwa para pemalsu telah 
melakukan praktik pemalsuan sunah dan hadis Rasulullah saw 
dengan tujuan-tujuan yang banyak, sehingga tidak mungkin 
bagi kami menyebutkan semuanya di sini, sejak beliau wafat 
hingga ke masa-masa setelahnya.

Cukup kiranya untuk membuktikan besarnya gelombang 
pemalsuan dengan kita mengetahui bahwa Abu Daud telah 
menyeleksi kurang lebih 4800 dari 500.000 hadis untuk 
kemudian dia ditulis di dalam kitab Sunan-nya.

21 Al-Asrâr al-Marfû’ah fi  al-Akhbâr al-Maudhû’ah: hal.55.
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Kitab Shahih Bukhari mengandung 2761 hadis—tidak 
termasuk hadis-hadis yang diulang—yang dia pilih dari 
sekitar 600.000 hadis.22

Ahmad, di dalam Musnad-nya, telah meriwayatkan 3000 hadis 
yang dia pilih dari lebih dari 750.000 hadis, sementara dia 
hafal 1.000.000 hadis.

Ahmad bin Furat, yang wafat pada tahun 258 H, telah menulis 
1.500.000 hadis. Akan tetapi, dia hanya menggunakan 300.000 
hadis di dalam tafsir, hukum-hukum, kaidah-kaidah dan lain 
sebagainya.23

Semaksimal apa pun usaha yang telah dikerahkan para ulama 
untuk menyeleksi hadis-hadis Nabi saw, tetap tidak dapat 
diragukan akan adanya hadis-hadis palsu yang terselip di 
dalam kitab-kitab hadis muktabar yang dijadikan sandaran 
kaum muslimin untuk beramal. Telah terjadi infi ltrasi sejumlah 
besar hadis seperti ini ke dalam kitab-kitab sanad yang tidak 
mungkin dapat diragukan oleh para ahli hadis.

Di beberapa kondisi, para pemalsu hadis itu bekerja 
(memalsukan hadis) dengan ketelitian luar biasa. Mereka 
menyisipkan hadis palsu di antara jalur-jalur dan sanad-sanad 
yang muktabar dengan kecermatan tinggi. Hasilnya, hadis-
hadis palsu itu sangat susah untuk dibedakan dari hadis-
hadis sahih, bahkan oleh para ulama spesialis di bidang hadis 
sekalipun.

Di sisi lain, para pengumpul hadis telah mengabaikan banyak 
hadis sahih dan benar yang bersumber dari Rasulullah saw 
disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat kesahihan dalam 
periwayatannya. Akibatnya, hilanglah sejumlah besar sunah 

22 Al-Ghadîr: 5/292, dinukil dari Thabaqât al-Huff âdz, Dzahabi: 2/154.
23 Al-Ghadîr: 5/293, dinukil dari Khulâshah al-Tahdzîb: jil.9. 
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dan hadis sahih dari Rasulullah saw atau bercampur aduk 
dengan hadis-hadis palsu. Sehingga pada akhirnya, kaum 
muslimin pun menderita kerugian besar, yaitu kehilangan 
pusaka peninggalan Rasulullah saw bagi mereka.

2. Cara Kaum Muslimin Mengatasi Jalur Menuju kepada 

Hukum Syariat yang Dipenuhi  Rintangan 

Karena faktor-faktor yang telah disebutkan, di samping banyak 
juga sebab-sebab yang lainnya, kaum muslimin menghadapi 
masalah serius sekaitan dengan pusaka syariat dan sunah Nabi 
pascawafatnya Rasulullah saw.

Untuk membuktikan kebenaran klaim ini kita tidak 
memerlukan argumen dan bukti yang banyak. Karena 
bersandarnya kaum muslimin kepada pemikiran, ijtihad, qiyâs 
dan istihsân sepeninggal Rasulullah saw sudah menjadi bukti 
kuat akan kebenaran realitas ini. Jika tidak demikian, fukaha umat 
Islam tentu tidak akan bersandar kepada pemikiran dan ijtihad.

Defi nisi terbaik ijtihad adalah berpegang kepada dalil-dalil 
syariat untuk menentukan hukum syariat atau menentukan 
tugas amaliah mukalaf (orang yang dibebani tanggung jawab 
di hadapan Allah Swt—penerj), baik dalil-dalil tersebut berasal 
dari syariat itu sendiri atau berupa kesimpulan-kesimpulan akal. 
Adapun nilai kehujahan hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak 
melahirkan konsekuensi lebih dari sebatas penerapan hukum 
tersebut dan dimaklumkannya ia di hadapan Allah Swt, jika 
ternyata salah dan tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya 
(hukum yang telah diinginkan dan ditetapkan Allah Swt dan 
diistilahkan di dalam usul fi kih dengan al-hukm al-syariat al-
wâqi’i –penerj).
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Seorang mujtahid mengerahkan seluruh kemampuannya 
untuk mendapatkan dalil-dalil syariat yang darinya dia 
menyimpulkan hukum syariat atau tugas amaliah dengan 
batasan dalil-dalil yang telah diketahuinya. Ini saja tidak cukup 
untuk menjamin kesesuaian hukum yang disimpulkan dengan 
al-hukm al-syariat al-wâqi’i (hukum syariat sebenarnya). Ijtihad 
seorang mujtahid hanya melahirkan konsekuensi penerapan 
hukum yang disimpulkannya kepada mukalaf dan dimaklumnya 
hukum tersebut (di hadapan Allah Swt). Inilah makna hujjiyah 
(nilai hujah). Dan, hukum yang memiliki hujjiyah tentu berbeda 
dari hukum syariat yang sebenarnya.

Maksimal yang dapat dijamin oleh seorang mujtahid, setelah 
dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyimpulkan 
hukum dengan kaidah-kaidah ijtihad yang benar, yaitu bahwa 
secara syariat hukum yang disimpulkannya merupakan hujah. 
Kendati demikian dia tidak bisa menjamin bahwa hukum tersebut 
adalah benar-benar hukum yang telah disyariatkan Allah Swt 
bagi hamba-hamba-Nya.

Nilai kehujahan, atau hujjiyah, di dalam ijtihad, adalah 
bersifat qath’iyah (pasti). Akan tetapi, kesesuaian hukum-hukum 
yang disimpulkan mujtahid itu dengan hukum-hukum yang 
telah disyariatkan Allah Swt bagi hamba-hamba-Nya bersifat 
zhanniyah (sangkaan). Sehingga mujtahid tidak bisa mengklaim 
bahwa hukum-hukum tersebut pasti sesuai dengan hukum-
hukum Allah Swt. Dia hanya bisa menyangka hukum-hukum 
yang disimpulkannya sesuai dan sama dengan hukum-hukum 
yang telah ditetapkan Allah Swt. Itulah sebabnya dalam beberapa 
defi nisi ijtihad yang dikemukakan para fukaha terdapat kata 
zhann (sangkaan), seperti defi nisi ijtihad yang dikemukakan 
Amudi dan lain-lain.
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Menurut Amudi, defi nisi ijtihad adalah “mengerahkan semua 
kemampuan untuk menghasilkan sangkaan (zhann) tentang 
suatu hukum syariat hingga sampai pada tahap dimaklumnya 
ketidakmampuan diri untuk menghasilkan lebih dari itu.”24

Kata ‘zhann’ yang digunakan Amudi di dalam defi nisi 
ijtihadnya bukan bermakna sangkaan terhadap dasar hujjiyah, 
melainkan terhadap kesesuaian dan kesamaan ijtihad dengan 
hukum-hukum Ilahiah yang sebenarnya.

Jadi, ijtihad tidak memberikan lebih dari sekadar sangkaan 
terhadap kesesuaian hukum yang disimpulkan dari dalil-
dalil syariat dengan hukum Ilahi yang sebenarnya. Seorang 
mujtahid juga tidak memiliki kewenangan lebih dari sekadar 
menyangka hukum syariat. Meskipun sangkaan dapat diterima 
(muktabar) secara syariat, ia tidak menjamin fatwa mujtahid 
akan selalu sesuai dengan hukum syariat yang sebenarnya (al-
hukm al-syariat al-wâqi’i). Bahkan seorang mujtahid seyogianya 
menyadari bahwa tidak sedikit dari hukum-hukum yang telah 
disimpulkannya yang menyalahi hukum syariat yang sebenarnya. 
Yang paling membuktikan hal tersebut adalah perbedaan fatwa-
fatwa para mujtahid terhadap satu perkara. Tentu saja mustahil 
semua fatwa yang berbeda-beda itu sesuai dengan hukum Allah 
Swt. Jika tidak semuanya salah, tentu hanya satu fatwa saja yang 
sesuai dengan hukum Allah Swt yang sebenarnya, sementara 
fatwa-fatwa yang lainnya menyalahinya. 

Meskipun mujtahid dimaklum atas kesalahan fatwanya ini, 
kesalahan ini tetap saja ada walaupun penyebabnya adalah 
uzur. Paling tidak kesalahan ini akan menyebabkan mukalaf 
tidak mendapatkan manfaat-manfaat yang dikandung hukum-
hukum Allah Swt yang sebenarnya, di samping menyebabkan 
juga banyak kerugian yang tidak terhindarkan apa pun yang 

24 Irsyâd al-Fuhûl, Syaukani: 250.
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menjadi alasan fatwa mujtahid tidak sesuai dengan hukum 
Allah Swt yang sebenarnya. Karena meskipun alasan uzur dapat 
menyelamatkannya dari hukuman Ilahi di akhirat, tapi di dunia, 
itu tidak mengubah dan tidak menghilangkan dampak-dampak 
negatif yang secara alami muncul dari tidak terlaksananya hukum 
Allah Swt.

Tidak diragukan bahwa pensyariatan hukum-hukum Allah 
Swt dilakukan atas dasar pengaruh kemaslahatan-kemaslahatan 
sejati bagi kehidupan individual dan sosial manusia yang saling 
berkaitan dan hanya diketahui oleh Allah Swt.

Dampak pertama dari kesalahan yang Allah Swt memaklumi 
pelakunya ini di kehidupan akhirat adalah bahwa di kehidupan 
dunia pelakunya tidak akan mendapatkan manfaat-manfaat 
alami yang dihasilkan dari penerapan hukum-hukum Ilahi di 
kehidupan dunia, terhalangi untuk mencapai kesempurnaan 
jiwa untuk persiapan kehidupan akhirat, dan terancam berbagai 
kerugian serta marabahaya yang dihasilkan dari meninggalkan 
hukum-hukum Allah Swt. Hal tersebut disebabkan maslahat-
maslahat dan kerugian-kerugian ini tidak memiliki hubungan 
apa pun dengan keuzuran mukalaf. Kesalahan akan tetap 
memberikan dampak negatif bagaimanapun pada uzur yang 
dialami oleh mukalaf.

Seperti orang yang meminum racun karena ketidaktahuannya, 
tetap saja racun itu akan membunuhnya, meskipun—karena 
ketidaktahuannya—dia dimaklumi dan tidak akan dihukum 
oleh Allah Swt atas perbuatannya itu karena tidak dianggap 
sebagai bunuh diri yang diharamkan. Tapi, racun tetaplah 
racun, bagaimanapun juga dia tetap mematikan. Demikianlah 
hubungan hukum-hukum Allah Swt yang sebenarnya dengan 
dampak-dampak alami yang dihasilkannya.
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Atas dasar ini, walaupun kehujahan ijtihad seorang mujtahid 
adalah pasti, tetapi kesesuaiannya dengan hukum Ilahi 
hanya diperkirakan (zhanni) saja. Dengan begitu ijtihad akan 
menyebabkan mukalaf kehilangan banyak manfaat duniawi, 
bahkan manfaat ukhrawi, yang merupakan tujuan pensyariatan 
hukum-hukum Allah Swt.

Di sini, kami ingin mengemukakan sebuah pertanyaan penting 
namun tanpa dilanjutkan dengan membicarakannya terlalu lama 
agar pembahasan-pembahasan kita di dalam kajian ini tidak 
terpotong. Pertanyaannya adalah: apakah mungkin, setelah wafat 
Rasulullah saw, Allah Swt—sementara Dia adalah Zat Yang Maha 
Penyayang terhadap seluruh hamba-Nya dan telah mewajibkan 
atas Diri-Nya untuk melimpahkan rahmat—membiarkan hamba-
hamba-Nya mengarungi kehidupan tanpa membekali mereka 
dengan petunjuk apa pun yang akan menunjukkan mereka 
secara jelas kepada cara benar untuk mengetahui hukum-
hukum syariat tanpa memiliki kemungkinan menyimpang, salah, 
ragu atau waswas, melainkan terjamin kebenarannya dan pasti 
hasil-hasilnya? Seperti ketika Allah Swt memberikan petunjuk 
ini kepada hamba-hamba-Nya dan membukakan di hadapan 
mereka pintu ini pada kehidupan dan pribadi Nabi saw. Karena 
itu, ketika kaum muslimin kebingungan dalam suatu persoalan 
atau menghadapi suatu permasalahan, mereka bertanya kepada 
Rasulullah saw tentang hukum-hukumnya. Kemudian beliau 
pun memberikan kepada mereka hukum-hukum Allah Swt 
yang sebenarnya (al-hukm al-syariat al-wâqi’i) tanpa kesamaran, 
keraguan atau ketidakpastian.

Apakah mungkin, pascawafatnya Rasulullah saw, Allah Swt—
sementara Dia adalah Tuhan Yang rahmat-Nya meliputi segala 
sesuatu dan telah mewajibkan atas Diri-Nya untuk melimpahkan 
rahmat—membiarkan hamba-hamba-Nya untuk berasumsi, 
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berspekulasi, menyangka, waswas dan salah disebabkan uzur 
apa pun, dan tidak menggapaikan tangan-tangan mereka 
kepada penolong suci, sehingga mereka bisa mendapatkan 
ajaran-ajaran agama Allah Swt darinya dalam keadaan suci dan 
bersih pula?

Bagaimana mungkin Allah Swt membiarkan hamba-hamba-
Nya berpersepsi dan berasumsi (berijtihad) dengan alasan apa 
pun yang hasilnya kadang-kadang sesuai dengan kebenaran 
dan kadang-kadang juga menyalahinya?

Kami tinggalkan pertanyaan ini untuk dijawab oleh pembaca, 
lalu kita bersama-sama melewatinya sekaligus melewati 
jawabannya untuk melangkah ke pembahasan selanjutnya.

Apakah Islam Telah Membukakan Jalan untuk Mengenal 

Sunah Rasulullah bagi Generasi-Generasi yang Datang 

Setelah Beliau Wafat?

Ijtihad tidak Dapat Menggantikan Nas

Apa pun yang dikatakan tentang nilai hujah yang dimiliki 
oleh ijtihad sepeninggal Rasulullah saw dan tentang kebenaran 
menjalankannya, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin 
yang meragukan bahwa bagaimana pun bentuk dan caranya, 
ijtihad tidak dibenarkan ketika terdapat nas syariat. Dengan 
kata lain, ijtihad sama sekali tidak diperbolehkan ketika ada nas 
syariat. Semua umat Islam juga sepakat (ijma’) bahwa substansi 
dan objek ijtihad menjadi tidak berlaku di saat terdapat nas jelas 
yang secara gamblang menunjukkan kepada hukum syariat. 
Karena seperti yang dipahami dari defi nisinya, ijtihad merupakan 
pengerahan semua kemampuan untuk menyimpulkan hukum 
atau tugas syariat. Jika sudah terdapat dalil berupa nas yang jelas, 
gamblang dan berasal dari sumber muktabar yang menunjukkan 
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kepada hukum syariat, ijtihad tidak lagi diperlukan, bahkan 
sama sekali tidak berarti apa pun. Karena itu, seluruh umat Islam 
sepakat bahwa ijtihad terhadap objek yang telah memiliki nas 
adalah batil (tidak dibenarkan).

Yang kami maksud dengan nas adalah rujukan syariat—yang 
juga secara syariat dan pasti—berperan menjelaskan hukum-
hukum Ilahi tanpa memiliki kemungkinan salah, menyimpang, 
ragu-ragu dan atau waswas, yaitu seperti yang terdapat di dalam 
al-Quran dan sunah Nabi saw yang sahih dan jelas.

Jika rujukan syariat yang seperti ini benar-benar ada 
sepeninggal Rasulullah saw, tidak dibenarkan bagi siapa pun 
untuk beralih sandaran kepada ijtihad dan pendapat mujtahid 
bagaimanapun jenis dan caranya.

Di sini, kami akan mengajak pembaca—seraya memohon 
pertolongan dan petunjuk Allah Swt—untuk mencari tahu apakah 
pascawafatnya Rasulullah saw Allah Swt telah menjadikan bagi 
umat Islam “rujukan syariat yang hidup” sebagai sumber ajaran-
ajaran agama-Nya sekaligus sebagai perpanjangan tangan sunah 
Nabi saw agar mereka dapat merujuk kepadanya dalam semua 
urusan agama dan dunia mereka, ataukah Allah Swt membiarkan 
mereka (umat Islam) untuk berijtihad dan berpendapat?

Dan, apakah ada rujukan lain sunah Nabawiyah yang telah 
disediakan selain al-Quran dan Rasulullah saw yang dapat 
dijadikan sandaran bagi kaum muslimin kapanpun mereka 
membutuhkannya? Apakah Rasulullah saw mewariskan rujukan 
sunahnya yang telah siap ini agar dengannya kaum muslimin 
terbimbing menuju kepada syariat Allah Swt, atau sunah 
Nabawiyah telah terputus seiring dengan wafatnya beliau saw 
dan tidak ada cara untuk mengetahuinya selain dengan riwayat 
dan hadis beliau yang disampaikan oleh para sahabat, sementara 
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telah kita ketahui bersama bahwa riwayat-riwayat dan hadis-
hadis Nabi saw telah dirongrong oleh berbagai persoalan yang 
menyebabkannya menjadi tidak mudah untuk dirujuk di banyak 
keadaan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kami akan berusaha 
menjawabnya di pembahasan-pembahasan selanjutnya, insya 
Allah.

Kepemimpinan (Imamah) Ahlulbait as 

Dengan melakukan pandangan umum terhadap sirah 
dan sunah Rasulullah saw akan cukup menjadikan seseorang 
meyakini bahwa Nabi saw telah ditugaskan oleh Allah Swt untuk 
mempersiapkan kepemimpinan Ahlulbait as terhadap umatnya 
di dalam urusan-urusan agama dan dunia mereka.

Pada kenyataannya, Rasulullah saw telah melakukan 
usaha-usaha untuk mengarahkan umat agar merujuk kepada 
Ahlulbait sepeninggal beliau di dalam urusan-urusan agama 
dan dunia mereka. Di waktu yang sama, Rasulullah saw juga 
telah mempersiapkan Ali bin Abi Thalib as, salah seorang dari 
Ahlulbait beliau, untuk menjadi sumber rujukan agama dan 
sunah Nabawiyah bagi kaum muslimin, serta sebagai tempat 
bertanya mereka tentang perkara-perkara yang samar atau 
yang tidak diketahui sepeninggal beliau. Pengarahan Rasulullah 
saw untuk umatnya agar mereka merujuk kepada Ahlulbait 
telah diulang-ulang lebih dari sekadar di satu tempat dan di 
satu keadaan. Ketika beliau semakin mendekati ajal, perhatian 
terhadap persoalan ini pun semakin beliau tampakkan.

Tidak mungkin kami menyebutkan dan memaparkan semua 
hadis dan riwayat tentang pengarahan Rasulullah saw untuk 
umatnya agar mereka merujuk kepada Ahlulbaitnya. Akan tetapi, 
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kami akan memaparkan secara ringkas sebagian di antaranya, dan 
setelah itu, kita akan langsung membicarakan inti pembahasan 
kita tentang ayat Tathhir.

1. Hadis Dua Pusaka (Al-Tsaqalain)

Hadis ini telah disampaikan dalam banyak riwayat. Tampaknya 
Rasulullah saw telah menyampaikan hadis ini lebih dari satu 
tempat yang kemudian diriwayatkan oleh para pengumpul 
hadis dan para penulis tafsir serta tafsir dengan teks-teks yang 
berbeda-beda. Di sini kami akan menukil hadis ini dengan 
beberapa teksnya yang telah termaktub di kitab-kitab hadis.

Rasulullah saw bersabda:

“Wahai manusia, aku hanyalah manusia. Tidak lama lagi aku 
akan dipanggil (diwafatkan), dan aku akan menjawab panggilan. 
Sungguh aku tinggalkan di antara kalian dua pusaka (al-tsaqalain) 
yang jika kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan 
tersesat selamanya. Dua pusaka itu adalah Kitabullah dan ‘Itrah-
ku, Ahlulbaitku. Salah satu dari keduanya lebih berat dari yang lain. 
Sungguh keduanya tidak akan pernah berpisah hingga mereka 
menjumpaiku di telaga Haudh. Maka bertakwalah kalian kepada 
Allah, dan lihatlah bagaimana nanti kalian memperlakukan 
keduanya setelahku (teks lain berbunyi: Sesungguhnya Zat Yang 
Mahalembut dan Mengetahui telah memberitahukanku bahwa 
keduanya tidak akan berpisah hingga menjumpaiku). Jangan 
mendahului mereka karena kalian akan celaka, dan jangan 
pula mengajari mereka karena mereka lebih mengetahui dari 
kalian. Kalian akan datang menjumpaiku di telaga Haudh. Saat 
kalian mendatangiku, aku akan bertanya kepada kalian tentang 
dua pusaka ini: bagaimana kalian memperlakukan keduanya 
sepeninggalku. Karena itu, barangsiapa yang berkiblat ke arah 
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kiblatku dan menjawab seruanku, hendaknya dia menjalankan 
wasiat tentang keduanya ini dengan baik.”

Hadis yang telah kami riwayatkan di atas di ambil dari 
beberapa teksnya. Barangsiapa yang hendak mengetahui setiap 
teks dari hadis ini, dipersilakan untuk merujuk kepada makalah 
yang diterbitkan oleh Dârut Taqrîb baina al-Madzâhib al-Islamiyah 
tentang hadis ini. 25

Hadis ini terdapat di dalam Shahih Muslim dengan beberapa 
teksnya (7/122), Sunan al-Tirmidzi (2/307), Sunan al-Darami 
(2/432), Musnad Ahmad bin Hambal (3/14, 26, 59 dan 217; 4/366 
dan 371; 5/182 dan 189), Khashaish al-Nasai (hal.30). Mustadrak 
al-Hakim (3/109, 148 dan 533), Hafi z Kanji Syafi ’i di dalam Kifâyah 
al-Thâlib, bab I (hal.11), ketika menjelaskan tentang kesahihan 
khotbah beliau di suatu mata air yang disebut Hama; setelah 
menukil hadis ini, dia mengatakan, “Muslim meriwayatkannya 
di dalam kitab Shahih-nya. Begitu juga Abu Daud dan Ibnu 
Majah Qazwini telah meriwayatkannya di kitab-kitab mereka.” 26 
Setelah menukil hadis ini dari kakeknya yang berkata, “Abu Daud 
telah meriwayatkan hadis ini di dalam Sunan-nya. Demikian 
juga Tirmidzi telah meriwayatkannya. Kemudian Razain 
menyebutkannya di dalam kitab al-Jam’u baina al-Shihhah,” 
dia (Ibnu Jauzi) berkata, “Sungguh mengherankan, bagaimana 
mungkin kakekku tidak mengetahui apa yang diriwayatkan 
Muslim di dalam kitab Shahih-nya (yakni hadis ini) dari jalur 
Zaid bin Arqam,” dan seterusnya.27 Pemuka Mazhab Imamiyah, 

25 Hadîts al-Tsaqalain, Dârut Taqrîb: hal. 6-9. 
26 Hafi z meriwayatkan juga di bab 61, hal. 130;  al-Thabaqat, Muhammad bin Sa’id 

Zuhri Bashri (4/8); al-Hilyah, Abu Na’im Ashbahani (1/355); Asad al-Ghabah, 
Ibnu Atsîr Jazari (2/12; 3/147); al-‘Aqd al-Farid, Ibnu Abdi Rabbihi Qurthubi, di 
juz II, tentang khotbah Nabi saw di haji Wada’ (hal. 346 dan 158); Tadzkirah al-
Khawash, Ibnu Jauzi, bab ke-12 (hal. 332)

27 Insan al-‘Uyun, Nuruddin Halabi Syafi ’i (3/308); Dzakhair al-‘Uqba, Ahmad bin 
Abdullah Thabari (hal. 16); al-Siraj al-Munir, ‘Azizi Syafi ’i; Fi Syarhi al-Jami’ al-
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Sayid Mir Hamid Husain Hindi—semoga Allah Swt meninggikan 
kedudukannya—telah meriwayatkan hadis ini dari sekelompok 
ulama besar Syi’ah dari tahun 200 H hingga 1300 H yang 
jumlahnya hampir dua ratus orang, dan dari para sahabat yang 
jumlahnya lebih dari tiga puluh orang laki-laki dan perempuan, 
semuanya meriwayatkan hadis Nabi saw yang mulia ini.28

Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut.

Rasulullah saw telah menjadikan Ahlulbaitnya sebagai 1. 
padanan al-Quran yang keduanya tidak akan berpisah 

Shaghir, Suyuthi (1/321); demikian juga di dalam kitab syarahnya oleh Syekh 
Muhammad Hanafi ; al-Fushul al-Muhimmah, Ibnu Shibagh Maliki (hal. 2); Nasim 
al-Riyadh, Syihabuddin Khafaji (3/410); demikian juga di dalam kitab syarahnya, 
Syarh al-Syifa, oleh Ali Qari; Muntakhab Kanz al-‘Umal, Muttaqi, sebagai Syarh 
Musnad Ahmad bin Hambal (1/96 dan 101; 2/390; dan 5/95); al-Kasyfi  wa al-
Bayan, Tsa’labi, di dalam penjelasan ayat al-I’tisham (ayat berpegang teguh:  
Ali Imran ayat 103) (3/18); Tafsir al-Nidzam, Naisaburi, di dalam tafsir ayat al-
I’tisham (1/257) di dalam tafsir ayat al-Mawaddah (ayat kecintaan: al-Syuura 
ayat 23) (4/94) dan di dalam tafsir ayat ‘sanafrugu lakum ayuhats tsaqalân’: al-
Rahman ayat 31 (4/212); Ibnu Katsir Dimasyqi, di dalam tafsir ayat Mawaddah 
(4/113), di dalam tafsir ayat al-Tathhir, al-Ahzab ayat 33, (3/485); demikian juga 
di dalam kitab sejarahnya (Târîkh Ibn al-Katsîr) (jil. 5 atau 6 tentang hadis al-
Ghadir), al-Mawahib al-‘Illiyah; Husain Kasyifi , di dalam tafsir ayat ‘sanafrugu 
lakum ayuhats tsaqalân’, al-Rahman ayat 31. Al-Nihayah, Ibnu Atsir Jazari (jil. 1); 
al-Durr al-Mantsur, Suyuthi (hal. 155); Lisan al-Arab, Jamaluddin Afriqi Mishri (jil. 
6, pada item kata al-‘itrah; jil. 13, pada item kata al-tsaqal dan al-habl); al-Qamus, 
Majduddin Syirazi (pada item kata al-tsaqal); Muntaha al-Aribbi, Abdurrahim 
Shaffi   (pada item kata al-tsaqal); Syarh Nahji al-Balaghah, Ibnu Abi Hadid 
Mu’tazili (6/130, di dalam penjelasan makna al-‘itrah); Madarij al-Nubuwwah, 
Abdul Haqq Dahlawi (hal. 520); al-Manaqib al-Murtadhawiyah, Muhammad 
Shalih Tirmidzi Kasyfi  (hal. 96, 100 dan 472); Miftah Kunuz al-Sunnah (hal. 2 dan 
448); Mashabih al-Sunnnah, Imam Baghwi Syafi ’i (2/205 – 206); al-Shawa’iq, 
Ibnu Hajar (hal. 75, 87, 90, 99 dan 136). Is’af al-Raghibin bi Hamisy Nurul Abshar, 
Syablanji (hal. 110). Ya Nabi’ al-Mawaddah, Sulaiman bin Ibrahim Balkhi Hanafi  
(hal. 18, 25, 30, 32, 34, 115, 126, 199, 230, 238 dan 301); juga Allamah Kabir, 
Syams Sama al-‘Ilm wa al-Jalalah.

28  Mayoritas sumber-sumber ini kami telah menukilnya dari al-Ghadir, Allamah 
Amini. 
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hingga menjumpai beliau di telaga Haudh, di hari 
Kiamat.

Rasulullah saw menjamin bahwa berpegang kepada 2. 
keduanya (al-Quran dan Ahlulbait) dapat mencegah dari 
ketersesatan.

Rasulullah saw mewasiatkan kaum muslimin agar 3. 
berpegang dan bersandar kepada keduanya.

Rasulullah saw mewasiatkan kaum muslimin agar tidak 4. 
mendahului dan tidak mengajari Ahlulbait di dalam 
perkataan dan perbuatan karena mereka lebih mengetahui 
ketimbang mereka.

Beberapa kesimpulan yang diambil dari hadis ini telah cukup 
sebagai dalil atas kemaksuman (keterpeliharaan dari dosa dan 
kesalahan) Ahlulbait as, kepemimpinan mereka sepeninggal 
Rasulullah saw, dan kewajiban kaum muslimin untuk merujuk 
kepada mereka—salam sejahtera atas mereka semua—di dalam 
persoalan halal dan haram serta aturan-aturan dan hukum-
hukum Allah Swt.

2. Hadis Bahtera (Al-Safînah)

Diriwayatkan dari Hanasy Kinani yang berkata, “Aku telah 
mendengar Abu Dzar berkata seraya memegang pintu Ka’bah, 
‘Wahai sekalian manusia, barangsiapa yang mengenalku, akulah 
orang yang kalian kenal; dan barangsiapa yang tidak mengenalku, 
maka aku adalah Abu Dzar. Aku telah mendengar Rasulullah 
saw bersabda, ‘Perumpamaan Ahlulbaitku seperti bahtera Nuh. 
Barangsiapa yang menumpanginya selamat, dan barangsiapa 
berpaling darinya tenggelam.’’”29

29 Hakim, di dalam Mustadrak al-Shahihain (2/343), berkata, ‘Hadis ini sahih 
menurut standar Muslim’. Dia juga meriwayatkan di kitab yang sama (3/150) 
dari jalur Hanasy juga. Muttaqi meriwayatkannya di dalam Kanz al-‘Ummal 
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Suyuthi meriwayatkannya di dalam al-Durr al-Mantsur melalui 
jalur Ibnu Abi Syaibah dari Ali bin Abi Thalib, ketika menjelaskan 
tafsir ayat, Dan (ingatlah), ketika Kami berfi rman: “Masuklah kamu 
ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang 
banyak lagi enak dimana saja yang kamu sukai, dan masukilah 
pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: ‘Bebaskanlah 
Kami dari dosa’, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu.”30

Sebagaimana Manawi juga meriwayatkan hadis ini di dalam 
Kunuz al-Haqaiq (hal.132).31

3. Hadis Kota Ilmu (Madînah Al-‘Ilmi)

Diriwayatkan dari Hudzaifah, dari Ali bin Abi Thalib as, bahwa 
Rasulullah saw telah bersabda kepadanya, “Aku adalah kota ilmu 
dan engkau (Ali) adalah pintunya. Berdusta orang yang mengaku 
telah sampai ke kota ilmu kecuali yang melalui pintunya.”

Dari Harts dan Ashim, dari Ali as, bahwa Rasulullah saw 
bersabda, “Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Tidaklah 
rumah-rumah dimasuki kecuali melalui pintu-pintunya.”

Rasulullah saw juga bersabda kepada Ali as, “Aku kota ilmu 
dan engkau adalah pintunya. Berdusta orang yang mengaku 
telah memasuki kota ilmu kecuali yang melalui pintunya.”

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah saw telah 
bersabda, “Aku kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. 

dengan jalur yang sama (6/216). Haitsami meriwayatkannya di dalam al-
Majma’ (9/168), dan di dalam Hilyah al-Awliya (4/306) dengan sanad dari Sa’id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Muhib meriwayatkannya dengan jalur yang sama 
di dalam al-Dzakhair (hal.20). Khathib Baghdadi meriwayatkannya dari jalur 
Anas bin Malik di dalam al-Tarikh al-Baghdadi (12/19).

30 Al-Baqarah: 58.
31 Kami menukil riwayat ini dengan sanad-sanad tersebut dari kitab Fadhail al-

Khamsah fi  al-Shihhah al-Sittah karangan Sayid Murtadha Fairuzabadi (2/56-
58).
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Barangsiapa yang ingin masuk ke kota ilmu hendaklah datang 
melalui pintunya.”32

Hadis ini juga disahihkan oleh sejumlah ahli hadis yang nama-
nama mereka telah disebutkan oleh Syekh Abdul Husain Amini 
di dalam kitab al-Ghadir.33

Terdapat hadis-hadis lain dari Rasulullah saw yang memiliki 
makna sama yang telah disebutkan oleh Hujah Mujahid Syekh 
Abdul Husain Amini di dalam al-Ghadir.34

Kami akan menukil sebagian di antaranya. Diriwayatkan 
dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Aku adalah rumah 
hikmah (ilmu) dan Ali adalah pintunya.”35

32 Hakim telah meriwayatkan hadis ini di dalam al-Mustadrak (3/126, 127 dan 
128). Ibnu Katsir meriwayatkannya di dalam kitab Tarikh-nya (3/358). Khathib 
meriwayatkannya di dalam Tarikh Baghdad (2/377). Dzahabi meriwayatkannya 
di dalam al-Tadzkirah (4/28). Kharazmi meriwayatkannya di dalam al-Manaqib 
(49). Ibnu Atsir Jazari meriwayatkannya di dalam Asad al-Ghabah (4/22). 
Muhammad bin Thalhah Syafi ’i meriwayatkannya di dalam Mathalib al-Su’ul 
(hal.22). Sibthu Ibnu Jauzi meriwayatkannya di dalam al-Tadzkirah (hal.29). 
Kanji Syafi ’i meriwayatkannya di dalam al-Kifayah (hal.98-102); Muhibb Thabari 
meriwayatkannya di dalam al-Riyadh al-Nadhirah (1/192); di dalam Dzakhair al-
‘Uqba (hal.77); Hafi z Syamsuddin Ibnu Ahmad Dzahabi telah menyebutkannya 
di dalam Tadzkirah al-Huff azh (4/28), kemudian dia berkata, “Hadis ini sahih.” 
Haitsami meriwayatkannya di dalam Majma’ al-Zawaid (hal.114); Ibnu Hajar 
‘Asqalani meriwayatkannya di dalam Tahdzib al-Tahdzib (7/337), dan dia (Ibnu 
Hajar) berkata di dalam Lisan al-Mizan, “Hadis ini memiliki jalur yang banyak di 
dalam Mustadrak al-Hakim. Atas dasar ini, minimal statusnya adalah bahwa dia 
memiliki akar (asal muasal yang jelas).” Ibnu Shibagh Maliki meriwayatkannya di 
dalam al-Fushul al-Muhimmah (hal.18); Badruddin Mahmud bin Ahmad Hanafi  
meriwayatkannya di dalam ‘Umdah al-Qari (7/63); dan Suyuthi meriwayatkannya 
di dalam al-Jami’ al-Shaghir (1/374). Kami menukil sumber-sumber ini dari kitab 
al-Ghadîr, jil.6, hal.61-77. Ada baiknya pembaca merujuk kepada kitab ini untuk 
mengetahui sumber-sumber lain yang banyak bagi hadis ini yang terdapat di 
dalam kitab-kitab hadis.

33 Al-Ghadîr: 6/78.
34 Al-Ghadîr: 6/80.
35 Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi di dalam Jami’ah al-Shahih (2/214); Abu Na’im 

meriwayatkannya di dalam Hilyah al-Awliya (1/64); Baghawi meriwayatkannya 
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Beliau juga bersabda, “Aku rumah ilmu dan Ali adalah 
pintunya.”36

Beliau juga bersabda, “Aku adalah neraca ilmu dan Ali adalah 
kedua telapaknya.”37

Beliau juga bersabda, “Ali adalah pintu ilmuku dan penjelas 
bagi umatku apa yang dengannya aku diutus (al-Quran) 
setelahku.”38

Diriwayatkan juga dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, 
“Wahai Ummu Salamah, saksikan dan dengarkanlah. Ini adalah 
Ali Amirul Mukminin (pemimpin kaum mukminin), penghulu 
kaum muslimin, penampung ilmuku (‘aibatu ‘ilmî) dan pintuku 
yang melaluinya aku didatangi.”39

Manawi mengatakan, “Maksud dari ‘Ali penampung ilmuku’ 
(‘aibatu ‘ilmî) adalah pewaris kefasihanku, yang paling mengetahui 
tentang diriku, pemegang rahasiaku dan tambang keutamaan-
keutamaanku. Makna ‘aibatun’ adalah peti yang digunakan 
seseorang untuk menyimpan benda-benda berharga.”40

di dalam Mashabih al-Sunnah (2/275). Para penghafal dan ahli hadis yang 
jumlahnya lebih dari enam puluh orang juga telah meriwayatkannya. (al-
Ghadîr: 6/80).

36 Baghawi meriwayatkan hadis ini di dalam Mashabih al-Sunnah, sebagaimana 
juga Thabari dan yang lainnya telah menyebutkannya di dalam Dzakhair al-
‘Uqba (77). (al-Ghadîr: 6/80).

37 Hadis ini dikeluarkan oleh Dailami di dalam kitab Firdaus al-Akhbar dengan 
sanad dari Ibnu Abbas. Kemudian diikuti dan dinukil oleh sejumlah orang 
seperti ‘Ajaluni di dalam Kasyf al-Khafa (1/204) dan yang lainnya (al-Ghadîr: 
6/80).

38 Hadis ini dikeluarkan oleh Muttaqi di dalam Kanz al-‘Ummal (6/156), dan oleh 
Suyuthi di dalam Kanz al-Jilli fi  Fadhail ‘Ali (hadis no. 38). (al-Ghadîr: 6/80).

39 Abu Na’im dan Kharazmi meriwayatkan hadis ini di dalam  al-Manaqib; Rafi ’i 
di dalam al-Tadwin; Kanji di dalam al-Manaqib; Hamudi di dalam Faraidh al-
Simthain dan Syekh Muhammad Hanafi  di dalam al-Jami’ al-Shaghir. (al-Ghadîr: 
6/80-81).

40 Faidh al-Ghadir, jil. 4, hal. 356,
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Ibnu Duraid berkata, “Ini merupakan sabda singkat Rasulullah 
saw yang tidak ada duanya di dalam pengistimewaan Ali dengan 
memberitahukannya urusan-urusan beliau yang tersembunyi 
dan tidak diketahui oleh selain beliau. Ini merupakan puncak 
pujian untuk Ali.”41

Kesimpulan yang dapat dipahami dari kumpulan hadis-hadis 
ini adalah bahwa Ali merupakan pintu ilmu Rasulullah saw. Tentu 
saja siapa pun yang hendak memasuki sebuah rumah, hendaknya 
ia masuk melalui pintunya, sebagaimana yang disabdakan 
beliau, Dan rumah-rumah tidak dimasuki kecuali melalui pintu-
pintunya’. Lebih dari itu, Ali adalah penampung dan pewaris ilmu 
Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan umat 
untuk mengambil ilmu dan sunah beliau dari Ali.

Sebagian hadis tersebut bahkan telah cukup menjadi dalil 
bagi siapa pun yang membuka mata dan pendengarannya 
bahwa Rasulullah saw telah menentukan Ahlulbait as sebagai 
sumber rujukan agama Allah Swt dan sunah Rasul-Nya bagi umat 
manusia sepeninggal beliau.

4. Hadis-Hadis Lain

Rasulullah saw bersabda, “Bintang-bintang merupakan 
pengaman bagi penduduk bumi dari ketersesatan, sementara 
Ahlulbaitku merupakan pengaman bagi umatku dari perselisihan. 
Jika ada kabilah Arab yang menentang mereka, artinya mereka 
telah berselisih dan menjadi (berada di) kubu Iblis.”42

Hakim berkata, “Hadis ini memiliki sanad yang sahih.”

41 Al-Ghadîr: 6/81.
42 Mustadrak al-Shahihain: 3/149.
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Rasulullah saw juga bersabda, “Ali bersama al-Quran dan al-
Quran bersama Ali; keduanya tidak akan berpisah hingga mereka 
menjumpaiku di telaga Haudh.”43

Hakim berkata, “Hadis ini memiliki sanad yang sahih.”

Di dalam al-Mustadrak, Hakim juga meriwayatkan dari 
Zaid bin Arqam yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, 
“Barangsiapa yang ingin hidup seperti hidupku, mati seperti 
matiku, dan menghuni surga yang telah dijanjikan Tuhanku 
kepadaku, hendaklah dia mengikuti Ali bin Abi Thalib. Karena 
dia tidak akan mengeluarkan kalian dari hidayah dan tidak akan 
pula menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan.’”44

Kemudian dia (Hakim) berkata, “Hadis ini memiliki sanad-
sanad yang sahih.”

Thabrani, di dalam kitab al-Kabir, dan Rafi ’, di dalam kitab 
Musnad-nya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa 
Rasulullah saw telah bersabda, “Barangsiapa yang berharap dapat 
hidup seperti hidupku, mati seperti matiku, dan menempati Surga 
Adn yang telah ditanami oleh Tuhan-ku, hendaklah dia mengikuti 
Ali setelahku, mengikuti wali (pengganti)nya, dan berpegang 
kepada Ahlulbaitku setelahku. Karena mereka adalah penerusku; 
mereka tercipta dari tanah penciptaanku, dan mereka telah 
dianugerahi pemahaman dan ilmuku. Maka celakalah orang-
orang dari kalangan umatku yang mendustakan keutamaan 
mereka, yaitu orang-orang yang memutuskan hubunganku 
dengan mereka (Ahlulbait). Semoga Allah Swt tidak memberikan 
syafaatku kepada orang-orang itu.”45

43 Ibid: hal.124.
44 Ibid: hal.128, dan dinukil Imam Syarafuddin di dalam al-Muraja’at hal.27; Kanz 

al-‘Ummal hadis no.2577.
45 Hadis ini diriwayatkan Imam Syarafuddin di dalam al-Muraja’at. Kemudian 

dia berkata, “Hadis ini, dengan teksnya yang ini juga, merupakan hadis 
no.3819 di dalam Kanz al-‘Ummal, juz 9, di akhir halaman 217. Hadis ini juga 
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Barudi, Ibnu Jarir, Ibnu Syahin dan Ibnu Mandah meriwayatkan 
dari jalur Ishaq, dari Zaid bin Mathraq yang mengatakan bahwa 
ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang 
ingin hidup seperti hidupku, mati seperti matiku, dan memasuki 
surga yang telah dijanjikan Tuhan-ku kepadaku, yaitu surga 
keabadian, maka hendaklah ia mengikuti Ali dan keturunannya 
setelahnya. Karena mereka tidak akan mengeluarkan kalian dari 
pintu hidayah dan tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam 
kesesatan.”46

Rasulullah saw juga bersabda, “Di setiap generasi yang datang 
di antara umatku, terdapat seorang adil dari Ahlulbaitku. Mereka 
akan menepis penyimpangan orang-orang sesat, pemalsuan 
para pelaku kebatilan, dan penakwilan orang-orang yang bodoh 
dari agama ini. Sesungguhnya para Imam kalian itu adalah duta-
duta yang membawa kalian kepada Allah. Maka perhatikanlah 
kepada siapa kalian akan dibawa.”47

Inilah sebagian dari sekian banyak hadis Rasulullah saw 
tentang keutamaan penentuan Ahlulbait as sebagai para Imam 
dan sumber-sumber rujukan bagi umat manusia dalam persoalan 
halal-haram, aturan-aturan Allah Swt dan sunah Rasulullah saw.

terdapat di dalam kitab Muntakhab al-Kanz. Demikian juga Hafi z Abu Na’im 
meriwayatkannya di dalam Hilyah-nya yang kemudian dinukil oleh Allamah 
Mu’tazilah di dalam kitab Syarh al-Nahj, jil.2, hal.450, cetakan Mesir. Dia juga 
menukil hadis yang mirip dengannya di halaman 449, yaitu hadis dari Abu 
Abdillah Ahmad bin Hambal di dalam Musnad-nya bab “Manaqib Ali bin Abi 
Thalib as”.

46 Imam Syarafuddin meriwayatkan hadis ini di dalam al-Muraja’at hal.26. 
Kemudian dia berkata, “Hadis ini merupakan hadis no. 2578 di dalam al-Kanz, 
juz 6, hal.155. Hadis ini juga terdapat di dalam al-Muntakhab.

47 Hadis ini juga dinukil oleh Imam Syarafuddin dari Sirah al-Malla dan al-Shawa’iq 
al-Muhriqah hal.90.
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Usaha Mempersiapkan Ali as untuk Menjadi Imam 

Sebagaimana Rasulullah saw telah melakukan usaha-usaha 
mempersiapkan umat agar menerima Ahlulbait as sebagai 
para Imam sepeninggal beliau dan merujuk kepada mereka 
di dalam mengenali persoalan halal-haram dan aturan-aturan 
Allah Swt serta hukum-hukum-Nya, demikian juga beliau telah 
melakukan usaha-usaha mempersiapkan Ali as, yang merupakan 
salah seorang dari Ahlulbaitnya, untuk mengemban misi 
kepemimpinan umat sepeninggal beliau.

Rasulullah saw telah sangat mengistimewakan Ali as di dalam 
memberikan perhatian dan bimbingan kepadanya. Beliau telah 
mendidiknya di rumah beliau sendiri dan oleh beliau sendiri. 
Maka tumbuh besarlah Ali as dalam asuhan Rasulullah saw dari 
sejak dia masih berusia kanak-kanak. Alilah manusia pertama 
yang mengimani dan mengikuti beliau.

Rasulullah saw telah mengkhususkan bagi Ali as bimbingan, 
pendidikan dan perhatiannya yang tidak pernah beliau berikan 
kepada siapa pun di antara para sahabat beliau. Orang yang 
paling baik dalam menyifati hubungan Rasulullah saw dengan 
Ali as dan bagaimana perhatian, pendidikan dan bimbingan 
yang beliau lakukan terhadapnya adalah Ali as itu sendiri. 
Di dalam sebuah khotbah yang dikenal sebagai khotbah 
Al-Qashi’ah, Imam Ali as berkata, “Kalian telah mengetahui 
hubunganku dengan Rasulullah saw dari sisi kekerabatan 
yang dekat dan kedudukanku yang istimewa. Beliau telah 
meletakkanku di pangkuannya, sementara saat itu aku masih 
kecil, mendekapkanku ke dadanya, membaringkanku di 
kasurnya, menyentuhkanku ke tubuhnya, dan membiarkanku 
mencium wangi (tubuh)nya. Beliau mengunyah makanan, lalu 
menyuapkannya kepadaku. Beliau tidak pernah mendapatiku 
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berdusta di dalam perkataan dan buruk di dalam perbuatan. Aku 
mengikuti beliau seperti anak unta yang mengikuti induknya. 
Setiap hari beliau memperlihatkan akhlaknya kepadaku, lalu 
menyuruhku untuk meneladaninya. Di setiap tahun, beliau 
berkhalwat di Gua Hira, aku menyaksikannya, dan tidak ada 
selainku yang menyaksikannya. Ketika itu, tidak berkumpul di 
dalam satu rumah pun di dalam Islam selain Rasulullah saw, 
Khadijah, dan aku yang ketiga dari mereka. Aku melihat cahaya 
wahyu dan mencium aroma kenabian.”48

Dari hadis-hadis Rasulullah saw tentang Ahlulbait as yang 
telah disebutkan sebelumnya, dan itu hanyalah sedikit dari sekian 
banyak hadis tentang keutamaan mereka, kita dapat melihat 
bahwa tidak pernah ada sesuatu apa pun yang melalaikan 
Rasulullah saw dari memberikan perhatian terhadap masa depan 
dakwah dan agama. Karena itulah beliau mempersiapkan Ali as 
untuk mengemban warisan kenabian berupa ilmu syariat dan 
hukum-hukum Allah Swt sepeninggal beliau.

Hadis-hadis Rasulullah saw yang sahih dan jelas tersebut 
telah cukup menjadi dalil yang membuktikan bahwa beliau telah 
mengarahkan umat manusia untuk merujuk sepeninggal beliau 
kepada Ahlulbait as dalam persoalan agama dan hukum-hukum 
Allah Swt, di samping itu menunjukkan juga bahwa beliau telah 
mempersiapkan Ali as untuk tujuan ini.

Mari kita simak perkataan Imam Ali as kepada kita dengan 
penuh kekhawatiran tentang apa yang telah terjadi pada sunah, 
hadis dan ilmu Rasulullah saw sepeninggal beliau, tentang siapa 
yang mengemban warisan kenabian setelah beliau, dan tentang 
peringatannya bagi umat akan hadis-hadis Nabawi yang ada 
pada mereka, dan bahwa di antara hadis-hadis itu ada yang 
benar pernah disabdakan oleh Rasulullah saw, dan ada pula yang 

48 Nahj al-Balâghah, hal.300-301.
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batil yang merupakan kebohongan atas nama beliau. Kebenaran 
adalah hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah saw, dan 
kebohongan adalah hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang-
orang munafi k dan para pendusta atas nama Rasulullah saw. 

Imam Ali as berkata, 

“Sungguh di antara (hadis-hadis) yang terdapat pada orang-
orang ada yang hak dan ada pula yang batil; ada yang benar 
dan ada yang dusta; ada nâsikh (yang menghapus) dan 
ada mansûkh (yang dihapus); ada yang (bermakna) umum 
dan ada yang (bermakna) khusus; ada yang muhkam (jelas 
maknanya) dan yang mutasyâbih (maknanya memerlukan 
penakwilan); ada yang berupa hafalan dan ada yang hanya 
perkiraan. Sungguh telah didustakan atas nama Rasulullah 
saw di masa kehidupannya, sehingga beliau pernah berdiri 
seraya berkhotbah, ‘Wahai manusia, sungguh telah banyak 
kedustaan yang mengatasnamakan diriku. Barangsiapa yang 
dengan sengaja berdusta atas nama diriku, hendaknya dia 
bersiap untuk menempati neraka.’ Kemudian sepeninggalnya 
pun telah didustakan atas nama dirinya. Sungguh tidak datang 
kepada kalian hadis melainkan dari empat jenis manusia dan 
tidak ada yang kelima dari mereka.

“Pertama, orang munafi k yang menampakkan keimanan dan 
berbohong dengan Islam; dia tidak akan merasa berdosa 
dan segan untuk sengaja berdusta atas nama Rasulullah saw. 
Jika saja orang-orang mengetahui bahwa dia munafi k dan 
pendusta, tentu mereka tidak akan mau menerima (hadis) 
darinya dan tidak akan memercayainya. Hanya saja mereka 
malah mengatakan, ‘Dia telah menjadi sahabat Rasulullah 
saw dan telah mendengar dan menerima (hadis) dari beliau.’ 
Mereka tidak mengetahui keadaan dia yang sebenarnya. 
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Sungguh Allah Swt telah memberitahu beliau tentang orang-
orang munafi k dengan apa yang telah Dia kabarkan kepada 
beliau dan telah menjelaskan sifat-sifat mereka dengan apa 
yang telah Dia jelaskan kepada beliau tentang sifat-sifat 
mereka. Allah Swt berfi rman, ‘Dan apabila kamu melihat 
mereka, lahiriah mereka akan membuatmu kagum. Apabila 
mereka berbicara, kamu mendengarkan pembicaraan 
mereka.’ Setelah itu mereka tetap dalam keadaan seperti itu 
hingga mereka mendekati para pemimpin kesesatan dan para 
penyeru kepada neraka dengan penipuan, kebohongan dan 
kepalsuan. Mereka membebani manusia dengan berbagai 
tugas, menempatkan diri-diri mereka di atas pundak manusia, 
dan dengan (kerja) manusia mereka memakan dunia. Sungguh 
manusia bersama para raja dan dunia, kecuali orang yang 
telah dijaga Allah Swt. Inilah jenis pertama dari empat orang.

“Kedua, orang yang mendengar dari Rasulullah saw suatu 
hadis, namun dia tidak menghafalnya sesuai dengan yang 
dia dengar. Kemudian dia pun mengira apa yang dia hafal 
sesuai dengan apa yang dia dengar. Dia tidak bermaksud 
untuk berbohong. Dia hanya mengatakan, mengamalkan dan 
meriwayatkan apa yang dikiranya hadis itu. Dia pun berkata, 
‘Aku mendengarnya dari Rasulullah saw...’ Jika saja orang-
orang muslim mengetahui bahwa dia telah keliru, niscaya 
mereka tidak akan mau menerima (hadis itu) darinya. Dan jika 
dia tahu dia telah keliru (dalam menangkap hadis), niscaya dia 
pun akan menolaknya.

