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Sepenggal Kisah Perjalanan Dakwah Syaikh Rabi’ di Sudan
Inilah sepenggal kisah perjalanan dakwah Asy Syaikh Rabi’ bin Hadi ‘Umair Al Madhkhali 
hafidzahullah di Sudan yang sepatutnya kita jadikan teladan. Beliau hafizhahullah mengisahkan:

(Sekarang) akan saya ceritakan perjalanan dakwah saya ke Sudan. Saat itu saya singgah di Port 
(bandara) Sudan. Saya disambut para pemuda Jama’ah Ansharus Sunnah.

Mereka memberi masukan: “Ya Syaikh, bolehkah kami menyampaikan beberapa saran kepada anda?” 
“Silahkan!” kataku.
Mereka berkata: “Wahai Syaikh, silakan anda berceramah sesuai kehendak anda dengan (mengutip) 
firman Allah dan sabda Nabi-Nya, tidak mengapa engkau sebutkan berbagai jenis bid’ah dan 
kesesatan, baik kaitannya dengan doa kepada selain Allah, menyembelih, nadzar, istighatsah (minta 
tolong) kepada selain-Nya. Tapi sebaiknya engkau tidak menyinggung thariqah tertentu atau syaikh 
fulan! Jangan sampai engkau mengatakan bahwa Tijaniyyah atau Bathiniyyah adalah kelompok 
sempalan yang sesat. Jangan pula engkau mencaci tokoh-tokohnya, (kami rasa) cukup engkau 
sebutkan perkara-perkara aqidah (secara umum), niscaya akan engkau dapati mereka menerima al 
haq dari apa yang engkau sampaikan.”
Saya katakan kepadanya: “Baiklah.”

Akhirnya saya ikuti anjuran mereka. Ternyata saya menyaksikan sambutan yang cukup besar dari 
kaum muslimin terhadap dakwah ini. Wahai para penuntut ilmu, kalian jangan menyangka bahwa 
termasuk dari kesempurnaan manhaj yang benar ini adalah keharusan mencaci maki (tokoh penyesat). 
Tidak! Bahkan Allah berfirman:

و�ل ت�س�ب��وا ال��ذ�ين� ي�د	ع�ون� م�ن	 د�ون� الل��ه� ف�ي�س�ب��وا الل��ه� ع�د	و�ا ب�غ�ي	ر� ع�ل�م�
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka 
nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (Al An’am: 108)

Kalau kalian mencerca syaikh fulan atau kau katakan: “Fulan sesat!” Atau julukan-julukan lainnya atau 
kalian katakan: “Thariqah fulan sesat!” justru yang demikian ini hanya akan membuat umat lari 
menjauh darimu. Akhirnya kalian berdosa lantaran kalian telah menjauhkan manusia dari dakwah yang 
benar, kalian munaffirun (membuat orang lari).

Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tatkala mengutus Mu’adz dan Abu Musa radhiyallahu 
‘anhuma ke Yaman beliau berpesan kepada keduanya:

ي�س��ر�وا و�ل�ا ت�ع�س��ر�وا و�ب�ش��ر�وا و�ل�ا ت�ن�ف��ر�وا
“Hendaklah kalian permudah dan jangan mempersulit, gembirakan mereka jangan kalian membuat 
mereka lari!”

Inilah metode dakwah, di dalamnya ada kemudahan, kabar gembira dan tidak ada hal yang membuat 
orang lari darinya. Demi Allah, tidaklah aku masuk suatu masjid kecuali aku melihat wajah mereka 
berseri-seri sehingga aku tidak bisa keluar dari kerumunan massa yang berebut berjabat tangan serta 
mendoakan kebaikan untukku.

Ternyata para syaithan dari pentolan-pentolan thariqah shufiyyah melihat cara dakwah yang saya 
tempuh ini sebagai ancaman yang berbahaya. Akhirnya tokoh-tokoh tersebut berkumpul dan berunding 
untuk merumuskan bantahan-bantahan terhadap ceramah saya.

Mereka memintaku untuk memberi ceramah di sebuah tanah lapang. Saya penuhi permintaanya. 
Akupun berceramah hingga selesai.