“Ketiga, orang yang telah mendengar sesuatu dari Rasulullah 
saw yang beliau telah memerintahkan sesuatu tersebut, 
lalu melarangnya, sementara orang itu tidak mengetahui, 
atau Rasulullah saw telah melarang sesuatu, kemudian 
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memerintahkannya, sementara orang itu tidak mengetahui. 
Maka dia pun menghafal mansûkh (hukum yang telah 
dihapus), tapi tidak mengetahui nâsikh-nya (hukum yang telah 
menghapus hukum sebelumnya). Jika saja dia mengetahui 
bahwa hukum itu telah dihapus, tentu dia akan menolaknya. 
Dan jika kaum muslimin mengetahui bahwa hukum yang 
telah mereka dengar darinya telah dihapus, niscaya mereka 
juga akan menolaknya.

“Yang terakhir, yaitu yang keempat, orang tidak pernah 
berdusta atas nama Rasulullah saw, bahkan dia membenci 
dusta karena takut kepada Allah dan karena menghormati 
Rasulullah saw. Dia juga tidak melupakannya (hadis), melainkan 
menghafal apa yang didengarnya (dari Rasulullah saw) sesuai 
dengan yang sebenarnya. Lalu dia menyampaikannya persis 
seperti yang dia dengar; tidak menambahkan dan tidak juga 
mengurangi. Dia mengetahui hukum yang nâsikh dari hukum 
yang mansûkh. Sehingga ketika dia mengetahui hukum yang 
nâsikh, dia menolak hukum yang mansûkh. Karena perintah 
Nabi saw adalah seperti al-Quran; ada yang nâsikh dan ada 
pula yang mansûkh, (ada yang khusus dan yang umum), ada 
yang muhkam ada pula yang mutasyâbih. Kadang-kadang 
perkataan Rasulullah saw memiliki dua sisi: umum dan 
khusus, sebagaimana al-Quran. Allah Swt telah berfi rman, 
Apa yang telah Rasul perintahkan kepada kalian, lakukanlah, 
dan apa yang dia larang, jauhilah. Akan tetapi, orang-orang 
yang tidak memahami dan tidak mengetahui akan menjadi 
samar baginya apa yang Allah Swt dan Rasul-Nya inginkan. 
Karena tidak semua sahabat terbiasa bertanya kepadanya 
tentang sesuatu sehingga kemudian mereka memahaminya. 
Di antara mereka ada yang bertanya tapi tidak berusaha 
memahaminya. Sampai-sampai mereka mengharapkan 
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kedatangan orang Arab badui atau orang yang kebetulan 
lewat bertanya kepada Rasulullah saw, baru mereka (para 
sahabat) pun mendengarkan (mendengarkan hadisnya 
sebagai jawaban bagi pertanyaan orang Arab badui atau 
orang yang kebetulan lewat tersebut –penerj).

“Aku menemui Rasulullah saw, sekali di siang hari, dan sekali 
di malam hari. Di setiap kali aku menemui beliau, beliau 
membiarkanku untuk menjelajahi ilmu pengetahuan yang 
beliau ajarkan. Seluruh sahabat mengetahui bahwa beliau 
tidak pernah melakukan hal itu kepada selainku. Kadang-
kadang beliau datang ke rumahku, kemudian mengajarkan 
ilmu pengetahuan lebih banyak lagi di rumahku. Jika aku 
datang ke beberapa rumah Nabi saw, beliau meluangkan waktu 
untukku dan menyuruh istri-istrinya untuk meninggalkanku, 
sehingga tidak ada seorang pun yang bersama beliau selain 
aku. Sementara jika beliau datang ke rumahku untuk duduk 
bersamaku, Fathimah tidak pergi dariku, dan tidak juga 
seorang pun dari anak-anakku. Jika aku bertanya kepada 
beliau, dia menjawabnya. Jika aku terdiam karena tidak ada lagi 
pertanyaan yang terbersit di benakku, beliau membukakan 
(pertanyaan) untukku. Sehingga tidak satu pun ayat al-Quran 
yang telah diturunkan kecuali beliau bacakan dan diktekan 
kepadaku, dan aku pun menulisnya dengan tulisanku sendiri. 
Kemudian beliau mengajarkan kepadaku tentang takwil dan 
tafsirnya, nâsikh dan mansûkhnya, muhkam, mutasyâbih dan 
yang khususnya. Lalu beliau berdoa kepada Allah Swt agar 
menganugerahiku pemahamannya dan hafalannya. Maka 
aku tidak pernah lupa satu ayat pun dari Kitabullah, tidak juga 
satu ilmu pun yang telah beliau ajarkan kepadaku dan telah 
aku tulis dari setelah beliau berdoa kepada Allah untukku 
dengan doa itu. Beliau tidak melewatkan sesuatu apa pun 
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dari semua yang telah Allah Swt ajarkan kepada beliau, di 
antara perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang 
haram, perintah-perintah, larangan-larangan, baik yang telah 
atau yang akan berlaku, tidak juga setiap ketentuan yang 
diturunkan terhadap seseorang sebelumnya, tentang ketaatan 
atau kemaksiatannya, kecuali beliau telah memberitahukan 
semua itu kepadaku, lalu aku pun telah menghafalnya dan 
tidak pernah melupakan satu huruf pun darinya. Kemudian 
beliau meletakkan tangannya di dadaku, lalu berdoa untukku 
kepada Allah Swt agar Dia memenuhi hatiku dengan ilmu, 
pemahaman, hikmah dan cahaya. Aku pun berkata, ‘Wahai 
Nabi Allah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, sejak Anda 
berdoa untukku kepada Allah Swt dengan doa yang telah 
Anda ucapkan, aku tidak pernah lupa sesuatu apa pun dan 
tidak terlewat sesuatu apa pun yang tidak aku tulis. Apakah 
Anda tidak khawatir aku lupa di kemudian hari?’ Beliau 
menjawab, ‘Tidak, aku tidak khawatir engkau akan lupa dan 
tidak mengetahui.’”

Demikianlah uraian ringkas tentang rencana Rasulullah 
saw untuk mempersiapkan Ahlulbait as agar menjadi sumber 
rujukan ajaran-ajaran agama serta persoalan halal-haram bagi 
umat manusia sepeninggal beliau. Itu hanyalah penggalan 
dari satu hadis di antara banyak hadis dan sikap Rasulullah saw 
yang menunjukkan bahwa beliau telah mempersiapkan umat 
untuk menerima kepemimpinan Ahlulbait as dan merujuk 
kepada mereka di dalam mengenali sunah dan hadis Nabawiyah 
sepeninggal beliau.

Kadang-kadang Rasulullah saw menggandengkan Ahlulbait 
as dengan al-Quran dengan bersabda, “Keduanya (al-Quran 
dan Ahlulbait) tidak akan pernah berpisah hingga mereka 
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menjumpaiku di telah Haudh,” dan menegaskan bahwa 
berpegang kepada keduanya akan menghindarkan dari 
kesalahan dan penyimpangan.

Di kesempatan lain, Rasulullah saw mengumpamakan mereka 
seperti bahtera Nuh as yang para penumpangnya akan selamat, 
sementara orang-orang yang berpaling darinya akan tenggelam 
dan tidak akan menemukan penyelamat selainnya.

Di lain waktu lagi, beliau mengibaratkan mereka layaknya 
bintang-bintang yang merupakan pelindung bagi umatnya 
dari ketenggelaman, kehilangan dan ketersesatan. Demikianlah 
banyak lagi hadis lain yang tidak kami sebutkan karena di sini 
kami bukan dalam rangka ingin menyebutkan dan menjelaskan 
hadis-hadis tersebut. 

Keberlangsungan Tablig (Penyampaian) Hukum-Hukum 

Pascawafatnya Rasulullah Saw

Dari sini, kita meyakini bahwa tablig hukum-hukum Ilahiah 
tidak terputus dengan kewafatan Rasululllah saw, melainkan tablig 
sunah Nabawiyah terus dilangsungkan sepeninggal Nabi saw 
oleh Ahlulbaitnya as. Hal itu telah sering dideklarasikan beliau di 
hadapan umat Islam dengan beragam ungkapan pada lebih dari 
satu tempat dan satu kesempatan, sehingga tidak ada lagi celah 
untuk meragukan hal tersebut. Jika saja seseorang bersikap objektif 
saat menganalisis dan menafsirkan hadis-hadis ini dan mampu 
membebaskan diri dari berbagai kegagalan pandangan dan sejarah 
yang telah membatasinya pada ruang lingkup yang sempit, niscaya 
dia tidak akan ragu bahwa Rasulullah saw telah mempersiapkan 
umat untuk tunduk kepada kepemimpinan Ahlulbait sepeninggal 
beliau, di samping beliau juga telah mempersiapkan Ali as beserta 
keturunannya untuk menerima kepemimpinan umat Islam dalam 
persoalan-persoalan agama dan hukum halal-haram.
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Kami telah menyebutkan dan menjelaskan sebagian dari 
hadis-hadis ini, sementara sebagian besarnya kami serahkan ke 
buku-buku lain yang menjelaskan tema ini.49

Ayat Penyempurnaan Agama (Ikmâl al-Dîn)

Kami juga meyakini bahwa fi rman Allah Swt yang berbunyi, 
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 
telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam 
itu jadi agama bagimu, (QS. al-Maidah [3]:3) telah diturunkan 
berkaitan dengan persoalan ini, yaitu persoalan penentuan 
Ahlulbait as sebagai para Imam agama dan sumber rujukan kaum 
muslimin di dalam urusan-urusan agama mereka pascawafatnya 
Rasulullah saw.

Ayat ini telah diturunkan seketika setelah Rasulullah saw—
dengan perintah Allah Swt—menyampaikan kepada kaum 
muslimin tentang wilayah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin 
as dan kepemimpinannya atas umat Islam sepeninggal beliau di 
Ghadir Khum.

Ayat mulia ini menunjukkan bahwa Allah Swt telah 
menyempurnakan agama untuk hamba-hamba-Nya dan telah 
mencukupkan bagi mereka nikmat-Nya dengan pengangkatan 
Ali as dan para orang suci dari Ahlulbait as setelahnya sebagai 
para Imam dan sumber-sumber rujukan bagi mereka dalam 
urusan-urusan agama. Sehingga, dari orang-orang pilihan itulah 
mereka mengambil ajaran-ajaran agama Allah Swt, sunah-sunah 
Rasulullah saw dan takwil-takwil ayat mutasyâbih di dalam al-
Quran yang tidak mereka ketahui. Dengan merekalah (Ahlulbait 

49 Silakan merujuk kepada kitab ‘Aqabât al-Anwâr karya Sayid Mir Hamid Husain, 
kitab al-Ghadîr karya almarhum Syekh Abdul Husain Amini, kitab al-Murâja’ât 
karya almarhum Syarafuddin, kitab Dalâil al-Shidq karya Syekh Muhammad 
Hasan Muzhaff ar, dan kitab Ihqâq al-Haqq karya Nurullah Tasatturi.
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as) terus berlangsungnya tablig (penyampaian) sunah dan hadis 
Rasulullah saw dan tidak terputus dengan kewafatan beliau.50

50 Banyak mufasir dan ahli hadis yang telah menjelaskan bahwa ayat mulia ini 
diturunkan seketika setelah Rasulullah saw mengangkat Amirul Mukminin, 
Imam Ali as, sebagai pemimpin dan menetapkan al-Quran dan ‘Itrah sebagai 
dua sumber rujukan bagi kaum muslimin sepeninggal beliau agar mereka 
tidak tersesat, di sebuah lembah yang disebut Ghadir Khum. Di antara para ahli 
hadis itu adalah Hakim Haskani di dalam kitab Syawâhid al-Tanzîl, hal.157.

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Khudri bahwa Rasulullah saw, ketika turun ayat:

Beliau bersabda, “Allâhu Akbar (Allah Mahabesar) atas penyempurnaan agama, 
pencukupan nikmat dan keridaan Tuhan dengan risalahku dan wilayah Ali bin 
Abi Thalib setelahku.” Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, “Barangsiapa 
yang mejadikanku sebagai pemimpinnya, maka Ali juga adalah pemimpinnya. 
Ya Allah, pimpinlah siapa pun yang menjadikan Ali sebagai pemimpinnya, dan 
musuhilah siapa pun yang menjadikan Ali sebagai musuhnya, tolonglah siapa 
pun yang menolongnya, dan hinakanlah siapa pun yang menghinakannya.”

Di dalam kitab Syawâhid Tanzîl, halaman 157-158, hadis ini diriwayatkan dengan 
sanad-sanad yang lain. Ada pun Hakim juga meriwayatkan dengan sanad dari 
Abu Hurairah tentang puasa di hari Ghadir Khum, bahwa dia (Abu Hurairah) 
berkata, “Tatkala Nabi saw mengangkat tangan Ali, beliau bersabda, ‘Bukankah 
aku lebih berhak atas orang-orang mukmin?’ Orang-orang menjawab, ‘Benar, 
wahai Rasulullah.’ Kemudian beliau kembali bersabda, ‘Barangsiapa yang 
menjadikanku sebagai pemimpinnya, maka Ali juga adalah pemimpinnya.’ 
Lalu Umar bin Khaththab berkata, ‘Selamat untukmu, wahai putra Abu Thalib. 
Engkau kini telah menjadi pemimpinku dan menjadi pemimpin setiap mukmin.’ 
Kemudian Allah Swt menurunkan ayat, ‘Al-yauma akmaltu lakum dinakum’.

Syekh Abdul Husain Amini, di dalam kitab al-Ghadîr, jilid 1, halaman 210-
218, cetakan Najaf, menukil hadis-hadis yang menjelaskan bahwa turunnya 
ayat Ikmâl al-Dîn (penyempurnaan agama, al-Maidah:3) berkaitan dengan 
penetapan kepemimpinan Ali as dari enam belas sumber, di antaranya dari 
Khathib Baghdadi di dalam kitab Tarîkh Baghdâd jilid 8 halaman 290, dari Ibnu 
Maghazili Syafi ’i di dalam kitab al-‘Umdah halaman 52, dari Kharazmi di dalam 
al-Manâqib halaman 80 dan 94, dari Sibthu bin Jauzi di dalam al-Tadzkirah 
halaman 18, dan dari Syekhul Islam Hamawaini Yafi ’i di dalam kitab Faraid al-
Simthain. Demikian seluruh ahli tafsir dan hadis dari kalangan Syi’ah, tanpa 
terkecuali, telah meriwayatkan hadis-hadis yang menjelaskan keterkaitan 
turunnya ayat mulia ini dengan pengangkatan Ali as sebagai Imam kaum 
muslimin oleh Allah Swt.

Pust
ak

a 
Syi

ah



65
Rahasia dan Manifestasi Kemaksuman Ahlulbait Nabi Saw

Kemaksuman Ahlulbait As dan Penafi an Ijtihad dari Mereka

Jadi, para Imam Ahlulbait as tidak seperti para mujtahid dan 
para ulama ahli fi kih (fukaha) yang terkadang salah dan terkadang 
benar. Karena sudah tentu ketika Rasulullah saw mengangkat 
mereka sebagai penerus beliau untuk menyampaikan hadis dan 
sunahnya,  juga sebagai sumber rujukan agama, hukum-hukum 
Allah Swt dan sunah Nabawiyah, tidak mungkin Rasulullah 
saw melakukannya dengan lalai, salah, ragu dan bimbang. 
Melainkan kondisinya sama saja dengan kondisi ketika beliau 
menyampaikan hukum-hukum agama ini (tidak tercampuri 
kelalaian, kesalahan, keraguan dan kebimbangan—penerj). Oleh 
karena itu, sebenarnya pada saat kita menyebut fi kih mereka 
dengan sebutan “Mazhab (pendapat atau pandangan) Ahlulbait” 
hanya atas dasar kemakluman di dalam penyebutan saja. 
Karena “mazhab” (madzhab) di dalam bahasa Arab berarti aliran 
pandangan agama yang meliputi makna ijtihad dan pemikiran. 
Sementara para Imam Ahlulbait as tidak melakukan ijtihad 
dan tidak berbicara atas dasar sangkaan, melainkan mereka 
senantiasa memfatwakan hukum-hukum dan aturan-aturan 
Allah Swt atas dasar keyakinan dan pengetahuan pasti yang telah 
mereka dapatkan secara khusus dari Rasulullah saw. Di dalam 
kajian ini, insya Allah, kita akan mengetahui bahwa hadis-hadis 
(perkataan-perkataan) Ahlulbait as tidak menyimpang dari hadis 
Rasulullah saw. Fatwa-fatwa yang mereka sampaikan kepada 
kaum muslimin juga tidak lain adalah sunah Rasulullah saw.

Inilah pengertian istilah “kemaksuman di dalam tablig” yang 
membedakan para Imam Ahlulbait as dari seluruh para ulama 
dan fukaha (ahli fi kih) umat Islam.

Para ulama dan fukaha mengeluarkan fatwa dan 
mengemukakan pendapat setelah mereka mengerahkan semua 
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kemampuan untuk menyimpulkan hukum Allah Swt, tapi 
terkadang mereka benar dan terkadang juga salah. Pendapat 
mereka tidak maksum (terjaga) dari kesalahan dan kelalaian. 
Bahkan mereka pun tidak mengklaim bahwa mereka memiliki 
sifat maksum ini di dalam kondisi seperti apa pun.

Sementara para Imam Ahlulbait as, mereka tidak berpendapat 
(baca: berijtihad). Mereka hanya menyampaikan kepada kita 
hukum-hukum Ilahiah dengan ilmu yang telah Allah Swt ajarkan 
kepada mereka dan dengan pintu-pintu pemahaman terhadap 
al-Quran dan sunah Rasulullah saw yang telah Allah Swt bukakan 
di hadapan mereka. Karena itu, mereka tidak akan salah dalam 
hukum Allah Swt dan tidak menyampaikan fatwa tanpa ilmu 
yang yakin. Sehingga, siapa pun yang bersandar kepada mereka 
dia akan benar, dan siapa pun yang berpegangan kepada mereka 
dia akan terjaga dari kesalahan dan kesesatan.

Inilah makna sabda Rasulullah saw di dalam hadis Tsaqalain 
(dua pusaka besar) yang telah dikemukakan sebelumnya, “Wahai 
manusia, sungguh aku tinggalkan di antara kalian dua pusaka (al-
tsaqalain) yang jika kalian berpegang kepada keduanya, kalian 
tidak akan tersesat selamanya. Dua pusaka itu adalah Kitabullah 
dan ‘Itrah-ku, Ahlulbaitku.”Pust
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AYAT TATHHIR (AYAT PENYUCIAN)

Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa dari 
kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya 

(QS. al-Ahzab [33]: 33)

Kami akan memaparkan kajian-kajian yang berkaitan dengan 
ayat ini melalui penjelasan kata-kata yang terdapat di dalamnya 
secara satu persatu.

Innamâ (Sesungguhnya hanya)

Ayat mulia ini dimulai dengan kata innamâ yang memiliki 
makna pembatasan terkuat di dalam bahasa Arab. Kata ini 
digunakan untuk menetapkan kalimat atau kata setelahnya 
dan menafi kan selain kalimat dan kata tersebut. Misalnya, Anda 
menyatakan, “Innamal faqîhu ‘Aliyyun (Sesungguhnya yang ahli 
fi kih hanya Ali).” Maka makna kalimat Arab ini adalah penetapan 
keahlian dalam bidang fi kih kepada Ali dan penafi annya dari 
selain Ali.

Ibnu Manzhur, di dalam kamus Lisân al-‘Arab, mengatakan, 
“Makna kata ‘innamâ’ adalah penetapan apa yang disebutkan 
setelahnya dan penafi an selainnya. Sebagaimana yang dikatakan, 
‘Innamâ yudâfi ’u ‘an ahsâbihim ana wa mitslî (Sesungguhnya 
yang membela kehormatan-kehormatan mereka hanyalah aku 
dan orang sepertiku).’ Makna kalimat ini adalah bahwa tidak 
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membela kehormatan-kehormatan mereka selain aku atau 
orang sepertiku.”51

Jadi, kata innamâ menunjukkan kepada dua makna: makna 
positif (penetapan) dan makna negatif (penafi an). Kedua makna 
ini tidak bisa dipisahkan karena makna innamâ tidak sempurna 
kecuali dengan keduanya.

Atas dasar ini, makna ayat mulia di atas adalah penetapan 
penyucian bagi Ahlulbait dengan kehendak Allah Swt dan 
penafi an kemungkinan bahwa Allah Swt telah berkehendak 
menyucikan selain mereka di waktu turunnya ayat ini.

Semua ini jelas dan mudah dipahami oleh siapa pun yang 
memahami gaya bahasa Arab dan mengetahui dasar-dasar serta 
kaidah-kaidahnya.

Pengalihan Makna Ayat oleh Fakhrurrazi

Dalam usaha mengalihkan ayat ini dari makna tersebut, di 
dalam tafsir kitab al-Tafsir al-Kabir,52 dan saat menafsirkan ayat 
ini, Fakhrurrazi berkata, “Yakni, yang mendapatkan manfaat dari 
kewajiban kalian (para istri Nabi) bukan Allah Swt. Kalian juga 
tidak memberikan keuntungan kepada Allah dengan apa yang 
kalian lakukan, melainkan manfaat semua itu hanyalah untuk 
kalian. Perintah-Nya kepada kalian hanya demi kemaslahatan 
kalian.”

Perkataan ini sungguh aneh karena telah mengubah alur 
pembicaraan ayat dan objek pembatasan (innamâ) di dalamnya.

Tidak dapat diragukan bahwa ayat-ayat sebelum ayat ini 
berbicara secara khusus tentang ibu-ibu kaum mukminin, yaitu 
istri-istri Rasulullah saw, dan pembicaraan di dalamnya pun 
secara khusus ditujukan kepada mereka. Demikian juga tidak 
51 Lisân al-‘Arab: 13/31, percetakan Shâdir, Bairut.
52 Al-Tafsîr al-Kabîr, Fakhrurrazi: 25/209.
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dapat diragukan bahwa meskipun istri-istri Rasulullah saw 
diasumsikan tidak dapat dikeluarkan dari Ahlulbait di dalam ayat 
ini oleh riwayat-riwayat yang berbicara tentangnya, sebagaimana 
yang akan kami paparkan nanti, maka mereka juga bukan orang-
orang khusus yang dimaksud dari kata Ahlulbait. Karena terdapat 
hadis-hadis mutawatir dan sahih—yang sebagiannya akan kami 
sebutkan nanti—yang menyatakan bahwa Ali as, Fathimah Zahra 
as, Hasan as dan Husain as termasuk ke dalam Ahlulbait. Selain 
itu, kata-kata ganti di dalam pembicaraan ayat mulia ini, yaitu 
kata-kata ganti untuk jamak laki-laki, berbeda dengan kata-kata 
ganti sebelum dan sesudahnya yang merupakan kata-kata ganti 
untuk jamak perempuan.

Kami tidak tahu jika ada dari kalangan para ahli tafsir dan 
hadis yang berpendapat bahwa ayat mulia ini dikhususkan untuk 
istri-istri Rasulullah saw kecuali Ikrimah. Seperti yang akan kita 
ketahui di dalam kajian ini bahwa kemungkinan besar Ikrimah 
juga tidak bermaksud mengkhususkan pembicaraan ayat ini 
hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi saw, melainkan dia hanya 
bermaksud bahwa ibu-ibu kaum mukminin termasuk yang dituju 
oleh pembicaraan ayat dan juga terliputi oleh kata Ahlulbait.

Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan apa yang dikatakan 
Razi bahwa pembicaraan di dalam ayat ini merupakan terusan dari 
pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, setelah terbukti bahwa 
pembicaraan-pembicaraan sebelumnya memang berkaitan 
dengan istri-istri Nabi saw secara khusus, tapi pembicaraan 
ayat ini tidak secara khusus berkaitan dengan mereka. Tidak 
lain pembicaraan ayat ini hanya meliputi mereka, di samping 
meliputi juga seluruh Ahlulbait Nabi saw. Inilah asumsi yang 
mungkin paling dapat diterima oleh Razi serta orang-orang yang 
sepertinya.
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Ada pun letak ayat ini di antara dua pembicaraan yang 
dikhususkan untuk ibu-ibu kaum mukminin sama sekali tidak 
mendukung tafsiran Razi tersebut, karena alur ayat ini jelas-jelas 
berbeda dari alur ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Selain itu, 
terdapat dalil qath’i (pasti) berupa hadis-hadis mutawatir dan 
sahih yang menerangkan tentang masuknya selain mereka (istri-
istri Nabi saw) dari kalangan keluarga rumah Rasulullah saw ke 
dalam kelompok orang yang dituju oleh pembicaraan ayat ini.

Karena perbedaan orang-orang yang dituju oleh pembicaraan 
ayat ini dari orang-orang yang dituju oleh ayat-ayat sebelum dan 
setelahnya dari sisi umum dan khusus, maka setidaknya, tidaklah 
benar penafsiran Razi terhadap ayat ini dengan mengatakan, 
“Yakni, yang mendapatkan manfaat dari kewajiban kalian 
(para istri Nabi) bukan Allah Swt. Kalian juga tidak memberikan 
keuntungan kepada Allah dengan apa yang kalian lakukan 
melainkan manfaat semua itu hanyalah untuk kalian.” Begitu 
pula tidak benar upaya memasukkan ayat ini ke alur ayat-ayat 
sebelumnya sebagai terusan bagi pembicaraan-pembicaraan 
ayat-ayat terdahulu itu yang secara khusus berkaitan dengan 
istri-istri Nabi saw.

Apabila “kewajiban” yang dimaksud oleh Razi di dalam 
perkataannya, “Yakni, yang mendapatkan manfaat dari kewajiban 
kalian (para istri Nabi) bukan Allah Swt ... melainkan manfaat 
semua itu hanyalah untuk kalian,” adalah perintah-perintah 
di dalam ayat-ayat terdahulu yang berkaitan dengan istri-istri 
Nabi saw, maka tidaklah benar untuk dikatakan bahwa orang-
orang selain mereka (istri-istri Nabi saw) dari Ahlulbait, baik yang 
laki-laki dan yang perempuan dari keluarga kenabian ini, bisa 
mendapatkan juga manfaat dari perintah-perintah tersebut. 
Disebabkan perintah-perintah itu ditujukan secara khusus 
kepada istri-istri Nabi saw, maka manfaat yang dikandung 
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perintah-perintah itu pun seharusnya dikhususkan bagi mereka. 
Sementara itu, kata Ahlulbait meliputi mereka dan juga meliputi 
selain mereka, yaitu beberapa anggota keluarga kenabian.

Namun apabila maksud Razi adalah menghilangkan 
kekhususan pembicaraan yang ditujukan kepada istri-istri Nabi 
saw, namun tetap memberlakukan perintah-perintah serta semua 
unsur terkait yang terdapat di dalam ayat yang justru membatasi 
ini, maka tidak ada gunanya membatasi manfaat dari perintah-
perintah itu hanya untuk Ahlulbait secara khusus disebabkan 
telah hilangnya kekhususan manfaat tersebut sehingga menjadi 
peruntukan bagi umum, baik bagi Ahlulbait dan juga bagi selain 
mereka.

Tafsiran yang dikemukakan oleh Razi ini, dari makna lahir yang 
dipahami kalimat ayat. Di dalamnya juga terdapat pemaknaan 
lafaz-lafaz yang dipaksakan yang semestinya tidak dilakukan 
oleh seorang penafsir al-Quran kecuali dalam keadaan yang 
sangat darurat. Karena makna zahir dari pembicaraan ayat 
yang sesuai dengan alur yang asli (tidak dibuat-buat) adalah 
terbatasnya kehendak penyucian hanya terhadap Ahlulbait as. 
Ini merupakan makna yang paling jelas dan paling pertama yang 
dipahami oleh setiap orang (Arab) ketika mendengar fi rman Allah 
Swt, Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa dari 
kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. 
Hal itu disebabkan ini merupakan perkataan dalam bahasa Arab 
yang jelas (‘arabiyun mubîn) yang diungkapkan secara alami dan 
jelas, sehingga seseorang yang memahami bahasa Arab hampir 
tidak membutuhkan pengkajian dan pembahasan diskusi yang 
berbelit-belit.

Jadi, dari apa yang telah dipaparkan, kita dapat menarik 
kesimpulan bahwa makna ayat ini adalah bahwa Allah Swt 
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telah berkehendak menyucikan kalian, hai Ahlulbait, dan 
membersihkan kalian dari dosa, dan bukan selain kalian, di waktu 
ayat mulia ini diturunkan.

Yurîdullâh (Allah Berkehendak)

Telah diketahui umum bahwa terdapat dua jenis kehendak 
Allah Swt: takwîniyah dan tasyrî’iyah. Kehendak takwîniyah 
adalah kehendak Ilahiah yang tidak mungkin terhalangi oleh 
apa pun dari apa-apa yang Allah Swt kehendaki, sehingga objek 
yang dikehendaki tidak mungkin berbeda dari kehendak-Nya 
Swt, dan tidak mungkin apa yang dikehendaki tercipta oleh Allah 
Swt dengan kehendak takwîniyah tapi tidak tercipta. (Dengan 
kata lain, segala yang dikehendaki Allah Swt dengan kehendak 
takwîniyah pasti akan terjadi—penerj). Allah Swt telah berfi rman, 
“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berkata kepadanya: ‘Jadilah!’ Maka terjadilah ia.” (QS. 
Yasin [36]: 82).

Sedangkan kehendak tasyrî’iyah adalah kehendak Allah 
Swt yang kejadiannya bersyaratkan kepada keinginan dan 
ikhtiar manusia untuk merealisasikannya. Keinginan tasyrî’iyah 
ini senantiasa bergantung dan berlaku kepada perbuatan-
perbuatan yang telah disyariatkan Allah Swt bagi manusia, 
seperti halnya keinginan takwîniyah yang hanya bergantung dan 
berlaku kepada perkara-perkara takwîniyah (penciptaan).

Ketika di antara keinginan tasyrî’iyah Allah Swt dan apa yang 
diinginkannya terdapat keinginan hamba, maka keinginan 
Ilahiah tasyrî’iyah ini tidak akan terjadi kecuali apabila hamba 
telah berkeinginan dan berikhtiar (untuk merealisasikannya). 
Maka, pada kehendak Ilahiah seperti ini, mungkin saja apa 
yang terjadi tidak seperti yang diinginkan. Karena mungkin saja 
manusia memenuhi keinginan Allah Swt dan melaksanakan apa 
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yang diinginkan-Nya sehingga kehendak Ilahiah pun terjadi. 
Namun mungkin pula manusia tidak memenuhi keinginan-
Nya (membangkang) dan melakukan kebalikan dari apa yang 
diinginkan-Nya sehingga kehendak Ilahiah pun tidak terjadi.

Dengan demikian, keinginan dan ikhtiar manusia merupakan 
syarat terealisasinya kehendak Allah Swt dan apa yang 
dikehendaki-Nya. Bukan karena lemahnya kehendak Allah Swt, 
melainkan karena Allah Swt berkehendak untuk merealisasikan 
kehendak-Nya melalui keinginan dan ikhtiar manusia.

Dua jenis kehendak ini (takwîniyah dan tasyrîiyah) juga terjadi 
pada manusia dengan beberapa perbedaan tentunya. Kadang-
kadang kehendak manusia berhubungan dengan perkara-
perkara takwîniyah (penciptaan atau penjadian), seperti apabila 
dia ingin minum air atau menulis, kemudian dia mengambil air 
lalu meminumnya, dan mengambil pena lalu menulis. Inilah 
yang disebut sebagai kehendak takwîniyah. Tetapi kadang-
kadang juga keinginan manusia bergantung kepada keinginan, 
ikhtiar dan usaha selainnya. Misalnya, apabila dia menghendaki 
anaknya menuangkan air untuknya atau menulis kemudian 
dia pun meminta anaknya itu untuk memenuhi keinginannya 
tersebut. Maka, si anak mungkin memenuhi keinginan ayahnya, 
tapi mungkin juga tidak memenuhinya. Nah, keinginan seperti 
ini adalah keinginan jenis kedua meskipun terdapat beberapa 
perbedaan.

Setelah penjelasan dan perbandingan tentang kedua jenis 
kehendak ini, jenis kehendak manakah yang disebutkan di dalam 
ayat mulia yang sedang kita bicarakan ini: “Sesungguhnya Allah 
hanya hendak...”

Apakah dibenarkan jika kehendak tersebut adalah kehendak 
tasyrî’iyah? Tentu saja apabila kehendak yang disebutkan di 
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dalam ayat mulia ini adalah kehendak tasyrî’iyah, dan makna 
“Sesungguhnya Allah hanya hendak...” adalah bahwa Allah Swt 
menghendaki kesucian Ahlulbait as dan hilangnya dosa dari 
mereka dengan keinginan dan ikhtiar mereka sendiri, maka 
berarti ayat mulia ini tidak sedikit pun menunjukkan kemaksuman 
mereka. Karena tidak setiap kali kehendak tasyrî’iyah Allah 
Swt itu selalu terjadi saat Dia menghendaki kesucian, keadilan 
dan kebenaran bagi hamba-hamba-Nya. Betapa Allah Swt 
menginginkan kebaikan bagi hamba-hamba-Nya, namun sering 
kali mereka tidak memenuhi keinginan-Nya tersebut. Maka, 
apabila kehendak yang dimaksud adalah kehendak tasyrî’iyah, 
berarti ayat mulia ini sama sekali tidak menunjukkan kemaksuman 
Ahlulbait as secara pasti seperti yang kita simpulkan darinya.

Akan tetapi, kehendak tasyrî’iyah tidak sesuai dengan makna 
kata ‘innamâ’ yang terletak sebelumnya dan menunjukkan adanya 
pembatasan yang kuat. Karena tentu saja kehendak penyucian 
dengan makna tasyrî’iyah tidak mungkin dapat dipahami 
terbatas hanya pada Ahlulbait as secara khusus, melainkan hal 
itu melazimkan pemahaman bahwa Allah Swt menghendaki 
penyucian seluruh hamba-Nya. Allah Swt berfi rman, Allah tidak 
hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 
bersyukur. (QS. al-Maidah [3]:3).

Atas dasar ini, pembatasan kehendak penyucian hanya pada 
Ahlulbait dan penafi annya dari selain mereka menjadi tidak 
bermanfaat, karena seperti yang telah kami jelaskan bahwa 
kata innamâ (kata yang berfungsi untuk membatasi) memiliki 
dua makna positif (penetapan) dan negatif (penafi an). Maka 
dari itu, kehendak yang terdapat di dalam ayat suci ini tidak 
mungkin ditafsirkan sebagai kehendak tasyrî’iyah dan tidak 
ada kemungkinan lain kecuali yang dimaksud kehendak di sini 
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adalah kehendak takwîniyah, sehingga keberadaan kata innamâ 
menjadi tidak sia-sia, selain maknanya juga menjadi sesuai 
dengan kalimat yang ada setelahnya.

Keinginan Allah Swt Mustahil Tidak Terjadi

Jika yang dimaksud kehendak di dalam ayat suci ini adalah 
kehendak takwîniyah, apa yang telah diinginkan Allah Swt tidak 
mungkin tidak akan terjadi. Dengan kata lain, tidak mungkin 
dosa akan menghinggapi Ahlulbait as atau kesucian berpisah 
dari mereka dalam kondisi apa pun. Hal itu karena setiap muslim 
tidak akan meragukan apa yang telah dipahaminya dengan 
mudah bahwa keinginan (takwîniyah) Allah Swt mustahil tidak 
terjadi. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki 
sesuatu hanyalah berkata kepadanya: ‘Jadilah!’ Maka terjadilah ia.” 
(QS. Yasin [36]:82). Dengan demikian, kesucian Ahlulbait as adalah 
wajib dan penisbatan dosa kepada mereka adalah mustahil.

Syubhat (Kerancuan) Hilangnya Ikhtiar dengan 

Kemaksuman

Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa penafsiran 
kehendak di dalam ayat ini dengan kehendak takwîniyah 
dapat melazimkan hilangnya ikhtiar pada Ahlulbait as. Karena 
kehendak takwîniyah di sini berarti ikhtiar Ahlulbait tidak menjadi 
penghalang yang mencegah kehendak Allah Swt untuk tetap 
menyucikan mereka dan menghilangkan dosa dari mereka.

Jawaban terhadap syubhat (kerancuan) ini akan diketahui jelas 
dengan menjelaskan makna kemaksuman itu sendiri. Syubhat ini 
sangat penting kita luruskan karena tidak hanya diarahkan secara 
khusus kepada Ahlulbait as, melainkan juga kepada para nabi as. 
Segala bentuk syubhat yang diarahkan kepada kemaksuman 
Ahlulbait as sama adalah berarti sama dengan diarahkan kepada 
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kemaksuman para nabi as. Padahal tidak diragukan bahwa para 
nabi as adalah manusia-manusia yang maksum, meskipun paling 
tidak di beberapa kondisi mereka saja.

Kalau begitu kita langsung beralih kepada pembicaraan 
tentang pangkal pembahasan kemaksuman secara umum. Sudah 
diketahui bersama bahwa kemaksuman adalah kemustahilan 
munculnya perbuatan dosa dan salah dari orang yang dimaksum. 
Akan tetapi, kemustahilan ini merupakan hasil dari pembinaan 
khusus, penguatan potensi keinginan (untuk meninggalkan 
dosa dan kesalahan), dan penekanan hawa nafsu seorang 
hamba yang tentunya dengan didukung oleh pengokohan serta 
pertolongan Allah Swt sedemikian rupa sehingga dengan itu 
semua menjadi mustahil tersebut melakukan dosa dan kesalahan. 
Jadi, kemaksuman tidak berarti hilangnya keinginan dan ikhtiar 
pada perilaku manusia, melainkan maknanya adalah penguatan 
dan penyempurnaan keinginan untuk meninggalkan dosa serta 
kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga pada 
akhirnya mustahil terjadi perbuatan dosa, kemaksiatan kepada 
Allah, dan ketundukan di hadapan hawa nafsu dari hamba 
tersebut.

Setiap orang dari kita sebenarnya memiliki kemaksuman 
(keterjagaan dari dosa) dengan kadar tertentu yang berbeda-
beda sesuai dengan perbedaan kadar pembinaan dan 
penempaan masing-masing terhadap potensi keinginannya 
untuk meninggalkan dosa, kemampuaannya untuk tidak 
mengikuti hawa nafsu, serta sesuai dengan perbedaan kadar 
penyucian jiwa yang dilakukan oleh masing-masing individu. 
Maka mustahil, kita pun tidak mungkin membayangkan, bahwa 
seorang ibu, misalnya, dengan sengaja membunuh anak-
anaknya dengan tangannya sendiri, bagaimanapun marahnya 
dia terhadap mereka. Sebentuk kemaksuman ini dimiliki oleh 
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mayoritas para ibu, kecuali sedikit ibu-ibu yang mengalami 
kondisi yang tidak normal, seperti sakit jiwa.

Kemaksuman ini bisa ada pada diri seorang ibu dengan 
kehendak takwîniyah Allah Swt, yaitu dengan fi trah keibuan 
dan kasih sayang terhadap anak-anaknya yang telah Allah Swt 
tanamkan di dalam hatinya. Tapi meskipun demikian, itu tidak 
berarti sama sekali tidak ada keinginan pada diri para ibu sehingga 
kasih sayang ini muncul tanpa diinginkan dan diusahakan oleh 
mereka.

Begitupun mustahil mayoritas manusia membunuh orang 
yang tidak berdosa secara sengaja, misalnya, oleh karena 
alasan-alasan sepele atau disebabkan perbedaan pendapat dan 
pandangan. Sementara di sisi lain, orang-orang yang berdarah 
dingin tidak memiliki kemaksuman seperti ini (keterjagaan 
untuk tidak membunuh orang-orang yang tidak berdosa dengan 
alasan apa pun). 

Jika kita melangkah lebih tinggi lagi di tangga perilaku 
umumnya manusia, kita akan melihat bahwa sekelompok besar 
dari mereka memiliki moral yang sedemikian baik, sehingga 
mustahil bagi mereka untuk berbuat semena-mena terhadap 
orang lain dengan perbuatan zalim yang menyakitkan, seperti 
merusak sumber rezeki orang-orang, memasukkan mereka ke 
dalam penjara, dan menyiksa serta menyakiti fi sik mereka hanya 
karena perbedaan pendapat yang sepele. Sementara di sisi lain, 
ada juga sekelompok orang yang tidak segan-segan melakukan 
tindakan semena-mena seperti itu hanya disebabkan alasan-
alasan yang sepele.

Tingkat kemaksuman yang terakhir ini lebih tinggi dari 
kemaksuman sebelumnya. Kadarnya pun lebih banyak dari yang 
sebelumnya. Tentu saja kemaksuman yang tingkatnya lebih 

Pust
ak

a 
Syi

ah



78
Muhammad Mahdi Ashifi 

tinggi dan kadarnya lebih banyak ini dihasilkan dari usaha yang 
lebih besar di dalam membina dan menyucikan jiwa dan hati 
agar tetap terjaga dan bersih.

Kemudian jika kita melangkah lebih tinggi lagi ke anak tangga 
perilaku manusia yang ketiga, kita akan menemukan orang-
orang yang tidak mungkin berbuat zalim dengan mengatakan 
perkataan keji dan kotor di hadapan orang lain. Bahkan mereka 
tidak pernah berkata kasar kepada para pelaku keburukan. Ini 
menunjukkan adanya tingkat usaha pembinaan, penyucian, 
pengendalian dan pelatihan jiwa yang lebih tinggi lagi. 
Kedudukan sosial dan faktor-faktor sosial serta pendidikanlah 
yang mendorong manusia untuk untuk memiliki perilaku 
tertentu dengan keinginan dan ikhtiar (usaha)nya sendiri.

Kita naik lagi ke anak tangga berikutnya untuk menyaksikan 
sekelompok orang yang Allah Swt telah menganugerahkan 
kepada mereka ilmu yang luas tentang agama, menerapkan 
kepada mereka pembinaan yang baik, dan mengokohkan mereka 
dengan roh dan keutamaan dari-Nya. Orang-orang seperti ini 
mustahil menyakiti seorang mukmin pun, bahkan meskipun 
hanya dengan sebuah isyarat lalu yang menyakitkan atau 
gunjingan dan cibiran yang tak seberapa. Kelompok manusia 
seperti ini, walaupun jumlah mereka sedikit, tapi keberadaan 
mereka benar-benar nyata. Mereka itu mustahil melakukan 
kezaliman dan perbuatan yang menyakitkan terhadap orang-
orang mukmin, sebagaimana mayoritas manusia tidak mungkin 
melakukan tindak kriminal pembunuhan tanpa sebab atau 
dengan sebab yang sepele, kecuali para tiran yang berdarah 
dingin yang tidak segan-segan melakukannya dalam kondisi 
perang dan damai.
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Tidak diragukan bahwa manusia yang melangkah lebih tinggi 
di tangga kemaksuman ini akan menjadi mustahil baginya untuk 
melakukan kezaliman dan perbuatan jahat dengan kadar tertentu 
sesuai dengan tingkat yang telah dicapainya. Setinggi apa pun 
derajat manusia di tangga ini, itu tidak terlepas dari pembinaan, 
pelatihan, penyucian, pengendalian dan penjagaan jiwanya 
agar terjaga dan bersih, di samping juga tidak terlepas dari 
pengokohan dan bantuan yang Allah anugerahkan kepadanya 
di saat-saat jiwanya mengalami kelemahan.

Setiap fase di antara fase-fase kemaksuman tidak berarti 
ketidakmungkinan munculnya perbuatan maksiat dan 
kezaliman dari manusia disebabkan  keterpaksaan dan tanpa 
adanya pengaruh dari kehendak dan ikhtiarnya, melainkan 
setiap individu yang enggan melakukan kezaliman di setiap 
fase di antara fase-fase kemaksuman ini tentu saja disebabkan 
kehendak  dan ikhtiarnya sendiri. Hanya saja kuantitas dan kualitas 
kehendak manusia ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 
pembinaan serta penyucian jiwa, pengaruh lingkungan sekitar, 
pergaulan sosial dan sebab-sebab lain yang mempengaruhinya, 
terutama pertolongan dan bimbingan Allah Swt yang membantu 
memacu kehendaknya di saat menghadapi kondisi-kondisi yang 
melemahkan jiwa. Dengan demikian, setiap satu tingkatan 
kehendak akan menghasilkan satu tingkatan keterjagaan dan 
kemaksuman.

Tentu saja petolongan dan bimbingan Allah Swt merupakan 
sebab terpenting di antara sebab-sebab yang dapat 
membangkitkan kehendak manusia dan menjaga perilakunya 
dari penyimpangan, kezaliman dan kesalahan. Begitu juga 
tidak diragukan bahwa besar-kecilnya pertolongan Allah Swt  
bagi hamba-hamba-Nya akan menghasilkan suatu aturan yang 
sangat akurat, seperti halnya seluruh sunatullah (aturan-aturan 

Pust
ak

a 
Syi

ah



80
Muhammad Mahdi Ashifi 

Allah Swt) yang lain. Maka dari itu, semakin besar usaha seorang 
hamba dalam memerangi hawa nafsunya, semakin besar pula 
pertolongan dan bimbingan yang Allah Swt berikan kepadanya. 
Allah Swt berfi rman, Dan orang-orang yang berjihad (bersungguh-
sungguh) untuk (mencari keridaan) Kami, benar- benar akan Kami 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya 
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-
Ankabut [29]:69).

Jadi, kemaksuman manusia dan kemustahilannya untuk 
melakukan perbuatan dosa dan salah bukan berarti dia tidak 
memiliki kehendak dan ikhtiar di dalamnya. Justru kemaksuman 
itu berarti meningkatnya kehendak ke suatu kondisi jiwa yang di 
dalamnya jiwa tidak bisa dikalahkan oleh nafsu yang senantiasa 
cenderung kepada perbuatan salah dan penyimpangan.

Jika kita telah mampu memahami kemaksuman dengan kadar-
kadarnya yang berbeda-beda dan bahwa itu tidak bertentangan 
dengan keberadaan kehendak serta keinginan manusia, kita 
juga akan mampu memahami kemaksuman dengan kadarnya 
yang maksimal yang dimiliki oleh para nabi as dan Ahlulbait as. 
Di atas kemaksuman maksimal ini mustahil bagi mereka untuk 
melakukan perbuatan maksiat, kezaliman dan kesalahan semata-
mata dengan kehendak serta ikhtiar mereka sendiri dan sama 
sekali tidak mereka dipaksa sedikit pun.

Apabila penjelasan ini telah cukup dipahami, tidak akan sulit 
bagi kita untuk memahami maksud dari kehendak takwîniyah di 
dalam ayat ini. Yang dimaksud kehendak takwîniyah di ayat ini 
adalah pertolongan, bimbingan dan pengokohan yang Allah Swt 
berikan kepada hamba-hamba-Nya yang saleh di antara Ahlulbait 
as untuk menyucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan mereka 
dari segala dosa, dan menguatkan kehendak mereka (untuk 
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menghindar dari semua bentuk kesalahan) secara penciptaan 
(takwîni). Dengan kekuasaan absolut dari Allah Swt ini mustahil 
bagi mereka untuk melakukan kemaksiatan dan dosa semata-
mata dengan kehendak dan ikhtiar mereka sendiri.

Pertolongan Ilahi ini tidak meniscayakan hilangnya ikhtiar 
dan kehendak dari mereka (Ahlulbait as). Justru itu merupakan 
pengokohan kadar dan kekuatan kehendak mereka sekaligus 
penguat dan pengatur baginya sehingga mustahil mereka 
melakukan kemaksiatan dan dosa. Seperti seorang ibu yang 
mustahil membunuh anak-anaknya, misalnya, tanpa dia 
kehilangan kehendak dan ikhtiar di dalam hal tersebut. Ahlulbait 
as pun menjauhi segala jenis kemaksiatan dan dosa semata-mata 
dengan kehendak dan ikhtiar mereka sendiri.

Li Yudzhiba ‘Ankum Al-Rijsa (Menghilangkan Dosa dari 

Kalian)

Al-rijsu memiliki arti sesuatu yang kotor dan menjijikkan.53 
Kata ini bisa digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki 
fi sik, seperti daging babi. Allah Swt berfi rman, ... atau daging babi 
karena sesungguhnya semua itu kotor… (QS. al-An’am [6]:145). 
Atau, kadang-kadang kata ini digunakan juga untuk suatu 
kondisi jiwa, sebagaimana fi rman Allah Swt berikut, Dan ada 
pun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka 
dengan surah itu bertambah kekafi ran (rijsan) mereka, di samping 
kekafi rannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan 
kafi r. (QS. al-Taubah [9]:125).

Allah Swt juga berfi rman, Dan barangsiapa yang dikehendaki 
Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi 
sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah 

53 Al-Mufradât, Raghib: hal.188.
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menimpakan dosa kepada orang-orang yang tidak beriman. (QS. 
al-An’am [6]:125).54

Ayat yang sedang kita kaji ini (al-Ahzab: 33) dengan gamblang 
menjelaskan bahwa Allah Swt telah menghilangkan kotoran 
(al-rijs) dari Ahlulbait. Tidak mungkin diragukan bahwa dosa 
dan kemaksiatan merupakan jenis terjelas dari kotoran yang 
telah Allah Swt hilangkan dari Ahlulbait Rasulullah saw. Kita 
juga telah mengetahui bahwa penghilangan kotoran ini terjadi 
dengan kehendak takwîniyah Allah Swt dan tidak ada sesuatu 
apa pun yang dapat melenceng kejadiannya dari apa yang 
telah dikehendaki Allah Swt. Ahlulbait as mustahil melakukan 
perbuatan dosa dan kemaksiatan apa pun.

Ketika menafsirkan ayat mulia ini, Thabari mengatakan, 
“Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan keburukan 
dan kekejian dari kalian, hai Ahlulbait Muhammad, dan 
membersihkan kalian dari berbagai kotoran yang biasanya ada 
pada ahli maksiat kepada Allah Swt sebersih-bersihnya. Apa yang 
kami katakan sekaitan dengan ayat ini juga dikatakan oleh para 
ahli takwil.”

Kemudian dia menukil perkataan Ibnu Zaid, “Yang dimaksud 
kotoran (al-rijs) di dalam ayat ini adalah setan dan selainnya yang 
tergolong ke dalam kotoran yaitu kemusyrikan.”55

Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, di dalam kitab Futuhat-nya 
bab 29, menafsirkan kata al-rijs sebagai segala sesuatu yang 
menodai. 

“Sungguh Nabi saw telah menyebutkan bahwa Allah Swt telah 
benar-benar menyucikan Ahlulbaitnya dan menghilangkan dari 
mereka kotoran, yaitu segala sesuatu yang menodai mereka. 

54 Rujuklah kitab Tafsîr al-Mizân, Allamah Thabathabai:16/330.
55 Jâmi’ al-Bayân, Thabari:22/5.
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Karena menurut orang-orang Arab, kata al-rijs memiliki arti 
kotoran. Demikianlah juga yang dikatakan oleh Farra.”56

Ketika menafsirkan ayat ini, Naisaburi mengatakan, “Al-rijs 
(kotoran) merupakan kata pinjaman untuk segala jenis dosa.”57[]

56 Al-Fushûl al-Muhimmah, Imam Syarafuddin ra: hal.218.
57 Tafsîr Gharâib al-Qurân, Naisaburi: dinukil di dalam catatan kaki Jâmi’ al-Bayân.
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AHLULBAIT AS

Siapakah Mereka yang Dimaksud Ahlulbait?

1. Cukup kiranya bagi Anda agar dapat mengetahui siapa 
yang dimaksud Ahlulbait di dalam ayat ini, mencermati 
riwayat-riwayat sahih yang akan kami sebutkan, yang 
riwayat-riwayat ini secara gamblang menjelaskan nama-
nama mereka satu persatu seraya membatasi mereka. 
Riwayat-riwayat yang akan kami sebutkan ini hanyalah 
sebagian kecil dari sekian banyak riwayat yang berkaitan 
dengan hal ini.

2.  Tampak bagi kita bahwa Rasulullah saw telah memberikan 
perhatian yang sangat besar terhadap penentuan dan 
pengkhususan sebutan Ahlulbait yang tentangnya telah 
turun satu ayat al-Quran dari Allah Swt, di samping beliau 
juga telah melarang penggunaan sebutan ini untuk selain 
orang-orang yang telah ditentukan beliau, serta melarang 
dimasukkannya orang lain ke dalam kelompok mereka.

Rasulullah saw telah menentukan mereka dan menyebutkan 
nama-nama mereka, sebagaimana riwayat Abdullah bin 
Ja’far berikut ini:

Kemudian beliau mengatakan kepadaku, “Panggilkan 
mereka kepadaku, panggilkan mereka kepadaku!” Shafi yah 
bertanya, “Siapakah mereka?” Kemudian Rasulullah saw 
menjawab, “Ahlulbaitku, yaitu Ali, Fathimah, Hasan dan 
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Husain.” Lalu Rasulullah saw menegaskan lagi penentuan 
dan pembatasan ini dengan sabda beliau, “Ya Allah, 
merekalah keluargaku. Maka, curahkanlah salawat kepada 
Muhammad serta keluarga Muhammad.” Seketika itu, 
turunlah ayat al-Quran yang muhkam: Sesungguhnya Allah 
hanya hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, 
dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.’”58

Jelas terlihat bagi setiap orang yang memahami tata 
bahasa Arab bahwa di dalam kalimat ‘Ya Allah, merekalah 
keluargaku’ terdapat isyarat pengkhususan sebutan 
Ahlulbait hanya bagi mereka dan penafi an penerapannya 
kepada selain mereka.