Giliran pembesar mereka bangkit (setelahku) dan mengomentari ucapanku yang tadi. Mulailah orang 
ini mengutarakan pendapatnya tentang bolehnya beristighatsah kepada selain Allah, bertawassul 
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(membuat perantara) dengan mayit, men-tha’thil (mengingkari) sifat-sifat Allah dan ucapan bathil 
lainnya … Mereka kemas semua ucapan bathil dengan takwil-takwil yang menyimpang dan keji.

Usai dia berbicara -namun tidak menyertakan dasar dalilnya, yang ada hanyalah hadits-hadits dhaif 
dan palsu atau nukilan dari ucapan Socrattes– maka aku katakan kepada hadirin: “Apakah hadirin 
mendengar ucapanku? Bukankah yang aku katakan adalah semata-mata firman Allah dan sabda 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam serta para imam kenamaan? Tapi lihatlah orang ini! Yang ia 
sebutkan adalah hadits-hadits palsu belaka. Al Qur’an lebih berhak untuk disebutkan. Apakah kalian 
mendengar firman Allah yang membolehkan istighatsah kepada selain-Nya?! Bolehkah bertawassul 
(dengan mayit)?! Atau kalian pernah mendengar ucapan para imam terkemuka dalam hal ini semua?! 
Tidak sama sekali tidak! Kalian hanya mendengar hadits-hadits palsu dan dhaif atau tak lebih dari 
sekedar omongan segelintir manusia yang sangat masyhur di kalangan kalian sebagai ahli khurafat?!”

Tidak lama kemudian orang tersebut bangkit sambil mencaci maki! Namun aku hanya tersenyum dan 
sama sekali tidak menanggapi caciannya. Aku hanya mengucapkan: Jazakallahu khairan, barakallahu 
fiik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan! Tidak lebih dari itu.

Bubarlah acara tersebut. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang haq kecuali Dia. Ternyata keesokan 
harinya banyak orang memperbincangkan kejadian ini, baik di masjid-masjid maupun di pasar-pasar. 
Mereka katakan bahwa orang-orang Sufi sudah kalah.

Karenanya belajarlah wahai saudaraku, metode dakwah yang benar sesuai dengan syariat, (tanamkan 
pada diri kita) tujuan kita berdakwah tidak lain agar umat manusia mendapatkan hidayah. Dan 
berupaya agar al haq sampai kepada hati manusia.

Wahai saudaraku, wajib bagi kalian menggunakan suatu sarana di dalam berdakwah illallah dengan 
cara syar’i yang tidak menyimpang dari ajaran Islam, bukan berarti menghalalkan segala cara untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Jelasnya, ini adalah ciri-ciri ahlul bid’ah, sehingga mereka gampang 
melakukan kedustaan, bersilat lidah dan saling mencaci. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ali bin 
Harb Al Mushili tentang ciri-ciri ahlul bid’ah.

Semua pengekor hawa nafsu selalu berdusta dan mereka tidak peduli dengan kedustaan tadi. Dan 
metode semacam ini (kedustaan) tidak ada pada kita Ahlus Sunnah. Kita adalah orang-orang yang 
jujur, berpegang dengan kebenaran disamping itu kita senantiasa mencari metode dakwah yang mudah 
diterima manusia dan menarik simpati mereka.

Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Kasala, masih wilayah Sudan. Masya Allah, dakwah Ahlus 
Sunnah mendapatkan kemudahan dan mendapat tanggapan bagus. Kita diberi kesempatan untuk 
berkhutbah dan kita bersyukur dengan keadaan ini.

Kemudian kita pergi ke kota Ghatharif, sebuah kota kecil di sana. Kami menyempatkan diri untuk 
mengelilingi masjid-masjid di kota ini.

Ada sebagian dari Jama’ah Ansharus Sunnah mengatakan: “Ya Syaikh, hanya tinggal satu masjid di 
kota ini yang belum terjamah dakwah ini, sebab masjid ini adalah basis Thariqah Tijaniyyah lantaran 
itu kita belum bisa masuk kesana.”
“Lho kenapa?”
“Sebab mereka sangat fanatik.”
“Baiklah, kalau demikian kita pergi ke sana. Kita minta izin. Kalau diizinkan untuk bicara, maka kita 
bicara. Tapi kalau mereka melarang, maka udzur kita di sisi Allah. Dan ingat! Jangan kita memaksakan 
diri untuk bicara.”