3. Untuk memperkuat pembatasan dan pengkhususan 
Ahlulbait as, Rasulullah saw melakukannya dengan cara 
menutupi mereka dengan kain kisa (kain wol), sebagaimana 
yang disebutkan di dalam riwayat Ummu Salamah ra 
berikut ini:

“Rasulullah saw pernah memanggil Hasan, Husain dan 
Fathimah, lalu mendudukkan mereka di hadapan beliau, 
dan memanggil Ali, lalu mendudukannya di belakang 
beliau. Kemudian dia menutupi dirinya dan juga mereka 
dengan kain Kisa. Lalu beliau bersabda, ‘(Ya Allah), inilah 
mereka Ahlulbaitku. Hilangkanlah dosa dari mereka, dan 
sucikanlah mereka sesuci-sucinya.’”59

Pembatasan di dalam riwayat ini terlihat lebih jelas. Seakan 
Rasulullah saw hendak memotong uzur ketidakjelasan 
di hadapan setiap orang, sehingga beliau tidak hanya 

58 Diriwayatkan oleh Hakim di dalam kitab Mustadrak al-Shahîhain, sebagaimana 
yang akan disebutkan nanti.

59 Diriwayatkan oleh Thabari dan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir mereka masing-
masing. Selain itu Tirmidzi juga meriwayatkannya di dalam kitab Shahih-nya, 
dan Thahawi di dalam kitab Musykil al-Âtsâr.
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mencukupkan diri dengan jelasnya makna sabda beliau, 
melainkan beliau pun membatasi mereka di bawah sehelai 
kain Kisa. Itu beliau lakukan semata-mata agar pembatasan 
dan pengkhususan terkesan lebih besar dan lebih kuat.

4. Ummul Mukminin, Ummu Salamah ra, yang ayat mulia 
ini telah diturunkan di rumahnya, berharap agar dirinya 
menjadi salah satu dari Ahlulbait. Ketika itu, setelah 
Rasulullah saw mengumpulkan Ali, Fathimah, Hasan dan 
Husain, dan mereka semua berkumpul di bawah kain Kisa, 
beliau bersabda, “Ya Allah, mereka inilah Ahlulbaitku. Maka 
hilangkanlah dosa dari mereka, dan bersihkanlah mereka 
sebersih-bersihnya.” Saat itu Ummu Salamah berkata 
kepada Rasulullah saw, “Aku bersama mereka, wahai Nabi 
Allah?” Kemudian Rasulullah saw bersabda kepadanya, 
“Engkau tetap berada di posisimu, dan engkau berada 
dalam kebaikan.”60 Di dalam riwayat ini, Rasulullah saw 
tidak menafi kan Ummu Salamah ra sebagai perempuan 
yang baik. Akan tetapi, beliau menafi kannya sebagai salah 
satu dari Ahlulbait, padahal dia adalah istri beliau dan ibu 
bagi kaum mukminin.

Riwayat yang telah dinyatakan sahih ini telah menutup 
kemungkinan untuk memasukkan para ibu kaum 
mukminin (istri-istri Rasulullah saw) ke dalam kelompok 
orang yang dimaksud dengan Ahlulbait as di dalam 
ayat suci ini. Karena di dalam riwayat tersebut terdapat 
penafi an yang tegas dan jelas dari Rasulullah saw terhadap 
penggolongan Ummu Salamah ra ke dalam Ahlulbait as, 
meskipun dia merupakan salah seorang di antara istri-istri 
Rasulullah saw dan para ibu kaum mukminin.

60 Diriwayatkan oleh Suyuthi di dalam kitab al- Durr al-Mantsûr dari Abu Sa’id, 
seperti yang akan kami sebutkan juga nanti.
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5. Kemudian Rasulullah saw menjelaskan hal tersebut 
dengan penjelasan yang menghilangkan keraguan di 
hadapan siapa pun. Sabdanya, “Ayat ini telah diturunkan 
sekaitan dengan lima orang: aku, Ali, Hasan, Husain dan 
Fathimah.”61

Apakah masih tersisa keraguan pada seseorang setelah 
adanya penjelasan Nabawi yang secara gamblang 
menegaskan siapa yang dimaksud Ahlulbait as di waktu 
turunnya ayat suci ini?

Apakah setelah penjelasan ini masih ada orang yang 
meragukan bahwa pada saat diturunkannya ayat suci ini, 
ia tidak meliputi selain lima orang suci, yaitu Rasulullah 
saw, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain (salam sejahtera atas 
mereka semua)?

Imam Syarafuddin—semoga Allah Swt merahmatinya—
berkata, “Seluruh ahli Kiblat dari seluruh mazhab Islam telah 
sepakat bahwa pada saat diturunkannya wahyu tentang 
ayat Tathhir kepada Rasulullah saw, beliau mengumpulkan 
kedua cucunya (Hasan dan Husain) beserta ayah dan ibu 
mereka ke dekat beliau, kemudian menutupi mereka dan 
diri beliau sendiri dengan kain Kisa itu. Ini beliau lakukan 
untuk membedakan mereka dari seluruh anak-anak, 
kerabat dan istri-istri beliau. Ketika mereka telah terpisahkan 
dan terkecualikan dari seluruh keluarga dan seluruh umat 
beliau di bawah kain Kisa, beliau pun menyampaikan ayat 
suci ini kepada mereka, sementara mereka dalam kondisi 
seperti itu (tertutupi kain Kisa bersama beliau). Maka 

61 Diriwayatkan oleh Thabari di dalam kitab tafsirnya dan oleh Muhib Thabari di 
dalam kitab Dzakhâir al-‘Uqbâ dari Sa’id ra, sebagaimana juga akan disebutkan 
di dalam kajian ini. Selain itu, Ibnu Katsir juga meriwayatkannya di dalam kitab 
tafsirnya (Tafsîr Ibn al-Katsîr) 3/485.
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mereka adalah orang-orang yang dikecualikan dari seluruh 
umat manusia dalam fi rman Allah Swt, Sesungguhnya Allah 
hanya hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, 
dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.

Di saat Rasulullah saw memasukkan mereka ke dalam kain 
Kisanya, di saat itu pula beliau telah menyingkirkan tabir-
tabir keraguan dan merobek kegelapan berbagai syubhat 
sehingga kesamaran menjadi jelas berkat kebijaksanaan 
beliau yang sempurna. Cahaya-cahaya pun menjadi 
berkilauan berkat penjelasan beliau yang benderang. 
Alhamdulillâhi Rabbil’âlamîn.”62

6. Dalam rangka menegaskan pembatasan anggota-anggota 
Ahlulbait dengan lima orang tersebut yang ayat mulia ini 
diturunkan berkaitan dengan mereka dan untuk menafi kan 
selain mereka, juga dalam rangka mengumumkan 
kepada umat agar tidak ada lagi keraguan serta usaha 
penakwilan tentang Ahlulbait dan jumlah mereka di 
waktu diturunkannya ayat mulia ini, maka di setiap hari, 
Rasulullah saw membacakan ayat mulia ini di depan pintu 
rumah Fathimah Zahra as yang di dalamnya juga tinggal 
Ali as, Hasan as dan Husain as, di hadapan pendengaran 
dan penglihatan kaum muslimin.

Diriwayatkan dari Abu Barazah, bahwa sia berkata, “Aku 
telah melakukan salat bersama Rasulullah saw selama 
tujuh belas bulan. (Selama itu), jika keluar dari rumahnya, 
beliau mendatangi pintu rumah Fathimah as, lalu berkata, 
‘Salat, wahai Ahlulbait. Sesungguhnya Allah hanya hendak 

62 Al-Kalimah al-Gharrâ fî Fadhîlati al-Zahrâ, Imam Syarafuddin, yang dicetak di 
dalam kitab al-Fushûl al-Muhimmah hal. 204 – 205.
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menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan 
membersihkan kalian sebersih-bersihnya.’”63

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, 
“Aku telah menyaksikan Rasulullah saw selama sembilan 
bulan. Di setiap harinya, beliau mendatangi pintu rumah 
Ali bin Abi Thalib di setiap waktu salat, lalu berkata, 
‘Salam sejahtera, rahmat Allah serta keberkahan dari-
Nya atas kalian, hai Ahlulbait. Sesungguhnya Allah hanya 
hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan 
membersihkan kalian sebersih-bersihnya.’ Beliau melakukan 
itu di setiap hari sebanyak lima kali.”64

Diriwayatkan juga dari Malik bin Anas, bahwa dia berkata, 
“Aku telah melakukan salat bersama Rasulullah saw selama 
tujuh belas bulan. (Selama itu), jika beliau keluar dari 
rumahnya, beliau menuju ke pintu rumah Fathimah as, lalu 
berkata, ‘Salat, wahai Ahlulbait. Sesungguhnya Allah hanya 
hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan 
membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Setiap harinya 
beliau melakukan ini sebanyak lima kali.”65

Ini merupakan taktik propaganda mengesankan yang telah 
dilakukan Rasulullah saw untuk menghilangkan kesamaran 
tentang Ahlulbait di dalam ayat mulia ini sekaligus 
untuk membatasi dan mengkhususkan mereka. Dengan 
begitu tertutuplah di hadapan siapa pun kesempatan 

63 Diriwayatkan di dalam kitab Majma’ al-Zawâid, seperti yang akan disebutkan 
nanti.

64 Suyuthi meriwayatkan hadis ini di dalam kitab al-Durr al-Mantsûr, seperti yang 
akan disebutkan juga di dalam kajian ini.

65 Diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam kitab Sunan-nya, Ahmad di dalam kitab 
Musnad-nya, Thayalisi di dalam kitab Musnad-nya, Hakim di dalam kitab 
Mustadrak al-Shahîhain, Ibnu Atsir di dalam kitab Asad al-Ghâbah, dan Thabari, 
Ibnu Katsir serta Suyuthi di dalam kitab-kitab tafsir mereka, seperti yang akan 
disebutkan juga di dalam kajian selanjutnya.
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untuk meragukan serta menyamarkan Ahlulbait dan 
memasukkan selain mereka ke dalam kelompok mereka 
serta mengeluarkan siapa pun yang telah termasuk ke 
dalam kelompok mereka.

Tentu saja perhatian besar Rasulullah saw di dalam 
menyampaikan perkara ini dan membatasi Ahlulbait hanya 
pada lima orang suci mengungkap adanya tujuan yang agung 
dan maksud yang dalam di balik ayat suci ini dan memberikan 
pengaruh-pengaruh serta dimensi-dimensinya terhadap sejarah, 
kehidupan dan agama kaum muslimin di kemudian hari.

Jika tujuan yang terdapat di balik ayat suci ini tidak lebih dari 
sekadar mengungkapkan kemuliaan Ahlulbait as disebabkan 
hubungan (kekeluargaan) mereka dengan Rasulullah saw, niscaya 
tujuan seperti ini tidak memerlukan perhatian, penekanan dan 
pendeklarasian dari Rasulullah saw dengan mengumumkan 
dan membatasi nama-nama mereka dengan berbagai cara. 
Sampai-sampai beliau mengumumkan hal tersebut di hadapan 
pendengaran dan penglihatan khalayak muslimin, lalu 
mengulang-ulang pengumuman ini di depan rumah Fathimah 
Zahra as selama enam, tujuh, delapan atau sembilan bulan—
seperti yang diungkapkan riwayat-riwayat yang berbeda-
beda—di setiap hari sebanyak lima kali, di setiap waktu-waktu 
salat. Sungguh ini merupakan perkara yang menakjubkan dan 
pasti mengandung suatu tujuan yang agung.

Untuk apa kiranya Rasulullah saw mengulang-ulang hakikat 
ini dengan berbagai cara penyampaian dan tindakan yang 
berbeda-beda? Beliau kadang-kadang menyebutkan nama-
nama Ahlulbait. Di kesempatan lain, beliau membatasi mereka 
seraya bersabda, “Ya Allah, mereka inilah Ahlulbaitku.” Di saat 
yang berbeda, beliau mengumpulkan mereka di bawah kain 

Pust
ak

a 
Syi

ah



92
Muhammad Mahdi Ashifi 

Kisa yang menutupi diri beliau sendiri dan juga mereka. Tidak 
ada seorang pun yang ada di bawah kain Kisa itu selain mereka. 
Kemudian Ummu Salamah, istri beliau, ketika itu, berharap untuk 
dapat masuk bersama mereka. Tapi beliau mencegahnya dengan 
lembut.

Di waktu yang lain, beliau menyebutkan nama-nama mereka 
satu persatu dengan tujuan untuk memberitahu umat tentang 
rumah suci ini berikut para penghuninya dengan cara-cara 
yang menakjubkan dalam kurun waktu yang lama seperti yang 
dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang berbeda-beda yang telah 
kami sebutkan.

Rasulullah saw melakukan perbuatan tersebut dengan 
tujuan dan hikmah. Beliau menunaikan apa yang telah Tuhan 
perintahkan kepadanya, melaksanakan apa yang telah Tuhan 
tugaskan kepadanya dengan sebaik-baik pelaksanaan, dan 
beliau tidak membukakan kesempatan bagi siapa pun untuk 
ragu, syak dan melakukan penakwilan.[] 
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RIWAYAT-RIWAYAT YANG 
BERTENTANGAN

Terdapat riwayat-riwayat lain yang menafsirkan ayat mulia 
ini dengan penafsiran yang berbeda dari apa yang telah kami 
riwayatkan dari Rasulullah saw tentang pembatasan Ahlulbait 
hanya pada lima orang suci tersebut di saat diturunkannya ayat 
suci ini.

Riwayat-riwayat yang berbeda ini lemah (dha’îf) dari sisi 
sanadnya sehingga diabaikan (tidak digunakan sebagai dalil). 
Cukup sebagai bukti kita katakan bahwa Ibnu Hajar Haitsami 
adalah seorang di antara orang-orang bersikukuh menafsirkan 
ayat suci ini dengan riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan, 
seraya mengakui, “Sesungguhnya mayoritas ulama tafsir 
berpendapat bahwa ayat ini telah diturunkan sekaitan dengan 
Ali, Fathimah, Hasan dan Husain.”66

Akan tetapi meskipun demikian, sesuai dengan etika 
penelitian dan kajian, kami akan menyebutkan riwayat-riwayat 
yang berbeda ini untuk kemudian dianalisis sanad-sanad dan 
makna-maknanya.

Riwayat-riwayat ini terbagi menjadi dua kelompok: pertama, 
kelompok riwayat yang menafsirkan ayat suci ini hanya khusus 
berkaitan dengan istri-istri Nabi saw. Penafsiran ini sangat radikal 

66 Al-Shawâ’iq al-Muhriqah: hal.143.
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dan hampir semua orang tidak dapat menerimanya, termasuk 
tokoh terkenal Ibnu Katsir juga menolak penafsiran ini;67 kedua, 
kelompok riwayat yang menafsirkan ayat suci ini berkaitan 
dengan istri-istri dan seluruh kerabat Nabi saw, termasuk 
keluarga Aqil bin Abi Thalib, keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, 
keluarga Ja’far bin Abi Thalib, dan lain-lain di antara seluruh 
kerabat beliau.

Berikut ini kami sebutkan dua kelompok riwayat-riwayat 
tersebut untuk kita analisis.

1. Riwayat Ikrimah dan Muqatil

Ikrimah, dan mungkin juga Muqatil, berbeda dari seluruh 
ulama tafsir dalam mengkhususkan ayat suci ini hanya bagi 
istri-istri Nabi saw. Dia telah meneriakkan pendapatnya ini di 
pasar-pasar.68

Pendapat ini sungguh aneh dan menjadi lebih aneh lagi 
di saat Ikrimah bersemangat untuk menyebarluaskannya, 
sampai-sampai dia harus meneriakkannya di pasar-pasar. Ini 
merupakan perkara yang mengundang banyak keraguan ke 
dalam hati.

Di antara yang menjadikan kami ragu terhadap riwayat ini 
adalah bahwa yang menyampaikan riwayat ini adalah dua 
orang yang dikenal di kalangan ahli hadis sebagai pendusta. 
Karena itu, para ahli hadis menganggap hadis-hadis yang 
diriwayatkan oleh kedua orang ini tidak muktabar.

Sebab utama yang menjadikan kami ragu terhadap 
riwayat Ikrimah adalah karena dia seorang Khawarij yang 

67 Tafsîr Ibn Katsîr: 3/483.
68 Dalâil al-Shidq: 2/65.
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memandang wajib memerangi pemerintah dengan pedang.69 
Dia mendatangi Najdah Haruri, yang juga seorang Khawarij, 
dan tinggal bersamanya selama enam bulan. Selama itu juga 
Ikrimah meriwayatkan hadis dari Najdah.

Ibnu Luhai’ mengatakan, “Dia (Ikrimah) atau orang yang 
menyampaikan hadis di kalangan mereka (penduduk Maroko) 
adalah pendapat minoritas.”

Ya’kub bin Yusuf mengatakan, “Aku mendengar Ibnu Bakir 
mengatakan, “Ikrimah telah singgah di Mesir sementara dia 
ingin menuju Maroko. Kemudian dia meninggalkan Mesir 
menuju Maroko. Orang-orang Khawarij yang ada di Maroko 
meriwayatkan hadis darinya.’”70 Karena itu, Malik bin Anas 
tidak pernah menyebut nama Ikrimah.71

Dinukil dari Khalid bin Abu Imran yang mengatakan, “Telah 
datang kepada kami Ikrimah di Afrika pada suatu perayaan. 
Ketika itu dia berkata, ‘Aku berharap di perayaan hari ini aku 
dapat menyulut api peperangan dengan tanganku, dan 
aku menebaskan (pedang) ke kanan dan ke kiri.’” Kemudian 
Khalid bin Abu Imran berkata, “Sejak saat itu, penduduk Afrika 
menolak (kehadiran)nya.”72 

Ini saja sudah cukup membuat kami termenung panjang 
dan ragu terhadap riwayat Ikrimah. Tapi masalah Ikrimah 
tidak hanya itu saja. Dia sebenarnya adalah pelayan Ibnu 
Abbas. Ketika Ibnu Abbas meninggal, dia masih berstatus 
sebagai hamba sahayanya.73 Setelah Ibnu Abbas wafat, 
dia memanfaatkan hubungannya dengan Ibnu Abbas 

69 Al-Kâsyif, Dzahabi: 2/276.
70 Tahdzîb al-Tahdzîb: 7/267.
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Shafwah al-Shafwah: 2/103.

Pust
ak

a 
Syi

ah



96
Muhammad Mahdi Ashifi 

untuk berbohong dengan mengatasnamakannya. Dia 
telah banyak berdusta di dalam periwayatan hadis dengan 
mengatasnamakan tuannya, sampai-sampai kedustaannya 
atas nama Ibnu Abbas digunakan sebagai peribahasa.

Yahya Bakka berkata, “Aku telah mendengar Ibnu Umar 
berkata kepada Nafi ’, ‘Bertakwalah kepada Allah. Celakalah 
engkau, hai Nafi ’. Janganlah engkau berdusta dengan 
mengatasnamakan aku seperti Ikrimah yang telah berdusta 
dengan mengatasnamakan Ibnu Abbas.’”74

Sa’id bin Musayib telah berkata kepada pelayannya, 
Bard, “Wahai Bard, jangan engkau berbohong dengan 
mengatasnamakan aku seperti Ikrimah yang berbohong 
dengan mengatasnamakan Ibnu Abbas.”75

Abdullah bin Harits berkata, “Aku pernah datang ke (rumah) Ali 
bin Abdullah bin Abbas, sementara Ikrimah dibiarkan berada 
di depan pintu jamban. Aku pun berkata, ‘Apakah seperti ini 
kalian memperlakukan budak kalian?’ Kemudian dia (Ali bin 
Abdullah bin Abbas) berkata, ‘Dia selalu berdusta dengan 
mengatasnamakan ayahku.’”76

Ikrimah telah tersohor sebagai seorang pendusta. Atha 
Khurasani mengatakan, “Aku telah mengatakan kepada Sa’id 
bin Musayib bahwa Ikrimah mengklaim Rasulullah saw telah 
menikahi Maimunah sementara beliau dalam keadaan ihram. 
Sa’id berkata, ‘Orang hina itu telah berdusta.’”77

74 Tahdzîb al-Tahdzîb: 7/267.
75 Tahdzîb al-Tahdzîb: 7/267.
76 Wafayâh al-A’yân: 2/428 dan Tahdzîb al-Tahdzîb: 7/268.
77 Tahdzîb al-Tahdzîb: 8/268.
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Yahya bin Sa’id Anshari berkata, “Dia (Ikrimah) seorang 
pendusta.”78

Malik juga tidak menganggap Ikrimah sebagai orang yang 
dapat dipercaya, dan memerintahkan agar tidak menukil 
riwayatnya.79

Abu Abdillah (Ahmad bin Hambal) mengatakan, “Hadis-hadis 
Ikrimah meragukan.”

Dia juga berkata, “Dia (Ikrimah) orang yang sedikit akalnya.80 
Dia meninggal di Madinah, dan tidak seorang pun yang 
mengantarkan jenazahnya.”81

Sekelompok penduduk Madinah mengatakan, “Jenazahnya 
(Ikrimah) diletakkan bersamaan dengan jenazah Katsir Izzah 
(seorang penyair) di depan masjid, di hari yang sama. Ketika 
itu tiada orang yang memedulikan jenazahnya (Ikrimah). 
Orang-orang menyaksikan jenazah Katsir, tapi mengabaikan 
Ikrimah.”82

Semua itu merupakan perkataan-perkataan sebagian tsiqah 
(orang-orang terpercaya di dalam menyampaikan riwayat) 
para ahli ilmu rijâl al-hadîs (ilmu yang menelaah tentang 
kelayakan atau ketidaklayakan para perawi hadis untuk 
meriwayatkan hadis). Sementara sebagian yang lain memilih 
untuk mengabaikan riwayat Ikrimah dan mengembalikannya 
kepada dirinya sendiri. Karena itu, kita tidak perlu berpanjang-
panjang dalam membicarakannya.

78 Ibid.
79 Ibid.
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Ibid.
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Adapun Muqatil bin Sulaiman, cukuplah apa yang dikatakan 
oleh Bukhari pada saat menjelaskan biografi nya di dalam 
kitab Tarikh Kabir, “Aku tidak mengumpulkan satu pun (hadis) 
darinya.”83

Diriwayatkan dari Abbas bin Mus’ab Maruzi yang berkata, “Dia 
(Muqatil) hafal tafsir, tapi tidak jelas dalam persanadan.”84 

Dia mengaku bahwa dirinya mendengar Dhahhak bin Muzahim 
dan menulis tafsir darinya. Akan tetapi, pengakuannya itu 
diingkari oleh sejumlah orang, di antaranya: Ibnu Uyainah, 
Juwaibir, dan Ibrahim Harbi yang berkata, “Dhahhak telah 
meninggal empat tahun sebelum Muqatil dilahirkan.”85

Abu Hanifah telah menuding buruk pandangan Muqatil 
dengan mengatakan, “Telah datang kepada kami dua 
pandangan yang buruk dari timur: (pandangan) Jahm 
Mu’aththal dan (pandangan) Muqatil Musyabbah.”86

Ishaq bin Ibrahim Handzali telah berkata, “Khurasan telah 
mengeluarkan tiga orang yang tidak seorang pun di dunia 
menyerupai mereka dalam perbuatan bid’ah dan dusta: Jahm, 
Muqatil dan Umar bin Shubh.”87

Kharijah bin Mus’ab berkata, “Dalam pandangan kami, 
Jahm dan Muqatil adalah dua orang fasik dan pelaku 
kemaksiatan.”88

83 Al-Târîkh al-Kabîr, Bukhari: 8/14.
84 Tahdzîb al-Tahdzîb: 10/280.
85 Tahdzîb al-Tahdzîb: 10/281.
86 Ibid.
87 Ibid.
88 Ibid.

Pust
ak

a 
Syi

ah



99
Rahasia dan Manifestasi Kemaksuman Ahlulbait Nabi Saw

Dia (Kharijah) juga berkata, “Aku tidak pernah menghalalkan 
darah seorang Yahudi dan tidak juga seorang kafi r dzimmi.89 
Tapi jika aku memiliki kemampuan untuk membunuh Muqatil 
bin Sulaiman di suatu tempat yang tidak seorang pun dapat 
melihatku, niscaya aku akan membunuhnya.”90

Abdul Shamad bin Abdul Warits berkata, “Muqatil telah 
mendatangi kami. Lalu dia menyampaikan kepada kami 
hadis-hadis yang dia riwayatkan dari Atha. Kemudian dia 
meriwayatkan hadis-hadis tersebut dari Dhahhak, dan 
kemudian meriwayatkannya lagi dari Amr bin Syu’aib. Lalu 
kami bertanya kepadanya, ‘Dari siapakah sebenarnya engkau 
telah mendengar hadis-hadis tersebut?’ Dia menjawab, ‘Demi 
Allah, aku tidak tahu dari siapa aku telah mendengarnya.’”91

Waki’ mengatakan, “Kami pernah berniat untuk mendatangi 
Muqatil, tapi dia lebih dahulu mendatangi kami. Kami pun 
menemuinya, dan ternyata kami menyaksikannya sebagai 
seorang pendusta. Oleh karena itu, kami tidak menulis (satu 
hadis pun) darinya.”92

Muqatil juga telah melayani para penguasa dan pejabat 
pemerintahan dalam pembuatan hadis-hadis palsu yang 
diatasnamakan Rasulullah saw. Perdana Menteri al-Mahdi 
(salah satu penguasa dari Bani Abbas), Abu Ubaidillah berkata, 
“Al-Mahdi telah berkata kepadaku, ‘Apakah kamu tidak 
mendengar apa yang dikatakan orang ini—yang dia maksud 
adalah Muqatil—kepadaku.’ Lalu dia (Abu Ubaidillah) berkata, 

89 Kafi r dzimmi adalah orang kafi r yang mengikat perjanjian atau yang menjadi 
tanggungan orang Islam untuk menjaga keselamatan atau keamanannya .

90 Ibid.
91 Ibid.
92 Ibid.
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‘Jika Anda mau, saya akan buatkan untuk Anda hadis-hadis 
tentang keutamaan Abbas.”93

Dia juga dikenal sangat memusuhi Amirul Mukminin Ali bin 
Abi Thalib as. Sampai-sampai dia pernah ingin meremehkan 
nilai perkataan Ali as ‘Bertanyalah kalian kepadaku sebelum 
kalian kehilanganku’ dengan mengatakan “Bertanyalah 
kalian tentang apa pun selain Arasy, niscaya aku beritahukan 
semua itu kepada kalian.” Ketika itu, Yusuf Samti bertanya 
kepadanya, “Siapa yang mencukur kepala Adam as pada saat 
dia melakukan haji yang pertama kali?” Muqatil berkata, “Aku 
tidak tahu.”94

Ibrahim bin Ya’kub Hauzani berkata, “Muqatil bin Sulaiman 
adalah seorang dajjal (pemalsu) yang lancang.”

Nasai berkata, “Orang-orang yang dikenal sebagai pendusta 
dan pembuat hadis-hadis palsu yang diatasnamakan 
Rasulullah saw ada empat: Ibnu Abi Yahya di Madinah, 
Waqidi di Baghdad, Muqatil bin Sulaiman di Khurasan dan 
Muhammad bin Sa’id di Syam.”95

Asqalani juga berkata, “Mereka telah mendustakan serta 
meninggalkan Muqatil, dan menuduhnya berkeyakinan 
tajsîm (keyakinan bahwa Allah Swt berjasad).”96

Demikianlah kondisi umum Ikrimah dan Muqatil. Kiranya saya 
tidak perlu berbicara lebih banyak lagi tentang dua orang 
ini dan tentang riwayat dan tafsir yang disampaikan mereka 
sekaitan dengan ayat suci ini. Kita tinggalkan saja mereka, 

93 Ibid.
94 Ibid.
95 Wafâyât al-A’yân: 4/342.
96 Taqrîb al-Tahdzîb: 2/272.
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dan kita beralih kepada riwayat-riwayat lain yang dinisbatkan 
kepada selain mereka.

2. Riwayat Ibnu Abbas

Dalam kitab Asbâb al-Nuzûl, diriwayatkan oleh Wahidi bahwa 
Abu Qâshim Abdurrahman bin Muhammad Siraj berkata, 
“Dari Muhammad bin Ya’kub dari Hasan bin Ali bin Aff an 
dari Abu Yahya Hammani dari Shalih bin Musa Qurasyi dari 
Khashif dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang berkata, 
‘Ayat ini telah diturunkan berkaitan dengan istri-istri Nabi 
saw: Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa 
dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-
bersihnya.”97

Di dalam sanad riwayat ini terdapat lebih dari sekadar satu 
kejanggalan. Karena sebagian perawinya majhul (tidak 
diketahui keadaannya), sebagian tidak disebutkan tentang 
mereka di kitab-kitab rijâl al-hadîs, dan sebagian lain lagi 
disebut-sebut sebagai perawi daif dan tertuduh sebagai 
pendusta.

Abu Yahya Hammani adalah Abdul Hamid bin Abdurrahman 
Hammani, seorang yang diduga pendusta dan pembuat 
kesalahan.98 Dikatakan juga bahwa dia salah seorang pemuka 
kelompok Murji’ah.99 Tentangnya Nasa’i berkata, “Dia bukan 
perawi yang kuat.”100 Ibnu Sa’id dan Ahmad berkata, “Dia 
adalah perawi lemah (dha’if).” Majli berkata, “Berasal dari 
Kufah, lemah (dha’if dalam periwayatan) hadis, dan bersekte 

97 Asbâb al-Nuzûl, Wahidi: hal.239.
98 Taqrîb al-Tahdzîb: 1/469.
99 Al-Kâsyif, Dzahabi: 2/152.
100 Tahdzîb al-Tahdzîb: 6/120.
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Murji’ah.” Sedangkan Ibnu Mu’in mengatakan, “Dia adalah 
orang yang tsiqah (terpercaya), tapi akalnya lemah.”101

Adapun Khashif, yang meriwayatkan riwayat ini dari Sa’id 
bin Jubair, telah di-dha’if-kan oleh Ahmad bin Hambal seraya 
berkata tentangnya, “Riwayatnya bukan hujah dan dia tidak 
kuat dalam periwayatan hadis.” Abu Hatim Shalih berkata, 
“Dia mencampuradukkan (hadis-hadis sahih dan hadis-hadis 
lemah) dan hafalannya yang buruk telah menjadi buah bibir.” 
Ibnu Madini berkata, “Yahya bin Sa’id telah men-dha’if-kannya.” 
Abu Thalib berkata, “Ahmad telah ditanya tentang Itab bin 
Basyir, lalu berkata, ‘Aku berharap semoga tidak ada keburukan 
padanya. Akan tetapi dia telah meriwayatkan hadis-hadis 
mungkar (tertolak) yang tidak kusaksikan kecuali semuanya 
berasal dari Khashif. Ibnu Mu’in berkata, “Kami telah menjauhi 
hadis-hadis yang diriwayatkannya.” Ibnu Khuzaimah berkata, 
“Hadisnya tidak digunakan sebagai hujah.” Abu Ahmad Hakim 
berkata, “Dia tidak kuat (dalam periwayatan hadis).” Ibnu 
Hiban berkata, “Sekelompok orang dari kalangan pemuka kita 
telah mengabaikannya.”102  Dzahabi juga berkata tentangnya, 
“Khashif bin Abdurrahman, pelayan bani Umayah, adalah 
orang yang jujur tapi buruk ingatannya. Karena itu Ahmad 
men-dha’if-kannya.”103

Kami tidak ingin memperpanjang pembahasan tentang 
sanad hadis ini lebih dari apa yang telah diuraikan di atas. 
Karena menurut hemat kami, beberapa ketidakjelasan dan 
kelemahan (ke-dha’if-an) yang terdapat pada sanad hadis ini 
telah cukup untuk menjadi alasan pengabaiannya.

101    Ibid.
102  Tahdzîb al-Tahdzîb: 3/143 – 144.
103   Al-Kâsyif: 1/280.
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Sungguh mengherankan sanad riwayat yang lemah ini bisa 
sampai kepada Ibnu Abbas. Padahal telah diriwayatkan 
juga darinya dengan sanad-sanad yang kuat, sahih, dan 
jelas, di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar, hadis yang 
menyatakan bahwa turunnya ayat suci ini berkaitan dengan 
lima orang suci saja: Rasulullah saw, Ali, Fathimah, Hasan, dan 
Husain, di samping hadis tersebut juga mengkhususkan ayat 
suci ini hanya untuk mereka. Meski demikian, Wahidi tetap 
mengabaikan riwayat-riwayat yang jelas dan sahih itu, dan 
malah menyebutkan riwayat yang daif ini! 

3. Riwayat Watsilah bin Asqa’

Riwayat ketiga adalah yang dibawakan oleh Ibnu Jarir Thabari 
sebagai berikut.

“Abdul Karim bin Abi Umair berkata kepadaku, dari Walid 
bin Muslim dari Abu Umar dari Syaddad Abu Ammar dari 
Watsilah bin Asqa’ yang berkata, ‘Aku menanyakan tentang 
Ali bin Abi Thalib di rumahnya, kemudian Fathimah berkata, 
‘Dia telah pergi menjemput Rasulullah saw.’ Ketika dia datang 
dan Rasulullah saw masuk, aku pun masuk. Kemudian 
Rasulullah saw duduk di atas tikar dan beliau mendudukkan 
Fathimah di sebelah kanan beliau, Ali di sebelah kiri beliau, 
sementara Hasan dan Husain di hadapan beliau. Lalu beliau 
menutupi mereka semua dengan jubahnya, seraya bersabda, 
‘Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa 
dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-
bersihnya. Ya Allah, merekalah keluargaku. Ya Allah, keluargaku 
lebih berhak.’ Ketika itu aku berkata dari samping rumah, ‘Aku 
juga salah seorang dari keluargamu, wahai Rasulullah.’ Beliau 
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bersada, ‘Engkau dari keluargaku.’ Watsilah berkata, ‘Sungguh 
itu adalah apa yang paling aku harapkan.”104

Ibnu Jarir meriwayatkan hadis ini dengan sanad lain sebagai 
berikut.

“Abdul A’la bin Washil mengatakan kepadaku, dari Fadhl bin 
Dakin dari Abdussalam bin Harb dari Ummu Kultsum dari Abu 
Ammar yang berkata, ‘Aku sedang duduk di samping Watsilah 
bin Asqa’ ketika orang-orang sedang menyebut-nyebut Ali, 
lalu mereka mencelanya. Ketika mereka hendak pergi, dia 
(Watsilah) berkata, ‘Duduklah, aku akan mengabarkan tentang 
orang yang telah kalian cela. Aku berada bersama Rasulullah 
ketika datang kepada beliau Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. 
Kemudian beliau menutupi mereka semua dengan kain, lalu 
bersabda, ‘Ya Allah, mereka ini adalah Ahlulbaitku. Ya Allah, 
hilangkanlah dosa-dosa dari mereka dan sucikanlah mereka 
sesuci-sucinya.’ Ketika itu aku berkata, ‘Ya Rasulullah, aku juga.’ 
Lalu beliau berkata, ‘Kamu juga.’’ Kemudian dia (Watsilah) 
berkata, ‘Sungguh itu adalah amal yang paling meyakinkan 
bagiku.’’’105

Sebelum segala sesuatu, hal pertama yang mengherankan 
bagi kami adalah bahwa Watsilah juga meriwayatkan hadis 
ini tanpa membubuhkan kalimat tambahan yang ada di 
akhirnya.

Ibnu Katsir berkata, “Imam juga mengatakan, dari Muhammad 
bin Mus’ab dari Auza’i dari Syaddad bin Ammar yang 
meriwayatkan kepada kami, ‘Aku pernah mendatangi Watsilah 
bin Asqa’ yang sedang bersama sekelompok orang. Orang-
orang itu menyebut-nyebut Ali, lalu mereka mencelanya. 

104    Jâmi’ al-Bayân, Thabari: 22/6.
105    Ibid.
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Aku pun ikut mencelanya bersama mereka. Tatkala mereka 
telah pergi, dia (Watsilah) berkata kepadaku, ‘Kamu mencela 
lelaki ini?!’ Aku berkata, ‘Mereka mencelanya, karena itu aku 
pun ikut mencelanya bersama mereka.’ Dia berkata, ‘Maukah 
engkau aku beritahu tentang apa yang telah aku saksikan dari 
Rasulullah saw?’ Aku berkata, ‘Tentu saja.’ Dia berkata, ‘Aku 
telah mendatangi Fathimah untuk menanyakan Ali. Fathimah 
berkata, ‘Dia (Ali) telah pergi menemui Rasulullah saw. Lalu 
aku pun duduk untuk menunggunya. Hingga kemudian, 
datanglah Rasulullah saw bersama Ali, Hasan serta Husain 
yang setiap seorang dari keduanya dituntun dengan satu 
tangan beliau. Ketika beliau telah masuk ke dalam rumah, 
beliau menghampiri Ali dan Fathimah, lalu mendudukkan 
keduanya di hadapan beliau, dan mendudukkan Hasan 
serta Husain masing-masing di atas paha beliau. Setelah itu 
beliau menutupkan jubahnya (atau kain Kisa) kepada mereka, 
lalu beliau membaca ayat ini: Sesungguhnya Allah hanya 
hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan 
membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kemudian beliau 
berdoa, ‘Ya Allah, mereka inilah Ahlulbaitku. Dan Ahlulbaitku 
lebih berhak.”106

Di dalam kitab Mustadrak-nya, Hakim telah meriwayatkan juga 
riwayat ini namun dengan sanad yang sampai kepada Bisr 
bin Bikr, bahwa ia berkata, “Auza’i mengatakan kepada kami, 
‘Abu Ammar berkata kepada kami, ‘Watsilah mengatakan 
kepadaku...,’ lalu menyebutkan matan hadis yang mirip 
dengan riwayat tersebut namun tidak ada bubuhan kalimat 
yang menyatakan Watsilah masuk ke dalam kelompok 
Ahlulbait as.107

106    Tafsîr Ibn Katsîr: 3/483.
107     Mustadrak al-Shahîhain: 3/147.
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Tiga riwayat yang telah kami sebutkan di atas, semuanya 
diriwayatkan dari Syaddad bin Ammar (Abu Ammar), dari 
Watsilah bin Asqa’. Pada riwayat pertama dan kedua, Watsilah 
mengklaim bahwa dirinya telah dimasukkan ke dalam 
Ahlulbait. Sedangkan pada riwayat ketiga, dia tidak mengaku 
telah dimasukkan ke kelompok mereka. Perbedaan yang 
terjadi pada riwayat-riwayat ini merupakan hal pertama yang 
mengundang keraguan terhadap riwayat Watsilah bin Asqa’. 
Kemungkinan besar kalimat tambahan ini bukan berasal dari 
perkataan Watsilah bin Asqa’, melainkan ditambahkan ke dalam 
riwayatnya setelah itu. Karena jika tidak demikian, kami tidak 
menemukan alasan bagi Watsilah untuk melalaikan kalimat 
tersebut di dalam riwayat ketiga yang telah kami nukil tadi. 
Padahal dimasukkannya dia ke dalam Ahlulbait merupakan 
hal yang paling diharapkannya dan kehormatan yang tiada 
tara baginya. Lalu, bagaimana mungkin dia mengabaikan 
penyebutannya (di dalam riwayat ketiga tadi) pada saat ia 
membicarakan ayat Tathhir?

Watsilah bin Asqa’

Di samping itu, kita tidak dapat begitu saja menerima riwayat-
riwayat Watsilah bin Asqa’ dan langsung memercayainya. Dia 
adalah salah seorang dari para sahabat dari kalangan muhajirin 
fakir yang tinggal di Shuff ah (sebuah tempat di dekat masjid 
Nabawi, Madinah) dan diurus oleh Rasulullah saw. Tatkala 
Rasulullah saw wafat, dia pindah ke Syam, lalu tinggal di 
sana dan mengalami sejumlah peperangan hingga akhirnya 
meninggal di masa pemerintahan Abdul Malik di usia seratus 
lima puluh tahun. Tentangnya Qutadah menngatakan, “Dia 
adalah sahabat terakhir yang meninggal di Damaskus.”108

108     Tahdzîb al-Tahdzîb: 11/101.
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Kami tidak dapat mengabaikan kemungkinan Bani Umayah 
telah memanfaatkan keberadaan Watsilah di Syam untuk 
mencapai sejumlah tujuan-tujuan politik mereka. Hal itu 
disebabkan Watsilah telah menyampaikan banyak riwayat 
tentang keutamaan Mu’awiyah bin Abu Sufyan yang para 
ulama ilmu rijâl al-hadîs telah sepakat menyatakan bahwa 
riwayat-riwayat tersebut dibuat-buat (maudhû’) atas nama 
Rasulullah saw. Misalnya, Ibnu Asakir dan yang lainnya telah 
meriwayatkan dari Waatsilah, dari Rasulullah saw, bahwa 
beliau telah bersabda,

“Sesungguhnya Allah Swt telah mempercayakan wahyu-
Nya kepada Jibril, Aku dan Mu’awiyah. Dan hampir saja Dia 
mengutus Mu’awiyah sebagai nabi disebabkan ilmunya yang 
banyak dan keterpercayaannya terhadap fi rman Tuhanku. 
Allah Swt mengampuni dosa-dosa Mu’awiyah, memelihara 
kemuliaannya, mengajari dia kitab-Nya, menjadikannya 
sebagai pembawa petunjuk dan yang terbimbing, dan 
memberikan hidayah (kepada umat manusia) melalui 
dirinya.”109

Hakim berkata, “Ahmad bertanya kepada Ibnu Umar Dimasyqi, 
seorang ulama yang mengetahui Syam, tentang hadis ini. Dia 
(Ibnu Umar Dimasyqi) pun sangat mengingkarinya.”110

Diriwayatkan dari Watsilah, bahwa Rasulullah saw bersabda, 
“Orang-orang terpercaya di sisi Allah Swt ada tiga: Aku, Jibril 
dan Mu’awiyah.”111

Nasai dan Ibnu Hayan berkata, “Hadis ini batil (rusak) dan 
palsu.”112

109      Al-Ghadîr: cetakan II, 5/308, al-Li’âli al-Mashnû’ah: 1/419.
110      Al-Ghadîr: 5/308.
111     al-Li’âli al-Mashnû’ah fî al-Ahâdîs al-Maudhû’ah: 1/417.ddhd
112       Ibid. 
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Suyuthi juga meriwayatkan hadis dari Watsilah bin Asqa’ 
ini dari beberapa jalur, seraya menyampaikan kesesuaian 
pandangannya dengan para ulama rijâl al-hadîs yang 
menyatakan bahwa semua riwayat tersebut palsu, meskipun 
mereka tidak satu kata mengenai orang yang telah membuat-
buatnya.

Ditambah lagi, di dalam riwayat yang sedang kita bicarakan, 
disebutkan bahwa Watsilah didatangi oleh sekelompok 
orang, lalu mereka mencela Ali as. Akan tetapi, dia malah 
membiarkan mereka dan tidak mengatakan apa pun. Baru 
setelah orang-orang itu pergi, dia menegur Syaddad karena 
telah bergabung bersama mereka (dalam mencela Ali as) 
dan menjelaskan bahwa ayat Tathhir telah turun berkenaan 
tentang Ali, Fathimah, Hasan dan Husain.113

Syaddad (Abu Ammar)

Dia meriwayatkan dua hadis dari Watsilah bin Asqa’. Dia 
adalah pelayan Mu’awiyah bin Abu Sufyan.114  Pribadinya telah 
menjadi faktor utama yang mengundang keraguan terhadap 
riwayat-riwayatnya yang berkaitan dengan keutamaan 
Ahlulbait as. Bukhari telah menyebut-nyebut namanya, namun 
tidak menyatakannya sebagai tsiqah (perawi terpercaya), dan 
mengatakan bahwa dia pernah melakukan salat di atas unta 
di dalam perjalanan.115

Dia telah meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Auf bin Malik. 
Akan tetapi, sekaitan dengan riwayat yang disampaikan 
Syaddad dari mereka itu Shalih bin Muhammad mengatakan, 
“Tidak pernah didengar (riwayat itu) dari Abu Hurairah, tidak 

113     Tafsîr Ibn Katsîr: 3/483.
114     Al-Târîkh al-Kabîr, Bukhari: 4/226.
115   Ibid.
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juga dari Auf bin Malik.”116  Tapi meskipun demikian, Shalih 
bin Muhammad tetap menganggapnya sebagai perawi yang 
jujur!

Telah disebutkan tadi bahwa Syaddad telah mengikuti 
sekelompok orang itu dalam mencela Ali as. Dan, tatkala 
mereka pergi, Watsilah bin Asqa’ menegurnya. Lalu Syaddad 
beralasan, “Mereka telah mencelanya. Karena itu aku pun 
mencelanya.”117 

Bagaimana mungkin orang akan memercayai hadis yang 
diriwayatkan seseorang yang memiliki kadar keagamaan 
seperti ini, yakni hanya dengan menyaksikan sekelompok 
orang mencela Ali, dia juga ikut mencelanya bersama mereka 
tanpa melakukan penelitian pribadi, atau setidaknya memilih 
sikap berhati-hati atas dasar agamanya. Sesungguhnya tidak 
masuk akal jika orang seperti Syaddad tidak mengenal siapa 
Ali as ketika dia mencelanya di hadapan Watsilah bin Asqa’.

Setelah adanya catatan-catatan tersebut di atas, bagaimana 
mungkin riwayat ini dapat dijadikan sandaran dalam 
membenarkan Watsilah bin Asqa’ tergolong ke dalam 
kelompok Ahlulbait Rasulullah saw. Ditambah dengan 
adanya riwayat-riwayat gamblang yang disahihkan oleh para 
ulama hadis dan para perawinya pun telah di-tsiqah-kan oleh 
para ulama rijâl al-hadîs yang menyatakan bahwa ayat suci 
ini secara khusus telah turun berkaitan dengan Rasulullah 
saw, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. Tidak seorang pun dari 
selain mereka yang termasuk ke dalam kelompok mereka 
(Ahlulbait as). Bahkan, di dalam riwayatnya, Ummu Salamah 
saja telah berharap dapat masuk ke dalam Ahlulbait as, 

116     Tahdzîb al-Tahdzîb: 4/317.
117     Tafsîr Ibn Katsîr: 3/483.
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namun Rasulullah saw mencegahnya dengan lembut, seraya 
bersabda kepadanya, “Tetaplah di tempatmu. Engkau berada 
di atas kebaikan.”

4. Riwayat Ummu Salamah

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Karib yang berkata, “Khalid 
bin Mukhallad meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin 
Ya’kub dari Hasyim bin Hasyim bin Utbah bin Abi Waqqash 
dari Abdullah bin Wahab bin Zam’ah yang berkata, ‘Ummu 
Salamah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah 
saw telah mengumpulkan Ali, Hasan dan Husain. Kemudian 
menutupi mereka semua dengan jubah beliau. Lalu beliau 
berdoa kepada Allah Swt, seraya berkata, ‘Ya Allah, mereka 
inilah Ahlulbaitku.’ Ketika itu Ummu Salamah berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, gabungkanlah aku bersama mereka.’ Beliau pun 
bersabda, ‘Engkau termasuk ke dalam keluargaku.’”118

Di dalam sanad hadis ini terdapat dua perawi: Musa bin 
Ya’qub dan Khalid bin Mukhallad. Yang pertama adalah Musa 
bin Ya’qub bin Abdullah bin Wahab bin Za’mah bin Aswad. 
Tentangnya Ali bin Madini telah berkata, “Dia lemah  dalam 
periwayatan hadis dan hadis yang diriwayatkannya mungkar 
(tertolak).” Nasai berkata, “Dia bukan perawi yang kuat.” Atsram 
berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad tentangnya (Musa bin 
Ya’kub), dan tampaknya dia tidak menyukainya.” Saji berkata, 
“Ahmad dan Yahya berbeda pandangan terhadapnya. Ahmad 
berkata, ‘Aku tidak menyukainya.’ Sedangkan Yahya Ibnu 
Qaththan berkata, ‘Dia tsiqah (perawi terpercaya).’”

Adapun yang kedua adalah Khalid bin Mukhallad Qathwani 
Abu Haitsam Bajli. Tentangnya Abdullah bin Ahmad menukil 

118    Tafsîr Jami’ al-Bayân: 22/7.

Pust
ak

a 
Syi

ah



111
Rahasia dan Manifestasi Kemaksuman Ahlulbait Nabi Saw

dari ayahnya yang berkata, “Dia (Khalid) meriwayatkan hadis-
hadis mungkar (tertolak). Abul Walid Baji, di dalam kitab 
Rijâl al-Bukhâri, menukil dari Ibnu Hatim, bahwa dia berkata, 
“Khalid bin Mukhallah meriwayatkan hadis-hadis mungkar.” 
Di dalam kitab al-Mizan karya Dzahabi disebutkan bahwa 
hadisnya (hadis Khalid bin Mukhallad) ditulis namun tidak bisa 
digunakan sebagai hujah. Saji dan Aqili telah mencantumkan 
namanya pada daftar para perawi lemah.119

Atas dasar ini, kami tidak ingin berlama-lama membicarakan 
riwayat ini dan juga para perawinya yang lain. Karena di dalam 
banyak hadis yang jelas dan sahih dari Ummu Salamah, yang 
sebagiannya telah disebutkan dan sebagian lainnya akan 
disebutkan kemudian di dalam kajian ini, terdapat dalil yang 
cukup untuk menyanggah riwayat ini. Lebih dari satu hadis 
telah diriwayatkan dengan sanad sahih yang menyatakan 
bahwa Ummu Salamah telah berharap untuk dimasukkan ke 
dalam Ahlulbait yang disebutkan di dalam ayat Tathhir. Akan 
tetapi, Rasulullah saw mencegahnya dengan lembut, seraya 
bersabda kepadanya, “Tetaplah di tempatmu. Sungguh 
engkau berada di atas kebaikan,” atau “Engkau adalah salah 
seorang dari istri-istri Nabi.”

Tentu saja tidak benar kita mengabaikan semua riwayat yang 
diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan para perawi tsiqah 
yang juga telah disahihkan oleh para ulama hadis, kemudian 
kita malah memegang hadis yang telah kita sebutkan tadi 
tanpa memedulikan kecacatan pada sanadnya. 

5. Riwayat Ibnu Hajar Haitsam

Ibnu Hajar Haitsami menukil riwayat berikut:

119     Al-Shawâiq al-Muhriqah, Ibnu Hajar Haitsami: 144.
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“Bahwasanya Rasulullah saw telah menutupi Abbas dan 
anak-anaknya dengan sehelai kain seraya bersabda, ‘Ya Allah, 
ini adalah pamanku dan seperti ayahku sendiri, dan mereka 
adalah Ahlulbaitku. Maka tutupilah mereka dari neraka seperti 
aku menutupi mereka dengan kainku ini.’ Ketika itu, kusen-
kusen pintu dan dinding-dinding rumah mengaminkan, lalu 
beliau juga mengucapkan amin, dan itu terjadi sebanyak tiga 
kali.”120

Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Hajar tanpa disertai dengan 
sanad. Kami tidak tahu dari sumber apa dia telah menukilnya 
sehingga kami tidak dapat menelaah sanadnya. Kami juga 
tidak menemukan riwayat ini, baik yang ada sanadnya ataupun 
yang tidak ada sanadnya, di kitab-kitab hadis muktabar lain 
yang telah kami rujuk selain di dalam kitab al-Shawâ’iq al-
Muhriqah, sehingga kami tidak bisa meneliti sanad-sanad 
sekaligus matan-matannya. Sebenarnya ini saja sudah cukup 
menjadi cacat pada hadis tersebut.

Jika ketiadaan sanad diabaikan sekalipun, matan hadis saja 
juga sudah cukup menjadi bukti kelemahannya. Dilihat dari 
matannya, kemungkinan besar hadis ini telah dibuat di masa 
kekuasaan bani Abbas, di saat orang-orang berlomba-lomba 
untuk mendekatkan diri kepada para penguasa Abbasiyah 
dengan membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Bani 
Abbas.

Lihatlah, bagaimana kusen-kusen pintu dan dinding-dinding 
rumah mengaminkan doa Rasulullah saw sebanyak tiga 
kali. Beberapa dari kejanggalan-kejanggalan ini saja sudah 
cukup menjadi alasan bagi kita untuk melemahkan dan 
mengabaikan riwayat ini. Apalagi ditambah dengan tidak 

120    Al-Shawâiq al-Muhriqah, Ibnu Hajar Haitsami: 144.

Pust
ak

a 
Syi

ah



113
Rahasia dan Manifestasi Kemaksuman Ahlulbait Nabi Saw

terdapatnya riwayat ini di dalam sumber yang muktabar lain 
dan tidak disebutkannya sanad yang dimilikinya.

Inilah riwayat-riwayat terpenting yang telah kami temukan 
yang dari sisi maknanya bertentangan dengan riwayat-riwayat 
yang sahih dan jelas menyatakan pengkhususan pengsucian 
yang disebutkan di dalam ayat Tathhir hanya bagi Rasulullah saw, 
Ali, Fathimah, Hasan dan Husain (salam sejahtera atas mereka 
semua).

Sebagian riwayat ini menyebutkan bahwa ayat Tathhir 
telah diturunkan berkaitan dengan istri-istri Rasulullah saw 
secara khusus, tanpa berkaitan dengan seorang pun dari selain 
mereka, ini diriwayatkan oleh Ikrimah. Sementara sebagian lain 
menyertakan juga selain istri-istri Nabi saw bersama mereka, 
seperti riwayat Ibnu Abbas, riwayat Watsilah bin Asqa’ dan yang 
lainnya. Semua riwayat itu, seperti yang telah pembaca ketahui, 
lemah dari sisi sanad dan matannya, sehingga tidak mungkin 
dapat dibandingkan dengan riwayat-riwayat sahih yang secara 
gamblang menyebutkan bahwa ayat Tathhir dikhususkan bagi 
lima manusia suci tersebut. 

Kata Al-Âlu dan Al-Ahlu di dalam Bahasa Arab dan Hadis

Ketika kita menelaah bahasa dan hadis akan tampak bahwa 
kata al-âlu dan al-ahlu tidak digunakan untuk menyebut istri 
kecuali jika disertai dengan petunjuk yang menunjukkan 
kepadanya. Tapi apabila di dalam pembicaraan tidak terdapat 
petunjuk tersebut, maka kata al-âlu dan al-ahlu hanya bermakna 
keluarga yang memiliki hubungan nasab yang dekat.

Ketika menjelaskan penunjukan kata al-âlu dan al-ahlu 
kepada makna istri, Ibnu Manzhur berkata, “Memang makna 
ini mungkin dikandung oleh pembicaraan. Akan tetapi, makna 
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(istri) di dalam pembicaraan tidak dapat dipahami kecuali jika di 
dalamnya terdapat petunjuk yang menunjukkan kepadanya. Itu 
seperti saat ditanyakan kepada seseorang, ‘Tazawwajta (Apakah 
kamu sudah menikah [baca: beristri])?’, lalu dia menjawab, 
‘Mâ taahhaltu (Saya belum berkeluarga [dibaca: beristri]).’ Dari 
kalimat yang pertama dapat diketahui bahwa kata ‘taahhaltu’ 
di kalimat kedua memiliki arti telah beristri. Atau, misalnya, 
seseorang mengatakan, ‘Ajnabtu min ahlî (Aku telah berjunub 
karena [menyetubuhi] keluargaku [baca: istriku]).’ Dari kalimat 
ini akan dipahami bahwa kondisi junub itu terjadi sebagai akibat 
dari menyetubuhi istri. Namun jika sesorang secara langsung 
mengatakan, ‘Ahlî fî baladi kadzâ (Keluargaku berada di tempat 
fulan),’ ‘Ana azûru ahlî (Aku akan mengunjungi keluargaku),’ atau 
‘Ana karîmul ahli (Aku berasal dari keluarga mulia),’ maka orang-
orang akan memahami kata al-ahlu di kalimat-kalimat tersebut 
sebagai keluarga yang memiliki hubungan nasab (Ahlulbait).”121 

Intinya, kata al-âlu dan kata al-ahlu tidak menunjukkan 
kepada selain makna kerabat seseorang disebabkan hubungan 
nasab. Tapi jika di dalam pembicaraan terdapat penunjuk, 
baru kedua kata tersebut dapat digunakan untuk menyebut 
istri. Seperti perkataan seseorang ‘Ajnabtu min ahlî (Aku telah 
berjunub karena [menyetubuhi] keluargaku [baca: istriku]).’ Atas 
dasar ini, penggunaan kata al-âlu untuk menyebut istri bukanlah 
penggunaan untuk makna yang sebenarnya, melainkan hanya 
majaz (kiasan) yang membutuhkan kepada petunjuk agar dapat 
menunjukkan kepada makna lain selain makna yang sebenarnya 
(makna hakiki).

Ibnu Atsir mengatakan, “(Para ahli bahasa Arab) telah berbeda 
pendapat di dalam memaknai kata âlun nabi (keluarga Nabi 
saw). Tapi mayoritas dari mereka berpendapat bahwa mereka 

121    Lisân al-‘Arab: 11/38.
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adalah para penghuni rumah beliau. Syafi ’i ra mengatakan, 
‘Hadis ini (Sedekah tidak halal bagi Muhammad dan keluarga 
(âlu) Muhammad) menunjukkan bahwa yang dimaksud keluarga 
Muhammad (âlu Muhammad) adalah mereka yang diharamkan 
untuk menerima sedekah dan diganti dengan menerima khumus. 
Mereka itu adalah keturunan Hasyim dan Muththalib.’”122

Muslim, di dalam kitab Shahih-nya, telah meriwayatkan hadis 
dengan makna yang sama dari Yazid bin Hayan:

“Aku, Hashin bin Sibrah dan Umar bin Muslim telah mendatangi 
Zaid bin Arqam. Ketika kami sampai kepadanya, Hashin berkata 
kepadanya, ‘Engkau telah mendapat kebaikan yang banyak, hai 
Zaid. Engkau telah menyaksikan Rasulullah saw dan mendengar 
hadis beliau. Engkau telah ikut berperang bersama beliau; dan 
engkau telah melakukan salat di belakang beliau. Sungguh 
Engkau telah mendapat kebaikan yang banyak. Sampaikanlah 
kepada kami hadis-hadis yang engkau dengar dari Rasulullah 
saw, wahai Zaid!’ Kemudian Zaid berkata, ‘Wahai putra saudaraku, 
demi Allah, aku telah tua dan masaku telah usang. Aku telah lupa 
sebagian apa yang telah kudengar dari Rasulullah saw. Karena 
itu, apa yang aku sampaikan kepada kalian, terimalah, dan apa 
yang tidak aku sampaikan kepada kalian, maka janganlah kalian 
membebaniku.’ Lalu dia melanjutkan, ‘Di suatu hari, di sebuah 
mata air yang disebut Khamâ dan terletak di antara Mekkah 
dan Madinah, Rasulullah saw pernah berkhotbah seraya berdiri 
di hadapan kami. Ketika itu beliau memuji dan memuja Allah 
Swt, lalu memberikan nasihat dan peringatan. Kemudian beliau 
bersabda, ‘Amma ba’du. Wahai sekalian manusia, aku hanyalah 
manusia. Sebentar lagi akan datang kepadaku utusan Tuhanku, 
dan aku akan menjawab panggilannya. Aku tinggalkan pada 
kalian dua pusaka (al-tsaqalain). Yang pertama Kitabullah yang 

122      Al-Nihâyah, Ibnu Atsîr.
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di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya.  Maka terimalah 
oleh kalian Kitabullah dan berpegang teguhlah kepadanya.’ 
Saat itu beliau menyeru kepada Kitabullah dan mewanti-wanti 
terhadapnya. Kemudian mengatakan, ‘Dan Ahlulbaitku. Aku 
ingatkan kalian kepada Allah Swt atas Ahlulbaitku, Aku ingatkan 
kalian kepada Allah Swt atas Ahlulbaitku.’

Kemudian Hashin berkata, ‘Siapakah Ahlulbait beliau itu, wahai 
Zaid? Bukankah istri-istrinya itu termasuk ke dalam Ahlulbait 
beliau?’ Zaid menjawab, ‘Istri-istrinya termasuk ke dalam Ahlulbait 
beliau. Akan tetapi maksud beliau adalah Ahlulbait beliau yang 
diharamkan atas mereka sedekah setelah beliau.’”

Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam hadis lain tentang 
dua pusaka (al-tsaqalain) yang mirip dengan hadis di atas, 
berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian kami (Yazid bin Hayan, Hashin bin Sibrah dan 
Umar bin Muslim) berkata, ‘Apakah istri-istri beliau termasuk 
ke dalam Ahlulbait beliau?’ Zaid menjawab, ‘Tidak, demi Allah, 
sesungguhnya seorang istri hanya sementara bersama suaminya. 
Jika suaminya menceraikannya, dia kembali kepada ayah dan 
kaumnya. Adapun Ahlulbait beliau adalah kerabat-kerabat beliau 
yang memiliki hubungan nasab yang diharamkan atas mereka 
sedekah setelah beliau.’”123

Kami menjelaskan makna al-âlu dan al-ahlu dari sisi bahasa 
dan hadis tidak lain untuk menunjukkan bahwa kata tersebut 
tidak mengandung makna istri kecuali jika digunakan sebagai 
kiasan. Oleh karena itu, apabila kedua kata ini digunakan tanpa 
disertai dengan petunjuk, sama sekali tidak menunjukkan kecuali 
kepada para kerabat yang memiliki hubungan nasab saja.

123   Al-Jâmi’ al-Shahîh, Muslim bin Hajjaj: 7/122 – 123. Ibnu Katsir meriwayatkan  
dua hadis seperti ini di dalam kitab Tafsîr-nya: 3/486.
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Adapun Ahlulbait yang Allah Swt berkehendak untuk 
menghilangkan dosa dari mereka, seperti yang dijelaskan secara 
gamblang oleh ayat suci ini, mereka adalah lima manusia suci. 
Tidak ada seorang pun dari kerabat-kerabat, keluarga dan istri-istri 
Rasulullah saw selain mereka yang termasuk ke dalam Ahlulbait. 
Dan, yang mendasari hal tersebut adalah hadis-hadis sahih dan 
jelas dari Rasulullah saw yang telah dan akan disebutkan di 
dalam kajian ini.

Alur Ayat Suci Ini di dalam Surah Al-Ahzab

Adapun soal alur dan letak ayat Tathhir di dalam surah al-Ahzab 
yang mulia, di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan para ibu 
kaum mukminin, yang dijadikan alasan bagi sebagian orang 
untuk memasukkan para istri Nabi saw ke dalam ayat Tathhir 
ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syarafuddin,124 
merupakan sejenis ijtihad di hadapan nas yang tidak halal dan 
tidak boleh dilakukan oleh siapa pun.

Berpegang kepada alur ayat suci ini tidak lain merupakan 
ijtihad dan istihsân yang muncul dari kesatuan alur pembicaraan. 
Ini merupakan perkara yang tidak dapat dijadikan pegangan 
ketika telah terdapat nas-nas sahih dan mutawatir yang 
mengkhususkan ayat suci ini bagi lima manusia suci saja, yaitu 
Rasulullah saw, Ali, Fathimah Zahra, Hasan dan Husain (salam 
sejahtera atas mereka semua).

Menurut ijmak seluruh kaum muslimin, al-Quran Suci tidak 
disusun sesuai dengan urutan turunnya. Atas dasar ini, alur ayat 
tidak bisa dibandingkan dengan dalil-dalil yang sahih di saat 
terjadi pertentangan di antara keduanya karena di saat seperti 
itu tidak terdapat kepastian ayat itu telah diturunkan di dalam 
alur tersebut. Karena itu, jika lahiriah pembicaraan ayat suci ini 
124       Al-Kalimah al-Gharrâ fî Tafdhîli al-Zahrâ as: hal. 213.

Pust
ak

a 
Syi

ah



118
Muhammad Mahdi Ashifi 

benar sekalipun, tetap wajib bagi kita untuk mengabaikan isyarat 
alur dan menerima dalil-dalil qath’i dan hujah-hujah jelas yang 
terkandung di dalam riwayat-riwayat sahih yang sebagiannya 
telah disebutkan.125

Hanya saja berbedanya kata ganti-kata ganti (dhamîr) yang 
tedapat pada ayat suci ini dari kata ganti-kata ganti yang 
ada pada ayat-ayat sebelum dan setelahnya menggugurkan 
penyatuan alur ayat suci ini dengan yang lainnya. Agar jelas 
bagi Anda, kami akan membacakan ayat Tathhir sekaligus 
dengan ayat-ayat sebelum dan setelahnya. Simaklah ayat-ayat 
ini dan perhatikanlah peralihan kata ganti-kata ganti yang ada di 
dalamnya dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya. Setelah itu 
kami kembalikan kepada pembaca untuk menghukumi sendiri 
alur ayat-ayat ini dengan hati nuraninya.

Allah Swt berfi rman, 

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang 
lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu berlemah lembut 
dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 
penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan 
hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias 
125     Ibid.
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dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu, dan 
dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-
Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan 
dosa dari kamu, hai Ahlulbait, dan membersihkan kamu sebersih-
bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-
ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah adalah Mahalembut 
lagi Maha Mengetahui.126

Tidakkah Anda melihat bagaimana ayat Tathhir tampak jelas 
berbeda dari ayat-ayat sebelum dan setelahnya dari sisi kata 
ganti-kata ganti yang digunakan di dalamnya?!

Apakah menurut pembaca ayat Tathhir masih dapat dikatakan 
sealur dengan ayat-ayat yang terletak sebelum dan setelahnya 
sehingga dapat dibentrokkan dengan dalil-dalil qath’i yang 
mengkhususkan penyucian hanya bagi lima orang suci saja, 
tanpa harus melihat bahwa itu juga merupakan sejenis ijtihad di 
hadapan nas (yang tidak boleh dilakukan)?!

Sebenarnya ayat Tathhir ini saja sudah cukup membuktikan 
adanya pembatasan Ahlulbait yang telah dibersihkan oleh Allah 
Swt dari dosa dan telah disucikan oleh-Nya dengan sebaik-baik 
penyucian. Hal itu disebabkan ayat suci ini sesuai dengan hukum 
yang telah disimpulkan dari penafsiran kata-kata penyusunnya 
yang secara gamblang menyatakan pembersihan dan penyucian 
Ahlulbait dari segala dosa, maksiat dan kesalahan, baik yang kecil 
maupun yang besar, dengan kehendak Allah Swt. Itulah makna 
kemaksuman di dalam perbuatan.

Ayat suci ini juga dengan gamblang menyatakan kemaksuman 
Ahlulbait. Maka setelah adanya pernyataan tentang hakikat ini, 
kita tidak perlu berpanjang lebar dalam kajian untuk mengetahui 
siapa yang dimaksud dengan Ahlulbait yang dibersihkan oleh 
Allah Swt dari segala dosa dan disucikan oleh-Nya dengan sebaik-
126       QS. al-Ahzab[33]: 32-34.
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baik penyucian. Mari kita ambil semua kemungkinan tentang 
orang-orang yang termasuk ke dalam Ahlulbait, yaitu istri-istri 
Nabi saw, keluarga Ali as, keluarga Aqil, keluarga Ja’far, keluarga 
Abbas dan lain-lain. Setelah itu, kita bertanya tentang dua hal:

Siapa di antara mereka yang mengklaim bahwa dirinya 1. 
maksum (terjaga) dari kesalahan dan dosa?

Jika terbukti ada klaim kemaksuman dari sebagian mereka, 2. 
kita tanyakan apakah perbuatannya sesuai dengan 
klaimnya tersebut atau tidak? Kemudian mari kita telaah 
sejarah dan kehidupannya untuk mengetahui apakah dia 
jujur di dalam klaimnya itu atau tidak.

Pertanyaan ini sangat tepat untuk diajukan dalam rangka 
membatasi dan menentukan siapa saja orang-orang yang 
disucikan (maksum) di dalam ayat suci ini. Ketika kita 
meneliti semua orang yang mungkin termasuk ke dalam 
golongan Ahlulbait yang disebutkan di dalam ayat suci ini, 
kita menyaksikan bahwa syarat ini tidak terpenuhi pada 
seorang pun di antara kerabat dan istri-istri Nabi saw yang 
semasa dengan waktu diturunkannya ayat suci ini selain 
lima manusia suci tersebut. Tidak seorang pun di antara 
istri-istri Rasulullah saw, keluarga Aqil, keluarga Abbas, 
keluarga Ja’far, atau siapa pun mereka yang memiliki 
hubungan nasab atau kekerabatan dengan Rasulullah saw, 
yang mengklaim bahwa dirinya maksum dan bahwa Allah 
Swt telah menghilangkan darinya dosa dan menyucikan 
dirinya sebenar-benar penyucian.

Memang itu merupakan klaim yang berat karena pelakunya 
harus betul-betul memiliki kepercayaan terhadap 
dirinya sendiri secara mutlak. Tidak boleh ada keraguan 
sedikit pun bahwa dirinya belum dan tidak akan pernah 
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melakukan kesalahan dan maksiat yang kecil atau besar, 
dalam keadaan lapang dan sempit, dalam kemudahan dan 
kesulitan, dalam kondisi sejahtera dan fakir, dalam situasi-
situasi emosi yang stabil dan yang tidak stabil.

Kami tidak pernah mengetahui ada klaim besar seperti 
ini dari seorang pun yang mengaku termasuk ke dalam 
keluarga Rasulullah saw di masa ayat suci ini diturunkan 
kecuali dari lima manusia suci tersebut yang para ulama 
tafsir telah sepakat menyatakan bahwa ayat suci ini 
meliputi mereka.

Hampir semua orang yang telah mengklaim dirinya termasuk 
ke dalam Ahlulbait yang telah disucikan Allah Swt dari dosa telah 
melakukan berbagai kesalahan dan kemaksiatan yang tidak 
selaras dengan sifat takwa sebelum semua itu bertentangan 
dengan kesucian dan kemaksuman. Kecuali lima manusia suci, 
yaitu Rasulullah saw, Ali, Hasan dan Husain (salam sejahtera atas 
mereka semua).

Selain itu, dua syarat yang telah disebutkan tadi juga telah 
terpenuhi pada lima orang suci ini. Pertama, mereka mengklaim 
bahwa mereka adalah orang-orang maksum–sebagaimana yang 
akan kita jelaskan nanti—di saat tidak ada seorang pun di antara 
seluruh kerabat dan istri-istri Nabi saw yang mengungkapkan 
klaim seperti ini. Kedua, jika kita menelaah kehidupan mereka 
secara saksama, kita tidak akan menemukan setitik pun 
ketidaksesuaian, atau paradoks (pertentangan) atau kejanggalan 
di dalam kehidupan seorang pun dari mereka.

Klaim kemaksuman dari mereka telah diketahui oleh umum. 
Bersamaan dengan itu, tidak seorang pun dapat menemukan 
satu pun perilaku mereka yang bertentangan dengan klaim 
tersebut di seluruh fase kehidupan mereka. Padahal mereka juga 
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hidup di antara umat manusia; menjalani kehidupan yang sama 
dengan yang dijalani oleh orang lain; mempraktikkan interaksi-
intersaksi sosial dengan masyarakat sebagaimana orang-orang 
lain mempraktikkannya di antara sesama mereka; dan perilaku-
perilaku serta sikap-sikap mereka pun senantiasa termonitor, 
terlihat dan terdengar oleh orang-orang. Jika saja pernah terjadi 
pelanggaran atau pertentangan di dalam perkataan, perbuatan 
dan sikap, niscaya kabarnya akan sampai kepada kita melalui 
penukilan sejarah tentang kehidupan mereka.

Dari pembahasan di atas kita dapat mengambil beberapa 
poin kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tidak diragukan bahwa ayat suci ini meliputi lima manusia 
suci tersebut atas dasar semua hadis yang diriwayatkan 
kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Akan tetapi 
kita telah mengetahui bagaimana keadaan Ikrimah dan 
keadaan riwayat yang disampaikannya. Dengan demikian 
terliputinya lima manusia suci tersebut oleh ayat suci ini 
merupakan hal yang disepakati, baik atas dasar riwayat-
riwayat tentang ayat ini maupun atas dasar penggunaan 
kata “Ahlulbait” di dalam ayat suci ini. Sedangkan istri-istri 
dan seluruh kerabat Nabi saw tidak terliputi oleh ayat 
suci ini kecuali atas dasar penggunaan kata “Ahlulbait” 
saja. Sedangkan menjadikan penggunaan kata “Ahlulbait” 
sebagai sandaran tidak lain merupakan hasil dari ijtihad. 
Sebenarnya hal ini dapat diterima. Hanya saja ijtihad ini 
menjadi gugur ketika berhadapan dengan nas-nas yang 
mengkhususkan Ahlulbait yang telah disucikan oleh Allah 
Swt dari dosa pada lima orang suci tersebut saja. Dengan 
demikian, penggunaan kata “Ahlulbait” dan ijtihad ini tidak 
perlu lagi untuk dibahas di dalam kajian ini.
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2. Tanpa melihat kepada nas-nas dan hadis-hadis yang ada, 
ayat suci ini telah meliputi lima manusia suci tersebut dan 
istri-istri serta seluruh keluarga Nabi saw secara sama. Akan 
tetapi ayat ini juga menafi kan dosa dari mereka secara 
pasti dan menetapkan kemaksuman mereka dari berbagai 
kesalahan dan maksiat, sebagaimana yang telah dibahas 
sebelumnya. Ini merupakan tolok ukur terbaik untuk 
menguji kebenaran berpegang hanya kepada ayat suci ini 
dan kebenaran orang-orang yang mengaku terliputi oleh 
ayat suci ini dengan bersandar hanya kepada penggunaan 
kata “Ahlulbait”.

Maka orang yang tidak mengklaim kemaksuman mutlak ini 
dan orang yang perilaku dan perbuatannya bertentangan 
dengan kemaksuman tidak termasuk ke dalam ruang 
lingkup ayat suci ini.

3. Dengan menelaah sejarah kehidupan para ibu kaum 
mukminin dan seluruh keluarga Rasulullah saw selain lima 
manusia suci tersebut, kita akan menyaksikan bahwa syarat 
ini sama sekali tidak terpenuhi pada mereka, di samping 
kita juga tidak akan menemukan seorang pun dari mereka 
yang telah menyatakan klaim kemaksuman ini.

Sudah tentu setiap manusia lebih tahu tentang 
dirinya ketimbang orang lain. Karena itu jika mereka 
mengetahui bahwa mereka memiliki kelebihan Ilahiah ini 
(kemaksuman), niscaya itu akan diketahui dan dikenali. 
Selain itu kehidupan mereka juga tidak akan tercemari 
oleh kesalahan besar dan bahkan kesalahan kecil yang 
tentunya menafi kan kemungkinan masuknya mereka ke 
dalam golongan Ahlulbait yang telah dibersihkan oleh 
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Allah Swt dari dosa dan telah disucikan oleh-Nya dengan 
sesempurna penyucian.

4. Adapun lima manusia suci tersebut, mereka tidak pernah 
menyembunyikan klaim kemaksuman. Siapa pun akan 
dengan mudah mengetahui adanya klaim kemaksuman 
mutlak dari perkataan-perkataan mereka. Di waktu yang 
sama, mereka juga tidak pernah melakukan perbuatan 
buruk apa pun yang dapat menafi kan klaim ini selama 
hidup mereka, selama mereka mempraktikkan aktivitas-
aktivitas serta interaksi-interaksi sosial mereka. Padahal 
mereka telah mengalami beragam kondisi politik dan 
sosial yang sulit sekaligus menghadapi banyak ancaman, 
penindasan dan tekanan politik. Semua faktor pendukung 
yang memungkinkan tercatatnya kesalahan dan dosa yang 
mereka lakukan jika mereka memang benar-benar pernah 
melakukan sedikit saja darinya di sepanjang kehidupan 
mereka. Klaim kemaksuman yang mereka nyatakan saja 
sudah cukup untuk menghadapkan mereka kepada banyak 
ancaman dari musuh-musuh mereka yang banyak yang 
berkehendak merusak kedudukan dan reputasi mereka di 
dalam agama.

Dengan demikian, tanpa harus diperkuat oleh riwayat-
riwayat yang mutawatir tentang tafsirannya, ayat suci 
ini telah menentukan dan membatasi anggota-anggota 
Ahlulbait yang telah dibersihkan oleh Allah Swt dari dosa 
dan disucikan oleh-Nya dengan sebaik-baik penyucian.

Wa yuthahhirakum tathhîran ([dan Dia hendak] menyucikan 

kalian sesuci-sucinya)

Kalimat ini terletak setelah kalimat ‘Li yudzhiba ‘ankum al-rijsa 
(menghilangkan dosa dari kalian)’ adalah untuk menegaskan 
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pemeliharaan, penyucian, dan pemaksuman bagi Ahlulbait as. 
Seakan ayat suci ini mengisyaratkan bahwa Allah Swt—setelah 
menghilangkan dosa dari mereka sehingga jiwa dan hati mereka 
bersih dari berbagai kotoran dan dosa—menyucikan juga jiwa 
dan hati mereka itu dari bekas-bekas kotoran dan dosa tersebut. 
Sehingga pada akhirnya tidak tersisa sedikit pun kotoran atau 
bahkan bekasnya sekalipun yang disebabkan lingkungan atau 
latar belakang di jiwa dan hati mereka. Karena hilangnya kotoran 
tidak selalu berarti hilangnya juga bekas-bekas dan dampak-
dampaknya dari jiwa.

Demikianlah Allah Swt telah menghilangkan dosa dari 
Ahlulbait dan menyucikan mereka sesuci-sucinya. Allah Swt 
tidak meninggalkan sedikit pun bekas dari kotoran, dosa dan 
kesalahan di jiwa-jiwa mereka yang suci. Ini adalah maksimal yang 
mungkin dijelaskan tentang karakter kemaksuman, kesucian 
dan ketinggian rohani yang dimiliki oleh seorang di antara para 
wali Allah yang Allah Swt telah memilih dan menunjuk mereka 
untuk membawa agama serta risalah-Nya dan untuk menjadi 
para Imam atas seluruh makhluk-Nya. Tidak boleh Allah Swt 
membersihkan manusia dari dosa dan menyucikannya dengan 
sebaik-baik penyucian dengan kehendak dan kekuasaan-Nya, 
namun setelah itu semua, masih tersisa di jiwa manusia itu 
kotoran atau bahkan bekasnya sekalipun yang berpotensi untuk 
mendorongnya melakukan dosa atau kesalahan yang kecil dan 
terlebih yang besar.

Jadi, kita dapat mengetahui bahwa ayat suci ini dengan 
jelas menunjukkan kepada makna kemaksuman apabila kita 
memahaminya sebagaimana kita memahami kalimat apa pun 
di dalam bahasa Arab yang fasih, terlebih ayat suci ini adalah 
bagian dari al-Quran yang merupakan sebaik-baik, sejelas-jelas 
dan sefasih-fasih perkataan. 
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Ayat suci ini telah diturunkan dengan bahasa yang kuat, 
jelas dan menjelaskan, Sesungguhnya Allah hanya hendak 
menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan 
kalian sebersih-bersihnya.

Sebagaimana ayat ini dengan jelas menunjukkan makna 
kemaksuman, dia juga dengan jelas membatasi anggota-
anggota Ahlulbait yang telah dibersihkan oleh Allah Swt dari dosa 
dan telah disucikan oleh-Nya dengan sebaik-baik penyucian. 
Anggota-anggota Ahlulbait tersebut adalah lima manusia suci 
yang telah disebutkan secara gamblang oleh Rasulullah saw di 
dalam riwayat-riwayat yang mutawatir. Mereka itu adalah:

Rasulullah 1. shallallahu ‘alaihi wa âlihi wa sallam.

Abul Hasan Ali bin Abi Thalib 2. ‘alaihi al-salâm.

Shiddiqah Fathimah Zahra 3. ‘alaiha al-salâm.

Imam Mujtaba Zaki Hasan bin Ali 4. ‘alaihi al-salâm.

Imam Sayid Syuhada Abu Abdillah Husain 5. ‘alaihi al-
salâm.

Pust
ak

a 
Syi

ah



127
Rahasia dan Manifestasi Kemaksuman Ahlulbait Nabi Saw

KESIMPULAN-KESIMPULAN DARI 
KAJIAN TENTANG AYAT TATHHIR

Penyucian dari Dusta

Di antara poin terpenting yang kita simpulkan dari kajian 
tentang ayat Tathhir adalah bahwa lima manusia suci Ahlulbait 
as tersebut adalah orang-orang yang jujur. Sifat dusta tidak boleh 
ada pada mereka dan tidak boleh juga menisbatkan kedustaan 
kepada mereka. Karena dusta merupakan salah satu kotoran 
paling keji yang telah dihilangkan oleh Allah Swt dari mereka, 
sedangkan kejujuran adalah sifat suci paling utama yang telah 
Allah Swt tetapkan pada diri-diri mereka.

Atas dasar ini, jika ada perkataan atau riwayat yang telah 
dinyatakan sahih dari mereka, maka tidak diragukan lagi 
kebenaran perkataan dan riwayat tersebut. Kita tidak boleh 
menisbatkan kedustaan kepada mereka sekaligus kita juga tidak 
boleh meragukan kebenaran perkataan dan riwayat mereka. 
Karena dengan mendustakan perkataan atau riwayat mereka 
berarti kita juga mendustakan salah saru ayat muhkamah dari 
Kitabullah yang telah menyatakan keterpeliharaan mereka dari 
segala kotoran (keburukan) dan kesucian mereka dari segala 
dosa dan kesalahan.
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Dari landasan yang jelas dan kuat ini, kita akan mulai 
menjelaskan kedudukan dan posisi Ahlulbait as yang telah 
ditetapkan oleh Allah Swt, sekaligus kita juga akan menyebutkan 
pribadi-pribadi suci itu yang Allah Swt telah memilih mereka 
sebagai para Imam dan pembawa petunjuk agama bagi hamba-
hamba-Nya di setiap zaman.

Berikut ini kami akan memaparkan perkara-perkara penti ng 

tersebut secara ringkas.

1. Kekhalifahan dan Kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin 

Abi Thalib Setelah Rasulullah Saw

Siapa pun yang pernah menelaah sejarah Abul Hasan Ali bin 
Abi Thalib as tidak akan meragukan perkara ini. Ali bin Abi Thalib 
as telah meyakini bahwa dirinyalah orang yang berhak terhadap 
kepemimpinan dan kekhalifahan Rasulullah pascawafatnya 
beliau. Semua orang telah mengetahui tentang keyakinan 
Imam Ali as sekaitan dengan haknya terhadap perkara ini 
(kepemimpinan). Karena itu, tidak diperlukan pembicaraan yang 
panjang lebar tentang persoalan ini disebabkan sudah jelas. 

Kendati demikian, Imam Ali as tidak memilih sikap 
penentangan terhadap para khalifah yang secara satu persatu 
memegang kendali kepemimpinan setelah Rasulullah saw. 
Bahkan Imam Ali as berperan dalam membela mereka, 
menasihati mereka dan mengerahkan kemampuan maksimalnya 
untuk mempertahankan dan membimbing mereka serta 
memedulikan urusan-urusan mereka. Imam as melakukan 
semua itu karena keyakinannya bahwa kemaslahatan terbesar 
bagi Islam terdapat pada penyatuan barisan serta sikap kaum 
muslimin di atas kepentingan apa pun dan tidak seorang pun 
boleh mengabaikannya.
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Karena itu, Imam as menolak Abu Sufyan ketika dia 
menawarkan kesediaan untuk membaiatnya dan mempersiapkan 
kuda dan pasukan baginya di hari Saqifah. Imam as juga menolak 
paman-paman Rasulullah saw, Abbas, ketika dia menawarkan 
baiat kepadanya seraya berkata, “Bentangkan tanganmu agar 
aku membaiatmu sehingga orang-orang akan berkata, ‘Paman 
Rasulullah saw telah membaiat putra paman Rasulullah saw.’” Tapi 
Imam as menolak semua tawaran baiat yang diajukan kepadanya 
karena lebih mementingkan persatuan kaum muslimin dan 
terjaganya eksistensi negara Islam setelah Imam as menghadapi 
fakta ini.

Simaklah perkataan Imam as di dalam khotbahnya yang 
disebut khotbah Syiqsyiqiyah yang di dalamnya beliau 
menyampaikan kisahnya ini dengan nada sedih: 

“Demi Allah, fulan (putra Abu Quhafah, Abu Bakar) telah 
membusanai dirinya dengan (kekhalifahan) itu, padahal dia 
pasti tahu bahwa kedudukanku sehubungan dengan itu sama 
dengan kedudukan poros pada penggilingnya. Air bah (ilmu 
dan keutamaan) mengalir dariku dan burung (kiasan orang 
yang tinggi ilmunya dan keutamaannya) tak dapat terbang 
sampai kepadaku (menyamaiku). Tapi aku pun memasang 
tabir terhadap kekhalifahan dan melepaskan diri darinya. 

“Kemudian aku mulai berpikir, apakah harus menyerang ataukah 
menanggung dengan tenang kegelapan membutakan dan 
azab, di mana orang dewasa menjadi lemah dan orang muda 
menjadi tua, dan orang mukmin yang sesungguhnya hidup di 
bawah tekanan sampai dia menemui Allah (saat matinya). Aku 
memandang kesabaran atasnya lebih bijaksana. Maka aku 
pun bersabar, walaupun ia menusuk di mata dan mencekik 
di kerongkongan. Aku menyaksikan sendiri perampasan 
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warisanku sampai orang yang pertama menemui ajalnya, 
tetapi mengalihkan kekhalifahan kepada fulan (Umar Ibnu 
Khaththab) sesudah dirinya.. (dan seterusnya).”127

Kekhalifahan Imam Ali  Di Dalam Riwayat-Riwayat Ahlulbait 

Telah diriwayatkan secara mutawatir dari Imam Ali as sendiri 
bahwa Rasulullah saw telah menentukannya sebagai khalifah 
dan Imam bagi umat Islam setelah beliau. Berikut ini kami akan 
akan menyebutkan untuk Anda beberapa di antara riwayat-
riwayat tersebut.

Telah diriwayatkan di dalam kitab 1. Ikmâl al-Dîn dengan 
sanad yang sampai kepada Ashbagh bin Nabatah yang 
berkata, “Pada suatu hari, Amirul Mukminin pernah 
mendatangi kami sementara tangannya menuntun 
tangan putranya, Hasan. Lalu dia berkata, ‘Rasulullah 
pernah datang kepada kami dan tangan beliau menuntun 
tanganku seperti ini. Kemudian beliau bersabda, ‘Sebaik-
baik makhluk dan pemimpin mereka adalah saudaraku 
ini. Dia adalah Imam bagi setiap muslim dan pemimpin 
bagi setiap mukmin setelah aku wafat.’’”

Syekh Shaduq meriwayatkan juga di dalam kitab 2. Ikmâlu 
al-Dîn dengan sanad yang sampai kepada Imam Ali Ridha 
as, dari ayah-ayahnya, dari Rasulullah saw, bahwa beliau 
telah bersabda, “Barangsiapa yang ingin berpegang 
kepada agamaku dan menumpangi bahtera keselamatan 
setelahku, hendaklah dia mengikuti Ali bin Abi Thalib. 
Karena dia adalah wasi (penerima wasiat) dan khalifahku 
atas umatku.”

127    Khotbah Syiqsyiqiyah di dalam kitab Nahj al-Balâghah: 1/25.
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Di kitab yang sama, Syekh Shaduq meriwayatkan hadis 3. 
panjang yang di dalamnya disebutkan bahwa telah 
berkumpul lebih dari dua ratus orang dari kalangan 
Muhajirin dan Anshar di dalam masjid di masa kekuasaan 
Utsman. Ketika itu mereka saling mengingatkan tentang 
ilmu dan fi kih. Mereka saling membanggakan diri-diri 
mereka. Sementara Ali as hanya berdiam diri. Kemudian 
mereka bertanya kepadanya, “Hai Abu Hasan, apa yang 
mencegahmu untuk berbicara?” Lalu dia mengingatkan 
mereka terhadap sabda Rasulullah saw seraya berkata, 
“Ali adalah saudaraku, wazîr (penolong)ku, pewarisku, 
penerima wasiatku, khalifahku bagi umatku, dan wali 
(pemimpin) bagi setiap mukmin setelahku.” Mereka pun 
membenarkan perkataannya itu.

Shaduq juga meriwayatkan sebuah hadis panjang yang 4. 
sanadnya sampai kepada Imam Ali as, bahwa Rasulullah 
saw bersabda, “Sungguh Ali adalah pemimpin kaum 
mukminin dengan wilâyah (mandat) dari Allah ‘Azza 
wa Jalla yang telah disahkan-Nya di atas Arasy seraya 
disaksikan oleh para malaikat-Nya. Dan sesungguhnya dia 
adalah Imam bagi kaum muslimin.”

Di dalam kitab 5. Amâli-nya, Syekh Shaduq meriwayatkan 
hadis dengan sanad yang sampai kepada Imam Ali as, bahwa 
dia bersabda, “Pada suatu hari, Rasulullah saw berkhotbah 
di hadapan kami dan bersabda, ‘Wahai manusia, telah tiba 
kepada kalian bulan Ramadan... ” Kemudian hadis terus 
berlanjut membicarakan tentang keutamaan bulan suci 
Ramadan. Lalu Imam Ali as berkata, “Aku bertanya kepada 
Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, amal apa kiranya yang paling 
utama di bulan ini?’ Beliau menjawab, ‘Menghindarkan diri 
dari hal-hal yang diharamkan Allah,’ lalu beliau menangis. 
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Aku pun bertanya, ‘Apa yang membuat anda menangis?’ 
Beliau menjawab, ‘Hai Ali, aku menangis karena seorang 
yang menghalalkan dirimu di bulan ini.., hingga sabda 
Rasulullah saw, ‘Ya Ali, engkau pemegang wasiatku, 
engkau ayah dari keturunanku, engkau khalifahku atas 
umatku pada masa hidup dan matiku, perintahmu adalah 
perintahku, dan laranganmu adalah laranganku...’”

Syekh Shaduq meriwayatkan juga di dalam kitab 6. Amâli-
nya dari Imam Ali as yang berkata, “Rasulullah saw telah 
bersabda, ‘Wahai Ali, engkau adalah saudaraku dan aku 
adalah saudaramu. Aku manusia terpilih untuk kenabian, 
dan engkau manusia terpilih untuk kepemimpinan. Aku 
penerima wahyu dan engkau sebagai ayah bagi umat ini. 
Wahai Ali, engkau adalah pemegang wasiatku, khalifahku, 
penolongku, pewarisku dan ayah keturunanku.’”

Masih di dalam kitab yang sama, Syekh Shaduq 7. 
meriwayatkan hadis dari Imam Ali as, bahwa beliau 
telah berkata di atas mimbar Kufah, “Wahai manusia, 
sungguh aku telah memiliki sepuluh keutamaan dari 
Rasulullah saw yang lebih aku cintai ketimbang semua 
yang tersinari oleh matahari. Beliau telah bersabda 
kepadaku, ‘Wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia 
dan di akhirat, engkau adalah orang terdekat kepadaku 
di hari Kiamat, kedudukanmu di surga berhadap-hadapan 
dengan kedudukanku, engkau adalah pewaris bagiku, 
engkau pemegang wasiat setelahku terhadap istri-istri 
dan keluargaku, engkau penjaga keluargaku di saat aku 
tidak ada, engkau Imam bagi umatku, engkau penegak 
keadilan di antara umatku, engkau adalah waliku, dan 
waliku adalah wali Allah, musuhmu adalah musuhku, dan 
musuhku adalah musuh Allah.’”
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Di dalam kitab 8. al-Nushûsh ‘ala al-Aimmah, Syekh Shaduq 
juga meriwayatkan hadis dari Hasan bin Ali as yang 
bersabda, “Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda 
kepada Ali, ‘Engkau adalah pewaris ilmuku, tambang 
hikmahku dan Imam setelahku.’”

Di dalam kitab yang sama, Syekh Shaduq juga 9. 
meriwayatkan hadis yang sanadnya sampai kepada Ali as, 
bahwa dia telah bersabda, “Rasulullah saw telah bersabda, 
‘Engkau (Ali) sebagai pemegang wasiatku terhadap 
orang-orang yang telah meninggal dari keluargaku dan 
sebagai khalifah bagi orang-orang yang masih hidup dari 
umatku.’”

Syekh Shaduq, di dalam kitab 10. Amâli-nya, meriwayatkan 
hadis yang sanadnya sampai kepada Imam Ali Ridha as, 
dari ayah-ayahnya, dari Rasulullah saw, bahwa beliau telah 
bersabda, “Ali dariku dan aku dari Ali. Allah memerangi 
siapa pun yang memerangi Ali. Ali adalah Imam bagi 
semua makhluk setelahku.”128

Bagaimanapun kajian dan diskusi dilakukan, tetap saja jelas 
bahwa Ahlulbait yang suci as telah meyakini kepemimpinan dan 
kekhalifahan setelah Rasulullah saw adalah hak Ali as. Jika kita 
meragukan kesahihan sanad satu atau dua riwayat tentang hal 
ini yang dinisbatkan kepada mereka, tidak mungkin diragukan 
kesahihan sanad umumnya riwayat yang dinukil dari mereka 
secara mutawatir dari jalur Imamiyah dan Ahlusunnah yang 
menyebutkan bahwa Rasulullah saw telah memandatkan urusan 
kepemimpinan setelah beliau kepada Ali bin Abi Thalib as.

Klaim kepemimpinan yang dinyatakan oleh Ahlulbait as telah 
diketahui oleh mayoritas umat Islam. Imamiyah tidak membuat-
buat pandangan dan pendapat baru dalam hal ini. Mereka 

128  Kami menukil riwayat-riwayat ini dari kitab al-Muraja’ât karya Imam Syarafuddin ra.
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tidak lain hanya mengikuti pandangan dan pendapat Ahlulbait 
as dalam persoalan ini sebagaimana yang telah diketahui dari 
mereka dan para pengikut mereka yang terdahulu dan yang 
sekarang.

2. Kebersinambungan Kepemimpinan pada Ahlulbait As

Hal ini dapat dipahami jelas dari hadis Tsaqalain yang telah 
diriwayatkan secara mutawatir dan disahihkan banyak dari 
sanad-sanadnya oleh para ulama hadis dari kedua belah pihak 
(Imamiyah dan Ahlusunnah). Rasulullah saw telah bersabda, “Aku 
tinggalkan pada kalian dua pusaka: Kitabullah yang merupakan 
tali Allah Swt yang dibentangkan di antara langit dan bumi, dan 
keluargaku, Ahlulbaitku. Keduanya tidak akan berpisah hingga 
mereka menjumpaiku di telaga Haudh.”129

Hadis ini menyebutkan dengan jelas bahwa kesinambungan 
Ahlulbait as yang telah Allah jadikan sebagai para Imam bagi 
seluruh makhluk-Nya dan sebagai para pembawa hidayah 
kepada agama-Nya sampai hari Kiamat (sebagaimana sabda 
Rasulullah saw, ‘...hingga mereka menjumpaiku di telaga Haudh’), 
disebabkan kebersinambungan pusaka yang pertama, yaitu al-
Quran Suci.

Ibnu Hajar Haitsami mengatakan, “Di dalam hadis-hadis yang 
mengajurkan berpegang kepada Ahlulbait terdapat isyarat 
yang menunjukkan bahwa akan tetap ada orang yang layak dari 
mereka untuk diikuti hingga hari Kiamat, sebagaimana al-Quran 
Suci juga demikian. Oleh karena itu, mereka adalah pelindung 
bagi penduduk bumi, seperti yang akan disebutkan, atas dasar 
hadis yang telah disebutkan: ‘Di setiap generasi umatku terdapat 
seorang adil dari Ahlulbaitku.’”130

129    Rujuk Risâlah Hadîts al-Tsaqalain.
130    Al-Shawâ’iq al-Muhriqah:149.
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Berlanjutnya Kepemimpinan Ahlulbait Pasca-Ali 

Telah disebutkan satu persatu nama-nama Ahlulbait yang 
telah dijadikan Allah sebagai Imam bagi umat manusia dan Dia 
telah menyucikan mereka dari segala jenis kotoran, dosa, dan 
kesalahan. Di hadis-hadis Nabi saw telah menyebutkan nama-
nama mereka secara umum dan ada juga yang menyebutkannya 
secara terperinci; ada yang hanya memberikan isyarat saja, 
bahkan ada pula yang gamblang. Akan tetapi, secara umum 
banyak dari hadis-hadis tersebut yang telah diriwayatkan melalui 
jalur (sanad) sahih.

Kita telah mengetahui lima orang dari mereka yang termasuk 
ke dalam ayat Tathhir di masa ayat ini diturunkan. Berikutnya kita 
akan mengetahui secara umum nama-nama pribadi-pribadi lain 
yang mengemban kepemimpinan dan kemaksuman melalui 
hadis-hadis dari lima manusia suci yang telah disebutkan 
sebelumnya. Setelah itu kita akan mengenal setiap pribadi suci 
yang menjadi pelanjut kepemimpinan dan kemaksuman melalui 
hadis-hadis para Imam maksum sebelumnya secara berantai.

Di bawah ini kami sebutkan beberapa contoh dari hadis-hadis 
tersebut.

Di dalam kitab 1. Ikmâl al-Dîn, Syekh Shaduq meriwayatkan 
hadis dengan sanad yang sampai kepada Ali as, bahwa dia 
berkata, “Rasulullah saw telah bersabda, ‘Para pemimpin 
(Imam) setelahku ada dua belas orang. Yang pertama dari 
mereka engkau, hai Ali. Sedangkan yang terakhir dari 
mereka adalah al-Qaim (al-Mahdi as) yang dengan kedua 
tangannnya Allah Swt akan menaklukkan bagian-bagian 
timur dan barat bumi.’”

Di dalam kitab 2. al-Nushûsh ‘ala al-Aimmah, Syekh Shaduq 
meriwayatkan hadis dari Husain bin Ali as, bahwa dia 
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telah berkata, “Ketika Allah Swt menurunkan ayat yang 
berbunyi, Dan orang-orang yang memiliki hubungan 
kerabat, sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian 
lain di dalam Kitabullah, aku bertanya kepada Rasulullah 
saw mengenai takwilnya. Kemudian beliau bersabda, 
‘Kalianlah Ulul Arhâm (orang-orang yang memiliki 
hubungan kerabat). Maka jika aku wafat, ayahmu lebih 
berhak menggantikanku (sebagai Imam), jika ayahmu wafat 
kakakmu, Hasan, lebih berhak menggantikannya, dan jika 
Hasan wafat, engkau lebih berhak menggantikannya.’”

Syekh Shaduq meriwayatkan juga di dalam kitab 3. 
Ikmâl al-Dîn sebuah hadis dari Imam Ali Ridha as, dari 
ayah-ayahnya sampai kepada Rasulullah saw, bahwa 
beliau telah bersabda, “Sesungguhnya Allah Swt telah 
memilihku di antara seluruh nabi, kemudian memilih 
Ali dariku dan mengutamakannya di atas para wasi 
(pemegang wasiat kepemimpinan), kemudian memilih 
Hasan dan Husain dari Ali, dan kemudian memilih para 
wasi di antara keturunanku dari Husain. Mereka semua 
akan melenyapkan penyimpangan orang-orang yang 
melampaui batas, kerusakan yang dilakukan para pelaku 
kebatilan, dan penakwilan yang dilakukan oleh orang-
orang yang sesat.’”

Di dalam kitab yang sama, Syekh Shaduq meriwayatkan 4. 
hadis dengan sanad yang sampai kepada Imam Ali Ridha 
as, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya hingga sampai kepada 
Rasulullah saw, bahwa beliau telah bersabda, “Aku dan Ali 
adalah dua ayah bagi umat ini. Barangsiapa yang telah 
mengenal kami, dia telah mengenal Allah. Barangsiapa 
yang telah mengingkari kami, dia telah mengingkari Allah. 
Kemudian dari Ali dua cucu(ku) bagi umatku sekaligus 
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dua penghulu para pemuda surga, Hasan dan Husain. 
Dan kemudian dari keturunan Husain sembilan orang 
yang ketaatan kepada mereka sama dengan ketaatan 
kepadaku dan pembangkangan kepada mereka sama 
dengan pembangkangan kepadaku. Yang kesembilan 
dari mereka adalah al-Qaim dan al-Mahdi mereka.” 

Syekh Shaduq juga meriwayatkan hadis dengan sanad 5. 
yang sampai kepada Imam Ja’far Shadiq as, dari ayahnya, 
dari kakeknya yang berkata, “Rasulullah saw telah 
bersabda, ‘Para Imam setelahku ada dua belas orang. Yang 
pertama dari mereka adalah Ali, dan yang terakhir dari 
mereka adalah al-Qaim (al-Mahdi). Mereka adalah para 
khalifahku dan para pemegang wasiatku.’”131

Hadis-hadis dengan makna seperti ini telah banyak 
diriwayatkan dari Ahlulbait. Secara umum semuanya berbicara 
tentang penentuan dan pengkhususan dua belas Imam yang 
mengemban misi kepemimpinan pasca Rasulullah saw secara 
berurutan dan merupakan para penerus bagi Ahlulbait as 
yang telah dibersihkan oleh Allah Swt dari segala kotoran dan 
disucikan oleh-Nya dengan sebaik-baik penyucian.

Tsiqat al-Islam Muhammad bin Ya’kub Kulaini, di dalam kitab al-
Kâfi , meriwayatkan sejumlah hadis yang menjelaskan penetapan 
kepemimpinan setiap satu orang dari para Imam Ahlulbait as itu 
secara berantai.132

Kumpulan riwayat tentang penentuan Imam di setiap zaman 
dari kalangan Ahlulbait yang diriwayatkan secara berantai dengan 
jumlah sebanyak itu tidak mungkin dapat diragukan. Terutama 
jika banyak di antara riwayat-riwayat tersebut yang memiliki 

131 Kami menukil riwayat-riwayat ini dari kitab al-Muraja’ât karya Imam 
Syarafuddin ra

132  Al-Kâfi : 1/bab al-Hujjah/292-329.
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sanad hasan (baik), meskipun dengan kemutawatirannya saja 
sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi penelaahan terhadap 
sanad-sanadnya.

Jika kita meyakini kesucian dan kemaksuman lima manusia 
suci Ahlulbait pertama dari segala jenis kotoran, dosa dan 
kesalahan, kita juga harus mengakui imamah (kepemimpinan) 
dua belas Imam yang telah disebutkan nama-nama mereka 
(oleh lima manusia suci Ahlulbait pertama) di dalam riwayat-
riwayat secara berantai, di samping kita juga harus meyakini 
kemaksuman mereka dan kesinambungan kemaksuman serta 
kepemimpinan mereka hingga sampai kepada Imam Mahdi al-
Qaim dari Ahlulbait Muhammad saw.

Kebersinambungan kemaksuman dan kepemimpinan pada 
Ahlulbait tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang 
menyatakan bahwa ayat Tathhir ini diturunkan sekaitan dengan 
lima manusia suci saja. Karena riwayat-riwayat tersebut tidak 
lebih dari sekadar membatasi Ahlulbait yang telah ada di waktu 
ayat suci ini diturunkan hanya pada lima manusia suci tersebut. 
Sedangkan di waktu-waktu yang lain, tentu saja riwayat-
riwayat itu tidak menafi kan kebersinambungan Ahlulbait as. 
Melainkan sebaliknya, riwayat-riwayat itu justru mengisyaratkan 
dengan jelas akan keberadaan Ahlulbait di setiap masa dan 
kebersinambungan kepemimpinan serta kemaksuman pada 
mereka hingga sempurna dua belas orang Imam.

Dua Belas Orang Khalifah Di Dalam Hadis-Hadis Nabawi

Di dalam hadis-hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari jalur-
jalur Ahlusunnah juga telah ditemukan isyarat-isyarat yang 
menunjukkan kepada persoalan ini. Di antaranya adalah hadis 
yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Shahih-nya dengan 
sanad yang sampai kepada Jabir bin Samrah yang berkata, 
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“Aku telah mendengar Nabi saw bersabda, ‘Akan ada dua belas 
pemimpin,’ setelah itu, beliau mengatakan sesuatu yang tidak 
terdengar olehku. Lalu ayahku berkata, ‘Sesungguhnya beliau 
telah mengatakan, ‘Semuanya dari kalangan Quraisy.’’”133

Muslim juga meriwayatkan di dalam kitab Shahih-nya, bahwa 
Rasulullah saw telah bersabda, “Agama akan tetap tegak 
hingga terjadi hari Kiamat atau hingga ada dua belas orang 
khalifah atas kalian yang semuanya dari kalangan Quraisy.”134 

Di dalam kitab Musnad-nya, Ahmad juga meriwayatkan hadis 
dari Masruq yang berkata, “Kami pernah duduk bersama 
Abdullah bin Mas’ud, sementara ia sedang membaca al-
Quran. Kemudian seorang lelaki berkata, ‘Wahai Abdurrahman 
(Abdullah bin Ma’ud), apakah kalian pernah bertanya kepada 
Rasulullah saw berapa khalifah yang dimiliki oleh umat ini?’ 
Abdullah berkata, ‘Tidak pernah ada seorang pun sebelum 
kamu yang menanyakan tentang persoalan ini kepadaku sejak 
aku tiba di Irak.’ Kemudian dia melanjutkan, ‘Ya, kami telah 
menanyakan persoalan ini kepada Rasulullah, lalu beliau pun 
bersabda, ‘Ada dua belas, seperti jumlah para pemuka Bani 
Israil.’’”135

Nadzir juga meriwayatkan hadis-hadis ini meskipun dengan 
matan-matan yang berbeda. Semua riwayatnya berasal 
dari Abu Daud Bazzaz dan Thabrani melalui beberapa jalur 
yang berbeda-beda.136 Riwayat-riwayatnya tersebut tidak 
mengisyaratkan selain kepada adanya dua belas Imam dari 
kalangan Ahlulbait yang telah disebutkan nama-nama mereka 
di dalam riwayat-riwayat dari mereka sendiri.

133   Shahîh al-Bukhâri: 9/81.
134     Shahîh Muslim: 6/4.
135   Musnad Ahmad bin Hambal.
136     Al-Ushûl al-‘Âmmah li al-Fiqh al-Muqârin: hal.178.
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Sekelompok ulama telah menyimpang di dalam memaknai 
riwayat-riwayat ini. Mereka telah mempersulit diri sendiri 
dengan mengusahakan makna-makna alternatif yang 
ternyata di dalamnya terdapat banyak kelemahan dan sedikit 
kebenarannya.

Syekh Mahmud Abu Rayyah berkata, “Setelah Suyuthi 
menyebutkan pendapat para ulama tentang hadis-hadis 
bermasalah ini, dia menyatakan sebuah pandangan aneh 
yang akan kami sebutkan di sini sebagai hiburan bagi para 
pembaca. Pandangannya itu berbunyi, ‘Atas dasar ini, telah 
berlalu dari dua belas orang (Imam) empat orang khalifah 
(Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali), Hasan, Mu’awiyah, Ibnu 
Zubair, Umar bin Abdul Aziz. Mereka delapan orang. Kemudian 
bisa ditambahkan kepada mereka al-Mahdi (penguasa) dari 
Bani Abbasiyah karena dia di antara mereka (Bani Abbasiyah) 
seperti Umar bin Abdul Aziz di antara Bani Umayah, selain dia 
juga memiliki sifat adil. Maka dua khalifah lagi yang ditunggu-
tunggu (kemunculannya), yang salah satunya adalah al-Mahdi 
karena dia dari Ahlulbait Muhammad saw,’ namun dia (Suyuthi) 
tidak menjelaskan siapa khalifah yang satunya lagi. Semoga 
Allah Swt merahmati orang yang berkata tentang Suyuthi 
bahwa dia adalah seorang pencari kayu bakar di malam hari 
(istilah untuk orang yang tidak peduli apa yang dia dapatkan 
dan dari siapa dia mendapatkannya –penerj).”

Tapi meskipun Suyuthi dan yang lainnya telah menyimpang 
di dalam memaknai riwayat-riwayat ini, sekelompok 
ulama Ahlusunnah yang tidak sedikit telah secara tepat 
memaknainya. Di antara mereka adalah Sibthu Ibnu Jauzi 
yang mengarang kitab Tadzkirah al-Khawâsh fî Ahwâl al-
Aimmah al-Itsnay ‘Asyar, Ibnu Shibagh Maliki yang mengarang 
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kitab al-Fushûl al-Muhimmah fi  Hayâtihim, Ibnu Thalun yang 
mengarang kitab al-Aimmah al-Itsnay ‘Asyar, dan lain-lain.

Bagaimanapun juga meyakini ayat Tathhir sebagai ayat yang 
menyatakan kemaksuman lima manusia suci Ahlulbait dari 
dosa dan kesalahan secara logis mengharuskan kita menyakini 
juga kemaksuman dan kesucian para Imam dua belas dari 
dosa dan kesalahan.

3. Hadis-Hadis Ahlulbait as adalah Hujah

Kesimpulan ini merupakan salah satu di antara kesimpulan-
kesimpulan terpenting yang menjadi konsekuensi dari makna 
ayat Tathhir yang suci. Ini merupakan konsekuensi nyata yang 
diperlukan di dalam kehidupan setiap manusia yang ingin 
beribadah dengan menggunakan hukum-hukum Allah Swt, 
ingin berkomitmen terhadap aturan-aturan Allah Swt yang 
berkaitan dengan persoalan halal dan haram, dan ingin 
mengetahui sumber rujukan hukum-hukum Allah Swt. Inilah 
persoalan terpenting yang dihadapi seorang muslim dalam 
bidang keyakinan dan juga syariat.

Dari kesimpulan ini, kita menjadi tahu kenapa para ulama 
Imamiyah hanya bersandar kepada pendapat atau pandangan 
Ahlulbait saja pada saat mereka ingin mengetahui hukum-
hukum Allah Swt dan tidak mengambil pandangan jumhur 
yang bersandar kepada ijtihad para imam fi kih yang empat.

Di dalam pembahasan berikutnya, kami akan menjelaskan 
masalah ini melalui sejumlah subjek persoalan yang menjadi 
landasan-landasan pandangan Ahlulbait as.
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MAZHAB (PANDANGAN-
PANDANGAN) AHLULBAIT AS

1. Ahlulbait adalah Manusia-Manusia yang Jujur dan Suci 

dari Sifat Dusta

Ini merupakan derajat kemaksuman terendah di dalam 
kehidupan mereka. Disebabkan sifat dusta yang merupakan 
kotoran terkeji yang telah dihilangkan oleh Allah Swt dari diri-
diri mereka, maka seorang muslim tidak boleh sedikit pun 
meragukan kebenaran perkataan dan riwayat-riwayat yang 
mereka sampaikan. Karena Allah Swt telah membersihkan 
mereka dari segala bentuk kotoran dan menyucikan mereka 
sesuci-sucinya. Sedangkan sifat dusta itu merupakan kotoran 
terkeji yang telah dihilangkan oleh Allah Swt dari mereka.

Realitas ini disepakati oleh dua kelompok umat Islam, 
Ahlusunnah dan Imamiyah. Karena sejauh penelaahan kami 
terhadap kitab-kitab rijâl al-hadîs (biografi  para perawi hadis) 
para ulama Ahlusunnah, tidak seorang pun di antara mereka 
yang tidak mengakui kesucian dua belas Imam dari segala bentuk 
kotoran, dusta dan kesalahan.

2. Ahlulbait As Meriwayatkan Hadis Rasulullah Saw

Ahlulbait as tidak seperti para mujtahid dan para imam 
mazhab (fi kih) yang mereka bersandar kepada pemikiran dan 
ijtihad mereka di dalam agama Allah Swt. Ahlulbait as tidak 
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boleh disebut sebagai para mujtahid dan pemikir. Karena 
mujtahid bisa benar dan juga bisa salah di dalam pendapatnya. 
Kesempatan-kesempatan yang di dalamnya seorang mujtahid 
salah dalam menyimpulkan hukum-hukum Allah juga tidak 
lebih sedikit dari kesempatan-kesempatan yang di dalamnya dia 
menyimpulkannya secara tepat.

Tentu saja Ahlulbait as tidak dapat dimasukkan ke dalam 
golongan para mujtahid dan pemikir karena mereka tidak 
memiliki satu pandangan (pendapat) pun yang dihasilkan dari 
berpikir dan ijtihad. Yang mereka lakukan hanyalah menukil 
hadis Rasulullah saw dan menyampaikan kepada kita semua 
ajaran yang diwariskan oleh beliau.

Oleh karena itu, setiap pandangan yang disampaikan oleh 
mereka, baik yang berkaitan dengan akidah dan juga hukum-
hukum syariat, sama sekali bukan merupakan hasil pemikiran 
dan ijtihad mereka. Mereka tidak berijtihad dan berpikir ketika 
mereka hendak mengemukakan pandangan seperti yang 
dilakukan oleh para ulama. Yang mereka lakukan tidak lain hanya 
bersandar kepada sunah Rasulullah saw yang ilmu tentangnya 
telah diwarisi oleh mereka. Mereka meriwayatkan hadis-hadis 
Nabi saw tentang sunah-sunah beliau dengan cara periwayatan 
yang sama dengan yang digunakan oleh para perawi hadis, yaitu 
dengan cara estafet hingga sampai kepada Rasulullah saw, atau 
dengan cara periwayatan secara langsung (tanpa menyebutkan 
rangkaian sanadnya, atau yang diistilahkan dengan periwayatan 
irsâl dan hadisnya disebut hadis mursal–penerj). Mereka telah 
menjelaskan di banyak kesempatan tentang realitas ini, yakni 
bahwa mereka tidak sedikit pun menambah atau mengurangi 
sunah Rasulullah saw dan tidak bersandar pada pemikiran dan 
ijtihad untuk menyimpulkan hukum-hukum fi kih. Semua yang 
mereka sampaikan tentang dasar-dasar agama (akidah) dan 
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hukum-hukum syariat tidak lain hanya berasal dari sunah dan 
hadis Rasulullah saw yang ilmunya telah diwarisi oleh mereka.

Berikut ini kami sajikan berapa teks pernyataan mereka yang 
berkaitan dengan persoalan ini. 

a.      Tsiqat al-Islam Kulaini meriwayatkan dari Ali bin Muhammad, 
dari Sahl bin Ziyad, dari Ahmad, dari Umar bin Abdul Aziz, 
dari Hisyam bin Salim, dari Hammad bin Utsman dan 
yang lainnya, bahwa mereka semua berkata, “Kami telah 
mendengar Abu Abdillah (Imam Ja’far Shadiq) as berkata, 
‘Hadisku adalah hadis ayahku, hadis ayahku adalah hadis 
kakekku, hadis kakekku adalah hadis Husain, hadis Husan 
adalah hadis Hasan, hadis Hasan adalah Amirul Mukminin 
(Ali bin Abi Thalib), hadis Amirul Mukminin adalah hadis 
Rasulullah, dan hadis Rasulullah adalah fi rman Allah Azza 
wa Jalla.’”137

b. Tsiqat al-Islam Kulaini ra juga meriwayatkan dari Ali bin 
Ibrahim, dari Muhammad bin Isa, dari Daud bin Farqad, dari 
orang yang mendapatkan hadis ini dari Ibnu Syabramah, 
bahwa dia telah berkata, “Tidak pernah aku menyebutkan 
sebuah hadis pun yang telah aku dengar dari Ja’far bin 
Muhammad Shadiq as kecuali hati beliau hampir saja 
retak. Beliau berkata, ‘Ayahku telah menyampaikan 
kepadaku hadis dari kakekku, dari Rasulullah saw.’ 
Kemudian Syabramah berkata, ‘Demi Allah, ayahnya tidak 
pernah berdusta atas nama kakeknya, dan kakeknya 
tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah saw. Beliau 
berkata, ‘Rasulullah saw telah bersabda, ‘Barangsiapa yang 
melakukan qiyâs (menyamakan hukum sesuatu dengan 
hukum sesuatu yang lain disebabkan kemiripannya–
penerj) dia telah celaka dan binasa. Dan barangsiapa 

137     Ushûl al-Kâfi : 1/53.
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yang memberikan fatwa kepada orang-orang tanpa 
pengetahuan, sementara dia tidak mengetahui hukum 
yang nâsikh (yang menghapus) dan hukum yang mansûkh, 
yang muhkam dan yang mutasyâbih, sungguh dia telah 
celaka dan mencelakakan.’’”138

c. Di dalam kitab Amâli Mufîd, pengarangnya mengatakan, 
“Yang mulia Syekh Mufi d bin Muhammad bin Muhammad 
bin Nu’man berkata kepadaku, ‘Abul Qâshim Ja’far bin 
Muhammad bin Muhammad Qommi ra mengabarkan 
kepadaku, ‘Ahmad bin Muhammad bin Isa telah berkata 
kepada kami, ‘Harun bin Muslim bin Ali bin Asbath telah 
menyampaikan kepadaku dari Saif bin ‘Umairah, dari Amr bin 
Syimr, dari Jabir, bahwa dia telah berkata, ‘Aku mengatakan 
kepada Abu Ja’far as, ‘Jika Anda menyampaikan hadis 
kepadaku, sebutkanlah juga sanadnya untukku.’ Kemudian 
beliau berkata, ‘Ayahku telah menyampaikan kepadaku 
dari kakekku, Rasulullah saw, dari Jibril, dari Allah ‘Azza wa 
Jalla. Semua hadis yang aku sampaikan kepadamu adalah 
dengan sanad ini.’ Beliau juga berkata, ‘Hai Jabir, satu hadis 
yang engkau terima dari seorang (Imam) yang jujur lebih 
baik bagimu daripada dunia beserta seluruh yang ada di 
dalamnya.’”139

d.   Hurr Amuli meriwayatkan di dalam kitab Wasâil al-
Syî’ah dari Musa bin Ja’far bin Thawus di dalam kitab 
al-Ijâzât, bahwa dia telah berkata, “Di antara yang telah 
kami riwayatkan dari kitab Hafsh bin al-Bukhtari adalah 
bahwa dia telah mengatakan, ‘Aku telah berkata kepada 
Abu Abdillah as, ‘Kami mendengar hadis dari Anda atau 
dari ayah Anda, tetapi kami tidak mengetahui sanadnya.’ 

138    Ushûl al-Kâfi : 1/43.
139      Amâli al-Mufîd: hal. 26.
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Kemudian beliau berkata, ‘Hadis yang telah engkau dengar 
dariku riwayatkanlah dari ayahku, dan hadis yang telah 
kamu dengar dariku riwayatkanlah dari Rasulullah saw.’’”140 

e. Di dalam kitab Bashâir Darajât: Ibrahim bin Hasyim telah 
meriwayatkan dari Yahya bin Abi Imran, dari Yunus dan 
Anbasah yang berkata, “Seorang lelaki telah bertanya 
kepada Abu Abdillah tentang suatu persoalan, lalu beliau 
pun menjawabnya. Kemudian lelaki itu berkata, ‘Jika 
memang demikian, apa (hadis) yang mendasarinya?’ Beliau 
menjawab, ‘Bagaimanapun jawaban tentang sepersoalan 
ini itu adalah dari Rasulullah saw. Karena kami sama sekali 
tidak berkata dengan pendapat (pemikiran) kami.’”141

f.      Tsiqat al-Islam Kulaini meriwayatkan dari Ali bin Muhammad 
bin Isa, dari Yunus, dari Qutaibah yang berkata, “Seorang 
lelaki telah bertanya kepada Abu Abdillah (Imam Ja’far 
Shadiq) as tentang sebuah persoalan, lalu beliau menjawab 
persoalan itu. Kemudian lelaki itu berkata, ‘Apakah Anda 
berpendapat begini dan begitu disertai dengan dalil 
yang mendasarinya?’ Beliau menjawab, ‘Cukuplah bagimu 
(jawabanku). Apa yang aku katakan sebagai jawaban atas 
persoalan ini adalah dari Rasulullah saw. Kami bukan orang-
orang yang boleh dikatakan kepada mereka, ‘Apakah Anda 
berpendapat dalam suatu persoalan?’”142

g.    Di dalam kitab Bashâir Darajât, pengarangnya mengatakan, 
“Ya’kub bin Yazid telah meriwayatkan kepada kami dari 
Muhammad bin Abi Umair, dari Amr bin Adzinah, dari 
Fudhail bin Yasar, dari Abu Ja’far (Imam Muhammad Baqir) 
as, bahwa beliau berkata, ‘Jika kami berbicara dengan 

140     Wasâil al-Syî’ah: 3/380.
141     Bashâir al-Darajât: hal. 86.
142     Ushûl al-Kâfi : 1/58.
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pendapat kami, niscaya kami tersesat seperti halnya orang-
orang sebelum kami. Akan tetapi kami berbicara dengan 
bimbingan Tuhan kami yang telah Dia jelaskan kepada 
Nabi-Nya, lalu beliau (Nabi saw) menjelaskannya kembali 
kepada kami.’”143

h. Di dalam kitab yang sama, dikatakan: Ahmad bin 
Muhammad telah meriwayatkan kepada kami dari Husain 
bin Sa’id, dari Fudhail bin Yasar, dari Ja’far Shadiq as, bahwa 
beliau telah berkata, “Penjelasan dari Tuhan kami yang Dia 
telah menjelaskannya kepada Nabi-Nya saw, kemudian 
Nabi saw menjelaskannya kepada kami. Sungguh jika 
tidak demikian, niscaya kami akan seperti umumnya 
manusia.”144

i.  Dikatakan juga di dalam kitab yang sama: Abdullah bin 
Amir telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin 
Muhammad Hajjal, dari Daud bin Abi Yazid bin Ahwal, 
dari Abu Abdillah (Imam Ja’far Shadiq) as yang berkata, 
“Sungguh jika kami memberikan fatwa kepada orang-
orang dengan pendapat dan keinginan kami, tentu 
kami tergolong orang-orang yang celaka. Akan tetapi 
fatwa-fatwa kami adalah warisan Rasulullah saw yang 
berupa dasar-dasar ilmu pengetahuan yang kami saling 
mewarisinya dari ayah-ayah kami dan kakek-kakek kami 
yang kemudian kami mengumpulkannya, sebagaimana 
orang-orang mengumpulkan emas dan perak mereka.’”145

j.  Di dalamnya juga disebutkan: Hamzah bin Ya’la meriwayatkan 
kepada kami dari Ahmad bin Nadhir, dari Amr bin Syimr, 
dari Jabir, dari Abu Ja’far (Imam Muhammad Baqir) as yang 

143   Bashâir al-Darajât: hal. 85.
144     Bashâir al-Darajât: hal. 86.
145     Bashâir al-Darajât: hal. 85.
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berkata, “Hai Jabir, sungguh jika kami berbicara kepada 
kalian dengan pemikiran dan keinginan kami, niscaya 
kami tergolong orang-orang yang celaka. Akan tetapi 
kami berkata kepada kalian dengan hadis-hadis yang kami 
kumpulkan dari Rasulullah saw, sebagaimana mereka 
mengumpulkan emas dan perak mereka.”146

3. Mendahulukan Nas Sebelum Ijtihad

Atas dasar apa yang telah dipaparkan di atas, hadis-hadis dan 
perkataan-perkataan Ahlulbait as sama sekali bukan buah dari 
pemikiran dan ijtihad, melainkan sunah dan ajaran Rasulullah 
saw yang telah beliau wariskan kepada mereka. Kemudian 
mereka saling mewariskan sunah dan ajaran Rasulullah saw 
berupa ilmu-ilmu tentang dasar-dasa akidah dan syariat itu, 
menyampaikanya kepada kita semua dan dicatat oleh para 
ahli hadis yang tsiqah (terpercaya).

Apabila kita—atas dasar makna yang dikandung oleh ayat 
Tathhir—telah mengimani kesucian mereka dari dusta serta 
kesalahan dan meyakini kebenaran serta kejujuran mereka di 
dalam perkataan dan pandangan, kita tidak boleh berpaling 
dari hadis-hadis mereka kepada ijtihad dan pemikiran 
meskipun ijtihad dan pemikiran tersebut dilakukan terhadap 
hadis Rasulullah saw.

Mempraktikkan ijtihad dan bersandar kepada pemikiran 
di saat ada nas yang sharîh (jelas) adalah perbuatan yang 
terlarang. Karena ijtihad hanya boleh dilakukan oleh seorang 
fakih di saat sunah masih umum, atau matannya tidak jelas, 
atau sanadnya lemah, atau maknanya bertentangan dengan 
hadis lain, dan atau di saat sama sekali tidak ada dalil dari al-

146  Bashâir al-Darajât: hal. 85. Kami juga telah menukil hadis-hadis ini dari kitab 
Jâmi’ Ahâdîs al-Syî’ah fî Ahkâm al-Syarî’ah: 1/17 – 18, cetakan I.
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Quran dan sunah. Tapi jika terdapat dalil dari al-Quran atau 
sunah Rasulullah saw yang qath’i di dalam hukum syariat, 
jelas maknanya dan kuat sanadnya, maka tidak ada alasan 
sama sekali untuk membenarkan penggunaan pemikiran dan 
ijtihad, seperti yang telah disepakati oleh semua ulama ushul 
fi kih.

Demikianlah tatkala hadis Ahlulbait as merupakan nas-nas dari 
sunah Rasulullah saw, sebagai konsekuensi dari kejujuran dan 
kebenaran mereka, dan bahwa mereka tidak menambahkan 
apa pun terhadap riwayat hadis Rasulullah saw, maka tidak 
dibenarkan bersandar kepada ijtihad dan pemikiran sebelum 
merujuk kepada mereka. 

Hal tersebut kemudian melahirkan dua persoalan yang 
esensial, yaitu:

Pertama, tidak boleh menganggap ajaran Ahlulbait as yang 
berkaitan dengan akidah dan syariat Islam sebagai salah satu 
mazhab di antara mazhab-mazhab Islam yang lain. Karena 
makna terminologi yang dimiliki oleh kata “mazhab” adalah 
pandangan yang didasari pemikiran dan ijtihad yang khas di 
dalam memahami akidah dan hukum-hukum syariat Islam. 
Apabila Ahlulbait as menafi kan pemikiran dan ijtihad pribadi 
dari diri-diri dan pandangan-pandangan mereka, melainkan 
mereka hanya menyampaikan sunah dan hadis Rasulullah 
saw secara amanah dan jujur kepada kita, maka pandangan-
pandangan mereka tidak membentuk sebuah mazhab di 
dalam Islam dengan pengertian terminologi kata “mazhab” 
yang telah dipahami oleh umum.

Kedua, Imamiyah meyakini bahwa tidak dibenarkan merujuk 
kepada salah satu mazhab di antara mazhab-mazhab teologi 
dan fi kih atau menciptakan mazhab baru bagi teologi dan 
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fi kih sebelum merujuk kepada hadis-hadis, perkataan-
perkataan dan sunah-sunah syariat yang dinukil dari mereka. 
Karena mempraktikkan ijtihad di hadapan perkataan dan 
hadis mereka sama dengan mempraktikkannya di hadapan 
nas, dan itu sama sekali tidak dibolehkan.

4. Bagaimana Ahlulbait Dapat Menyerap Ilmu Rasulullah 

Saw?

Pertanyaan ini tentu terbersit di benak manusia di saat dia 
menyaksikan warisan besar yang diwarisi Ahlulbait as dari 
Rasulullah saw, yaitu berupa ilmu pengetahuan tentang 
prinsip-prinsip agama, hukum-hukum syariat, persoalan-
persoalan umum, persoalan-persoalan parsial dan rincian-
rincian detail hukum-hukum, tafsir, akhlak serta sejarah. 
Jawaban atas pertanyaan tersebut sebagai berikut.

Ketika kita telah meyakini—atas dasar makna ayat Tathhir di 
dalam al-Quran—bahwa mereka adalah orang-orang yang 
jujur, tidak berkata dusta dan tidak menyeru kepada kebatilan, 
maka setelah itu kita tidak berkewajiban untuk mengetahui 
bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu dari Rasulullah 
saw, dalam kesempatan panjang seperti apa Ali as diajari oleh 
Rasulullah saw sehingga dia mendapatkan ilmu dari beliau 
yang kemudian mewariskannya secara estafet kepada putra-
putranya dan dari satu Imam kepada Imam selanjutnya. Hal itu 
disebabkan metode-metode penyerapan ilmu pengetahuan 
berbeda-beda dan tidak semuanya sama dengan metode-
metode penyerapan ilmu yang kita ketahui dari proses belajar 
umumnya para murid dari guru-guru mereka. Ya, di antara 
metode-metode penyerapan ilmu Ahlulbait as terdapat 
metode-metode yang bisa juga digunakan oleh umum dan 
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ada juga metode-metode gaib yang Allah Swt tutupi dari 
pemahaman kita. Tidak seorang pun bisa mengklaim bahwa 
penyerapan ilmu pengetahuan hanya dapat dilakukan 
dengan metode-metode yang telah dikenal dan digunakan 
oleh umum manusia di sekolah-sekolah dan tempat-tempat 
belajar lainnya.

Al-Quran mengabarkan kepada kita sebuah kisah tentang 
seorang di antara para pembantu Nabi Sulaiman as yang telah 
diberi ilmu dari Alkitab oleh Allah Swt, yang dengan ilmu itu 
dia telah mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis di 
negeri Saba ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum mata beliau 
berkedip. Allah Swt berfi rman, Berkatalah seorang yang 
mempunyai ilmu dari al-Kitab, ‘Aku akan membawa singgasana 
itu kepadamu sebelum matamu berkedip.’”147  Ilmu apakah ini? 
Darimana dia mendapatkannya? Dan bagaimana cara dia 
mendapatkannya?

Kita tidak mengetahui semua itu. Kita hanya mengetahui 
bahwa ini benar-benar telah terjadi dan al-Quran cukup 
menjadi dalil atas kejadiannya. 

Contoh lain di dalam al-Quran Suci, Allah Swt memberi 
ilmu pengetahuan kepada seorang hamba saleh. Allah Swt 
perintahkan Nabi Musa as yang bergelar Kalimullah (yang 
diajak bicara oleh Allah) untuk mencarinya dan belajar darinya 
ilmu hikmah dari sisi Allah Swt. Al-Quran menceritakan 
pertemuan Musa as dengan hamba saleh ini dengan cerita 
yang sangat indah berikut ini: Lalu mereka bertemu dengan 
seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami 
berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami 
ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. Musa berkata kepadanya, 

147     QS. al-Naml [27]: 40.
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“Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 
diajarkan kepadamu?”148

Bagaimanakah hamba ini dapat menyerap ilmu mulia yang 
berasal dari sisi Allah Swt ini, yang bahkan Musa as saja 
tidak mengetahuinya padahal dia memiliki kedudukan dan 
kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Swt? Bagaimana hamba 
itu bisa menyerap ilmu tersebut? Dan bagaimana dia bisa 
memahaminya? Jawaban-jawaban atas semua pertanyaan 
ini tidak diketahui oleh kita. Kendati demikian, kita tidak 
berkewajiban untuk berusaha mencari tahu jawaban-
jawabannya setelah kita meyakini kebenaran peristiwa ini 
dari sumber benar (al-Quran) yang tidak mungkin dihinggapi 
oleh keraguan.

Metode yang diterapkan pada Ahlulbait as di saat mereka 
menyerap ilmu yang melimpah ruah dari pengajaran dan 
sunah Rasulullah saw tidak berbeda dari metode-metode 
penyerapan ilmu tersebut di atas. Sehingga kita tidak 
berkewajiban untuk mencari jawabannya. Cukup bagi kita 
meyakini bahwa Allah Swt telah menyucikan mereka dari 
segala bentuk kotoran, kesalahan, dan dusta yang merupakan 
salah satu di antara kotoran-kotoran yang terkeji. Mereka 
semua disucikan dari dusta, dan kejujuran mereka tidak 
mungkin diragukan.

Jika mereka sendiri telah menyatakan bahwa mereka mewarisi 
ilmu dan sunah Rasulullah saw di dalam prinsip-prinsip 
(ushûl) dan cabang-cabang (furû’) agama, dan bahwa mereka 
memiliki ilmu dan sunah Rasulullah saw yang tidak dimiliki 
oleh selain mereka, maka perkataan dan klaim mereka itu harus 

148      QS. al-Kahfi  [18]: 65-66.
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dibenarkan. Karena kita menyakini mereka tidak mungkin 
berkata salah dan sia-sia. Oleh karena itu, kita mengambil dari 
mereka ilmu pengetahuan, hadis, fi kih (hukum) halal-haram, 
prinsip-prinsip agama, hukum-hukum syariat dan aturan-
aturan Ilahiah. Karena itu juga kita beribadah kepada Allah 
Swt sesuai dengan panduan hadis-hadis dan riwayat-riwayat 
mereka seraya meyakini bahwa itu adalah hadis-hadis dan 
riwayat-riwayat Rasulullah saw juga yang diriwayatkan melalui 
jalur yang jujur, sahih dan tidak mungkin dapat diragukan. 
Hal itu disebabkan telah diturunkan ayat yang muhkam (ayat 
Tathhir) dari sisi Allah Swt yang menyatakan kejujuran mereka 
dan kesucian mereka dari dusta. Selain itu, kita juga memiliki 
beberapa keterangan tentang persoalan ini dari para Ahlulbait 
as sendiri, yang beberapa di antaranya kami sebutkan sebagai 
berikut.

a.  Rasulullah saw telah mengistimewakan Ali as dengan per-

lakuan yang tidak beliau lakukan kepada selainnya.

1. Tsiqat al-Islam Kulaini ra meriwayatkan dari Ali bin Ibrahim, 
dari ayahnya, dari Hammad bin Isa, dari Ibrahim bin 
Umar Yamani, dari Aban bin Iyasy di dalam sebuah hadis 
panjang dari Salim bin Qais Hilali yang di dalamnya dia 
bertanya kepada Imam Ali as tentang ilmunya yang berasal 
dari Rasulullah saw dan ilmu seluruh sahabat (hadisnya 
panjang). Oleh karena itu, kami hanya akan menukil 
bagian yang diperlukan saja, bahwa Imam Ali as berkata, 
“Tidak semua sahabat terbiasa bertanya kepadanya 
(Rasulullah) tentang sesuatu sehingga kemudian mereka 
memahaminya. Di antara mereka ada yang bertanya tapi 
tidak berusaha memahaminya. Sampai-sampai mereka 
mengharapkan kedatangan orang Arab badui atau orang 

Pust
ak

a 
Syi

ah



155
Rahasia dan Manifestasi Kemaksuman Ahlulbait Nabi Saw

yang kebetulan lewat bertanya kepada Rasulullah, baru 
mereka (para sahabat) pun mendengarkan (mendengarkan 
hadis beliau sebagai jawaban bagi pertanyaan orang Arab 
badui atau orang yang kebetulan lewat tersebut –penerj). 
Aku menemui Rasulullah, sekali di siang hari, dan sekali 
di malam hari. Setiap kali aku menemui beliau, beliau 
membiarkanku untuk menjelajahi ilmu pengetahuan yang 
beliau ajarkan. Seluruh sahabat mengetahui bahwa beliau 
tidak pernah melakukan hal itu kepada selainku. Kadang-
kadang beliau datang ke rumahku, kemudian mengajarkan 
ilmu pengetahuan lebih banyak lagi di rumahku. Jika aku 
datang ke beberapa rumah beliau, beliau meluangkan 
waktu untukku, dan menyuruh istri-istrinya untuk 
meninggalkanku, sehingga tidak ada seorang pun yang 
bersama beliau selain aku. Sementara jika beliau datang 
ke rumahku untuk duduk bersamaku, Fathimah tidak 
pergi dariku, dan tidak juga seorang pun dari anak-anakku. 
Jika aku bertanya kepada beliau, beliau menjawabnya. 
Jika aku terdiam karena tidak ada lagi pertanyaan yang 
terbersit di benakku, beliau membukakan (pertanyaan) 
untukku. Sehingga tidak satu pun ayat al-Quran yang 
telah diturunkan kecuali beliau bacakan dan diktekan 
kepadaku, dan aku pun menulisnya dengan tulisanku 
sendiri. Kemudian beliau mengajarkan kepadaku tentang 
takwil dan tafsirnya, nâsikh dan mansûkh-nya, muhkam, 
mutasyâbih dan yang khususnya. Lalu beliau berdoa 
kepada Allah Swt agar menganugerahiku pemahaman 
dan hafalannya. Maka aku tidak pernah lupa satu ayat 
pun dari Kitabullah, tidak juga satu ilmu pun yang telah 
beliau ajarkan kepadaku dan telah aku tulis dari setelah 
beliau berdoa kepada Allah untukku dengan doa itu. 
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Beliau tidak melewatkan sesuatu apa pun dari semua yang 
telah Allah Swt ajarkan kepada beliau, di antara perkara-
perkara yang halal, perkara-perkara yang haram, perintah-
perintah, larangan-larangan, baik yang telah atau yang 
akan berlaku, tidak juga setiap ketentuan yang diturunkan 
terhadap seseorang sebelumnya, tentang ketaatan atau 
kemaksiatannya, kecuali beliau telah memberitahukan 
semua itu kepadaku, lalu aku pun telah menghafalnya 
dan tidak pernah melupakan satu huruf pun darinya. 
Kemudian beliau meletakkan tangannya di dadaku, lalu 
berdoa untukku kepada Allah Swt agar Dia memenuhi 
hatiku dengan ilmu, pemahaman, hikmah dan cahaya. Aku 
pun berkata, ‘Wahai Nabi Allah, ayah dan ibuku menjadi 
tebusanmu, sejak Anda bedoa untukku kepada Allah Swt 
dengan doa yang telah Anda ucapkan, aku tidak pernah 
lupa sesuatu apa pun dan tidak terlewat sesuatu apa pun 
yang tidak aku tulis. Apakah Anda tidak khawatir aku 
lupa di kemudian hari? Beliau menjawab, ‘Tidak, aku tidak 
khawatir engkau akan lupa dan tidak mengetahui.’”149 

2. Hurr Amuli, di dalam kitab Wasâil al-Syî’ah, meriwayatkan 
dari Muhammad bin Ya’kub, dari Muhammad bin Yahya, 
dari Ahmad bin Muhammad, dari Ali bin Hakam, dari 
Saif bin ‘Umairah, dari Abu Shabah yang berkata, “Demi 
Allah, Ja’far bin Muhammad (Imam Ja’far Shadiq) telah 
berkata kepadaku bahwa Allah Swt telah mengajarkan 
kepada Nabi-Nya saw ilmu tanzîl dan takwîl, lalu Rasulullah 
mengajarkannya kepada Ali, dan demi Allah, kemudian dia 
(Ali as) mengajarkannya kepada kami.’”150

149      Ushûl al-Kâfi : 1/62.
150    Wasâil al-Syî’ah: 3/391.
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b. Keterangan tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Imam 

Ali as yang berisi hukum-hukum yang didiktekan oleh Ra-

sulullah saw kepadanya. Kitab itu berjudul al-Jâmi’ah.

Rasulullah saw telah mendiktekan isi kitab itu kepada Ali as, 
kemudian Imam Ali as menulisnya dengan tangannya sendiri. 
Kitab itu berisi penjelasan-penjelasan tentang perkara-
perkara yang halal dan yang haram, aturan-aturan Allah Swt, 
dan bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa di 
dalamnya juga terdapat al-Quran, Injil dan Zabur. Disebutkan 
bahwa panjang kitab itu tujuh puluh hasta, dan bahwa para 
Imam Ahlulbait as menyimpan dan menjaganya dari generasi 
ke generasi, seperti halnya orang-orang menyimpan emas 
dan perak mereka, bahkan lebih dari itu. Mereka (para Imam 
Ahlulbait as) pun merujuk kepada kitab tersebut di saat-saat 
mereka membutuhkannya.

1. Di dalam kitab Bashâir al-Darajât, diriwayatkan dari Ali bin 
Hasan bin Husain Sahhani, dari Muhawwil bin Ibrahim, dari 
Abu Maryam yang berkata, “Abu Ja’far (Imam Muhammad 
Baqir) as berkata kepadaku, ‘Kami memiliki kitab al-Jâmi’ah; 
panjangnya tujuh puluh hasta; di dalamnya terdapat 
(penjelasan tentang) segala sesuatu, bahkan diyah (denda) 
atas cakaran, yang telah Rasulullah saw diktekan dan ditulis 
oleh Ali.”151

2. Diriwayatkan juga di dalam kitab Bashâir al-Darajât dari 
Ahmad bin Muhammad, dari Hasan bin Ali, dari Abdullah 
bin Sinan dari Abu Abdillah (Imam Ja’far Shadiq) as. Dia 
(Abdullah bin Sinan) berkata, “Aku telah mendengarnya 
(Imam Ja’far Shadiq as) berkata, ‘Kami memiliki lembaran 
kulit (baca: kitab) sepanjang tujuh puluh hasta yang telah 
didiktekan oleh Rasulullah saw dan ditulis oleh Ali as 

151      Bashâir al-Darajât: hal. 43
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dengan tangannya sendiri. Di dalam kulit tersebut terdapat 
(penjelasan) semua yang mereka butuhkan, bahkan diyah 
atas cakaran.’”152

3. Tsiqat al-Islam Kulaini ra meriwayatkan dari sejumlah 
sahabat, dari Ahmad bin Muhammad, dari Shaleh bin Sa’id, 
dari Ahmad bin Abu Basyir, dari Bakr bin Karb Shairifi  yang 
berkata, “Aku telah mendengar Abu Abdillah (Imam Ja’far 
Shadiq) as mengatakan, ‘Sungguh pada kami terdapat 
apa yang dengannya kami tidak butuh kepada orang-
orang, melainkan orang-orang yang butuh kepada kami. 
Sungguh kami memiliki sebuah kitab yang didiktekan 
oleh Rasulullah saw dan ditulis oleh Ali as; sebuah shahîfah 
(lembaran) yang di dalamnya terdapat (penjelasan) halal 
dan haram.’”153

4. Di dalam kitab Bashâir al-Darajât, diriwayatkan dari 
Muhammad bin Husain, dari Ja’far bin Basyir, dari Husain, 
dari Abu Mukhallad, dari Abdul Malik yang berkata, “Abu 
Ja’far (Imam Muhammad Baqir) as meminta diambilkan 
kitab Ali as. Kemudian Ja’far (Imam Ja’far Shadiq as) 
membawakan kitab itu kepadanya. Kitab itu digulung 
hingga seperti paha manusia. Ternyata di dalamnya 
terdapat (keterangan): ‘Sesungguhnya para wanita tidak 
memiliki dari harta suami mereka apabila dia mati dan 
meninggalkan harta.’ Kemudian Abu Ja’far as berkata, 
‘Demi Allah, ini adalah diktean Rasulullah saw yang ditulis 
oleh Ali as dengan tangannya.’”154

5. Syekh Thusi ra, di dalam kitab al-Tahdzîb, meriwayatkan dari 
Musa bin Qâshim, dari Shifwan, dari ‘Ala, dari Muhammad 

152      Bashâir al-Darajât: hal. 39.
153      Ushûl al-Kâfi : 1/241.
154      Bashâir al-Darajât: hal. 44.
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bin Muslim, dari salah seorang di antara keduanya (Imam 
Muhammad Baqir as atau Imam Ja’far Shadiq as) yang 
berkata, “Sungguh di dalam kitab Ali as (dikatakan), ‘Jika 
seseorang melakukan tawaf mengitari Ka’bah sebanyak 
delapan putaran wajib, dan dia menyakini itu delapan 
putaran, maka hendaknya ia menambahkan kepadanya 
enam putaran. Demikian juga apabila dia menyakini 
bahwa dirinya telah melakukan sa’i sebanyak delapan kali, 
hendaknya ia menambahkan kepadanya enam kali.”

6. Di dalam kitab Rijâl al-Najâsyi, Najasyi berkata, “Ahmad bin 
Muhammad bin Sa’id telah mengabarkan kepada kami dari 
Muhammad bin Ahmad, dari Hasan, dari Ibad bin Tsabit, 
dari Ibnu Maryam Abdul Ghaff ar bin Qâshim, dari Adzafi r 
Shairafi  yang berkata, “Aku pernah bersama Hakam bin 
Utaibah berada Abu Ja’far (Imam Muhammad Baqir) as, lalu 
dia (Utaibah) mulai bertanya kepadanya. Ketika itu Abu Ja’far 
memuliakannya. Keduanya kemudian berbeda pendapat 
dalam suatu perkara. Lalu Abu Ja’far berkata, ‘Anakku, 
berdirilah!’ Kemudian dia mengeluarkan sebuah kitab yang 
tergulung besar. Dia membuka dan membacanya, hingga 
kemudian dia mengeluarkan (membacakan) persoalan 
itu. Setelah itu Abu Ja’far Muhammad Baqir as berkata, ‘Ini 
adalah tulisan Ali as dan diktean Rasulullah saw.’”155[]

Para Imam Ahlulbait as Bergantian Mewariskan Al-Jâmi’ah

Ahlulbait as telah silih berganti mewariskan kitab al-Jâmi’ah, 
dari generasi ke generasi, dari Imam sebelumnya ke Imam 
selanjutnya. Dari kitab tersebut mereka meriwayatkan sunah 
dan hadis Rasulullah saw.

155  Rijâl al-Najâsyi: hal. 255. Kami telah menukil riwayat-riwayat ini dari kitab 
Jâmi’ Ahâdîts al-Syî’ah min Ahkâmi al-Syarî’ah: juz I.
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Di dalam 1. Bashâir al-Darajât disebutkan: Hasan bin Ali 
telah meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Hilal, 
dari Umayah bin Ali, dari Hashad bin Isa, dari Ibrahim 
bin Umar Yamani, dari Abu Tufail, dari Abu Ja’far (Imam 
Muhammad Baqir) as yang berkata, “Rasulullah saw telah 
mengatakan kepada Ali as, ‘Tulislah apa yang aku diktekan 
kepadamu.’ Lalu Ali as berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah 
engkau tidak khawatir aku lupa?’ Beliau berkata, ‘Aku tidak 
khawatir engkau akan lupa. Sungguh aku telah berdoa 
kepada Allah Swt untuk menjadikanmu hafal dan tidak 
membuatmu lupa. Akan tetapi, tulislah (apa yang engkau 
hafal) untuk para sekutumu.’ Ali as berkata, ‘Lalu aku 
bertanya, ‘Siapakah para sekutuku itu, wahai Rasulullah?’ 
Beliau menjawab, ‘Para Imam dari keturunanmu.’’”156 

Diriwayatkan juga di dalam kitab 2. Bashâir al-Darajât 
dari Abu Qâshim, dari Muhammad bin Yahya ‘Aththar 
yang berkata, “Muhammad bin Hasan Shaff ar telah 
mengatakan kepada kami, ‘Muhammad bin Husain telah 
berkata kepada kami dari Shifwan, dari Ala bin Khunais, 
dari Abu Abdillah (Imam Ja’far Shadiq) as yang berkata, 
‘Sesungguhnya kitab-kitab tadinya berada pada Ali as. 
Namun tatkala beliau pindah ke Irak, beliau menitipkan 
kitab-kitab tersebut kepada Ummu Salamah. Ketika Ali as 
wafat, kitab-kitab itu berada pada Hasan as; ketika Hasan 
as wafat, berada pada Husain as; ketika Husain as wafat, 
berada pada Ali bin Husain as; kemudian setelahnya, 
berada pada ayahku.’””157

156  Bashâir al-Darajât: hal.45.
157 Bashâir al-Darajât: hal. 43. Kami telah menukil riwayat-riwayat ini dari kitab 

Jâmi’ Ahâdîts al-Syî’ah fî Ahkâm al-Syarî’ah: juz I.
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Di dalam kitab 3. Ushûl Kâfi , diriwayatkan dari Salim bin 
Qais yang berkata, “Aku menyaksikan wasiat Amirul 
Mukminin as pada saat beliau berwasiat kepada 
putranya, Hasan as. Beliau telah persaksikan terhadap 
wasiatnya Husain, Muhammad, seluruh anak-anaknya, 
para tokoh Syi’ahnya dan keluarganya. Kemudian beliau 
menyerahkan kepadanya kitab dan senjata, lalu berkata 
kepada putranya itu, Hasan as, ‘Hai anakku, Rasulullah 
telah memerintahkanku untuk berwasiat kepadamu dan 
memberikan kitab-kitabku serta senjataku kepadamu, 
sebagaimana Rasulullah telah berwasiat kepadaku dan 
memberikan kitab-kitabnya dan senjatanya kepadaku. 
Beliau juga memerintahkan aku untuk memerintahkan 
kepadamu, jika kematian telah mendatangimu, agar 
engkau memberikannya kepada saudaramu, Husain.’ 
Kemudian beliau menghadap kepada putranya, Husain, 
lalu berkata, ‘Dan Rasulullah telah memerintahkanmu 
agar engkau memberikannya kepada putramu ini,’ seraya 
memegang tangan Ali bin Husain.’ Kemudian beliau 
berkata kepada Ali bin Husain, ‘Dan Rasulullah telah 
memerintahkanmu agar engkau memberikannya kepada 
putramu, Muhammad bin Ali, dan sampaikanlah salam 
kepadanya dari Rasulullah dan dari diriku.’”158

Di dalam kitab 4. al-Ghaibah karya Syekh Thusi ra, dan di 
dalam kitab Manâqib Ibnu Syahr Asyub, diriwayatkan dari 
Mufadhdhal yang berkata, “Abu Ja’far (Imam Muhammad 
Baqir) as berkata kepadaku, “Tatkala Husain as berangkat 
menuju Irak, beliau menitipkan, wasiat, kitab-kitab dan 
lain sebagainya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah 
saw, seraya berkata kepadanya, ‘Jika putraku yang terbesar 

158       Al-Kâfi : 2/79, dinukil dari kitab Ma’âlim al-Madrasatain: 2/319.
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datang kepadamu, serahkanlah kepadanya semua yang 
kutitipkan kepadamu.’ Ketika Husain as terbunuh, Ali 
bin Husain mendatangi Ummu Salamah. Maka Ummu 
Salamah pun menyerahkan kepadanya semua yang telah 
dititipkan Husain as pada dirinya.”159

Di dalam 5. al-Kâfi , A’lâm al-Warâ’, Bashâir al-Darajât, dan 
Bihâr al-Anwâr, diriwayatkan dengan lafaz yang pertama 
dari Isa bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya yang 
berkata, “Ali bin Husain mengarahkan pandangan kepada 
putranya, di saat sakaratulmaut, seraya berkata, ‘Hai 
Muhammad, peti ini, bawalah ia ke rumahmu.’ Kemudian 
dia melanjutkan, ‘Di dalamnya tidak terdapat dinar dan 
tidak juga dirham. Melainkan ia dipenuhi dengan ilmu 
pengetahuan.’”160

Dalam 6. Bashâir al-Darajât dan Bihâr al-Anwâr, diriwayatkan 
dari Isa bin Abdullah bin Umar, dari Ja’far bin Muhammad 
Shadiq as yang berkata, “Ketika kematian datang kepada 
Ali bin Husain as, sebelum itu, dia telah mengeluarkan 
keranjang dan peti yang ada di sisinya. Kemudian dia 
berkata, ‘Hai Muhammad, bawalah peti ini.’”

Imam menceritakan bahwa peti itu dibawa dengan cara 
digotong oleh empat orang lelaki. Ketika Ali bin Husain as 
meninggal dunia, saudara-saudara Muhammad bin Ali as 
berdatangan kepadanya untuk meminta bagian dari peti. 
Mereka berkata, “Berikan pada kami bagian kami dari peti 
tersebut.” Maka Muhammad bin Ali as berkata, “Demi Allah, 
di dalamnya tidak ada sesuatu pun milik kalian. Jika saja 

159  Al-Ghaibah Syaikh Thusi, cetakan Tabriz 1323 H; al-Manâqîb, Ibnu Syahr Asyub: 
4/172; Bihâr al-Anwâr: 46/18, juz III. Adapun kalimat yang terakhir kami telah 
menukilnya dari kitab Ma’âlim al-Madrasatain: 2/320.

160  Ma’âlim al-Madrasatain: 2/82. Ushûl al-Kâfi : 1/305, hadis no. 2; A’lâm al-Warâ’: 
hal. 260. Bashâir al-Darajât: bab I, hal. 44, bab I.
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di dalam peti itu terdapat sesuatu miliki kalian, niscaya dia 
(ayah beliau, Ali bin Husain as) tidak akan menyerahkannya 
kepadaku. Di dalam peti itu hanya terdapat senjata dan 
kitab-kitab Rasulullah saw.”161

Diriwayatkan dari Zurarah, dari Abu Abdillah (Imam Jafar 7. 
Shadiq) as yang berkata, “Tidak meninggal Abu Ja’far 
(Imam Muhammad Baqir) as, melainkan kitab-kitabnya 
telah berada di sisiku.”162

Diriwayatkan dari Anbasah bin Abid, bahwa dirinya 8. 
berkata, “Kami pernah berada di dekat Husain, putra 
pamannya Ja’far bin Muhammad. Kemudian datanglah 
kepadanya Muhammad bin Imran, lalu bertanya kepada 
Husain tentang persoalan sebidang tanah. Dia pun 
berkata, ‘Aku telah mendapatkan (penjelasan) itu dari Abu 
Abdillah (Imam Ja’far Shadiq) as.’ Dia (Muhammad) berkata, 
‘Aku berkata kepadanya, ‘Apa hubungan itu dengan Abu 
Abdillah as?’ Dia berkata, ‘Sungguh (penjelasan tentang) 
itu telah berada pada Hasan, kemudian pada Husain, 
kemudian pada Ali bin Husain, kemudian pada Abu Ja’far, 
dan kemudian pada Ja’far, lalu kami mencatatnya dari 
beliau.’”163

Di dalam 9. Ghaybah al-Nu’mâni dan kitab Bihâr al-Anwâr, 
diriwayatkan dari Hammad Shaigh yang berkata, “Aku 
mendengar Mufadhdhal bin Umar bertanya kepada Abu 
Abdillah (Imam Ja’far Shadiq) as ...,” hingga perkataan 
Hammad: “Seketika itu muncullah Abu Hasan Musa bin 
Ja’far. Lalu Abu Abdillah (Imam Ja’far Shadiq as) berkata 

161    Ma’âlim al-Madrasatain: 2/321. Ushûl al-Kâfi : 1/305, hadis no. 1;  Al-Wâfi : 2/82.; 
Bashâir al-Darajât: hal. 165.

162 Ma’âlim al-Madrasatain: 2/321. Bashâir al-Darajât: hal.158.
163 Bashâir al-Darajât: hal. 165 – 166. 
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kepadanya (Mufadhdhal), ‘Apakah engkau akan senang 
jika engkau bisa melihat pemegang kitab Ali?’ Mufadhdhal 
pun menjawab, ‘Tidak ada yang lebih menyenangkan dari 
itu.’ Kemudian beliau berkata, ‘Dia (Abu Hasan Musa bin 
Ja’far as) ini pemegang kitab Ali.’”164

Di dalam kitab 10. Ushûl al-Kâfi , al-Irsyâd karya Syekh Mufi d, 
Ghaibah al-Nu’mâni karya Syekh Thusi dan Bihâr al-
Anwâr, diriwayatkan dari Na’im Qabusi, dari Abu Hasan 
Musa bin Ja’far as yang berkata, “Putraku, Ali, adalah anak 
terbesarku, terbaik di sisiku dan yang paling aku sayangi. 
Dia bersamaku membaca kitab al-Jafr, dan tidak membaca 
kitab tersebut kecuali seorang nabi atau seorang wasi 
(pemegang wasiat nabi).”165

Di dalam kitab 11. Rijâl al-Kasysyi dan Bihâr al-Anwâr, 
diriwayatkan dari Nashr bin Qabus yang berkata, “Sungguh 
(kitab al-Jâmi’ah atau al-Jafr) itu ada di rumah Imam Musa 
Kazhim. Beliau memperlihatkannya kepada putranya, 
Imam Ali Ridha, sehingga dia pun membacanya (kitab 
al-Jafr). Kemudian beliau (Imam Musa Kazhim) berkata, 
‘Ini adalah putraku, Ali. Dan kitab yang sedang dia baca 
adalah al-Jafr.’”166

5. Penyebutan Sanad Hadis Syi’ah kepada Ahlulbait As

Jika berpegang kepada hadis-hadis Ahlulbait as adalah wajib, 
dan jika kita telah meyakini bahwa hadis mereka berasal dari 
hadis Rasulullah saw dan ilmu mereka dari ilmu yang diwariskan 
Rasulullah saw, maka tidak seorang pun boleh berijtihad di saat 
ada mereka atau hadis-hadis mereka dalam prinsip-prinsip 

164     Ghaibah al-Nu’mâni: hal. 177. Bihâr al-Anwâr: 48/22.
165     Ushûl al-Kâfi : 1/311.
166     Ma’âlim al-Madrasatain: 2/322 dinukil dari kitab Rijâl al-Kasysyi: hal.382.
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agama dan hukum-hukum syariat. Saya katakan, jika semua itu 
telah disepakati kepastiannya, maka tidak tersisa dari saudara-
saudara kita Ahlusunnah kecuali satu permasalahan lagi, yaitu: 
bahwa hampir semua hadis Ahlulbait as tidak diriwayatkan 
kecuali melalui jalur-jalur (sanad-sanad) Syi’ah, sementara 
Ahlusunnah tidak mengetahui jalur-jalur ini.

Jawabannya: Untuk kesahihan riwayat, para ulama Ahlusunnah 
tidak mensyaratkan selain terjaminnya kejujuran dan hafalan 
para perawinya. Jika mereka telah yakin akan kejujuran dan 
ketelitian para perawi suatu riwayat, sehingga jalur riwayat 
diyakini terjaga keamanahan dan kebenarannya, maka mereka 
tidak akan ragu-ragu untuk berpegang kepada riwayat tersebut, 
meskipun perawinya bukan dari kalangan Ahlusunnah dan 
bukan dari mazhab mereka.

Sungguh telah terdapat banyak dari para perawi Syi’ah di 
dalam jalur-jalur dan sanad-sanad hadis al-Kutub al-Sittah (enam 
kitab hadis rujukan Ahlusunnah). Para pembesar ahli hadis, 
seperti Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain, 
telah mengambil hadis dari para ulama Syi’ah yang berbeda dari 
mereka dalam hal keyakinan dan mazhab. Meskipun demikian, 
hal itu tidak menghalangi mereka untuk tetap mengambil 
riwayat-riwayat dari para ulama Syi’ah dan menjadikannya 
sebagai pegangan (dalil).

Imam Syarafuddin ra telah menyebutkan seratus nama para 
perawi Syi’ah yang berada di jalur-jalur dan sanad-sanad hadis 
Ahlusunnah. Jumlah para perawi Syi’ah tersebut pun hanya 
sebagai contoh bukti, bukan merupakan jumlah keseluruhan 
mereka.

Memang kebiasaan ini telah dilakukan oleh ulama-ulama 
terdahulu dari kedua belah pihak, Syi’ah dan Ahlusunnah; Syi’ah 
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bersandar dalam periwayatan dan penjaluran hadis kepada para 
tsiqah Ahlusunnah, sebagaimana Ahlusunnah juga bersandar 
dalam hal itu kepada para tsiqah Syi’ah.

Aban bin Taghlub Kufi , misalnya, Muslim dan para penulis 
empat kitab Sunan, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu 
Majah, telah memercayai riwayatnya sebagai hujah. Sedangkan 
Ahmad bin Hambal, Ibnu Mu’in dan Abu Hatim telah men-tsiqah-
kannya meskipun dia dikenal sebagai seorang yang bermazhab 
Syi’ah. Di dalam kitab al-Mizân, Dzahabi berkata tentangnya, 
“Aban bin Taghlub Kufi  adalah seorang Syi’ah teguh. Akan 
tetapi dia jujur. Oleh karena itu, biarlah kejujurannya untuk kita, 
sementara kebid’ahannya untuk dirinya sendiri.”

Ismail bin Zakariya Asadi Khalqani, Bukhari dan Muslim 
telah meriwayatkan darinya, padahal Dzahabi telah berkata 
tentangnya, “Dia seorang yang jujur dan bermazhab Syi’ah.” 
Dzahabi juga menyebutnya sebagai salah seorang yang 
riwayatnya dinyatakan sebagai hujah oleh para penulis al-Kutub 
al-Shihhâh al-Sittah (enam kitab hadis rujukan Ahlusunnah).

Habib bin Abi Tsabit al-Kahili al-Kufi  al-Tabi’i, dia telah 
dinyatakan sebagai seorang di antara para perawi Syi’ah oleh 
Ibnu Qutaibah di dalam kitab al-Ma’ârif dan Syahrastani di 
dalam kitab al-Milal wa al-Nihal, tetapi seluruh penulis al-Kutub 
al-Shihhâh al-Sittah mengambil riwayat-riwayatnya tanpa ragu-
ragu.

Hasan bin Hay (nama Hay adalah Shaleh), dia seorang di 
antara para ulama besar Syi’ah. Di dalam kitab al-Thabaqât jili. 6, 
Ibnu Sa’ad telah menyebut-nyebut namanya seraya berkata, “Dia 
seorang tsiqah, hadisnya sahih dan dia banyak meriwayatkannya. 
Meskipun dia seorang Syi’ah, tapi Muslim dan para penulis kitab-
kitab sunan telah mengambil hadis-hadis yang diriwayatkannya.
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Telah diriwayatkan dari Muslim di dalam kitab Shahih-nya, 
dari Samak bin Harb, Ismail Sadi, ‘Ashim bin Ahwal dan Harun bin 
Sa’ad:

Telah meriwayatkan darinya (Hasan bin Hay) Abdullah bin 
Musa ‘Abasi, Yahya bin Adam, Hamid bin Abdurrahman Rawasi, 
Ali bin Juhd, Ahmad bin Yunus dan semua ulama yang hidup di 
generasi mereka.

Dzahabi mengatakan di dalam kitab al-Mizan, “Sesungguhnya 
Ibnu Mu’in dan yang lainnya telah mereka nyatakan sebagai para 
perawi tsiqah.” Dzahabi juga menyebutkan bahwa Abu Hatim 
telah menyatakan bahwa dia (Hasan bin Hay) tsiqah, orang yang 
kuat hafalannya dan terpercaya.

Abu Zar’ah mengatakan, “Dia mempunyai kejujuran, fi kih, 
ibadah dan kezuhudan.”

Nasai telah men-tsiqah -kannya. Abu Na’im telah berkata 
tentangnya, “Aku telah mencatat hadis dari delapan ratus perawi, 
tapi aku tidak menyaksikan yang lebih utama dari Hasan bin 
Shaleh.”

Hakam bin ‘Utaibah Kufi , Ibnu Qutaibah telah menyatakan 
kesyi’ahannya dan memasukkannya ke daftar para perawi Syi’ah 
di dalam kitab Ma’ârif-nya. Kendati demikian Bukhari dan Muslim 
telah mengambil hadis-hadis yang diriwayatkannya.

Khalid bin Mukhallad Qithwani, Bukhari telah menyatakan 
kesyi’ahannya di dalam sebuah riwayat sahih yang tentangnya 
Ibnu Sa’ad, di dalam jilid ke-6 dari kitab Thabaqât-nya, 
mengatakan, “Dia (Bukhari) berkata, ‘Dia seorang Syi’ah dan 
berlebihan di dalam kesyi’ahannya,’ tetapi mereka mencatat 
hadis darinya. Sedangkan Abu Daud mengatakan tentangnya, 
‘Dia (Khalid bin Mukhallad) adalah orang yang jujur, tetapi dia 
seorang Syi’ah.”
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Bukhari dan Muslim mengambil hadis darinya di beberapa 
tempat di dalam masing-masing kitab Shahih mereka. Para 
penulis kitab Sunan juga menggunakan hadis-hadisnya meskipun 
mereka mengetahui mazhabnya.

Banyak perawi Syi’ah lain yang nama-nama mereka telah 
tercantum di jalur-jalur dan sanad-sanad hadis Ahlusunnah 
yang Bukhari dan Muslim serta para penulis kitab Sunan telah 
meriwayatkan hadis dari mereka dan menganggap mereka 
bagian dari para penjaga peninggalan-peninggalan kenabian. 
Sedemikian banyaknya sehingga jika Ahlusunnah menghapus 
seluruh riwayat yang disampaikan oleh para perawi Syi’ah dan 
menolaknya secara mutlak, niscaya akan hilang sejumlah besar 
dari hadis-hadis dan sunah-sunah Nabi saw, sebagaimana 
yang diakui oleh Dzahabi di dalam kitab al-Mizan, ketika dia 
menjelaskan tentang biografi  Aban bin Taghlub.167

Abdur Razzaq bin Hammam bin Nafi ’ Humairi Shan’ani, 
dia juga telah dituding Syi’ah.168  Tapi meskipun demikian, dia 
telah dinyatakan sebagai perawi tsiqah oleh semua ulama 
hadis kecuali Abbas bin Abdul Azhim yang telah mengatakan 
tentangnya sebuah perkataan berlebihan yang tidak dibenarkan 
oleh siapa pun.169

Ibnu Adi juga berkata tentangnya, “Semua perawi tsiqah 
Muslimin merujuk kepadanya (Abdur Razzaq bin Hammam) 
dan menulis darinya. Hanya saja mereka telah menisbatkannya 
kepada Syi’ah, dan ini merupakan celaan terbesar yang mereka 

167 Kami telah menukil penjelasan-penjelasan di atas dari kitab al-Murâja’ât 
karya Imam Syarafuddin ra. Maka barangsiapa yang ingin mengetahui lebih 
banyak, hendaklah dia merujuk kitab tersebut.

168 Mukadimah Fath al-Bâri: hal. 418.
169  Ibid.
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lontarkan kepadanya. Adapun kejujurannya, aku mengira tidak 
ada kecacatan padanya.”170

Dua Syekh hadis, Bukhari dan Muslim, juga mengambil hadis-
hadis yang diriwayatkannya.171

Perkataan-perkataan para ulama ilmu rijâl al-hadîts dari 
kalangan Ahlusunnah juga menjadi bukti atas hal tersebut. Di 
antaranya telah terdapat pernyataan tentang Aban bin Tahglub, 
meski dia seorang Syi’ah yang dikenal dengan ke-tsiqah-annya, 
seperti yang telah kami katakan, dari sekelompok ulama ilmu 
rijâl al-hadîts, para perawi dan para ahli hadis, seperti Hakim 
di dalam kitab al-Mustadrak, Ibnu ‘Ajlani ‘Uqaili meskipun dia 
menyebutnya berlebihan di dalam kesyi’ahannya, Ibnu Sa’ad dan 
Ibnu Hayan Azdi.172

Ibnu Hajar Asqalani, di dalam mukadimah kitab Fath al-
Bâri, mengatakan, “Ketahuilah, telah terjadi pencemaran 
yang dilakukan sekelompok orang terhadap kelompok lain 
hanya disebabkan perbedaan keyakinan di antara mereka. 
Kita harus berhati-hati menyikapi hal tersebut dan tidak boleh 
mengindahkannya kecuali dengan kebenaran. Demikian juga 
sekelompok orang yang warak telah mencela kelompok yang 
telah mengurusi urusan dunia, karena itu kemudian mereka 
mendaifkan mereka. Dengan pendaifan tersebut kejujuran dan 
ketelitian menjadi tidak berguna.”173

Khathib Baghdadi berargumen atas diterimanya para perawi 
tsiqah dari kalangan selain Ahlusunnah dengan penulisan 
riwayat-riwayat mereka dan penggunaannya sebagai dalil yang 
dilakukan oleh para ulama dan ahli hadis, baik yang terdahulu 

170 Ibid.
171 Ibid.
172 Tahdzîb al-Tahdzîb: 1/94.
173   Mukadimah Fath al-Bâri: hal. 382.
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maupun yang datang belakangan. Khathib mengatakan tentang 
kebiasaan yang telah dipraktikkan di antara para ahli hadis ini 
bahwa itu merupakan bukti terkuat sekaligus menguatkan 
perkiraan dalam perbandingan kebenaran. Khathib berkata, 
“Mereka menggunakan riwayat Ubaidillah bin Musa, Khalid bin 
Mukhallad, Abdul Razzaq bin Hammam sebagai hujah. Padahal 
mereka semua menganut pandangan-pandangan Syi’ah dalam 
banyak persoalan yang tidak mungkin disebutkan di sini. 
Kendati demikian para ulama terdahulu dan yang sekarang tetap 
mencatat riwayat-riwayat mereka dan menggunakan hadis-hadis 
mereka sebagai hujah (dalil). Pada akhirnya itu menjadi semacam 
ijmak dan menjadi hujah terbesar dalam persoalan ini.”174

Di sisi lain, telah disebutkan nama para perawi tsiqah dari 
kalangan Ahlusunnah di jalur-jalur hadis Syi’ah yang dijadikan 
pegangan juga oleh para ulama Syi’ah tanpa pertimbangan apa 
pun. Di antara para perawi itu Ismail bin Abi Ziyad Sukuni, Hafsh 
bin Ghiyats bin Kalub, Nuh bin Darraj dan lain-lain di antara para 
ulama dan perawi Ahlusunnah, seperti yang dikatakan oleh 
Allamah di dalam kitab al-Khulâshah.175

Oleh karena itu, untuk kesahihan sebuah riwayat tidak 
disyaratkan lebih dari terjaminnya kejujuran, keamanahan 
dan ketelitian perawinya saja. Jika itu semua telah dipastikan 
terpenuhi pada perawi hadis, para penulis dan pengumpul 
sunah dan hadis sahih tidak ragu-ragu untuk menerima dan 
mengamalkan riwayatnya.

Perhatian Syi’ah juga tidak lebih sedikit dari perhatiaan 
saudara-saudara mereka terhadap kejujuran, keamanahan dan 
ketelitian perawi hadis. Kitab-kitab mereka tentang biografi  para 
perawi dan komentar-komentar terhadap mereka membuktikan 

174    Al-Kifâyah fî ‘ilmi al-Riwâyah, Khathîb Baghdâdi: hal.201.
175     Rujuk Mu’jam rijâl al-Hadîts: 3/106, cetakan Bairut.
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hal tersebut. Dengan kata lain, bagi mereka (Syi’ah) juga sebuah 
riwayat tidak dinyatakan selamat jika mereka belum memastikan 
kejujuran, keamanahan, ketelitian dan komitmen beragama 
perawinya.

Jadi, jika demikian, tidak ada alasan untuk ragu dalam 
berpegang kepada riwayat-riwayat Ahlulbait as tentang 
persoalan-persoalan halal-haram dan prinsip-prinsip agama 
serta keyakinan dengan dalih bahwa hampir seluruh riwayat 
Ahlulbait as diriwayatkan melalui jalur Syi’ah yang tidak diketahui 
oleh Ahlusunnah.

Kendati demikian, kami juga tidak meragukan bahwa di antara 
sanad-sanad dan jalur-jalur periwayatan hadis Ahlulbait terdapat 
sanad-sanad dan jalur-jalur lemah yang tidak bisa dijadikan 
pegangan. Hanya saja kaidah yang benar di dalam persoalan 
seperti ini adalah bahwa seorang fakih Sunni harus memilih 
riwayat-riwayat yang telah memenuhi syarat sebagai riwayat 
yang sahih dari segi sanad serta matan dan meninggalkan 
selainnya, sebagaimana yang juga dilakukan oleh para ahli fi kih 
Syi’ah. Selama riwayat dari Syi’ah bukan sesuatu yang terlarang, 
dan selama perkataan-perkataan dan hadis-hadis Ahlulbait as 
diyakini berasal dari Rasulullah saw, maka tidak ada lagi yang 
harus dilakukan selain meneliti dan memastikan kesahihan sanad-
sanad dan jalur-jalurnya saja, sebagaimana yang dilakukan oleh 
saudara-saudara kita Ahlusunnah terhadap hadis-hadis Nabi saw 
yang diriwayatkan melalui jalur-jalur mereka, dan seperti yang 
dilakukan juga oleh Syi’ah terhadap hadis-hadis dari Rasulullah 
saw dan dari Ahlulbaitnya as yang diriwayatkan melalui jalur-
jalur mereka sendiri.[]
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AYAT TATHHIR DI DALAM KITAB-
KITAB RUJUKAN HADIS, MUSNAD 

DAN TAFSIR

Berikut ini tambahan riwayat-riwayat muktabar yang diambil 
dari kitab-kitab hadis, musnad dan tafsir yang membatasi 
Ahlulbait di dalam ayat suci ini hanya pada lima manusia suci–
salam sejahtera atas mereka semua—sebagai contoh dari sekian 
banyak riwayat tentang persoalan ini.

Kajian tambahan ini ditulis oleh yang mulia Allamah 
Muhaqqiq Sayid Murtadha al-Askari –semoga Allah Swt menjaga 
beliau –penulis kitab ‘Abdullâh bin Sabâ wa Mi’ah wa Khamsûn 
Shahâbiy Mukhtalaq’. Kami terdorong untuk menyertakan tulisan 
ini di akhir kajian kami agar hasilnya menjadi lebih sempurna. 
Kami memohon kepada Allah Swt agar menjadikan kajian ini 
bermanfaat bagi kaum mukminin.

Permulaan Kisah Ketika Rasulullah Saw Menyaksikan Rahmat 

Turun

Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya ‘al-Mustadrak ‘alâ 
al-Shahîhain fî al-Hadîts’ dari Abdullah bin Ja’far bin Abi Thalib, 
bahwa dia berkata, “Tatkala Rasulullah saw melihat rahmat turun, 
beliau bersabda, ‘Panggilkan kepadaku, panggilkan kepadaku!’ 
Shafi yah bertanya, ‘Siapa, wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda, 
‘Ahlulbaitku: Ali, Fathimah, Hasan dan Husain.’ Kemudian 
mereka pun datang. Lalu Nabi saw menutupi mereka dengan 
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kain Kisanya, dan kemudian berdoa, ‘Ya Allah, mereka inilah 
keluargaku. Maka curahkanlah salawat terhadap Muhammad 
dan keluarga Muhammad.’ Seketika itu Allah Swt menurunkan 
ayat, Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa 
dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-
bersihnya.”

Hakim berkata, “Hadis ini memiliki sanad sahih.”176

Jenis Kain

1. Hadis Ummul Mukminin Aisyah:  

Muslim di dalam kitab Shahih-nya, Hakim di dalam kitab al-
Mustadrak-nya, dan Baihaqi di dalam kitab al-Sunan al-Kubra, 
Thabari, Ibnu Katsir, Suyuthi di dalam kitab-kitab tafsir mereka 
masing-masing, semuanya meriwayatkan hadis tentang tafsir 
ayat ini. Adapun teks hadis yang kami gunakan di sini diambil 
dari riwayat Muslim, dari Aisyah yang berkata, “Rasulullah saw 
telah keluar di pagi hari dengan berselimutkan kain yang terbuat 
dari bulu hitam. Seketika itu Hasan bin Ali menghampirinya, 
beliau pun memasukkannya ke dalam kain tersebut. Husain 
juga datang menghampirinya dan dia juga masuk ke dalam kain 
itu. Kemudian Fathimah datang, lalu beliau memasukkannya. 
Lalu datanglah Ali dan beliau pun memasukkannya. Setelah itu 

176    Mustadrak al-Hâkim ‘alâ al-Shahîhain: 2/147-148. Ayat dari Surah al-Ahzab: 33. 
Abdullah adalah putra Ja’far bin Abi Thalib, pemilik dua sayap di surga. Ibunya 
adalah Asma bintu ‘Umais Khats’amiyah. Dia dilahirkan di negeri Habasyah, 
sempat hidup bersama Nabi saw, dan wafat pada tahun 80 H. (dinukil dari 
uraian tentang biografi nya di dalam kitab Asad al-Ghâbah: 3/33).

Adapun Hakim adalah seorang imam para ahli hadis. Dia adalah Abu Abdillah 
Muhammad bin Abdillah Naisaburi (w. 405). Hakim merupakan gelar ahli hadis 
tertinggi di kalangan ulama Ahlusunnah. Gelar-gelar ahli hadis di kalangan 
mereka sesuai dengan urutannya adalah: al-muhaddits, al-Hâfi zh, al-Hujjah, 
dan kemudian al-Hâkim. (Rujuk kitab al-Mukhtashar fî Rijâli al-Atsar).
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Rasulullah saw membaca ayat, Sesungguhnya Allah hanya hendak 
menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan 
kalian sebersih-bersihnya.’”177

2. Hadis Ummu Salamah:

Ketika menafsirkan ayat suci ini, Thabari dan Qurthubi, di 
dalam kitab tafsir masing-masing, meriwayatkan hadis dari 
Ummu Salamah yang berkata, “Ketika turun ayat yang berbunyi, 
Sesungguhnya Allah hanya hendak..., Rasulullah saw memanggil 
Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. Kemudian beliau menutupi 
mereka semua dengan kain wol dari Khaibar.”178

177  Aisyah adalah putri Khalifah Pertama, Abu Bakar. Rasulullah saw menikahinya 
pada bulan ke-18 setelah Hijrah ke Madinah. Dia wafat pada tahun 57, atau 
58, dan atau 59 H. Abu Hurairah menyalati jenazahnya dan dia dimakamkan 
di pemakaman Baqi’. (Rujuk kitab Ahâdîts Âisyah).

Berikut ini daftar para perawi hadis Ummul Mukminin Aisyah tersebut di 
atas:

Muslim meriwayatkan di dalam kitab Shahih-nya, bab Fadhâil Ahli Baiti al-Nabi 
saw (4/130). Hakim di dalam al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain (3/147). Baihaqi di 
dalam al-Sunan al-Kubrâ, bab Bayân Ahli Baitihi Alladîna Hum Ahluhu (2/149). 
Thabari di dalam Tafsîr al-Thabari Jâmi’ al-Bayân, tafsir ayat suci 33 surah al-
Ahzab (5/22). Ibnu Katsir di dalam Tafsîr Ibn Katsîr (3/485). Di dalam kitab Jâmi’ 
al-Ushûl (10/101 – 102). Di dalam kitab Taysîr al-Wushûl (3/297). Di dalam Tafsîr 
al-Suyûthi: al-Durr al-Mantsûr (5/198 dan 199).

178  Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa’id dari Ummu Salamah, sebagaimana 
yang disebutkan di dalam tafsir ayat suci ini di dalam kitab Tafsîr al-Thabari 
(6/22).

Ummu Salamah adalah Hindun binti Abu Umayah Qurasyi Makhzumi. 
Rasulullah saw menikahinya setelah suami pertamanya, Abu Salamah bin 
Abdul Asad, wafat diakibatkan luka parah yang menimpanya dalam Perang 
Uhud. Ummu Salamah wafat setelah terbunuhnya Husain as pada tahun 60 
H. (Keterangan tentang biografi nya terdapat pada kitab Asad al-Ghâbah dan 
kitab Taqrîb al-Tahdzîb).
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Dalam hadis lain, Ummu Salamah berkata, “Kemudian beliau 
menyelimuti mereka dengan jubah...”179

Suyuthi meriwayatkannya di dalam kitab tafsirnya. Begitu pun 
Ibnu Katsir telah mengisyaratkan kepadanya.

Posisi Duduk Ahlulbait as di Bawah Kain Kisa

1. Hadis Umar bin Abi Salamah:

Thabari dan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir masing-masing, 
Tirmidzi di dalam kitab Shahih-nya, Thahawi di dalam kitab 
Musykil al-Âtsâr, semuanya meriwayatkan hadis dari Umar bin 
Abi Salamah. Adapun teks yang kami bawakan di sini diambil 
dari riwayat Thabari dan Ibnu Katsir. Umar bin Abi Salamah 
berkata, “Ayat ini telah turun kepada Rasulullah saw di rumah 
Ummu Salamah, Sesungguhnya Allah hanya hendak... Kemudian 
Rasulullah saw memanggil Hasan, Husain dan Fathimah, lalu 
mendudukkan mereka di hadapan beliau. Lalu Rasul saw 
memanggil Ali dan mendudukkannya di belakang beliau. Setelah 
itu beliau menutupi dirinya serta mereka semua dengan kain 
Kisa, kemudian bersabda, “(Ya Allah), mereka inilah Ahlulbaitku. 
Maka hilangkanlah dosa dari mereka, dan sucikanlah mereka 
sesuci-sucinya.”180181

179    Hadis ini diriwayatkan juga dari Ummu Salamah oleh Syahr bin Husyab, seperti 
yang disebutkan di dalam kitab Tafsîr al-Thabari (6/22), dan diisyaratkan 
kepadanya di dalam kitab Tafsîr Ibn Katsîr (3/485).

180  Hadis ini terdapat di dalam Shahîh al-Tirmidzi (12/85), Tafsîr al-Thabari, tafsir 
ayat suci ini (6/22), Tafsîr Ibn al-Katsîr (3/485), Muskil al-Âtsâr (1/335), Jâmi’ al-
Ushûl (10/101), dan Ibn ‘Asâkir (5/6/16).

Umar bin Abi Salamah Qurasy Makhzumi adalah anak tiri Rasulullah 
saw. Ibunya Ummu Salamah. Dia telah dilahirkan di negeri Habasyah. 
Dia bergabung bersama Ali as di dalam Perang Shiffi  n. Kemudian Ali as 
menjadikannya sebagai agen di negeri Bahrain dan negeri Persia. Dia wafat 
di Madinah pada tahun 83 H. (Keterangan tentang biografi nya terdapat pada 
kitab Asad al-Ghâbah: 4/79).
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Di dalam riwayat Ibnu Asakir, disebutkan bahwa setelah itu 
Ummu Salamah berkata, “Sertakan aku bersama mereka.” Tapi 
Rasulullah saw bersabda, “Tetaplah engkau di tempatmu. Engkau 
berada di atas kebaikan.”

2. Hadis Watsilah bin Asqa’ 181 dan Ummu Salamah182:

“(Rasulullah saw) mendudukan Ali dan Fathimah di hadapan 
beliau, sementara Hasan dan Husain masing-masing beliau 
dudukkan di atas paha atau di pangkuan beliau.”

Hadis ini diriwayatkan dari Watsilah oleh Hakim di dalam al-
Mustadrak. Hakim berkata, “Hadis ini sahih menurut standar 
dua Syekh (Bukhari dan Muslim).”

Haitsami juga meriwayatkannya di dalam Majma’ al-Zawâid.

Tempat Berkumpulnya Ahlulbait as

1. Hadis Abu Sa’id Khudri

Ketika menafsirkan ayat suci ini, Suyuthi meriwayatkan 
hadis di dalam kitab al-Durr Mantsûr dari Abu Sa’id Khudri 
yang berkata, “Ketika Rasulullah saw berada di rumah Ummu 
Salamah, Ummul Mukminin, Jibril as turun dengan membawa 
ayat ini, Sesungguhnya Allah hanya berkehendak...” Dia (Abu 
Sa’id) melanjutkan, “Kemudian beliau memanggil Hasan, Husain, 
Fathimah dan Ali, lalu mengumpulkan mereka semua. Setelah 

181 Al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain (2/416 dan 3/147), Majma’ al-Zawâid (9/167),  
Muskil al-Âtsâr, Thahawi (1/335), Ibnu ‘Asâkir (5/6/16).

Watsilah bin Asqa’ bin Ka’b Laitsi, dia masuk Islam tidak lama sebelum terjadi 
Perang Tabuk. Dikatakan bahwa dia telah melayani Nabi saw selama tiga 
tahun. Dia wafat pada tahun 80 H di Damaskus atau di al-Quds (Palestina).  
(Keterangan tentang biografi nya terdapat pada kitab Asad al-Ghâbah: 5/77).

182 Tafsîr al-Thabari (6/22), Tafsîr Ibn al-Katsîr (3/483), Suyuthi di dalam  al-Durr al-
Mantsûr (5/198), Sunan al-Baihaqi (2/152), Musnad Ahmad (4/170).
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itu beliau menutupi mereka semua dengan kain, sementara tirai 
menghalangi Ummu Salamah (dari mereka). Kemudian Rasulullah 
saw berdoa, ‘Ya Allah, mereka inilah Ahlulbaitku. Ya Allah, 
hilangkanlah dosa dari mereka, Ahlulbait, dan sucikanlah mereka 
sesuci-sucinya.’ Ketika itu Ummu Salamah berkata, ‘Apakah aku 
bersama mereka, wahai Nabi Allah?’ Beliau menjawab, ‘Tetaplah 
engkau di tempatmu. Engkau berada di atas kebaikan.’”183

2. Hadis Ummu Salamah:

Hadis ini disebutkan di dalam Tafsîr Ibn Katsir, al-Dûr al-
Mantsûr karya Suyuthi, Sunan Baihaqi, Tarîkh Baghdâd karya 
Khathib Baghdadi dan Musykil al-Âtsâr karya Thahawi. Adapun 
teks hadis yang kami bawakan di sini diambil dari riwayat Ibnu 
Katsir, bahwa Ummu Salam berkata, “Di rumahku, telah turun 
ayat, Sesungguhnya Allah hanya berkehendak...’ Ketika itu, 
Fathimah, Ali, Hasan dan Husain sedang berada di dalam rumah. 
Kemudian Rasulullah saw menutupi mereka dengan kain Kisa 
yang sebelumnya beliau kenakan. Lalu beliau berkata, ‘Mereka 
inilah Ahlulbaitku. Maka hilangkanlah (Ya Allah) dosa dari mereka, 
dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.’”184

183  Suyuthi di dalam  al-Durr al-Mantsûr, tafsir ayat suci ini (5/198).

Dari jalur-jalur lain yang dimiliki oleh hadis ini, tampak bahwa Abu Sa’id telah 
meriwayatkan hadis ini dari Ummu Salamah sendiri. Abu Sa’id ini adalah 
Sa’ad bin Malik Anshari Khazraji Khudri. Dia mengalami perang Khandak 
dan perang-perang setelahnya. Wafatnya di Madinah pada tahun 60 atau 
70 H. (Keterangan tentang biografi nya terdapat pada kitab Asad al-Ghâbah: 
2/289).

184  Sunan al-Baihaqi (2/150), Tafsîr Ibn al-Katsîr (3/483), Suyuthi di dalam  al-Durr 
al-Mantsûr (5/198), di dalam riwayat Hakim yang juga dari Ummu Salamah, 
di dalam al-Mustadrak (2/416), berbunyi, ‘Di rumahku, telah turun...’ Tarîkh 
Baghdâd (9/126), Muskil al-Âtsâr (1/334), Jâmi’ al-Ushûl (10/100), Tafsîr al-
Tsa’âlibi (3/228), Taysîr al-Wushûl (3/297), Ibn ‘Asâkir (5/1/13 dan 16).
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Di dalam riwayat Hakim, di dalam kitab al-Mustadrak ‘alâ al-
Shahîhain, juga disebutkan bahwa Ummu Salamah berkata, “Di 
rumahku, telah turun ayat...”

Di dalam Shahih Tirmidzi, al-Riyâdh al-Nadhirah dan 
Tahdzîbu al-Tahdzîb, bab keutamaan Fathimah,185 disebutkan 
bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Ya Allah, mereka inilah 
Ahlulbaitku dan orang-orang terkasihku. Hilangkanlah dosa dari 
mereka, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.”186

Di dalam Musnad Ahmad disebutkan, “Ummu Salamah 
berkata, ‘Aku pun memasukkan kepalaku ke dalam rumah, lalu 
aku berkata, ‘Aku bersama kalian, wahai Rasulullah?’ Tapi beliau 
menjawab, ‘Engkau menuju kepada kebaikan. Engkau menuju 
kepada kebaikan.’’”

Di dalam riwayat lain, Ummu Salamah mengatakan, “Aku pun 
mengangkat kain Kisa agar aku bisa masuk bersama mereka. 
Tetapi seketika itu, beliau menariknya kembali dari tanganku, 
seraya bersabda, ‘Engkau berada di atas kebaikan.’”187

Sedangkan di dalam riwayat Hakim, di dalam al-Mustadrak, 
disebutkan bahwa Ummu Salamah berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah aku tidak termasuk ke dalam Ahlulbait?” Beliau menjawab, 
“Sungguh kamu menuju kepada kebaikan. Tapi mereka inilah 
Ahlulbaitku. Ya Allah, Ahlulbaitku lebih berhak.”188

185 Di dalam bab ini juga, Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah, 
Anas bin Malik, Abu Hamra, Ma’qal bin Yasar dan Aisyah.

186  Shahîh Al-Tirmidzi, bab Fadhl (keutamaan) Fâthimah (13/248 dan 249), Tahdzîb 
al-Tahdzîb (2/297), al-Riyâdh al-Nadhirah (2/248), Ibnu ‘Asâkir (5/1/14).

187  Musnad Ahmad: 6/292 dan 323.
188    Mustadrak al-Hâkim ‘alâ al-Shahîhain: 2/416, dalam tafsir ayat suci dari surah 

al-Ahzab ini.
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Orang-Orang yang Ada di Rumah Ketika Ayat Ini Turun

Di dalam kitab Tafsîr al-Suyûthi dan kitab Musykil al-Âtsâr 
terdapat riwayat yang menyebutkan orang-orang yang ada di 
rumah pada saat ayat suci ini turun. Adapun teks hadis yang 
kami bawakan di sini diambil dari riwayat yang terdapat di dalam 
kitab Tafsîr al-Suyûthi, bahwa Ummu Salamah berkata, “Ayat ini 
turun di rumahku, Sesungguhnya Allah hanya hendak..., ketika 
itu di rumah ada tujuh orang: Jibril, Mikail, Ali, Fathimah, Hasan, 
Husain, dan aku yang berada di dekat pintu rumah. Aku bertanya, 
‘Ya Rasulullah, apakah aku tidak termasuk ke dalam Ahlulbait?’ 
Beliau menjawab, ‘Sungguh engkau menuju kepada kebaikan, 
sungguh engkau menuju kepada kebaikan. Engkau termasuk 
seorang di antara istri-istri Nabi saw.’”189

Di dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan setelahnya, “Beliau 
tidak mengatakan ‘Engkau termasuk ke dalam Ahlulbait.’”

Keadaan Ahlulbait Di Saat Ayat Suci ini Turun

Di dalam kitab Tafsîr Thabari diriwayatkan dari Abu Sa’id 
Khudri, dari Ummu Salamah yang mengatakan bahwa ayat ini 
turun di rumahnya, Sesungguhnya Allah hanya berkehendak 
menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan 
kalian sebersih-bersihnya.’ Dia (Ummu Salamah) berkata, “Aku saat 
itu sedang duduk di dekat pintu.”190

Di dalam kitab Tafsîr Thabari juga diriwayatkan dari Ummu 
Salamah yang berkata, “Kemudian mereka berkumpul di sekitar 
Nabi saw beralaskan tikar. Lalu Nabi saw menutupi mereka 
dengan kain Kisa yang tadinya beliau kenakan. Setelah itu 

189  Al-Durr al-Mantsûr, tafsir ayat suci ini (5/198). Rujuk juga Musykil al-Âtsâr 
(1/233), Taysîr al-Wushûl (3/297), Jâmi’ al-Ushûl (10/100), Tafsîr Ibn ‘Asâkir 
(5/1/15).

190  Jâmi’ al-Bayân, Thabari, tafsi ayat suci ini: 7/22.
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beliau bersabda, ‘Mereka inilah Ahlulbaitku. Maka hilangkanlah 
(Ya Allah) dosa dari mereka, dan sucikanlah mereka sesuci-
sucinya.’ Seketika itu turunlah ayat ini, sementara mereka dalam 
keadaan berkumpul di atas tikar.” Ummu Salamah melanjutkan, 
“Kemudian aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku bagaimana? 
Demi Allah, alangkah bahagianya.’ Tapi beliau bersabda, ‘Engkau 
berada dalam kebaikan.’”191

Penjelasan Kata-Kata Penyusun Ayat

Raghib, di dalam kitab Mufradât al-Qurân, pada kata rawada, 
mengatakan, “Jika dikatakan ‘Allah Swt telah berkehendak’, 
maknanya: Dia (Allah Swt) telah menghukumi bahwa Dia begini 
atau Dia tidak begini. Misalnya, Dia menghendaki keburukan 
terhadap kalian atau menghendaki rahmat terhadap kalian.”

Pada kata al-rijs, dia mengatakan, “Al-rijs adalah sesuatu yang 
kotor.”

Dia juga berkata, “Makna al-rijs dapat dipahami menurut 
empat dimensi: menurut dimensi watak (perilaku) saja, atau 
menurut dimensi akal saja, atau menurut dimensi syariat saja, 
dan atau menurut ketiga-tiganya secara bersamaan, seperti: 
bangkai, judi dan kemusyrikan.”

Di dalam Tafsîr al-Tsa’âlabi, juz 3 halaman 228, dikatakan bahwa 
al-rijs merupakan kata benda yang diletakkan untuk menyebut 
dosa, siksaan, zat-zat najis dan kekurangan-kekurangan. Semua 
itu telah dihilangkan oleh Allah Swt dari Ahlulbait.

Telah disebutkan di dalam al-Quran Suci, di dalam fi rman Allah 
Swt yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
khamar, berjudi, (penyembahan terhadap) berhala, mengundi 
nasib dengan panah adalah kotor (dan) termasuk perbuatan setan. 

191 Jâmi’u al-Bayân, Thabari, tafsi ayat suci ini: 7/22.
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Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan. (QS. al-Maidah [5]: 90).

Juga di dalam fi rman-Nya, Maka jauhilah olehmu berhala-
berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. 
(QS. al-Hajj [22]: 30).

Juga di dalam fi rman-Nya, Kecuali kalau makanan itu bangkai, 
atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya 
semua itu kotor. (QS. al-An’am [6]: 145).

Juga di dalam fi rman-Nya, Begitulah Allah menimpakan siksa 
kepada orang-orang yang tidak beriman. (QS. al-An’am [6]: 125).

Juga di dalam fi rman-Nya tentang orang-orang munafi k, 
Maka berpalinglah dari mereka karena sesungguhnya mereka itu 
adalah najis. (QS. al-Taubah [9]: 95).

Juga di dalam fi rman-Nya tentang perkataan Nuh as kepada 
kaumnya, Dia (Nuh) berkata, “Sungguh sudah pasti kamu akan 
ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu.” (QS. al-A’raf [7]: 71).

Penyucian (al-Tathîr) yang dimaksud di dalam ayat suci ini 
adalah seperti penyucian yang dimaksud di dalam fi rman Allah 
Swt, Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata, “Hai Maryam, 
sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu 
dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa 
dengan kamu).” (QS. Ali Imran [3]: 42).

Adapun kain Kisa yang disebutkan di dalam hadis adalah 
pakaian sejenis jubah yang biasa dikenakan di atas gamis sebagai 
lapisan luar.

Tafsir Ayat Tathhir di Dalam Riwayat-riwayat

Di dalam al-Durr al-Mantsûr karya Suyuthi, terdapat riwayat dari 
Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, “Rasulullah saw telah bersabda, 
‘Sesungguhnya Allah Swt telah membagi seluruh makhluk 
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menjadi dua kelompok. Kemudian Allah Swt menempatkanku 
di antara yang terbaik dari dua kelompok tersebut..,” hingga 
sabda beliau, “Kemudian Allah Swt menjadikan kabilah-kabilah 
sebagai rumah-rumah, dan menempatkanku di dalam rumah 
yang terbaik. Itulah yang dimaksud oleh fi rman Allah Swt, 
Sesungguhnya Allah hanya hendak...’ Aku dan Ahlulbaitkulah 
manusia-manusia yang disucikan dari segala jenis dosa.’”192

Masih di dalam kitab yang sama, terdapat juga riwayat dari 
Dhahhak bin Muzahim yang mengatakan bahwa Nabi saw telah 
bersabda, “Kami Ahlulbait yang telah disucikan Allah Swt. Kami 
berasal dari pohon kenabian, tempat diletakkannya risalah, 
tempat persinggahan para malaikat, rumah rahmat dan tambang 
ilmu pengetahuan.”193

Di dalam kitab Tafsîr al-Thabari dan kitab Dzakhâir al-‘Uqbâ 
karya Muhibb Thabari terdapat riwayat dari Abu Sa’id Khudri. 
Teks hadis yang kami bawakan di sini diambil dari kitab yang 
pertama, kitab Tafsîr al-Thabari, bahwa Abu Sa’id Khudri berkata, 
“Rasulullah saw telah bersabda, ‘Ayat ini (ayat ke-33 surah 
al-Ahzab) turun berkaitan dengan lima orang, yaitu aku, Ali, 
Hasan, Husain dan Fathimah: Sesungguhnya Allah hanya hendak 
menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan 
kalian sebersih-bersihnya.’’”194

192    Al-Durr al-Mantsûr, tafsir ayat 33 surah al-Ahzab: 5/119. Abdullah adalah putra 
Abbas, paman Nabi saw. Dilahirkan tiga tahun sebelum Hijrah dan wafat di 
Thaif pada tahun 68 H. (Keterangan tentang biografi nya terdapat pada kitab 
Asad al-Ghâbah).

193 Ibid. Dhahhak adalah Abu Qasim atau Abu Muhammad Dhahhak, putra 
Muzahim Hilali. Ibnu Hajar mengatakan, “Dia adalah perawi yang jujur dan 
banyak meriwayatkan hadis secara irsâl (langsung dinisbatkan kepada 
Rasulullah saw). Dia salah seorang di antara para perawi generasi kelima, dan 
wafat pada pada usia 100 tahun. (Keterangan tentang biografi nya terdapat 
pada kitab Taqrîb al-Tahdzîb: 1/273).

194  Tafsîr al-Thabari: 5/22 dan Dzakhâir al-‘Uqbâ, Muhibb Thabari: hal. 24.
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Di dalam kitab Musykil al-Âtsâr terdapat riwayat dari Ummu 
Salamah yang berkata, “Ayat ini turun berkaitan dengan 
Rasulullah saw, Ali, Hasan dan Husain, ‘Sesungguhnya Allah hanya 
hendak...’”195

Di dalam riwayat-riwayat terdahulu, telah disebutkan 
penjelasan ayat ini dari Rasulullah saw, baik dengan perkataan 
dan juga perbuatan beliau.

Di dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Zaid bin 
Arqam ketika ia ditanya tentang siapakah Ahlulbait itu? Apakah 
istri-istri Nabi saw?

Zaid bin Arqam menjawab, “Tidak, demi Allah, sesungguhnya 
seorang istri hanya sementara bersama suaminya. Jika suaminya 
menceraikannya, dia kembali kepada ayah dan kaumnya. Adapun 
Ahlulbait beliau adalah kerabat-kerabat beliau yang memiliki 
hubungan nasab yang diharamkan atas mereka sedekah setelah 
beliau.”196

Di dalam kitab Majma’ al-Zawâid Karya Haitsami, terdapat 
riwayat dari Abu Sa’id Khudri, bahwa dia berkata, “Ahlulbait 
yang Allah Swt telah menghilangkan dosa dari mereka dan 
menyucikan mereka sesuci-sucinya,’ seraya mengisyaratkan 
dengan tangannya, dia menyebutkan, “Lima orang, yaitu 
Rasulullah saw, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain.”197

Thabari, di dalam kitab tafsirnya, meriwayatkan dari Qutadah 
tentang fi rman Allah Swt, Sesungguhnya Allah hanya hendak 
menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan 
195 Musykil al-Âtsâr: 1/233.
196 Shahîh Muslim, bab Fadhâil Ali bin Abi Thalib: 7/133. Zaid bin Arqam Anshari 

Khazraji, ketika terjadi Perang Uhud dia masih kecil. Akan tetapi dia mengalami 
perang-perang setelahnya dan juga perang Shiffi  n bersama Ali. Dia wafat di 
Kufah setelah terbunuhnya Husain as. (Asad al-Ghabah: 2/199). 

197 Majma’ al-Zawâid, Haitsami, bab Fadhâil Ahlubait: 9/165 dan 167, Ibn ‘Asâkir: 
5/1/16.
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kalian sebersih-bersihnya,’ Qutadah berkata, “Mereka adalah 
Ahlulbait yang telah disucikan Allah Swt dan telah diistimewakan 
dengan rahmat-Nya.”198

Pada saat menafsirkan ayat ini, Thabari juga mengatakan, 
“Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa dari 
kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya, 
maknanya bahwa Allah Swt hanya berkehendak menghilangkan 
dari kalian keburukan dan kekejian, wahai Ahlulbait Muhammad, 
dan menyucikan kalian dari kotoran najis yang biasa ada pada 
para pelaku kemaksiatan kepada Allah Swt.”199

Apa yang Dilakukan Rasulullah Saw Setelah Ayat Ini 

Diturunkan?

Diriwayatkan di dalam kitab Majma’ al-Zawâid dari Barazah, 
bahwa dia berkata, “Aku pernah melakukan salat bersama 
Rasulullah saw selama tujuh belas bulan. (Selama itu), jika beliau 
keluar dari rumahnya, beliau mendatangi pintu rumah Fathimah 
as, kemudian berkata, ‘Salam atas kalian. Sesungguhnya Allah 
hanya hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan 
membersihkan kalian sebersih-bersihnya.’”200

Di dalam kitab al-Durr al-Mantsûr karya Suyuthi, disebutkan 
riwayat dari Ibnu Abbas yang berkata, ““Aku telah menyaksikan 
Rasulullah saw selama sembilan bulan, di setiap harinya, beliau 
mendatangi pintu rumah Ali bin Abi Thalib di setiap waktu salat, 
198  Al-Thabari, tafsir ayat suci ini: 5/22, al-Durr al-Mantsûr: 5/199. Qutadah adalah 

satu di antara empat orang: Sadusi, Rahawi, Qaisi dan Anshari. Semua tsiqah. 
Keterangan biografi  mereka terdapat pada kitab Taqrîb al-Tahdzîb: 2/123.

199  Al-Thabari, tafsir ayat suci ini: 5/22.
200  Majma’ al-Zawâid: 1/169. Mungkin kata “tujuh belas bulan” merupakan 

kesalahan cetak. Yang benar adalah tujuh bulan. Para ulama rijâl al-hadîs 
menggolongkan Barazah ke dalam kelompok sahabat. Dia meninggal di 
Kufah pada tahun 60 atau 64 H. (Keterangan tentang biografi nya terdapat 
pada kitab Asad al-Ghâbah: 5/146).
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lalu berkata, ‘Salam sejahtera, rahmat Allah serta keberkahan 
dari-Nya atas kalian, hai Ahlulbait. Sesungguhnya Allah hanya 
berkehendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan 
membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Beliau melakukan itu di 
setiap hari sebanyak lima kali.”201

Dari Shahîh al-Tirmidzi, bahwa Anas bin Malik berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah saw telah menghampiri pintu 
rumah Fathimah selama enam bulan. Setiap kali beliau hendak 
pergi untuk melakukan salat Subuh, beliau berkata, ‘Salat, hai 
Ahlulbait! Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan 
dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-
bersihnya.’”202

Berikut ini kami bawakan teks hadis yang diambil dari al-
Isti’âb, bahwa Abu Hamra berkata, “Aku telah menghafalkan 
(hadis) dari Rasulullah saw di Madinah selama delapan bulan. 
Di selama itu, tidak sekali pun beliau pergi untuk melakukan 
salat Subuh melainkan mendatangi pintu rumah Ali ra terlebih 
dahulu. Kemudian beliau meletakkan tangannya di kedua sisi 
pintu, seraya bersabda, ‘Salat, wahai Ahlulbait. Sesungguhnya 
Allah hanya hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, 
dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.’”203

201    al-Durr al-Mantsûr: 5/119.
202     Hakim berkata, al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain (3/158), “Hadis ini sahih menurut 

standar dua Syekh, Bukhari dan Muslim.” Asad al-Ghâbah (5/521), Musnad 
Ahmad (3/258), Tafsîr al-Thabari Jâmi’ al-Bayân (5/22), Tafsîr Ibn Katsîr (3/483), 
al-Durr al-Mantsûr (5/199), Musnad al-Thayâlusi (8/274), Shahîh al-Tirmidzi 
(12/85), Kanz al-‘Umâl, cetakan pertama (7/103), Jâmi’ al-Ushûl (10/101, hadis 
no. 6691), dan Taysîr al-Wushûl (3/297). Anas bin Malik Anshari Khazraji, dia 
sendiri meriwayatkan bahwa dirinya pernah melayani Rasulullah saw selama 
sepuluh tahun. Dia wafat di Bashrah pada usia 90 tahun.

203    Al-Istî’ab, Asad al-Ghâbah, Majma’ al-Zawâid, Musykil al-Âtsâr, Tafsîr al-Thabari, 
Tafsîr Ibn Katsîr, al-Durr al-Mantsur karya Suyuthi.
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Dalam teks sebuah riwayat disebutkan selama enam bulan, 
dalam riwayat lain tujuh bulan, ada juga delapan bulan dan di 
riwayat yang lainnya sembilan bulan.204

Di dalam Majma’ al-Zawâid dan al-Durr al-Mantsur karya 
Suyuthi terdapat riwayat dari Abu Sa’id dengan beberapa 
perbedaan pada teksnya. Di dalamnya dikatakan bahwa Nabi 
saw telah mendatangi pintu rumah Fathimah selama empat 
puluh pagi seraya bersabda, “Salam sejahtera, rahmat dan 
keberkahan Allah atas kalian, Ahlulbait. Sesungguhnya Allah 
hanya berkehendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, 
dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Aku memerangi 
orang-orang yang kalian perangi dan aku akan berdamai dengan 
orang-orang berdamai dengan kalian.”205

Orang-Orang yang Menggunakan Ayat Sebagai Dalil 

Keutamaan Ahlulbait as

1. Hasan bin Ali as

Hakim di dalam al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain, bab Fadhâil 
(keutamaan) Hasan bin Ali as, dan Haitsami di dalam bab 
Fadhâil Ahl al-Bait, meriwayatkan bahwa Hasan bin Ali pernah 
berkhotbah di hadapan orang ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh 
dengan berkata di dalam khotbahnya:

204 Al-Istî’ab (2/598), Tafsîr al-Thabari (di dalam tafsir ayat ke-33 surah al-
Ahzab),Tafsîr Ibn Katsîr (di dalam tafsir ayat ke-33 surah al-Ahzab), al-Durr al-
Mantsur karya Suyuthi (di dalam tafsir ayat ke-33 surah al-Ahzab), Asad al-
Ghâbah (5/174), Majma’ al-Zawâid (9/121 dan 167), Musykil al-Âtsâr (1/338). 

Abu Hamra adalah pelayan Rasulullah saw. Dikatakan bahwa namanya adalah 
Hilal bin Harits atau Hilal bin Dzafr. (Asad al-Ghâbah: 5/174 dan Tahdzîb al-
Tahdzîb: 78/12). 

205    Majma’ al-Zawâid: 9/169, dan al-Durr al-Mantsûr, Suyuthi: 5/199.
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“Wahai manusia, barangsiapa yang telah mengenalku, 
sungguh dia telah mengenalku. Dan barangsiapa yang tidak 
mengenalku, (ketahuilah), aku adalah Hasan putra Ali, aku 
putra Nabi, aku putra sang wasi (pemegang wasiat), aku 
putra sang pembawa kabar gembira (al-basyîr), aku putra 
sang pemberi peringatan (al-nadzîr), aku putra sang penyeru 
kepada Allah dengan izin-Nya, aku putra sang lentera yang 
bercahaya, aku seorang di antara Ahlulbait yang Jibril turun 
kepada kami dan naik dari kami, dan aku seorang di antara 
Ahlulbait yang Allah Swt telah menghilangkan dosa dari 
mereka dan menyucikan mereka sesuci-sucinya.”206

Dalam Majma’ al-Zawâid dan Tafsîr Ibni Katsîr, diriwayatkan 
bahwa ketika Ali terbunuh, Hasan bin Ali menggantikannya 
sebagai khalifah. Pada saat dia sedang salat bersama orang-
orang, tiba-tiba seorang lelaki menikamkan sebilah belati ke 
pangkal pahanya. Disebabkan itu ia jatuh sakit selama berbulan-
bulan. Kemudian dia berdiri dan berkhotbah di atas mimbar, 
seraya berkata, “Wahai penduduk Irak, bertakwalah kalian kepada 
Allah atas kami. Karena kami adalah para pemimpin kalian, para 
tamu kalian, dan kami adalah Ahlulbait yang tentang mereka 
Allah Swt telah berfi rman, Sesungguhnya Allah hanya hendak 
menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan 
kalian sebersih-bersihnya. Pada saat itu, dia terus berbicara hingga 
tidak seorang pun yang hadir di masjid kecuali menangis. Dia 
(Haitsami) berkata, “Hadis ini diriwayatkan oleh Thabrani dengan 
para perawi yang tsiqah.”207

206  al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain, bab keutamaan Hasan bin Ali (3/172).
207   Majma’ al-Zawâid, Fadhâil Ahli al-Bait: 9/172, Tafsîr Ibn Katsîr (di dalam 
tafsir ayat ke-33 surah al-Ahzab): 3/486.
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2. Ummu Salamah

Di dalam kitab Musykil al-Âtsâr karya Thahawi terdapat 
riwayat dari Amrah Hamdaniyah, bahwa dia berkata, “Aku 
mendatangi Ummu Salamah, kemudian aku mengucapkan 
salam kepadanya.

Dia bertanya, ‘Wa’alaikumussalam. Siapa engkau?’

Aku menjawab, ‘Aku Amrah Hamdaniyah.’

Aku kembali berkata, ‘Wahai Ummul Mukminin, kabarkan 
kepadaku tentang lelaki yang terbunuh di antara kita (yang dia 
maksud adalah Ali bin Abi Thalib as) di hadapan orang yang 
mencintai dan orang yang membencinya?’

Dia balik bertanya, ‘Apakah engkau mencintainya atau 
membencinya?’

Aku menjawab, ‘Aku tidak mencintainya juga tidak 
membencinya.’

Dia berkata, “Allah Swt telah menurunkan ayat ini, 
Sesungguhnya Allah hanya berkehendak menghilangkan dosa dari 
kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya,’ 
sementara ketika itu di rumah(ku) tidak ada siapa pun kecuali 
Jibril, Rasulullah saw, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. Kemudian 
aku bertanya, ‘Ya Rasulullah, apakah aku termasuk ke dalam 
Ahlulbait?’ Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya terdapat kebaikan 
untukmu di sisi Allah Swt.’ Padahal seandainya Rasulullah saw 
berkata ‘Ya,’ itu lebih aku sukai ketimbang matahari terbit dan 
tenggelam.’”208

208    Musykil al-Âtsâr: 1/336.
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3. Sa’ad bin Abi Waqqash 

Diriwayatkan di dalam kitab Khashâish al-Nisâ dari Amir209 
bin Sa’ad bin Abi Waqqash yang berkata, “Mu’awiyah pernah 
memerintahkan Sa’ad seraya berkata, ‘Apa yang menghalangimu 
untuk mencaci Abu Turab?’ Sa’ad berkata, ‘Selama aku mengingat 
tiga hal yang pernah disabdakan oleh Rasulullah saw, aku tidak 
akan mencacinya. Jika aku memiliki salah satu saja darinya, itu 
lebih aku sukai lebih dari segala macam kebaikan. Aku pernah 
mendengar Rasulullah saw bersabda kepadanya di saat beliau 
meninggalkannya untuk tidak ikut serta dalam beberapa 
peperangan. Lalu Ali bertanya kepada beliau, ‘Ya Rasulullah, 
apakah Anda meninggalkanku bersama para perempuan dan 
anak-anak?’ Rasulullah saw bersabda, ‘Apakah engkau tidak rela 
bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi 
Musa, hanya saja tiada kenabian setelahku.’ Aku juga pernah 
mendengar beliau bersabda di saat terjadi perang Khaibar, ‘Besok, 
aku akan menyerahkan panji kepada seorang lelaki yang mencintai 
Allah dan Rasul-nya serta dicintai Allah dan Rasul-Nya.’ Ketika itu, 
kami semua berharap untuk menerimanya (panji). Kemudian 
Rasulullah saw berkata, ‘Panggilkan Ali kepadaku.’ Ali pun datang 
dalam keadaan sakit mata. Lalu Rasulullah saw meludahi kedua 
matanya, dan menyerahkan panji itu kepadanya. Tatkala turun 
ayat, Sesungguhnya Allah hanya berkehendak menghilangkan 
dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-
bersihnya, Rasulullah saw memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan 
Husain, lalu berkata, ‘Ya Allah, mereka inilah Ahlulbaitku.’”210

Di dalam Tafsîr Ibni Jarir, Tafsîr Ibni Katsîr, al-Mustadrak ‘alâ al-
Shahîhain, dan Musykil al-Âtsâr, diriwayatkan bahwa Sa’ad berkata, 

209  Amir bin Sa’ad bin Abi Waqqash adalah perawi yang hadisnya diriwayatkan 
oleh semua penulis al-Kutub al-Sittah. Tentangnya Ibnu Hajar berkata, “Dia 
perawi tsiqah dari generasi ketiga. Wafat pada 104 H.

210   Khashâish al-Nisâ: hal. 4.
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“Tatkala turun kepada Rasulullah saw wahyu (Sesungguhnya 
Allah hanya hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, 
dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.), beliau memanggil 
Ali, kedua putranya (Hasan dan Husain) dan Fathimah, kemudian 
memasukkan mereka ke dalam jubahnya, lalu berkata, ‘Mereka 
inilah keluargaku dan Ahlulbaitku.’”211

4. Ibnu Abbas

a.  Di dalam Târîkh al-Thabari dan Târîkh Ibn Katsîr diriwayatkan 
bahwa tatkala Umar berkata kepada Ibnu Abbas, “Tidak. 
Demi Allah, hati-hati kalian, hai Bani Hasyim, tidak 
menyukai kecuali kedengkian yang tidak berubah, iri dan 
khianat yang tidak pernah hilang,” Ibnu Abbas berkata 
kepadanya, “Tunggu, wahai Amirul Mukminin, janganlah 
engkau menyifati hati-hati suatu kaum yang Allah Swt 
telah menghilangkan dosa dari mereka dan menyucikan 
mereka sesuci-sucinya dengan dengki dan khianat. Karena 
hati Rasulullah saw adalah satu di antara hati-hati Bani 
Hasyim.”212

b. Di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Khashâish al-Nisâ, 
al-Riyadh al-Nadhirah karya Muhibb Thabari dan Majma’ 
al-Zawâid karya Haitsami diriwayatkan dari Amr bin 
Maimun213  yang berkata (teks riwayat diambil dari Musnad 
Ahmad), “Sesungguhnya aku berada bersama Ibnu Abbas 
ketika datang kepadanya sembilan kabilah yang berkata, 
‘Wahai Ibnu Abbas, engkau yang ikut bersama kami 

211  Tafsîr al-Thabari (22/7), Tafsîr Ibn Katsîr (3/485), al-Mustadrak ‘alâ al-
Shahîhain (3/147), Musykil al-Âtsâr (1/336).

212   Târîkh al-Thabari: 5/31.
213  Amr bin Maimun Audi adalah seorang di antara tabiin, tsiqah, dan semua 

penulis al-Kutub al-Sittah meriwayatkan hadis darinya. Dia meninggal di 
Kufah pada tahun 74 H. (Taqrîb al-Tahdzîb: 2/80).
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atau mereka yang pergi meninggalkan kita?’ Ibnu Abbas 
berkata, ‘Aku yang ikut bersama kalian.’” Amr mengatakan, 
“Ketika itu dia (Ibnu Abbas) masih sehat, sebelum dia buta. 
Kemudian mereka mulai berbincang-bincang dan kami 
tidak mengetahui apa yang telah mereka bicarakan. Lalu 
dia kembali datang seraya mengibaskan bajunya, dan 
berkata, ‘Ah, mereka telah mencaci seorang lelaki (yang 
dimaksud adalah Imam Ali as) yang memiliki sepuluh..,’ 
hingga perkataannya, ‘Dan Rasulullah saw telah mengambil 
bajunya, lalu meletakkannya di atas Ali, Fathimah, Hasan 
dan Husain, kemudian membaca, Sesungguhnya Allah 
hanya berkehendak menghilangkan dosa dari kalian, hai 
Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.’’”214

5. Watsilah bin Asqa’

Thabari di dalam kitab Tafsir-nya, Ahmad bin Hambal di 
dalam kitab Musnad-nya, Hakim di dalam kitab Musnad-nya 
berkata, ‘Hadis ini sahih menurut standar dua Syekh (Bukhari 
dan Muslim)’, Baihaqi di dalam kitab Sunan-nya, Thahawi 
di dalam kitab Musykil al-Âtsâr, dan Haitsami di dalam kitab 
Majma’ al-Bayân, semuanya meriwayatkan dari Abu Ammar 
215 yang berkata (teks riwayat di ambil dari kitab Tafsîr Thabari), 
“Aku sedang duduk di samping Watsilah bin Asqa’ ketika 

214  Musnad Ahmad cetakan I (1/331), Musnad Ahmad cetakan II (5/3062); di 
dalam riwayat Musnad Ahmad ini, Ibnu Abbas telah menyebutkan sepuluh 
keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nasai telah mengeluarkan juga riwayat ini di 
dalam kitab Khashâish-nya (hal.11). Muhibb Thabari meriwayatkannya di 
dalam al-Riyâdh al-Nadhirah (2/269). Haitsami meriwayatkanya di dalam 
Maj’ma’ al-Zawâid (9/119).

215  Abu Ammar adalah Syaddad bin Abdullah Qurasy Dimasyqi. Dia adalah perawi 
tsiqah dari generasi keempat. Semua penulis Kutub Sittah meriwayatkan 
hadis darinya. Keterangan tentang biografi nya terdapat pada kitab Taqrîb al-
Tahdzîb: 2/80.
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orang-orang sedang menyebut-nyebut Ali ra, lalu mereka 
mencelanya. Ketika mereka hendak pergi, dia (Watsilah) 
berkata, ‘Duduklah, aku akan mengabarkan tentang orang 
yang telah kalian cela. Aku berada bersama Rasulullah saw 
ketika datang kepada beliau Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. 
Kemudian beliau menutupi mereka semua dengan kain, lalu 
bersabda, ‘Ya Allah, mereka ini adalah Ahlulbaitku. Ya Allah, 
hilangkanlah dosa-dosa dari mereka dan sucikanlah mereka 
sesuci-sucinya.’’”216

Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadis di dalam kitab Târîkh-
nya dengan rincian yang lebih banyak.

Di dalam kitab Asad al-Ghâbah, diriwayatkan dari Syaddad 
bin Abdullah yang berkata, “Aku telah mendengar Watsilah 
bin Asqa’, tatkala kepala Husain tiba, kemudian seorang 
lelaki dari kalangan penduduk Syam melaknatnya serta 
melaknat ayahnya, ketika itu Watsilah berdiri, lalu berkata, 
‘Demi Allah, aku senantiasa mencintai Ali, Hasan, Husain 
dan Fathimah, semenjak aku mendengar Rasulullah saw 
berkata sekaitan dengan mereka, Sesungguhnya Allah hanya 
berkehendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, 
dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.’’”217

Diriwayatkan juga dari Ummu Salamah di dalam Musnad 
Ahmad, Tafsîr al-Thabari dan Musykil al-Âtsâr, bahwa Syahr bin 
Husyab218  berkata, “Aku telah mendengar Ummu Salamah, 
istri Nabi saw, ketika sampai kabar tentang kematian 

216  Musykil al-Âtsâr, Thahawi (1/346), Tafsîr al-Thabari (22/6), Musnad Ahmad 
(4/107), Maj’ma’ al-Zawâid (9/167), al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain (2/416 dan 
3/147), Sunan al-Baihaqi (2/152), Tafsîr Ibn Katsîr (3/484), Târîkh Ibn ‘Asâkir 
(5/1/16).

217  Asad al-Ghâbah: 2/20. 
218  Syahr bin Husyab Asy’ari Syami adalah seorang perawi jujur dari generasi 

ketiga. Semua penulis al-Kutub al-Sittah meriwayatkan hadis darinya. Dia 

Pust
ak

a 
Syi

ah



194
Muhammad Mahdi Ashifi 

Husain, kemudian penduduk Irak melaknatnya, dia (Ummu 
Salamah) berkata, ‘Mereka telah membunuhnya, semoga 
Allah membunuh mereka. Mereka telah mencelakainya dan 
menghinakannya, semoga Allah melaknat mereka. Sungguh 
aku telah menyaksikan Rasulullah saw...,’ hingga perkataannya, 
‘... Kemudian Nabi saw membentangkan kain Kisa dari Khaibar, 
lalu menutupkannya kepada mereka semua, seraya bersabda, 
‘Ya Allah, (inilah) Ahlulbaitku, maka hilangkanlah dosa dari 
mereka dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.’’”219

5. Ali bin Husain al-Sajjad    

Ketika menafsirkan ayat suci ini (ayat ke-33 surah al-Ahzab), 
Thabari, Ibnu Katsir dan Suyuthi meriwayatkan bahwa Ali bin 
Husain telah berkata kepada seorang lelaki di antara penduduk 
Syam, “Apakah engkau tidak membaca di dalam surah al-
Ahzab, Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan 
dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian 
sebersih-bersihnya.” 

Lelaki itu berkata, “Apakah kalian adalah mereka (Ahlulbait)?”

Dia berkata, “Ya.”220

Riwayat lengkapnya sebagaimana yang terdapat di dalam 
kitab Maqtal al-Kharazmi berikut ini:

Ketika Ali Sajjad beserta seluruh tawanan dibawa ke Syam, 
setelah terbunuhnya cucu Rasulullah saw, Husain, saat mereka 
berdiri di salah satu panggung tempat diperlihatkannya 

meninggal pada tahun 112 H. Adapun keterangan tentang biografi nya 
terdapat pada kitab Taqrîb al-Tahdzîb: 1/355.

219  Kami telah meringkas hadis ini. Adapun teks lengkapnya ada pada kitab 
Musnad Ahmad (6/298),  Tafsîr al-Thabari (22/6),  Musykil al-Âtsâr (1/335), dan 
Târîkh Ibn ‘Asâkir (5/1/14).

220    Tafsîr al-Thabari (7/22), Tafsîr Ibn Katsîr (3/486), al-Durr al-Mantsûr (5/199).
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para tawanan, seorang lelaki tua menghampirinya, lalu 
berkata, “Segala puji bagi Allah Yang telah membunuh kalian, 
membinasakan kalian, menenangkan hamba-hamba-Nya 
dari (kejahatan) orang-orang kalian, dan menjaga Amirul 
Mukminin dari (makar) kalian.”

Kemudian Ali bin Husain berkata kepadanya, “Wahai orang 
tua, apakah engkau membaca al-Quran?”

Lelaki tua itu menjawab, “Tentu.”

Ali bin Husain berkata, “Apakah engkau pernah membaca ayat, 
Katakanlah (hai Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu 
sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kecintaan terhadap al-
Qurba (keluarga).”221?”

Dia menjawab, “Aku telah membacanya.”

Ali bin Husain bertanya lagi, “Apakah engkau juga telah 
membaca fi rman Allah Swt, Dan berikanlah kepada al-Qurba 
(keluarga) haknya.”222

Dan fi rman-Nya Swt, Ketahuilah, sesungguhnya apa saja 
yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 
sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, al-Qurba (keluarga 
Rasulullah)223?”

Lelaki tua itu menjawab, “Ya.”

Ali bin Husain berkata, “Demi Allah, kamilah yang dimaksud al-
Qurba (keluarga) di dalam ayat-ayat tersebut. Apakah engkau 
telah membaca fi rman-Nya Swt, Sesungguhnya Allah hanya 

221   QS. al-Syuura [42]: 23.
222   QS. al-Isra [17]: 26.
223     QS. al-Anfal [8]: 41.
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berkehendak menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, 
dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.224?”

Dia menjawab, “Ya.”

Ali bin Husain kemudian berkata, “Kamilah Ahlulbait yang 
telah dikhususkan dengan ayat Tathhir.”

Lelaki tua itu berkata, “Demi Allah atas dirimu, apakah benar 
kalian adalah mereka?”

Ali bin Husain berkata, “Demi hak kakek kami, Rasulullah. 
Sesungguhnya kami adalah mereka. Tanpa keraguan.”

Seketika lelaki tua itu terdiam seraya menyesali apa yang 
telah dikatakannya. Lalu dia mengangkat kepalanya ke langit, 
kemudian berkata, “Ya Allah, sungguh aku bertobat pada-Mu 
dari kebencian kepada mereka. Dan sungguh aku berlepas diri 
kepada-Mu dari musuh Muhammad dan keluarga Muhammad 
dari kalangan jin dan manusia.”225

Kami cukupkan sekian penyebutan riwayat-riwayat hadis 
Kisa226 karena kami kira semua itu sudah cukup menjadi 
pendukung bagi siapa pun yang ingin berpegangan kepada al-
Quran serta mendapatkan tafsiran-tafsirannya dari Rasulullah 
saw.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang 

224   Al-Ahzab: 33.
225   Maqtal al-Kharazmi: 2/61, cetakan Najaf.
226  Hadis-hadis lain tentang  persoalan ini dapat anda temukan di sumber-

sumber lain, seperti di dalam keterangan biografi  ‘Athiyah di dalam kitab 
Asad al-Ghâbah (3/413), al-Ishâbah (3/489), Târîkh Baghdâd (10/278), riwayat 
Hakim Sa’id di dalam Tafsîr al-Thabari (22/5), di dalam riwayat-riwayat lain 
yang terdapat di dalam Musnad Ahmad (6/30), Asad al-Ghâbah (2/12 dan 
4/29), Majma’ al-Zawâid (9/206 dan 207), Dzakhâir al-‘Uqbâ karya Thabari (hal. 
21), al-Isti’âb (2/460), dan Ibnu ‘Asâkir (5/1/13 – 16).

Pust
ak

a 
Syi

ah



197
Rahasia dan Manifestasi Kemaksuman Ahlulbait Nabi Saw

menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. (QS. 
Qaf [50]: 37).

Ringkasan dari Riwayat-Riwayat yang Telah Disebutkan

Ringkasan kisah hadis Kisa yang terangkai dari riwayat-riwayat 
yang telah kita sebutkan adalah sebagai berikut:

Bahwa Rasulullah saw sedang berada di rumah Ummu 
Salamah tatkala beliau menyaksikan rahmat turun. Kemudian 
beliau bersabda, “Panggilkan kepadaku, panggilkan kepadaku!” 
Mereka bertanya, “Siapa, wahai Rasulullah?” Rasulullah saw 
menjawab, “Ahlulbaitku: Ali, Fathimah, Hasan dan Husain.”

Kemudian mereka datang dan berkumpul di sekitar Nabi saw 
dengan beralaskan tikar. Lalu beliau menutupi mereka dan juga 
diri beliau sendiri dengan kain Kisa Khaibar yang terbuat dari 
bulu hitam. Setelah itu beliau bersabda, “Ya Allah, mereka inilah 
keluargaku. Maka curahkanlah salawat terhadap Muhammad 
dan keluarga Muhammad.” Seketika itu Allah ‘Azza wa Jalla 
menurunkan ayat,  Sesungguhnya Allah hanya berkehendak 
menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan 
kalian sebersih-bersihnya.

Ketika itu tirai menghalangi Ummu Salamah. Ummu Salamah 
menceritakan, “Saat itu aku duduk di dekat pintu rumah, sementara 
di dalam rumah ada tujuh orang saja: Jibril, Mikail, Rasulullah, Ali, 
Fathimah, Hasan dan Husain. Aku pun memasukkan kepalaku ke 
dalam rumah, lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah, apakah aku 
tidak termasuk ke dalam Ahlulbait?” Ummu Salamah kemudian 
berkata, “Demi Allah, aku tidak mendapatkan kenikmatan. 
Rasulullah berkata, ‘Sesungguhnya engkau menuju kepada 
kebaikan, sesungguhnya engkau menuju kepada kebaikan, dan 
engkau termasuk seorang di antara istri-istri Nabi.’”
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Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ummu Salamah 
berkata, “Aku tidak termasuk ke dalam Ahlulbait. Rasulullah saw 
bersabda, ‘Sesungguhnya engkau menuju kepada kebaikan. Tapi 
mereka inilah Ahlulbaitku. Ya Allah, Ahlulbaitku lebih berhak.’”

Di dalam kisah ini, Nabi saw telah membedakan Ahlulbait 
dari selain mereka. Beliau juga telah menerangkan ayat suci ini 
dengan perkataan dan perbuatan beliau, seperti sabda beliau, 
“Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa dari 
kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya,’ 
aku dan Ahlulbaitku-lah orang-orang yang disucikan dari segala 
dosa.”

Beliau pun mengumumkan hal tersebut di masjidnya, di 
hadapan banyak kaum muslimin, dengan cara beliau mendatangi 
pintu rumah Ali dan Fathimah di setiap waktu salat, lalu berkata, 
“Salam sejahtera, rahmat Allah serta keberkahan dari-Nya 
atas kalian, hai Ahlulbait. Sesungguhnya Allah hanya hendak 
menghilangkan dosa dari kalian, hai Ahlulbait, dan membersihkan 
kalian sebersih-bersihnya.”

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa tidak sekalipun 
Rasulullah saw melakukan salat Subuh, melainkan sebelumnya 
beliau menghampiri pintu rumah Ali, lalu meletakkan tangannya 
di kedua sisi pintu, seraya mengatakan perkataan yang tadi.

Sebagian sahabat menyebutkan bahwa kedatangan 
Rasulullah saw ke pintu rumah Ali dan Fathimah berlangsung 
selama enam bulan, sebagian menyebutkan tujuh bulan, 
sebagian lain delapan bulan, dan sebagian lain lagi sembilan 
bulan. Ada juga yang mengatakan kurang dari itu dan ada 
juga yang mengatakan lebih dari itu. Semua itu beliau lakukan 
dengan tujuan untuk menjelaskan kepada umat sepeninggalnya 
dengan perkataan dan perbuatan, siapakah mereka Ahlulbait 
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yang ayat suci ini telah diturunkan berkaitan dengan mereka 
dan apa makna yang terkandung di dalamnya. Semua yang 
telah beliau lakukan sekaitan dengan persoalan ini adalah dalam 
rangka mengamalkan fi rman Allah Swt, Dan Kami turunkan 
kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia 
apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 
memikirkan(nya). (QS. al-Nahl [16]: 44).

Maka tersohorlah hal itu sedemikian rupa, sehingga Ahlulbait 
dan para sahabat beliau pun menggunakan ayat suci ini sebagai 
hujah (sepeninggal beliau). Misalnya, Imam Hasan as, salah seorang 
dari lima anggota Kisa, di dalam khotbah yang disampaikan oleh 
setelah ayahnya meninggal, dia berkata, “Aku adalah seorang di 
antara Ahlulbait yang Allah Swt telah menghilangkan dosa dari 
mereka dan menyucikan mereka sesuci-sucinya.”

Di khotbahnya yang lain, setelah terjadi penikaman terhadap 
dirinya, dia mengatakan, “Dan kami adalah Ahlulbait yang Allah 
‘Azza wa Jalla telah berfi rman tentang mereka, Sesungguhnya 
Allah hanya berkehendak menghilangkan dosa dari kalian, hai 
Ahlulbait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.” 

Kemudian Ummu Salamah pun membacakannya (ayat Tathhir) 
kepada Amrah Hamdaniyah ketika dia bertanya kepadanya 
tentang Imam Ali as setelah kematiannya.

Lalu Sa’ad bin Waqqash berargumen dengan menggunakannya 
untuk menolak perintah Mu’awiyah yang menyuruhnya untuk 
mencela Abu Turab (Imam Ali).

Ibnu Abbas juga telah menyebutkannya sebagai salah satu 
di antara sepuluh keutamaan yang dimiliki Imam Ali as setelah 
kepergian kabilah-kabilah yang telah datang kepadanya, 
kemudian mereka mencaci maki Imam as.
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Tidak ketinggalan, sahabat Watsilah pun membacakannya 
sebagai sanggahan terhadap orang yang telah ikut-ikutan 
mencela Imam Ali.

Ummu Salamah juga meriwayatkan hadis tentangnya di 
saat sampai kepada dia berita kematian Husain dan pelaknatan 
penduduk Irak terhadapnya, sebagaimana yang juga telah 
dilakukan oleh Watsilah.

Yang terakhir, Ali bin Husain juga telah membacakannya 
kepada seorang lelaki tua dari kalangan penduduk Syam yang 
telah memuji Yazid dan mencaci maki mereka (Ahlulbait).

Pada akhirnya, kami ucapkan, “Alhamdulillâhi Rabbil ‘Âlamîn.”

Daftar Pustaka

(Sesuai dengan Urutan Masa Penulisannya)

Al-Quran al-Karim.

Musnad al-Thayâlisi – Abu Sulaiman bin Daud Thayâlisi (w. 204 
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Musnad Ahmad – Abu Abdillah Muhammad bin Hambal 
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Khashâish Amîr al-Mukminîn – Abu Abdirrahman, Ahmad bin 
Syu’aib Nasai (w. 303 H); cetakan Najaf, 1369 H.
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Jâmi’ al-Bayân fî Tafsîr al-Qur’ân –Abu Ja’far Muhammad bin 
Jarir Thabari (w. 310 H); Bulaq, 1323 – 1329 H.

Târîkh al-Umam wa al-Mulûk – tanpa nama penulis; cetakan 
pertama di Mesir, percetakan al-Husainiyah, tanpa tahun.

Musykil al-Âtsâr – Abu Ja’far, Ahmad bin Muhammad Thahawi 
Hanafi  (w. 321 H); cetakan Haidar Âbâd, 1333 H.

Al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhain – Abu Abdillah, Muhammad 
bin Abdillah, Hakim (w.: 405 H); cetakan Haidar Âbâd, 1334 H.

Al-Sunan al-Kubrâ –Abu Bakr Ahmad bin Husain Baihaqi Syafi ’i 
(w. 458 H); cetakan Haidar Âbâd, 1346-1354 H.

Târîkh Baghdâd – Khathib Baghdadi, Ahmad bin Ali bin Tsabit 
(w. 462 H); cetakan Kairo, 1349 H.

Al-Isti’âb – Abu Amr, Yusuf bin Abdillah Asy’ari (w. 463 H); 
cetakan II, Haidar Âbâd, 1336 H.

Mufradâh al-Qur’ân – Abu al-Qâshim, Husain bin Muhammad 
Raghib shfahani (w.: 502 H); cetakan Kairo, 1324 H.

Maqtal al-Khawârizmi – Abu Muayad, Muwaffi  q bin Ahmad, 
Akhthab Kharazm Kharazmi (w. 568 H); cetakan Najaf.

Jâmi’ al-Ushûl –Ibnu Atsir (w. 606 H); cetakan Kairo, 1368 H.

Asad al-Ghâbah –Ibnu Atsir, Ali bin Muhammad Syaibani (w. 
630 H); cetakan Kairo 1280.

Al-Kâmil fî al-Târîkh – tanpa nama penulis; cetakan Kairo, 1348 
– 1354 H.

Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân – Abu Abdillah bin Ahmad Qurthubi 
(w. 671 H); cetakan Kairo, 1387 H.

Dzakhâir al-‘Uqbâ fî Manâqib Dzawi al-Qurbâ –Abu Ja’far, 
Ahmad bin Abdillah, Muhibbuddin Thabari Syekh Syafi ’iyah (w. 
694 H); cetakan Kairo, 1356 H.
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1372 H.

Tafsîr al-Qur’ân al-‘Adzîm – Abu Fida, Ismail bin Katsir Qurasy 
Syafi ’i (w. 774 H); cetakan Kairo, tanpa tahun.

Haitsami (w. 807 H); cetakan Beirut, 1967 H.

Al-Ishâbah fî Ma’rifati al-Shahâbah – Abu Fadhl, Ahmad bin Ali 
‘Asqalani, yang dikenal dengan panggilan Ibnu Hajar (w. 852 H); 
cetakan Kairo, 1358 H.

Tafsîr Tsa’âlabi –Ibnu Zaid Abdurrahman bin Muhammad 
Tsa’alabi (w. 875 H); cetakan al-Jazair, 1327 H.

Tahdzîb al-Tahdzîb – tanpa nama penulis; cetakan I, Kairo, 1358 H.
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Al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma’tsûr – Abu Bakr, 
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Pengantar Penerjemah

Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

Salah satu topik perdebatan yang paling panas di antara 
berbagai mazhab pemikiran Islam adalah konsep taharah 
(penyucian) dan ‘ishmah (kemaksuman) para nabi, rasul, para 
penggantinya (Imam) dan pemandu Ilahi. Masing-masing 
peranan Ilahiah ini memiliki lingkup tanggung jawab sendiri-
sendiri, tetapi mereka semua memiliki satu hal secara umum, yakni 
dipilih oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan bagi umat manusia.

Dalam peran kritis semacam ini bagi umat manusia, tak 
terelakkan lagi bahwa orang-orang yang memangku peran yang 
telah ditetapkan ini haruslah orang yang dijaga kesuciannya dan 
maksum dari dosa, kesalahan, kekeliruan atau perbuatan tidak 
benar apa pun. Yang jelas, para nabi, rasul dan para penggantinya 
(Imam) diutus kepada umat manusia untuk menegakkan standar 
yang benar bagi mereka dan mengabdi sebagai model teladan 
dan sempurna bagi mereka untuk ditiru.

Karenanya Allah Swt memerintahkan dalam al-Quran kepada 
orang-orang beriman, Hai orang-orang yang beriman, taatilah 
Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. 
al-Nisa [4]:59)
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Ayat ini menunjukkan otoritas tinggi yang diberikan kepada 
nabi dan Imam karena mereka tanpa dosa (maksum) dan bebas 
dari segala jenis kesalahan dan dosa. Kalau tidak, Allah tidak akan 
memerintahkan kita untuk mematuhi mereka tanpa syarat.

Tanpa adanya jaminan ini bagi para pemimpin Ilahiah ini, 
tidak ada jaminan bahwa mereka akan menyampaikan pesan 
secara tepat seperti yang Allah Swt maksudkan, atau bahwasanya 
kepatuhan kita kepada mereka tidak akan disatukan dengan 
kepatuhan kepada Allah Swt. Tidak ada jalan bagi manusia untuk 
yakin dengan kepercayaan sepenuhnya bahwa para nabi dan 
Imam ini tidak memerintahkan untuk melanggar Tuhan atau 
mereka sendiri menjadi tersesat disebabkan kepentingan pribadi 
atau duniawi.

Dari ayat 4:59 juga jelaslah bahwa Ulil Amri telah diberi 
otoritas ini juga atas umat muslim sebagaimana otoritas Rasul 
dan bahwasanya kepatuhan kepada Ulil Amri memiliki nilai yang 
sama dengan kepatuhan kepada Rasul. 

Konsekuensinya adalah Ulil Amri juga harus bersih dari dosa 
(maksum) dan bebas dari segala jenis kesalahan, kalau tidak, 
kepatuhan kepada mereka tidak akan dianggap sama dengan 
kepatuhan kepada Nabi tanpa syarat apa pun.

Tentunya, riwayat termasyhur tentang Hadis Kisa menegaskan 
bahwa Allah Swt ingin dan berkehendak bahwa kekasih-Nya, 
Nabi saw dan Ahlulbaitnya as disucikan melalui penyucian yang 
diwahyukan dalam ayat 33 surah al-Ahzab, Sesungguhnya Allah 
bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlulbait 
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (QS. al-Ahzab 
[33]:33)
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Sebagaimana kita ketahui, bilamana Sang Pencipta 
menghendaki sesuatu, Dia hanya mengatakan, “Jadilah!” maka 
terjadilah ia. (QS. Yâsîn [36]:82)

Supaya kita memahami dan mengikuti perintah yang 
disampaikan dalam ayat ini, kita harus terlebih dahulu mengerti 
implikasi dari ayat yang disebutkan di atas, yakni penyucian dan 
kemaksuman imperatif dan esensial dari para khalifah Ilahi di 
muka bumi. Tanpa menyisipkan dan menancapkan keyakinan 
ini dalam pikiran kita, ketakwaan kita, ketaatan kita dan cinta 
kita terhadap para pemimpin Ilahiah ini akan dipertanyakan dan 
tidak pasti.

Yang jelas, jika kita tidak memiliki kepercayaan 100% pada 
kemaksuman mereka yang kita ikuti dan kita ambil sebagai model 
teladan, lantas bagaimana bisa kita yakin bahwa jalan yang kita 
tempuh sungguh-sungguh jalan yang benar? Bagaimana bisa 
kita menyebarkan ajaran para Imam dari keturunan Nabi suci 
saw kepada anak-anak kita apabila kita tidak menetapkan pada 
diri kita atau kepada mereka (anak-anak) akan karakter sempurna 
dan kepribadian maksum mereka (para Imam)?

Tulisan ini adalah sebuah upaya sederhana untuk terus berjalan 
di jalan pengenalan atribut esensial kesucian dan kemaksuman 
yang pasti ada pada seluruh wakil Tuhan. 

Semoga Allah membimbing kita pada keyakinan dan 
kepastian terhadap status Ilahiah yang agung dan posisi tanpa 
cela para Imam maksum dari Ahlulbait Rasulullah saw! 

Jerrmein Abu Shahba
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Pendahuluan 

Saudara-saudara yang terhormat, dalam upaya ini, kita akan 
mencoba meneliti sebuah topik doktrinal yang sangat penting, 
yang merupakan salah satu fondasi keyakinan dan keimanan 
yang benar yang harus tertanam dalam hati dan pikiran setiap 
mukmin pada Allah Swt sehingga iman (akidah) menjadi 
sempurna. 

Topik kontroversi ini tentang thaharah dan ‘ishmah (kesucian 
dan kemaksuman) para nabi, rasul, Imam atau wasi (para penerus 
setelah nabi) yang secara khusus ditunjuk dengan perintah Allah 
Swt.

Para wali Tuhan ini semuanya adalah bagian dari satu rantai 
yang tidak terpisah ataupun menyimpang satu sama lain. Mereka 
melengkapi satu sama lain dalam peran dan misinya, sekalipun 
peran individu dan tempat spesifi knya berbeda satu sama lain.

Telah terjadi sebuah diskusi yang memanas seputar topik 
ini dan juga menjadi kewajiban kita untuk meneliti dan 
mempelajarinya secara saksama, hati-hati, objektif, rasional dan 
inklusif. Penelitian ini harus dilakukan dengan keterangan dan 
petunjuk dari apa yang telah diwahyukan oleh Allah Swt dalam 
kitab-Nya dan hadis Rasulullah saw serta hadis riwayat sahih 
yang ada dalam sebagian besar kitab. Keputusan yang logis 
harus ditetapkan dengan pikiran terbuka dan matang dan Allah 
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Swt adalah Penolong kita, insya Allah! Kita berusaha dan berdoa 
supaya mendapat petunjuk dan pengetahuan dari-Nya, karena 
Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Pertanyaan Penelitian Pertama

Apa itu taharah? Apa itu ‘ishmah?

Thaharah           menurut defi nisi linguistiknya, merujuk 
pada proses pembersihan dan menghilangkan apa saja yang 
mungkin menodai benda tersebut (seperti kotor, noda, bau, 
kuman) dengan sesuatu yang tidak diinginkan atau berbahaya 
bagi orang tersebut. Sementara pengertian religius atau spiritual 
dari taharah, taharah berarti penyucian dan pembersihan tubuh, 
benda, jiwa dan hati dari segala sesuatu yang Allah perintahkan 
supaya mereka menyucikan diri darinya dan dengan cara yang 
Dia perintahkan dan sebutkan.

Proses taharah (pembersihan) bisa dilakukan oleh diri Anda 
sendiri pada diri Anda sendiri atau pada orang lain, sebagaimana 
orang-orang bisa melakukannya terhadap Anda. Ada korelasi 
kuat antara efi siensi pembersihan dan kemampuan dari orang 
yang melaksanakan aturan itu, yang dirujuk sebagai Muthahhir                             
.                  Semakin berpengetahuan, berpengalaman dan kompeten 
orang itu dalam mencapai kebersihan dan penyucian, semakin 
efi sien dan sempurna hasil dari penyucian itu. Dengan kata 
lain, jika kemampuan Muthahhir itu sekitar 60%, kita juga bisa 
memprediksi bahwa efi siensi proses tathhir tersebut kira-kira 
juga akan menjadi 60%.

Kita memiliki tiga hal komponen: muthahhir ((������((������, , 
muthahhar ((������ ((������, dan proses tathhir (( ((����������. Muthahhir adalah 
orang atau sesuatu yang berusaha menyucikan, sedangkan 
Muthahhar adalah orang atau sesuatu yang akan dibersihkan 
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dan disucikan.  Tathhir adalah proses ketika penyucian tersebut 
terjadi.

Misalnya, jika Anda mengirim pakaian Anda untuk dicuci 
di tempat binatu, pakaian Anda adalah muthahhar, tempat 
binatu adalah muthahhir, sedangkan cara atau aturan yang 
diselenggarakan oleh tempat binatu itu untuk mencuci pakaian 
tersebut adalah proses tathhir (pembersihan). Bahasa logikanya, 
pembersihan dari pakaian Anda akan bergantung pada profi siensi 
dan kompetensi muthahhir tersebut.

Sementara makna spiritual dari taharah, Anda juga 
bisa melakukannya pada diri Anda sendiri, atau orang lain 
bisa melakukannya pada Anda dan tentunya secara logika 
aturan hubungannya juga berlaku sebagaimana disebutkan 
sebelumnya. 

Tathhir spiritual ada dua jenis:

1) pembersihan fi sik dan penyucian benda-benda materi yang 
bisa Anda lihat dan Anda rasakan, seperti pakaian atau tubuh.

2) pembersihan dan penyucian spiritual hal-hal yang bersifat 
moral dan tidak bisa Anda lihat atau sentuh, seperti hati, jiwa 
atau pikiran. 

Logikanya, jenis penyucian kedua lebih abstrak dan sulit untuk 
diselesaikan karena Anda berusaha untuk menyucikan sesuatu 
yang tidak terlihat atau dirasakan. Proses tathhir ini non-spesifi k. 
Pengalaman dan kemampuan dari orang yang melakukannya 
juga bisa terbatas. Ini disebabkan kemampuan dan pengalaman 
muthahhir bergantung pada kemampuan dan pengalaman guru 
asalnya.

Jadi, jika guru asalnya kurang memiliki keahlian dan 
pengalaman, orang yang menyucikan (muthahhir) juga akan 
kurang memilikinya. Jika kemampuan dan pengetahuan guru itu 
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minimal, kemampuan dan pengetahuan murid yang belajar dari 
gurunya itu juga akan minimal. Jenis tathhir yang tidak terasa 
dan tidak terlihat ini juga bisa dilakukan oleh diri Anda sendiri 
sebagaimana Anda bisa mencobanya untuk membersihkan 
dan menyucikan hati, jiwa, pikiran dan roh Anda melalui ibadah 
dan mengingat Allah Swt (contohnya: salat, doa, puasa, haji, 
perbuatan baik, membaca, dan lain-lain). Orang lain juga bisa 
melakukan proses ini pada Anda, seperti syekh, ulama, guru-
guru spiritual, institusi agama dan hawzah. 

Sementara arti dari ‘ishmah ((((�������� bermakna perlindungan 
dan penjagaan. Ya’shim merujuk pada perbuatan melindungi 
, sedangkan ‘âshim ((((���������� adalah orang atau sesuatu yang 
melindungi. Ma’shum adalah orang atau sesuatu yang berusaha 
untuk dilindungi oleh ‘ashim, yang mana terjadinya dan efi siensi 
dari ‘ishmah ini dijamin 100%.

Sekarang, jika orang mencari perlindungan, tetapi efi siensi 
atau penerimaan perlindungan tidak dijamin oleh ‘âshim, maka 
dia tidak lagi disebut ma’shum (����������), melainkan dia disebut  
mu’tâshim (�������)(�������) karena dia tidak yakin ‘âshim akan menerima 
atau mampu untuk melindunginya atau tidak. 

Lebih lanjut, jika orang itu secara aktif atau bersikeras 
mencari perlindungan dan menggunakan segala cara untuk 
mendapatkannya, yang juga tidak dijamin, dia disebut musta’shim 
((((��������������. .  Karenanya, tidak setiap mu’tâshim adalah seorang 
musta’shim, dan tidak setiap musta’shim atau seorang mu’tâshim 
adalah seorang ma’shum. Karena seorang ma’shum adalah orang 
yang proses perlindungannya berhasil dilakukan oleh ‘âshim 
dengan efi siensi 100%.
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Jika kita menganalisis penggunaan kata ‘ishmah (dan 
turunannya) oleh Allah Swt dalam al-Quran, kita akan menjumpai 
berikut ini:

1) Ayat al-Balagh: 

��������� ���������� ���� ����������������� ���������� ���� ��������
Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.. .”(QS. al-

Maidah [5]:67)

Dalam ayat ini, Allah Swt adalah ‘âshim. Karena Dia adalah 
‘âshim, maka tiada keraguan dalam efi siensi perlindungan-
Nya yang 100% dijamin. Dalam hal ini, Rasulullah saw 
dianggap maksum karena proses penyuciannya disetujui dan 
disempurnakan oleh Pencipta Yang Mahakuasa. 

2) 

����� ������ ����� ����������� ������ ����� ������
Anaknya menjawab: ”Aku akan mencari perlindungan ke gunung 

yang dapat memeliharaku dari air bah!”…(QS. Hud [11]:43) 

 ‘Âshim dalam ayat ini adalah gunung, sedangkan putra Nabi 

Nuh as adalah mu’tâshim, karena kemampuan gunung untuk 

melindunginya diragukan dan kenyataannya gagal sebagaimana 

ditunjukkan oleh ayat ini, 

������� ���� ��������������������� ���� ��������������
… Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka 

jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.” 

(QS. Hud [11]:43)
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3)

�������� ����������� ���� ���������������� ����������� ���� ��������
… Dan sesungguhnya jika dia tidak menaati apa yang aku 

perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia 
akan termasuk golongan orang-orang yang hina. (QS. Yusuf 

[12]:32)

Dalam contoh ini, Nabi Yusuf as adalah musta’shim menurut 
istri Aziz, karena istri Aziz menyaksikan Nabi Yusuf as berusaha 
keras dengan perhatian penuh untuk mencari perlindungan 
dari Tuhannya. Disebabkan tiadanya keimanan pada Tuhan 
Nabi Yusuf as, istri Aziz meragukan kemampuan sang ‘Âshim 
dalam melindungi Yusuf. Maka dia merujuk pada Yusuf sebagai 
musta’shim dan ini menjadi kesaksian darinya atas usaha keras 
Nabi Yusuf as dalam menolak apa yang dia minta dan Yusuf 
mencari perlindungan Tuhan darinya. 

4) 

������������� �������� �������������������� �������� �������
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, … 

(QS. Ali Imran  [3]:103).

Di sini Allah Swt memerintahkan kita untuk memohon 
dan mencari perlindungan-Nya, yang digambarkan dengan 
“tali” Allah. Jika kita mematuhi perintah-Nya dan mencari 
perlindungan-Nya, kita akan dianggap mu’tâshimin dengan tali 
Allah, tetapi bukan ma’shumin.

Ini bukanlah untuk meragukan kemampuan Allah Swt dalam 
melindungi, melainkan karena kita tidak tahu apakah Allah Swt 
akan menerima untuk melindungi kita disebabkan kekuarangan 
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atau cacat pada diri kita. Karenanya, tidak setiap mu’tâshim 
dengan tali Allah menjadi ma’shum, kecuali yang Allah terima 
dan sempurnakan perlindungan-Nya. Kalau tidak, dia dianggap 
mu’tâshim yang mencari kasih sayang dan penerimaan Allah Swt 
untuk memberinya perlindungan. 

Sekarang mari kita coba menghubungkan antara arti kata 
thaharah dan ‘ishmah. Sejauh ini, kita telah mengonfi rmasikan 
bahwa taharah adalah proses untuk membersihkan dan 
menyucikan sesuatu itu sendiri, sedangkan ‘ishmah adalah 
perlindungan sesuatu supaya tidak ternoda atau tercemar lagi 
dan supaya tidak kehilangan keadaan sucinya (yang dicapai 
setelah proses tathhir).

Jadi, ‘ishmah adalah proses perlindungan muthahhar 
supaya tidak kehilangan keadaan sucinya (yang dilakukan oleh 
muthahhir). Muthahhir berusaha menyucikan, sedangkan ‘âshim 
berusaha memelihara keadaan suci tersebut dan menjaga 
kesinambungannya. Jika ‘âshim tidak melakukannya, sesuatu 
yang suci itu tidak akan tetap suci dan bersih.

Jadi, jika kita katakan bahwa sebuah benda atau  sesuatu 
itu selalu bersih, logis untuk percaya akan adanya ‘âshim yang 
memelihara keadaan bersih bagi objek itu sepanjang waktu. 
Maka, objek ini akan dianggap maksum (ma’shum) disebabkan 
adanya perlindungan yang berkelanjutan dan terus menerus 
yang dilakukan oleh ‘âshim yang kompeten dan ahli.

Jadi, taharah dan ‘ishmah adalah dua proses yang saling 
melengkapi dan tidak bisa saling dipisahkan, jika kita 
menginginkan keadaan suci dari sesuatu itu terus berlanjut dan 
konstan. Lagipula, semakin kompeten dan berilmu sang ‘âshim, 
semakin akan lebih efi sien ‘ishmah itu, sebagaimana dalam hal 
muthahhir dan proses taharah.
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Contohnya, seorang pembersih jalan atau seorang pemelihara 
dianggap sebagai muthahhir (karena dia membersihkan jalan 
atau kantor), sedangkan seorang polisi atau penjaga keamanaan 
dirujuk sebagai sebagai ‘âshim (orang yang berusaha mencegah 
ketidakbersihan supaya tidak terjadi dan hilangnya taharah, yang 
dicapai oleh muthahhir). Setiap orang menjalankan peranannya 
supaya mencapai kebersihan dan kesucian konstan. Berdasarkan 
hal ini, ‘ishmah tidak akan ada tanpa adanya taharah terlebih 
dahulu dan kebalikan dari ini adalah tidak benar.

Pertanyaan Penelitian kedua

Sekarang kita tiba pada pertanyaan kedua dalam penelitian 
kita, yaitu:

Apabila kita membahas tentang taharah dan ‘ishmah 

para nabi, rasul dan para Imam as, kita bertanya pada diri 

kita sendiri … taharah dan ‘ishmah dari apa tepatnya?

Dengan kata lain, mereka akan dibersihkan dari apa dan 
mereka akan dilindungi dari apa?

Maka pertanyaan ini tersusun dari dua bagian:

a) Mereka akan dibersihkan dan disucikan dari apa?

b) Mereka akan dilindungi dari apa?

Pada akhir pertanyaa penelitian kita yang pertama, kita 
mengetahui hubungan antara taharah dan ‘ishmah dan kita 
mencapai kesimpulan bahwa ‘ishmah adalah perlindungan 
sesuatu supaya tidak terkotori lagi dan supaya tidak kehilangan 
keadaan bersihnya setelah pembersihannya. Berdasarkan 
hal ini, secara logika kita bisa menyimpulkan bahwa ‘ishmah 
juga [penjagaan] dari sesuatu yang sama dengan tathhir 
[pembersihan] dari sesuatu itu juga.
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Contohnya, jika Anda membersihkan sesuatu dari kuman-
kuman dan mikroba, Anda juga akan berusaha melindunginya 
dari kontaminasi dengan kuman-kuman dan sebagainya dan 
seterusnya. Maka, ‘ishmah juga dari hal itu sama dengan tathhir 
dari hal itu juga dan ini berurutan. Berdasarkan pemikiran ini, 
jawaban terhadap pertanyaan (a) akan sama dengan jawaban 
terhadap pertanyaan (b). Jadi pertanyaan kita sebenarnya satu:

Para nabi, rasul dan Imam as akan disucikan dari apa?

Dalam menjawab pertanyaan ini, mazhab Imamiyah dan para 
fukaha mazhab Ahlulbait berbeda dan setiap golongan memiliki 
pendapat dan dukungannya sendiri. Perlu diperhatikan bahwa 
ulama kita semuanya adalah terhormat dan mulia dan mereka 
tidak berbicara kecuali dengan apa yang mereka pikir paling 
mendekati kebenaran dan mereka tidak takut kecuali kepada 
Allah Swt.

Karenanya, tidak tepat bagi kita, tidak juga menjadi tujuan 
kita untuk meremehkan pemikiran atau pendapat mereka. 
Sebaliknya, kita bertujuan untuk berupaya dengan berpikir 
dan menggunakan akal anugerah Tuhan sehingga tidak akan 
merendahkan pahala dan kedudukan tinggi mereka, sekalipun 
jika kita tidak sepakat dalam beberapa pandangan dan 
pemikiran.

Kita kembali pada pertanyaan kita yang akan kita jawab 
secara logis dan rasional. Taharah bagi para nabi, rasul dan Imam 
tepatnya dari apa? Kita harus melihat lebih dekat pada kehidupan 
rutinitas kita setiap hari supaya menggunakan logika manusia 
yang akan memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan ini.

Contohnya, jika Anda hendak membersihkan pakaian yang 
akan Anda kenakan untuk menemui seseorang yang penting 
atau untuk menghadiri sebuah pernikahan atau sebuah upacara 
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peringatan, Anda akan membersihkan pakaian itu tepatnya dari 
apa? Tak ragu lagi, Anda akan membersihkan dan menyucikannya 
dari kotoran, noda, kerutan, bau dan semacamnya sehingga 
pakaian tersebut akan siap dalam bentuk terbaiknya yang paling 
mungkin.

Contoh lainnya, jika Anda hendak membersihkan sebilah 
pisau atau sepasang gunting yang akan dipakai dalam sebuah 
operasi bedah dalam tubuh manusia, Anda akan membersihkan 
pisau atau gunting tadi dari apa? Dalam hal ini, Anda akan 
membersihkannya dari kuman-kuman, mikroba dan virus-virus. 
Ini akan menjadi perhatian utama Anda sehingga luka pasien 
tersebut tidak terkontaminasi dan menyebabkan kematian 
pasien tersebut akibat luka yang terkontaminasi.

Jadi, setelah proses sanitasi dan penyucian, pisau dan gunting 
tadi akan menjadi layak untuk melakukan tugasnya, yang 
membutuhkan efi siensi dan perawatan seoptimal mungkin. 
Kita bisa memaparkan banyak contoh serupa dari kehidupan 
kita sehari-hari, yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwa ada 
hubungan langsung dan pasti antara tugas yang akan dilakukan 
oleh muthahhar dan segala sesuatu yang akan dibersihkan. 

Dengan kata lain, proses tathhir pada dasarnya bermaksud 
membuat muthahhar lebih pantas dan cakap untuk melaksanakan 
tugasnya dengan cara sebaik mungkin. Ini sangat logis, rasional 
dan jelas sebagaimana kita pakai berkali-kali dalam kehidupan 
kita sehari-hari. Kita membersihkan dan menyucikan sebuah 
benda dari segala sesuatu yang bisa menghalangi pelaksanaan 
tugasnya sehingga lebih berhasil melaksanakan tugasnya.

Mari sekarang kita aplikasikan logika yang sama pada 
pertanyaan yang kita ajukan, sebagaimana akan kita jumpai 
bahwa penyucian para nabi, rasul dan Imam kita tentunya dari 
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segala sesuatu yang bisa mencegahnya atau menghalangi 
mereka dari melaksanakan peran yang dianugerahkan Tuhan 
kepada mereka. Penyucian ini tentunya membuat mereka lebih 
cakap dan mampu untuk menunaikan tugas dan tanggung 
jawab mereka dengan sukses.

Jadi, supaya kita tahu bahwa mereka akan dibersihkan 
dari apa, kita harus terlebih dahulu mengidentifi kasi dan 
menspesifi kasikan tugas dan tanggung jawab mereka. Kita harus 
mengetahui apa konsekuensi dan implikasinya sehingga kita 
bisa menyimpulkan secara logis jawaban berdasarkan ekspektasi 
kita. Sekarang, apa sebenarnya peran dan tanggung jawab para 
nabi, rasul dan Imam?

Pertama: Menyiarkan dan menyampaikan perintah dan fi rman 
Allah Swt kepada umat manusia.

Kedua: Menasihati dan mendesak umat manusia untuk 
mengikuti dan mematuhi Allah Swt serta melaksanakan perintah 
dan ajaran pesan Ilahi.

Ketiga: Mematuhi dan melaksanakan perintah Allah Swt 
dengan perhatian mutlak dalam peran individu dan spesifi k yang 
ditetapkan pada mereka masing-masing, selain pada tanggung 
jawab umum mereka, tanpa tambahan atau pengurangan apa 
pun.

Keempat: Menetapkan contoh yang baik dan menjadi teladan 
peran bagi umat manusia dalam mematuhi aturan Allah Swt dan 
tidak melanggar-Nya dalam kondisi apa pun (sehingga orang-
orang meniru dan mengikuti teladan mereka).

Kelima: Memerintah dengan adil di antara umat manusia 
sesuai apa yang diwahyukan oleh Allah Swt dan perintah-Nya, 
sehingga menjadi teladan bagi umat manusia bagaimana 
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mengambil keputusan di antara orang lain dengan cara yang 
sama.

Keenam: Membuat spesifi kasi petunjuk dan fondasi yang 
akan dipakai untuk membangun masyarakat, termasuk 
hubungannya dengan sekitarnya dan kondisi di dalamnya 
(tepatnya sebagaimana fi rman Allah) dan melaksanakannya 
sebisa mungkin dengan kemampuan mereka.

Ketujuh: Mengajari umat manusia hikmah, pelajaran dan 
hukum agama sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt, 
dengan apa yang diberi petunjuk oleh Allah Swt dan dengan apa 
yang mereka terima dari-Nya. 

Setelah menampilkan sejenak dan singkat peran dan tanggung 
jawab para nabi, rasul, dan Imam di muka bumi, apa yang Anda 
kira menjadi segala sesuatu yang mereka harus dibersihkan dan 
disucikan darinya supaya mereka bisa menunaikan tugasnya 
dengan cara sebaik mungkin?

Jika tanggung jawab mereka adalah paling penting dan paling 
tinggi vitalitasnya dan tentunya sangat penting dan kritis karena 
menyangkut nasib seseorang di akhirat dan kehidupannya di 
dunia ini … maka tidak ada yang jauh lebih penting dan vital 
dari itu! 

Karenanya, menjadi wajib dan perlu bahwa keberhasilan 
mereka dalam tanggung jawab dan peran mereka dijamin 
hingga prosentase yang paling mungkin sangat baik mencapai 
100%. Supaya itu terjadi, mereka harus dibersihkan dan disucikan 
dari apa pun yang mungkin menyebabkan kegagalan atau 
menghalangi keberhasilan mereka. Lebih lanjut, penyucian ini 
harus mencapai hampir atau sama dengan 100%. 

Sekarang, jika tanggung jawab dan kinerja yang mereka 
laksanakan untuk Sang Pencipta Agung, dengan perintah 

Pust
ak

a 
Syi

ah



221
Rahasia Kemaksuman Ahlulbait Nabi Saw

dan ketetapan dari-Nya, logikanya menjadi perlu bagi Dia 
untuk menjadi muthahhir secara langsung, karena pentingnya 
tanggung jawab tersebut dan karena itu untuk-Nya dan dari-
Nya. Jika Allah, Yang Mahakuasa, Yang Maha Mengetahui, Yang 
Mahamampu dan Sang Pencipta, Dia Sendiri adalah Muthahhir, 
maka mutlak tak ragu lagi bahwa penyucian akan sempurna dan 
mencapai jaminan 100%.

Penyucian ini juga akan konstan dan terus berlanjut selama 
nabi tetap menjadi nabi, rasul tetap menjadi rasul, wasi tetap 
menjadi wasi dan Imam tetap memangku perannya sebagai 
Imam. Jika penyucian ini konstan dan berlanjut, menjadi perlu 
(sebagaimana disebutkan pada akhir pertanyaan pertama) 
bahwasanya ada ‘âshim yang melindungi, memelihara dan 
menjamin kelestarian keadaan suci ini, sehingga menunjukkan 
adanya ‘ishmah (perlindungan dari kehilangan taharahnya).

Selama Sang Muthahhir adalah Allah Swt, logikanya menjadi 
perlu bahwa ‘Âshim-nya juga Allah Swt. Jadi, Dia sendiri dengan 
Kemampuan Mutlak-Nya membersihkan dan melindungi supaya 
memelihara keadaan taharah dan menjamin persistensinya. 
Taharah dan ‘ishmah di sini dijamin 100% tanpa keraguan apa 
pun karena Muthahhir dan ‘Âshim-nya adalah Allah Swt.

Dengan demikian, individu-individu yang disucikan menjadi 
maksumin karena kepastian mencapai penyempurnaan ‘ishmah 
yang berhasil telah ditetapkan!

Sekarang kita kembali pada pertanyaan kita: Allah Swt 
harus membersihkan dan melindungi para wakil-Nya dari apa 
dengan jaminan 100% sehingga pelaksanaan peran mereka bisa 
dipastikan dengan cara paling baik yang paling memungkinkan? 
Mari kita gunakan otak kita, fokus, menguji dan menggunakan 
pendapat yang masuk akal untuk menjawab pertanyaan ini.
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Jika kita melihat lebih dekat pada tujuh tanggung jawab 
yang disebutkan sebelumnya, kita akan menjumpai bahwa 
landasan atau faktor umum di antara semua itu adalah fi rman 
Allah Swt. Karenanya, tathhir dan ‘ishmah harus dari segala 
sesuatu yang bisa mencemari, menghalangi atau mengacaukan 
arti kata ini. Tentunya, apa yang mencemari sebuah kata adalah 
selalu lawannya dan apa yang menghalanginya selalu ada yang 
bertentangan dengannya.

Sebuah perintah adalah sebuah tindakan yang bisa direspon 
dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan. Jika respon pada 
perintah tersebut adalah kepatuhan, tindakan dan perintah 
akan bersesuaian. Jika responnya adalah pembangkangan, 
tindakan tersebut akan dicegah dan ditentang. Barangsiapa yang 
menentang atau melawan perintah Allah Swt, sesungguhnya 
melawan perintah itu dan demikian melanggarnya.

Jika kita menyadari dan mengerti poin ini, akan mudah bagi 
kita untuk menarik kesimpulan bahwa hal paling penting yang 
para nabi, rasul dan Imam harus dibersihkan dan disucikan 
darinya adalah ketidakpatuhan pada perintah dan fi rman Allah 
Swt.

Inilah tepatnya yang Allah Swt sebutkan dalam al-Quran al-
Karim,

 َنوُمَرْكُم ٌداَبِع ْلَب َنوُمَرْكُم ٌداَبِع ْلَب

  … Sebenarnya mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan, 
mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka 
mengerjakan perintah-perintah-Nya. (QS. al-Anbiya’ [21]:26-27)

Jadi, testimoni Allah bagi mereka tentang tidak bisanya 
mereka untuk tidak patuh pada-Nya, ekuivalen dengan makna 
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penyucian dan mengindikasikan bahwa Dia adalah Muthahhir. 
Ini juga mengindikasikan adanya ‘ishmah, yang membuat-Nya 
juga menjadi ‘Âshim karena kalimat yang dipakai dalam ayat ini 
adalah kalimat present continuous (fi ’il mudharri). Lebih lanjut, ini 
dari Allah yang berarti kekekalan. Karenanya, tathhir dan ‘ishmah 
pada dasarnya dari ketidakpatuhan pada Allah dalam hal apa 
pun.

Jika tanggung jawab pertama mereka adalah menyiarkan dan 
menyampaikan perintah dan fi rman Allah Swt, logikanya mereka 
harus disucikan dan dilindungi dari berdusta, tidak beriman, 
berkhianat dan kelupaan. Kelupaan di sini berarti melupakan isi 
risalah dan rinciannya, bukan kelupaan normal manusia yang 
ditunjukkan dalam pernyataan Nabi Musa as kepada Nabi Khidir 
as:

��������������
Janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku … (QS. al-

Kahfi  [18]:73).

Ini adalah contoh kelupaan manusia tetapi tidak relevan 
dengan topik ‘ishmah.

Jika tanggung jawab kedua mereka adalah mengajak dan 
mendesak umat manusia untuk mengikuti dan mematuhi 
perintah Allah Swt dan fi rman-Nya, secara logika mereka harus 
suci dan dilindungi dari perilaku negatif dan rendah dan apa 
pun yang mungkin bertentangan dengan perilaku baik, etika, 
etiket dan perilaku mulia. Dengan demikian, orang-orang akan 
cenderung menyukai mereka sehingga para wakil Tuhan ini 
diterima oleh mereka dan demikian juga para wakil Tuhan bisa 
mendorong dan mengajak umat manusia untuk mematuhi Allah 
Swt dan melaksanakan perintah-Nya.
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Jika tanggung jawab ketiga adalah mematuhi dan 
melaksanakan perintah Allah dalam peran individu dan spesifi k 
mereka yang telah ditetapkan pada mereka masing-masing, 
tanpa penambahan atau pengurangan, maka logikanya mereka 
harus disucikan dari ketidakpatuhan kepada-Nya dengan 
cara apa pun atau dalam bentuk apa pun, tak peduli peran 
apa yang ditetapkan atas mereka sekalipun tampaknya aneh, 
menyimpang atau ditolak oleh umat manusia di dunia ini, dan 
tak peduli betapa pun sengsaranya mereka karena hal tersebut. 
Mereka juga perlu disucikan dari kemalasan, kebosanan, 
kenaifan, kecerobohan, kelalaian, kepengecutan, kebodohan, 
ketergelinciran, kelemahan, kerentanan, tanpa hikmah, tanpa 
wawasan dan tanpa renungan.

Jika tanggung jawab keempat mereka adalah mengabdi 
sebagai teladan baik dan teladan peran bagi umat manusia 
dalam memahami aturan Allah Swt, logikanya mereka harus 
disucikan dan dilindungi dari ketololan, kehinaan, kerendahan, 
memiliki akar dan garis leluhur yang bodoh dan memalukan, 
asal-usul yang buruk dan tak jelas, kemiskinan yang amat sangat, 
cacat fi sik, penampilan yang tolol, penyakit kronis (kecuali karena 
kepatuhan kepada Allah seperti yang terjadi pada Nabi Ayyub 
as), kebodohan dan apa pun yang bisa merendahkan kedudukan 
mereka atau merusak reputasi mereka.

Jika tanggung jawab kelima mereka adalah memerintah 
dengan adil di antara umat manusia dengan apa yang Allah Swt 
wahyukan, logikanya mereka perlu disucikan dan dilindungi dari 
kezaliman dan ketidakadilan, cinta pada diri sendiri, arogansi, 
ketergesaan mengambil keputusan, menyimpang dari perintah 
Allah Swt, mengikuti keinginan mereka sendiri dan pemikiran 
personal mereka dalam mengambil keputusan, menggunakan 
pendapat pribadi (kecuali dalam batas yang Allah Sendiri 
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mengizinkannya), ketergodaan, kemunafi kan, kebodohan, 
tanpa ilmu, mencari pendapat dari mereka yang tidak maksum, 
penyuapan, kelemahan hati dan tiadanya pengalaman dan 
hikmah. 

Jika tanggung jawab keenam mereka adalah menetapkan 
dan membuat spesifi kasi petunjuk dan landasan yang akan 
dipakai untuk membangun masyarakat (dengan fi rman Allah) 
dan melaksanakannya jika mereka mampu, logikanya mereka 
perlu disucikan dan dilindungi dari tiadanya keahlian politik dan 
militer yang dibutuhkan, tiadanya kefasihan berbicara, tiadanya 
organisasi dan koordinasi, tiadanya konsentrasi, mencintai 
nafsu duniawi dan perhiasan dunia, tiadanya keseriusan, 
tiadanya kejujuran, kelemahan di hadapan banyak orang, 
mencintai duniawi, tipu daya, mengagumi diri sendiri, arogansi, 
tiadanya kecerdasan dan ilmu serta pengalaman, tiadanya 
intelegensi dan kepintaran serta hikmah, kesembronoan, 
kecerobohan, tiadanya konfrontasi, tiadanya kekuatan, dan 
dari pengkhianatan dan kejahatan.

Jika tanggung jawab ketujuh mereka adalah mengajari 
orang-orang hikmah, pelajaran, dan hukum, logikanya mereka 
perlu disucikan dan dilindungi dari segala sesuatu yang 
disebutkan sebelumnya, khususnya kebodohan, ketidaktahuan, 
tiadanya kesabaran, tiadanya kealiman, tiadanya wawasan, 
penyembunyian kebenaran, perhatian berlebihan pada 
dunia, melupakan mengingat Allah Swt, tiadanya ibadah dan 
keibadahan, berbicara yang tiada manfaat dan berkepanjangan, 
tiadanya kefasihan linguistik, berlebih-lebihan dan kemegahan, 
tidak bersungguh-sungguh, ambiguitas, kerancuan, komplikasi 
dan kompleksitas.
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Namun hal yang paling penting di sini adalah penyucian dan 
perlindungan dari ketidakpatuhan terhadap Allah Swt dalam hal 
yang Dia perintahkan. Ini adalah pendapat pikiran dan logika 
manusia mengenai sesuatu yang para wakil Tuhan seharusnya 
disucikan penuh dan dilindungi darinya oleh Allah Swt, yang 
menjadi Muthahhir sekaligus ‘Âshim. Demikianlah halnya selama 
mereka diangkat dalam peranannya supaya mereka menunaikan 
tanggung jawab dengan sempurna dan berhasil. Yang jelas, 
nasib umat manusia dalam kehidupan ini dan akhirat kelak akan 
bergantung pada pelaksanaan tugas mereka dan pemenuhan 
peran dan tanggung jawab mereka. 

Pertanyaan Penelitian Ketiga

Apa arti “dosa”? 

Dosa adalah tiadanya kepatuhan dan pemenuhan perintah 
Allah Swt. Ada dua jenis.

Ada dosa yang tidak disengaja dan ketidakpatuhan karena 
ketidaktahuan, tiadanya kemampuan untuk mematuhi karena 
kelemahan otak, diri, atau tubuh, seperti ketidakpatuhan Nabi Adam 
as sebelum kenabian beliau dan juga seperti kebanyakan orang.

Ada juga dosa yang disengaja dan ketidakpatuhan yang 
terjadi dengan adanya ilmu dan kemampuan sempurna untuk 
mematuhi seperti dosa dan ketidakpatuhan Iblis (setan) dan para 
pengikutnya dari umat manusia dan jin.

Allah Swt bisa mengampuni jenis dosa pertama dan 
ketidakpatuhan dengan kasih dan sayang-Nya jika pelaku 
dosa menyesal dan bertobat dari dosanya dengan niat tulus. 
Sementara untuk jenis dosa kedua, konsekuensinya adalah 
dijauhkannya pelaku dosa dari rahmat dan kasih Allah Swt dan 
hukuman kekal serta laknat atas orang tersebut.
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Para nabi, rasul, wasi atau Imam disucikan dan dilindungi 
dari melakukan kedua jenis dosa dan ketidakpatuhan tersebut. 
Ketika Nabi Adam as “melanggar” Allah Swt, ini terjadi ketika 
beliau masih di surga sebelum beliau turun ke bumi dan sebelum 
beliau menjadi seorang nabi. Ketika diangkat sebagai nabi, beliau 
menjadi suci dan terlindungi sehingga kita tidak akan pernah 
melihat jenis ketidakpatuhan apa pun pada beliau setelah itu.

Di sini, kita perlu mengklarifi kasi dan menekankan sebuah 
hal penting, yang tidak diketahui dan dipahami oleh banyak 
orang. Ketidakpatuhan adalah perbuatan tidak patuh dan tidak 
melaksanakan perintah Allah Swt. Taharah dan ‘ishmah para nabi 
adalah steril dari melakukan perbuatan durhaka pada perintah 
Allah Swt yang ditujukan kepada mereka dalam hal apa pun.

Arti kata ketidakpatuhan di sini bukanlah yang dipakai 
oleh pikiran apabila pikiran memikirkan sebuah dosa karena 
sebagian perilaku pada umumnya dianggap sebagai dosa. Hal 
paling penting yang harus diingat oleh seseorang adalah arti 
ketidakpatuhan secara spesifi k adalah tidak mematuhi dan 
melaksanakan perintah Allah Swt. Ketidakpatuhan ini bukanlah 
yang muncul dalam pikiran Anda tentang perbuatan tertentu 
yang biasa kita sebut dosa.

Perlu membedakan antara dua skenario sekalipun keduanya 
terjadi bersamaan dalam banyak hal. Contohnya, berbohong, 
membunuh, mencuri dan salah tuduh kepada orang lain, 
semuanya adalah perbuatan yang kita anggap sebagai dosa 
dan memang demikian adanya. Namun, perbuatan-perbuatan 
tersebut  tidak dianggap sebagai dosa karena sifat buruk dari 
perbuatan itu sendiri, melainkan dianggap sebagai dosa karena 
Allah Swt melarangnya. Jadi membunuh itu sendiri bukanlah 
dosa, tetapi larangan Allah-lah yang menjadikannya sebuah 
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dosa jika dilakukan. Ini adalah sebuah konsep yang sangat 
penting yang perlu kita pahami dan ketahui untuk menghindari 
kebingungan sehingga nanti kita bisa memahami makna taharah 
dan ‘ishmah, sebagaimana dikehendaki Allah Swt.

Jadi, jika seseorang tidak berbohong, karena ketaatan atau 
sesuai dengan perilaku baik dan sifat terpuji, maka tidak akan 
dianggap sebagai “kepatuhan kepada Allah Swt” dan dia tidak 
akan disifatkan sebagai “patuh” pada perintah Allah dalam hal ini. 
Dia tentu saja tidak sama dengan orang yang tidak berbohong 
karena ketaatannya pada larangan Allah untuk berbohong.

Secara umum, Allah Swt memerintahkan kita untuk menjadi 
jujur dan takwa. Namun dalam situasi tertentu dan spesifi k, Dia 
membolehkan kita untuk berbohong dan bahkan memerintahkan 
kita untuk berbuat demikian. Contohnya, berbohong kepada 
musuh-musuh Allah Swt dan musuh umat muslim pada masa 
perang dibolehkan demi menghindari tersingkapnya rahasia 
pasukan muslim terhadap musuh.

Anda dibolehkan untuk menyesatkan mereka dan manifestasi 
dari perbuatan ini adalah berbohong. Namun realitasnya adalah 
kepatuhan kepada Allah Swt dan apa yang penting di sini adalah 
kepatuhan pada Allah Swt. Misalnya, seseorang boleh berbohong 
untuk membuat dua orang mukmin yang marah dan berkonfl ik 
[berdamai] bersama, dan bohong ini dijustifi kasi dan dianjurkan, 
sebagaimana fi rman Allah Swt dalam al-Quran:

������������ ����� ���������������������� ����� ����������
… dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu… (QS. al-

Anfal [8]:1).

Jadi, perbuatan ini lahiriahnya adalah kebohongan dan dosa, 
tetapi dibolehkan karena Allah Swt mengizinkannya dalam situasi 
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perkecualian semacam ini. Lebih jauh, secara lahiriah, taqiyah bisa 
ditafsirkan sebagai berbohong, tetapi Allah Swt memerintahkan 
kita untuk memahaminya dalam hal tertentu untuk melindungi 
diri kita, uang kita, kekayaan kita dan keluarga kita.

Allah Swt dan Rasulullah saw mengizinkan Ammar bin Yassir 
ra, ketika dia dipaksa oleh orang-orang kafi r, untuk mengutuk 
Rasulullah saw. Ammar mengira dia celaka dengan melakukan 
perbuatan itu. Maka Allah Swt mewahyukan ayat berikut ini, 

������ ���� �������� ���������������� ���� �������� ����������
… kecuali orang yang dipaksa kafi r padahal hatinya tetap tenang 

dalam beriman (dia tidak berdosa),… (QS. al-Nahl [16]:106).

Jadi dalam situasi spesial, perintah Allah Swt terlepas dari 
konotasi tipikal perbuatan tersebut. Dalam hal semacam ini, kita 
tunduk pada perintah Allah sekalipun kita melakukan perbuatan 
yang kelihatannya seperti dosa. Ini disebabkan satu hal penting 
bahwa masalahnya adalah kepatuhan pada perintah Allah, bukan 
apa yang diterima atau tidak oleh pikiran dan kebiasaan kita. 
Dengan demikian, kita akan mampu untuk menafsirkan banyak 
peristiwa atau insiden yang terjadi tanpa bertentangan dengan 
makna dari ‘ishmah.

Misalnya, Allah Swt memerintahkan Nabi Ibrahim as untuk 
menipu kaum beliau dengan berpura-pura sakit, supaya beliau 
berpeluang untuk membinasakan berhala-berhala mereka 
setelah kepergian mereka. Di sini, lahiriah dari perbuatan beliau 
adalah kebohongan sehingga menjadi sebuah dosa. Namun, 
realitasnya adalah kepatuhan dan ketundukan pada perintah 
Allah Swt atas beliau, yang menjadi inti persoalan.
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Nabi Yusuf as sengaja salah menuduh saudara-saudara beliau 
mencuri cangkir minum raja dan ini, di mata setiap orang, 
dianggap sebagai dosa. Namun Allah Swt memerintahkan beliau 
dan Dia berfi rman dalam al-Quran,

�������� ������� ����������������� ������� ���������
… Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf…(QS. 

Yusuf [12]:76).

Nabi Yusuf as disucikan dan dilindungi dari tidak mematuhi 
Allah Swt, sekalipun perbuatan beliau kelihatannya salah dalam 
pandangan umum. Sekali lagi, masalah pentingnya adalah 
kepatuhan mutlak pada perintah Allah Swt. 

Dengan demikian, ada perbedaan besar antara perintah Allah 
Swt dan konotasi tipikal perbuatan sekalipun keduanya mungkin 
terjadi bersamaan dalam banyak hal. Kita harus menyadari bahwa 
perintah Allah Swt adalah yang paling penting, bukan perbuatan 
itu sendiri. Contoh mengenai hal ini cukup banyak.

Makan itu dibolehkan, tetapi pada hari-hari bulan Ramadan 
itu dilarang. Membunuh manusia hidup itu dilarang, namun 
Allah Swt memerintahkan kita untuk menggunakan hukum 
kesetaraan dalam kasus-kasus tertentu dan Dia membolehkan 
kita untuk membunuh musuh-musuh-Nya. 

Hubungan seks dengan lawan jenis itu dilarang kecuali 
dengan pernikahan atau budak yang Anda miliki dengan sah 
… dan seterusnya. Kita melihat perbuatan yang dibolehkan 
dalam beberapa kasus dan dilarang dalam hal lain. Pada waktu 
tertentu, perbuatan tersebut dibolehkan dan dalam waktu yang 
lain dilarang.

Garis merah yang harus ditarik di sini dan menjadi penentu 
adalah kepatuhan pada perintah Allah yang menjadi tujuan 
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akhir kita dan kita inginkan. Inilah yang selalu diujikan oleh Allah 
Swt kepada kita sekalipun perintah-Nya bertentangan dengan 
keinginan dan kebiasaan umat manusia. Kenyataannya, inilah 
salah satu pilihan paling penting yang harus ditetapkan oleh 
seorang mukmin.

Contohnya, Amirul Mukminin as tidak berdiri mengangkat 
senjata untuk mendapatkan hak kekhalifahan beliau dari mereka 
yang merampasnya. Ini sesuai dengan perintah Allah Swt dan 
Rasulullah saw, sekalipun orang-orang dan sejarah menyalahkan 
beliau karena hal tersebut, disebabkan beliau disucikan dan 
dilindungi dari ketidakpatuhan pada perintah Allah Swt.  

Imam Hasan as sepakat untuk membuat perjanjian dengan 
Muawiyah sesuai dengan perintah Allah Swt dan Rasulullah saw 
sekalipun orang-orang dan sejarah menyalahkan beliau karena 
beliau tidak peduli, disebabkan beliau disucikan dan dilindungi 
dari melanggar Allah Swt. 

Imam Husain as bangkit menghadapi Yazid. Beliau membawa 
serta keluarganya (sementara beliau tahu bahwa putra-putra 
beliau, para sahabat dan beliau sendiri akan terbunuh), sesuai 
dengan perintah Allah Swt. Beliau juga mengetahui pasti 
bahwa kaum wanita beliau akan menjadi tawanan dalam 
genggaman musuh. Namun, beliau disucikan dan dilindungi 
dari ketidakpatuhan pada perintah Allah dan beliau membuat 
keputusan betapapun orang-orang atau sejarah menyalahkan 
atau mengkritik beliau.

Imam Ali Zainal Abidin as tinggal di rumah dan tetap 
beribadah, sementara Bani Umayah menyebarluaskan kerusakan 
dalam tubuh umat Islam. Beliau tidak meninggalkan rumah 
beliau sesuai dengan perintah Allah Swt sekalipun orang-orang 
dan sejarah menyalahkan beliau. Ini disebabkan beliau disucikan 
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dan dilindungi dari ketidakpatuhan pada Allah Swt, bahkan tidak 
sekejap mata, sekalipun kepatuhan pada perintah Allah tersebut 
akan tampak aneh, tidak biasa, atau bertentangan dengan 
pikiran dan tradisi.

Nabi Khidhir as membantai seorang pemuda dan melubangi 
perahu. Secara lahiriah, perbuatan ini dianggap dosa sehingga 
Nabi Musa as tidak tahan. Namun Nabi Khidir as melaksanakan 
perintah Allah Swt, entah itu orang-orang menyukainya ataukah 
tidak, entah itu sesuai dengan logika, kebiasaan maupun opini 
mereka. Sebagaimana dalam ayat al-Quran,

����� ���������� ���� ������������ ���������� ���� �������
… dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku 

sendiri…  (QS. al-Kahfi  [18]:82).

Inilah pelajaran bagi kita sehingga kita bisa menyadari bahwa 
apa yang penting adalah perintah Allah Swt, bukan lahiriah atau 
konotasi dari perbuatan tersebut! Thalut pergi dengan sejumlah 
kecil pasukan dalam jumlah terbatas untuk menghadapi sebuah 
pasukan tiran yang besar. Tanpa memandang perbedaan jumlah 
tersebut, perintah Allah sampai kepadanya (yang dia patuhi) 
yang menyebabkan sedikitnya jumlah pasukan. Di sini, tampak 
lahiriah dari situasi ini bertentangan dengan logika manusia 
dalam hal kecerdasan militer dan politik.

Inilah pelajaran bagi kita sehingga kita bisa menyadari 
pentingnya mematuhi perintah Allah Swt, bukan  lahiriah atau 
konotasi perbuatan tersebut! 

Yang jelas, Talut sekadar melaksanakan perintah Allah Swt, 
sekalipun menyebabkan kekurangan jumlah pasukan atau 
kekalahan mereka, karena itulah masalah pentingnya dan itulah 
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alasan penciptaan dan kehadirannya. Sebagaimana fi rman Allah 
Swt dalam al-Quran,

����� �������� �������� ��������� ����� �������� �������� ��������� 

������ ������������������� �������������
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. al-Dzariyat [51]:56)

Ringkasnya, esensi utama dan sebenarnya dari beribadah 
adalah kepatuhan mutlak dan sepenuhnya serta tunduk pada 
perintah Tuhan tanpa memandang apa yang Anda sukai dan apa 
yang tidak Anda sukai, atau apa yang orang-orang sukai atau 
apa yang orang-orang tidak suka. Masalahnya adalah kepatuhan 
pada perintah dan fi rman Allah dimanapun Anda berada dan 
dalam kondisi apa pun Anda berada. Taharah dan ’ishmah para 
nabi, rasul, wasi atau Imam pada dasarnya taharah dan ‘ishmah 
dari ketidakpatuhan terhadap Allah Swt, tanpa memandang 
lahiriah atau konotasi perbuatan dan kata-kata, serta pendapat 
dan keinginan banyak orang. Jadi, fi rman Allah di atas segalanya, 
di hadapan segala sesuatu dan diterapkan pada segala sesuatu. 

Yang jelas, apakah para malaikat tidak menjadi malaikat, 
kecuali dengan kepatuhan mutlak pada Allah Swt? Apakah 
makhluk dan kerajaan-kerajaan tidak diciptakan, kecuali dengan 
perintah Allah Swt? Apakah bisa kebaikan apa pun tidak datang 
dan muncul, kecuali dengan kepatuhan pada perintah Allah 
Swt?

Pertanyaan Penelitian Keempat

Kita melanjutkan penelitian kita dengan mengajukan 
pertanyaan berikut:
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Mengapa para nabi, rasul dan Imam perlu disucikan dan 
dilindungi?

Jawaban terhadap pertanyaan ini sederhana dan jelas jika kita 
meninjau ulang kesimpulan dari tiga pertanyaan terakhir. Tathhir 
dan ‘ishmah mereka logis dan perlu supaya mereka menunaikan 
peran dan tugasnya dengan cara paling sempurna dan sebaik 
mungkin. Ini diperlukan karena tingkat kritisnya, vitalitas dan 
pentingnya tanggung jawab terhadap seluruh umat manusia.

Yang jelas, bagaimana mungkin seorang nabi diangkat untuk 
menyampaikan suatu pesan yang mendesak semua orang untuk 
mematuhi Allah Swt, sementara dia sendiri bisa tidak mematuhi 
Allah Swt? Jika demikian halnya, segala pesan akan terperangkap 
dalam bahaya dan itu sama sekali tidak logis!

Bagaimana bisa Nabi menyampaikan pesan penting dan 
agung sementara dia sendiri dikenal berbohong, tidak jujur, 
melupakan bagian-bagian penting pesan tersebut, dungu, tidak 
memiliki hikmah dan pikiran, kelemahan, cacat fi sik dan segala 
aspek negatif makhluk, dan sebagainya?

Semua ini akan menyebabkan pesannya dikitari dengan 
keraguan dan kecurigaan dalam autensitas dan validitasnya. 
Pesan ini akan menempatkan suatu tanda tanya besar atas Nabi 
itu sendiri dan memberi musuh dari Nabi tersebut peluang untuk 
menyerang Islam dan mempertanyakan kenabiannya.

Ini disebabkan pikiran akan mempertanyakannya: Bukankah 
Tuhan Sang Pencipta mampu membuat Nabi-Nya suci dan 
terlindungi dari segala aspek negatif tersebut sebelum Dia 
mengangkat dan menunjuk mereka dengan tanggung jawab 
besar ini?

Pertanyaan ini logis untuk ditanyakan dan bisa menjadi bukti 
dari pesan invalid dan palsu beserta nabi yang membawanya. 
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Misalnya, mungkinkah seorang dokter mengirim seseorang 
yang sakit dan pincang untuk menyampaikan sebuah pesan 
demi kepentingannya pada salah seorang pasiennya atau 
pelanggannya?

Mungkinkah sebuah instansi kepolisian mengutus seorang 
penjahat cacat satu mata dengan wajah bertato untuk mengaku 
bahwa dia adalah seorang pejabat polisi yang membawa pesan 
kepada Anda demi kepentingan Kepala Polisi?

Mungkinkah jasa umum binatu mengirim pakaian Anda 
kepada Anda setelah dicuci dengan seorang yang kelihatan tolol 
yang mengenakan pakaian berantakan? Tentunya, ini tak pernah 
bisa terjadi dalam kehidupan normal kita. Jika terjadi, Anda akan 
segera meragukannya, mencurigainya dan mempertanyakan 
kebenaran pesan dan penyampai pesan tersebut. Masing-
masing dari kita secara hati-hati memilih orang-orang yang 
merepresentasikannya atau menyampaikan pesannya, dan 
jika kita bisa memilih orang-orang terbaik, kita pasti akan 
melakukannya. Misalnya, tempat-tempat kerja dan para majikan 
tenaga kerja melakukan ekstrahati-hati dalam menyeleksi calon 
paling memenuhi syarat yang akan mewakili mereka dalam 
berbagai aspek.

Lihatlah pada lamaran pekerjaan apa pun dan pertanyaan 
di dalamnya dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana 
“kesucian” Anda supaya sesuai dengan jenis pekerjaan yang 
akan Anda tunaikan. Lantas, mereka menguji dan meninjau 
ulang lamaran-lamaran tersebut dan menyeleksi calon pekerja 
yang paling bersih dan memenuhi syarat untuk melaksanakan 
pekerjaan tersebut.

Lantas, mengapa kita tidak menerapkan prinsip yang sama 
dalam hal ini juga? Mengapa Anda memberi diri Anda sendiri hak 
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untuk memilih, menyeleksi dan menyucikan serta melindungi 
mereka yang bisa mewakili Anda atau perusahaan Anda…, 
tetapi Anda tidak memberi hak kepada Allah Swt untuk memilih, 
menyucikan dan melindungi para nabi-Nya, rasul-Nya dan Imam-
Nya? Ini adalah kesalahan besar yang tentunya tidak dilakukan 
oleh orang yang memiliki hikmah dan menggunakan akalnya!

Taharah dan ‘ishmah para nabi, rasul dan Imam dengan 
sendirinya menjadi bukti keabsahan dan validitas pesan yang 
mereka sampaikan, sebagaimana penampilan fi sik (seragam, 
badge, dan lain-lain) dan perilaku representatif dinas kepolisian 
menunjukkan kepada Anda kebenaran dan kesungguhan pesan 
dan representasinya. 

Setelah mengklarifi kasi poin inti ini, mustahil bagi orang yang 
tidak tahu untuk bertanya: mengapa para nabi, rasul dan Imam 
yang diangkat oleh Allah Swt perlu disucikan dan dilindungi dari 
ketidakpatuhan pada-Nya? Karenanya, ini adalah hal logis yang 
diharapkan terjadi dan jika benar terjadi, ini tidak mengejutkan 
kita!

Lebih jauh, jika ayat-ayat al-Quran dan hadis riwayat 
menyebutkan dan memverifi kasinya, maka tidak tepat dan 
juga bukan hak kita untuk mengajukan pertanyaan seperti 
“Bagaimana bisa?” Kecuali jika kita melepaskan pikiran kita dan 
menyerah pada apa yang dikatakan oleh pikiran tolol, bodoh 
dan konyol.

Pertanyaan Penelitian Kelima

Sekarang kita menghadapi pertanyaan yang sering ditanyakan 
lainnya:

Apakah tathhir dan ‘ishmah para nabi, rasul dan Imam 
bertentangan dengan peran mereka sebagai manusia?
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Kami menjawabnya dengan pertanyaan lain: Jika seseorang 
dari umat manusia mengambil atau memiliki sesuatu yang tidak 
pernah diambil atau dimiliki oleh seorang pun kecuali dia, apakah 
itu menjadikannya bukan manusia?

Tak ragu lagi, taharah dan ‘ishmah para nabi dan wali Allah 
Swt adalah hadiah dan anugerah spesial dari-Nya yang unik bagi 
mereka. Dia tidak menganugerahkannya kepada orang lain, 
tidak sebelum mereka tidak pula setelah mereka. Jadi, dari aspek 
ini mereka istimewa, terpilih dan dianugerahi sesuatu yang tidak 
ada manusia lainnya dianugerahi. Akan tetapi, apakah realitas ini 
menjadikan mereka bukan manusia? Mari kita berpikir logis!

Jika seseorang diberi banyak uang yang tidak diberikan 
kepada orang lain sebelum dia, apakah itu menjadikannya bukan 
manusia?

Jika seseorang diberi kekuatan yang tak pernah diberikan 
kepada orang lain sebelum dia, apakah itu menjadikannya bukan 
manusia? Ketika Neil Armstrong dan para rekannya menjadi 
yang pertama menjejakkan kaki dan mendarat di bulan, apakah 
itu menjadikan mereka bukan manusia lagi hanya karena apa 
yang terjadi pada mereka belum pernah terjadi pada orang lain? 
Apakah ada orang yang pernah mengakuinya?

Kita menjadi manusia karena sifat fi sik kita yang tersusun dari 
daging, darah, sel-sel, saraf-saraf dan struktur anatomi dan karena 
kita bisa berbicara, makan, berpikir, minum, merasa bahagia dan 
merasa sedih seperti halnya segala sifat kemanusiaan. Hanya 
inilah yang menjadikan kita manusia. Sementara mengenai apa 
yang mungkin dianugerahkan Allah Swt untuk mengistimewakan 
kita atau menjadikan kita unik dan pengecualian dibandingkan 
lainnya, sekalipun ini membuat kita luar biasa dan tunggal dalam 
hal ini, itu tidak menjadikan kita keluar melampaui batas-batas 

Pust
ak

a 
Syi

ah



238
Dr. Hatem Abu Shahba

kemanusiaan dan tidak akan menjadikan kita bukan manusia. 
Misalnya, jika Anda meng-install program dalam komputer 
pribadi Anda yang melindunginya dari virus-virus elektronik, 
apakah seseorang berhak untuk mengklaim bahwa komputer 
Anda bukan lagi sebuah komputer hanya karena menjadi 
berbeda dari peralatan komputer lainnya yang barangkali tidak 
memiliki antivirus tersebut? Kami memaparkan pertanyaan ini 
kepada Anda sehingga rentang ketololan dan absurditas orang 
yang mengatakannya menjadi jelas bagi Anda. 

Haruskah Dolly, domba yang baru saja dikloning, tidak 
lagi disebut domba hanya karena menjadi unik dan beda 
dibandingkan dengan domba lainnya? Apakah telur yang 
dihilangkan kolesterolnya harus tidak lagi disebut telur hanya 
karena apa yang terjadi pada telur tersebut belum pernah terjadi 
pada telur lain? 

Kami kira masalah ini sekarang jelas dan tidak perlu penjelasan 
lebih lanjut daripada apa yang telah diberikan. Jadi tathhir dan 
‘ishmah para nabi dan Imam tidak menghilangkan aspek manusia 
dari mereka. Sebagaimana Allah Swt berfi rman dalam al-Quran,

���� ��������� ������ ���� ����� ���� ��������� ������ ���� ����� 

������ ������� �������������� ������� ��������
… Katakanlah: “Mahasuci Tuhanku, bukankah aku ini hanya 
seorang manusia yang menjadi rasul?” … (QS. al-Isra [17]:93).

Apakah ada umat muslim pernah bertanya:  Apakah Nabi Isa 
bin Maryam as dianggap bukan manusia hanya karena beliau 
unik dalam kelahiran beliau tanpa seorang ayah? Ini adalah 
logika naif dan kacau yang dipakai oleh umat Nasrani untuk 
membuktikan ketuhanan Nabi Isa as dan bahwasanya beliau 
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adalah putra Tuhan. Semoga Allah Swt mengutuk mereka dan 
orang-orang yang mengira dan memercayai seperti mereka!

Pertanyaan Penelitian Keenam

Pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada kita adalah:

Apakah taharah dan ‘ishmah para nabi dan Imam menjadikan 
mereka individu-individu Ilahiah yang tidak bisa kita kaitkan, 
bandingkan dengan orang kebanyakan? Apakah ini menghalangi 
mereka untuk berkomunikasi dan bertemu dengan umat 
manusia lainnya?

Ada banyak jenis dan cara untuk berhadapan dan bergaul di 
antara banyak orang dan bukan hanya satu jenis, sebagaimana 
bisa ditunjukkan dari pertanyaan ini. Misalnya, cara Anda bergaul 
dengan orang tua Anda. Cara Anda bergaul dengan sekolah dan 
murid Anda akan berbeda dengan cara Anda bergaul dengan 
teman atau rekan Anda. Cara Anda bertingkah laku dengan 
presiden pasti akan berbeda dengan cara Anda berbuat demikian 
dengan bos dalam pekerjaan Anda atau dengan pelayan Anda. 

Lebih jauh, cara Anda bergaul dengan syekh masjid Anda atau 
mentor religius atau spiritual Anda pasti akan berbeda dengan 
cara bergaul Anda dengan tetangga atau putra Anda! Jadi, untuk 
setiap posisi, ada suatu cara untuk bergaul tertentu dan untuk 
setiap orang, ada suatu jenis hubungan yang akan berbeda 
dengan jenis orang yang Anda hadapi.

Para nabi, rasul, dan Imam as adalah individu-individu khusus 
yang memainkan peran dan tugas Ilahiah yang ditetapkan atas 
mereka oleh Tuhan. Dengan demikian, kehormatan mereka 
diturunkan dari kehormatan Allah Swt dan kedudukan mereka 
diturunkan dari kedudukan Allah Swt, tanpa memandang apakah 
mereka tersucikan dan terlindungi, ataukah sebaliknya. Sama 
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sekali tidak diharapkan bahwa hubungan Anda dengan mereka 
akan sama dengan hubungan Anda dengan teman Anda, guru, 
tetangga atau rekan Anda.

Itu disebabkan cara Anda berhadapan dengan mereka akan 
memiliki kesakralan khusus yang diturunkan dari Allah Swt yang 
mereka wakili. Umpamanya, apakah Anda memperlakukan dan 
bergaul dengan utusan teman Anda kepada Anda sama dengan 
cara Anda memperlakukan utusan presiden negara Anda kepada 
Anda atau utusan polisi kepada Anda? Tentu saja tidak!

Ini disebabkan cara Anda berhadapan dengan para utusan 
presiden dan polisi, tak ragu lagi, akan terpengaruh oleh orang 
yang mereka wakili. Anda pasti akan berhadapan dengan utusan 
presiden dengan lebih hormat dan penghargaan, sementara 
Anda akan menghadapi utusan polisi dengan lebih ketakutan, 
waspada dan berhati-hati. Inilah yang biasanya dilakukan oleh 
banyak orang; mereka mengubah dan menyesuaikan cara 
mereka berhadapan dengan orang lain dan cara komunikasi 
mereka, bergantung pada orang di hadapan mereka dan siapa 
yang diwakili oleh orang tersebut.

Karenanya, sejak awal Anda tidak akan menghadapi para 
nabi dan Imam dengan cara yang sama jika Anda menghadapi 
banyak orang lain karena hubungannya di sini sangat berbeda 
dan yang mereka wakili adalah Tuhan Yang Mahabesar dan Raja 
dari segala raja.

Yang cenderung diinginkan adalah Anda menjaga hubungan 
Anda dengan mereka dengan cara yang unik dengan batas-batas 
tertentu yang berbeda dari segala hubungan dan komunikasi 
Anda lainnya. Tidak bisa diterima dan tidak logis bagi Anda 
untuk berharap bahwa hubungan Anda dengan mereka akan 
sama dengan hubungan Anda dengan saudara atau teman 
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Anda. Kenyataannya, perbedaan hubungan ini diinginkan dan 
dianjurkan.

Yang jelas, Allah Swt berfi rman dalam al-Quran surah al-
Hujurat, 

����� ���������� ���� ���������������� ���������� ���� �����������
 … dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang 

keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap 
sebagian yang lain, ... (QS. al-Hujurat [49]:2).

Pada dasarnya, ini berarti bahwa Anda sebaiknya tidak 
menghadapi Rasulullah saw dengan cara yang sama dengan 
menghadapi orang lain. Allah Swt menghendaki bahwa ada 
jarak rasa hormat dan penghargaan antara mereka dan kita. 
Akan tetapi, “jarak” ini tidak akan menghalangi atau mencegah 
para nabi untuk melaksanakan tugas mereka. Karena, jika Allah 
Swt mengetahui ini akan menghalangi mereka, Dia tidak akan 
memerintahkan kita untuk menjaga jarak tersebut.

“Jarak” ini juga tidak akan menghalangi penyampaian fi trman 
Tuhan dan petunjuk serta bimbingan mereka kepada kita. Tidak 
juga akan mencegah mereka dari mengajari kita, mengambil 
keputusan terhadap kita dan menghakimi kita. Jarak ini tidak 
akan menghentikan mereka dari melaksanakan peran mereka 
yang diinginkan dan dibutuhkan. Kedudukan mereka bukan 
menjadi teman atau penghibur kita. Bukankah setiap raja atau 
pemimpin sebuah negara, atau manajer sebuah tempat kerja, 
menjaga jarak antara dia dan mereka dan banyak orang atau 
karyawannya?

Apakah itu akan menghalangi mereka melaksanakan 
tanggung jawab dan perannya? Apakah ini menjadi masalah 
sehingga presiden Amerika Serikat tidak akan mampu 
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melaksanakan tugasnya dan memenuhi tanggung jawab, kecuali 
jika dia membuka pintu Gedung Putih untuk saya sehingga saya 
bisa menemuinya bilamana saya mau, berbicara dengannya 
tentang apa pun yang saya mau, membuang-buang waktunya 
seberapa pun saya mau dan mengontaknya via telepon bilamana 
saya mau? Jika ia begitu dan mengizinkan, apakah itu akan 
menjadikannya presiden yang baik?

Jika dia tidak demikian, apakah dia akan dianggap tidak 
mampu sekadar melaksanakan tugasnya karena saya tidak bisa 
bergaul dan berhadapan dengannya, dan hanya karena  saya 
tidak bisa mengontaknya dan berkomunikasi dengannya dengan 
cara yang sama yang saya lakukan pada tetangga, teman dan 
putra saya? Tentu saja tidak!!

Sifat hubungan dan komunikasi Anda dengan para nabi dan 
Imam as harus berbeda dengan yang lain, bukan karena mereka 
suci atau tidak, bukan karena mereka dilindungi atau tidak, 
melainkan karena mereka mewakili Allah Swt, dengan segala 
kesucian, kemuliaan dan keagungan Ilahiah-Nya.

Anda sendiri akan menghormati dan memberikan 
penghargaan tinggi pada syekh masjid Anda atau ulama 
manapun dan Anda akan berkomunikasi dengan mereka 
dengan cara yang tidak Anda lakukan dengan orang lain. 
Mengapa?!

Ini disebabkan mereka mewakili dan melambangkan agama 
dan Allah Swt dalam pandangan Anda. Maka, bayangkanlah 
bagaimana Anda seharusnya berhadapan dan berkomunikasi 
dengan para nabi suci, rasul dan Imam!!

Perlu diperhatikan, adanya taharah dan ‘ishmah mereka tidak 
ada urusannya dengan masalah ini. Misalnya, Anda memberikan 
penghormatan dan penghargaan tinggi pada utusan polisi dari 
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kepala polisi kepada Anda disebabkan apa dan siapa yang dia 
wakili. Tidak menjadi masalah bagi Anda apakah polisi tersebut 
memiliki catatan riwayat yang baik atau apakah dia efi sien dalam 
pekerjaannya atau apakah dia dekat dengan kepala polisi atau 
tidak, atau apakah pakaiannya rapi atau tidak. Tanpa semua itu, 
Anda akan menjaga jarak antara Anda dan dia disebabkan apa 
yang dia wakili, bukan karena alasan lain.

Mengenai argumen bahwa Anda akan mampu memelihara 
dan menjaga hubungan dengan para sahabat Rasulullah saw 
sementara Anda tidak akan mampu untuk menjaga hubungan 
yang sama dengan para Imam Ahlulbait as disebabkan taharah 
dan ‘ishmah mereka, ini mutlak benar dan bahkan diinginkan dan 
dianjurkan! Lagipula, alasan di sini bukan karena kesucian dan 
perlindungan mereka, melainkan karena peran dan apa yang 
mereka wakilkan. Para sahabat Rasulullah saw tidak diangkat 
oleh Allah Swt , tidak juga mereka menjadi wasi dan Imam serta 
tidak juga mereka memangku peran Ilahiah untuk ditunaikan. 
Karenanya, mereka bukanlah muthahhirin dan ma’shumin. 
Jadi, ada perbedaan besar antara hubungan dan komunikasi 
Anda dengan mereka, dibandingkan dengan hubungan dan 
komunikasi Anda dengan para Imam dan wasi yang diangkat 
oleh Allah Swt. 

Perlu diingat, bisa saja ada penghargaan dan penghormatan 
tinggi dalam hati saya untuk para sahabat Nabi Musa as. Namun 
penghormatan dan penghargaan saya bagi Yusya bin Nun as, 
wasi Nabi Musa as, akan jauh lebih besar bukan karena taharah 
dan ‘ishmah, melainkan karena peran dan kedudukannya dan 
apa yang dia wakili.

Dengan demikian, hubungan saya dan cara saya berhadapan 
dengan para sahabat Nabi Musa as akan lebih mudah daripada 
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hubungan saya dengan Yusya bin Nun as dan sama sekali 
tidak ada yang salah atau memalukan dalam hal ini. Malahan, 
dimaksudkan ada suatu jarak tertentu antara Anda dan Imam 
masa Anda dan para Imam lainnya, jauh melebihi jarak yang 
Anda jaga antara Anda dengan yang lain.

Misalnya, jika putra Anda datang kepada Anda dan 
mengatakan kepada Anda, “Saya bisa bergaul dan berkomunikasi 
dengan teman-temanku di sekolah, tetapi aku tidak bisa bergaul 
dan berhadapan dengan kepala sekolah dengan cara yang sama 
mudahnya  karena aku merasa ada sebuah jarak antara aku 
dan kepala sekolah yang lebih besar dari jarak antara aku dan 
temanku.” 

Bagaimana Anda akan menjawab putra Anda? Penjelasan yang 
akan Anda berikan pada putra Anda, yang akan menghilangkan 
keheranan dan teka-tekinya, sebenarnya akan menjadi penjelasan 
yang sama dengan apa yang akan kami katakan kepada Anda 
supaya menghapus kebingungan, keraguan dan keheranan 
Anda. 

Dengan demikian, taharah dan ‘ishmah tidak ada kaitannya 
dengan masalah ini. Bayangkanlah sejenak bahwa Anda 
mendapat kehormatan untuk bertemu Imam Husain as saat ini, 
akankah cara Anda menyambut beliau dan menghadapi beliau 
menjadi beda bagi Anda disebabkan dia maksum atau tidak?  

Kami serahkan pertanyaan ini kepada para pembaca untuk 
menjawab dan memoles pemikirannya tentang masalah ini. 
Perlu diperhatikan juga bahwa umat Kristen menyembah dan 
menguduskan Nabi Isa as serta mengklaim bahwa beliau adalah 
Tuhan Sendiri, sehingga menjadikan beliau maksum dalam 
pandangan mereka. Ini malah lebih dari sekadar itu karena 
menurut mereka, beliau adalah Tuhan.
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Akan tetapi, apakah jenis pemikiran ini mencegah mereka dari 
membuat dan memelihara hubungan dengan Nabi Isa as, bergaul 
dengan beliau dan  berintegrasi dengan beliau dalam segala 
aspek kehidupan mereka, entah itu besar atau kecil? Ini hanya 
sekadar pertanyaan … jadi, mengapa lantas kita mengklaim 
bahwa konsep taharah dan ‘ishmah akan menghalangi untuk 
bergaul, berkomunikasi dan berhadapan?

Pertanyaan Penelitian Ketujuh

Terakhir, pertanyaan yang diajukan sebagian orang:

Mengapa para nabi, rasul, dan Imam menyebutkan atau 
mengumumkan bahwa mereka maksumin?

Jawaban terhadap pertanyaan ini sederhana.

Pertama: kebenaran yang dibuktikan dengan logika tidak 
perlu dijamin atau diverifi kasi dengan testimoni, selama tidak 
dalam Kitabullah yang berkontradiksi terhadapnya dan selama ini 
adalah kebenaran yang diterima oleh pikiran dan akal. Misalnya, 
logika  mengatakan bahwa Nabi Yunus as biasa berpuasa karena 
Allah Swt. Akan tetapi, apakah kita menemukan ada pernyataan 
dalam al-Quran atau hadis yang secara khusus menyatakannya? 
Bagaimanapun, kita juga tidak menemukan pernyataan apa 
pun yang mengingkari atau bertentangan dengan pemikiran 
tersebut. Dengan demikian, ini adalah realitas selama akal dan 
logika menerimanya.

Umpamanya, mengendarai mobil secara logika diizinkan tanpa 
keraguan apa pun. Selama tidak ada pernyataan dalam al-Quran 
atau hadis Nabi yang dengan tegas dan khusus menyatakan 
bahwa mengendarai mobil itu tidak boleh, maka kebolehan 
untuk mengendarai mobil menjadi valid tanpa kerancuan apa 
pun mengenainya.
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Dengan menerapkan logika yang sama dan menggunakan 
akal kita, kita menarik kesimpulan tentang perlunya kehadiran 
dan terjadinya taharah dan ‘ishmah. Jika kita tidak menemukan 
pernyataan apa pun yang mendukungnya dalam al-Quran 
atau hadis (dan itu tidak benar), juga tidak ada kutipan atau 
pernyataan yang bertentangan dengannya yang mengatakan 
bahwa para nabi bukanlah maksumin dan bukan muthahhirin. 
Dengan demikian, ini adalah realitas yang tidak ada keraguan 
atau kerancuan mengenainya, selama pikiran menerima dan 
menyimpulkannya.

Kedua: perlukah atau apakah pantas dari sudut etika 
bahwasanya seseorang yang normal berbicara positif tentang 
dirinya sendiri dan memuji dirinya sendiri serta menyebutkan 
karakteristiknya yang unik dan kedudukannya yang tinggi? Ini 
tidak diterima dan ditolak dari orang normal manapun. Maka 
bayangkanlah jika perilaku itu ditampilkan oleh sosok terpandang 
dari umat manusia … para nabi, rasul dan Imam as!

Dengan menjadi orang-orang yang bersahaja dan malu, 
apakah diharapkan bahwa mereka harus berdiri di antara  
banyak orang dan berkata kepada banyak orang itu, “Kami 
adalah muthahharun dan ma’shumin!”? Lebih lanjut, jika bukan 
karena turunnya ayat Tathhir, apakah Anda kira Rasulullah saw 
atau Amirul Mukminin as akan berkata kepada orang-orang, 
“Allah Swt telah menahan “rijs” (dosa) jauh dari kami dan telah 
membersihkan kami sebersih-bersihnya!”?

Sama sekali tidak! Kezuhudan, rasa malu, dan kesederhanaan 
mereka akan menahan mereka dari mengatakannya. Karena 
itulah, Allah Swt melaksanakan misi tersebut (taharah dan 
‘ishmah—penerj.) untuk mereka dan untuk kepentingan mereka. 
Jadi, bagaimana bisa kita menginginkan atau mengharapkan 
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mereka untuk bertingkah laku dengan cara itu dan mengatakan 
kepada kita apa yang telah jelas dan terang seperti matahari… 
sebuah realitas yang bisa kita lihat tanpa mereka perlu 
mengakuinya atau menyindirkannya secara tak langsung kepada 
kita?!!

Ketiga: bukankah Allah Swt menurunkan ayat Tathhir 
yang semua kata kerjanya dalam bentuk present tense 
dan mengindikasikan kesinambungan?  [Yudz-hib ( (����� ����� , , 
menjauhkan) & Wa Yuthahir, ��������) ��������)  membersihkan)]. 
Jika kesinambungan pembersihan ini menjadi pasti, ‘ishmah 
juga akan menjadi present, sebagaimana kami jelaskan pada 
pertanyaan penelitian pertama. 

Karenanya, tak pelak lagi, ternyata penyucian ini juga 
menunjukkan adanya ‘ishmah. Setelah fi rman Allah Swt, apakah 
perlu lebih banyak bukti atau pembicaraan lagi sementara Dia 
adalah Yang Mahabijaksana? Kita puas dengan penjelasan ini 
dan tidak perlu bagi kita untuk memaparkan banyak hadis 
yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw dan para Imam as yang 
mengindikasikan dan menunjukkan kesucian dan perlindungan 
mereka. Sejarah sendiri dan otobiografi  pribadi mereka cukuplah 
menjadi saksi  dan bukti untuk itu.

Jadi, karena Ahlulbait as disucikan dan dilindungi, adakah 
keraguan yang tersisa mengenai kesucian dan perlindungan 
para nabi dan rasul? Apakah kita sudah membaca atau melihat 
pesan dan kitab setiap nabi dan rasul yang datang sebelumnya, 
sehingga kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa pesan dan 
Kitabullah tidak memiliki pernyataan atau ayat yang jelas yang 
mengindikasikan tathhir dan ‘ishmah setiap nabi dan rasul?

Apakah kita tidak menemukan banyak ayat dalam al-Quran 
yang menggambarkan nabi dan rasul sedemikian rupa sehingga 

Pust
ak

a 
Syi

ah



248
Dr. Hatem Abu Shahba

membuat kita mengerti dan percaya pada kesucian dan 
perlindungan mereka oleh Allah Swt? Kalau tidak, apa implikasi 
dari ayat-ayat seperti,

������� ����� ������� ��������� ������� ����� ������� ��������� 

������� �������� ��������������� �������� ��������
… Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia 

adalah seorang rasul dan nabi… (QS. Maryam [19]:54)

������� ����� ��������� ��������������� ����� ��������� ��������
…Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan 

lagi seorang nabi. (QS. Maryam [19]:41)

������ ��������� ������� �������������� ��������� ������� ��������
… Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat 

(kepada Tuhannya). (QS. Shad [38]:44)

������� ��������� �������������������� ��������� �������������
… yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-

ilmu yang tinggi. (QS. Shad [38]:45)

������ ��������������� ������ ��������������� 

����������� ������� ������������������� ������� ��������
Sesungguhnya Kami telah menyucikan mereka dengan 

(menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu 
selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. (QS. Shad 

[38]:46)
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��������������� �������������������������� �����������
Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk 

orang-orang pilihan yang paling baik. (QS. Shad [38]:47)

… Sebenarnya mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan, 
mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka 

mengerjakan perintah-perintah-Nya. (QS. al-Anbiya [21]:26-27)

Lebih lanjut, lihatlah lebih dekat dan analisislah surah 
Maryam, al-Anbiya’, Ibrahim, Yusuf, al-Shaff at, Shad, Ghafar, al-
‘Araf, al-Syu’ara, dan banyak surah dalam al-Quran. Setelah itu, 
masalah ini akan jelas bagi  setiap orang yang bijak, berpikir  dan 
beriman!

Kesimpulannya, para nabi, rasul dan Imam as, semuanya 
adalah satu rantai yang tak terpisahkan, tak terbagi atau tak 
menyimpang. Allah Swt telah memilih, menyucikannya dan 
melindunginya. Segala puji bagi Allah Swt atas rahmat-Nya yang 
tak terkira dan limpahan karunia-Nya yang sempurna!
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