Sampailah kami di masjid mereka. Kita shalat bersama mereka sebagai makmum. Usai shalat, kami 
ucapkan salam kepada sang imam. Aku berkata, “Bolehkah aku berbicara di hadapan saudara-saudara 
kami disini?”
“Silahkan!” jawab sang imam.

Mulailah aku berceramah, aku ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan melaksanakan Sunnah dan 
perkara-perkara lain dari agama. Sesekali aku menyinggung beberapa kesalahan serta berbagai 
kesesatan yang ada. Di sela-sela itu aku mengutip hadits Aisyah -Muttafaq alaihi- yang berbunyi:

“Ada tiga hal, barangsiapa yang mengatakan tiga perkara ini maka ia telah melakukan kedustaan yang 
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besar di sisi Allah. Barangsiapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 
telah melihat Rabb-nya (di dunia) maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. Kedua: 
Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam mengetahui perkara-
perkara yang akan datang maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah… -dan saya 
sebutkan pula berbagai dalil yang mendukung hadits ini- Ketiga: Barangsiapa meyakini bahwa Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menyampaikan risalah dari Allah secara sempurna maka 
ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah.”

Lalu sang imam berkomentar (ia terlihat gusar dan gelisah): “Demi Allah, sesungguhnya Nabi 
Muhammad telah melihat Allah dengan kedua matanya di dunia.”
Lalu aku hanya bisa menyambut komentar sang imam dengan ucapan: Jazakallahu khairan. (Tentunya 
kita tahu) Aisyah sebagai istri Rasul lebih tahu keadaan beliau. Kalaulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam benar melihat Rabb-nya di dunia tentu Aisyah akan mengabarkannya, tapi kenapa ia tidak 
mengabarkannya?
Lalu ia mendesakku dengan pertanyaan bertubi-tubi. Aku katakan: “Ya akhi, tunggu sebentar, beri 
kesempatan kepadaku agar aku selesaikan jawabanku satu persatu. Setelah itu silakan engkau 
lanjutkan dengan pertanyaan lain sekehendakmu. Apa yang aku ketahui akan aku jawab dan apa yang 
tidak aku ketahui aku katakan kepadamu: Wallahu a’lam.”

Lalu aku abaikan orang itu dan aku teruskan pembicaraanku. Aku tidak tahu apakah ia tetap 
bersamaku atau pergi dari majelis, karena akupun sengaja tidak menoleh kepadanya. Terdengar 
olehku bisikan orang: “Benar juga ucapan orang ini.” Terdengar juga dari selain dia kalimat dengan 
imbuhan, “Demi Allah, lelaki ini hanya mengucapkan firman Allah dan Rasul-Nya.” Barakallahu fiikum 
-adzan Isya telah dikumandangkan. Maka berakhirlah acara tersebut lantas hadirin melaksanakan 
sholat Isya’.

Tiba-tiba mereka mendorongku untuk menjadi imam. Aku katakan: “Sama sekali aku tidak mau 
menjadi imam.” Malah mereka mengatakan: “Wallahi, shalatlah mengimami kami, wallahi, shalatlah 
menjadi imam kami.” Aku katakan: “Baiklah kalau begitu.”

Akhirnya aku pun shalat mengimami mereka. Usai shalat aku menunggu sejenak. Kemudian aku 
pulang bersama para pemuda Ansharus Sunnah.

Aku katakan kepada mereka: “Kemana sang imam pergi?”
Mereka menjawab: “Telah diusir!”
“Lho, siapa yang mengusirnya?” tanyaku lagi.
“Wallahi, jama’ahnya yang mengusir dia!” tandas mereka.

Itulah yang terjadi, wahai saudara-saudaraku! Singkatnya, jika ada yang datang berdakwah kepada 
mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran Tijani, boleh jadi mereka akan menebas 
lehermu, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah 
dan lemah lembut -barakallahu fiikum- maka Allah akan memberi manfaat kepada mereka dengan 
sebab kedua perangai tersebut.

Hendaknya engkau berbekal dengan ilmu yang bermanfaat, hujjah yang kokoh, senantiasa 
memprioritaskan hikmah di dalam dakwah kalian. Wajib atas kalian untuk berhias diri dengan akhlak 
mulia yang telah dianjurkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. 
Sesungguhnya itu merupakan wasilah untuk mendapatkan pertolongan dan kesuksesan.

Yakinilah bahwa shahabat tidak menyebarkan Islam ini dengan mudah merasuk ke dalam hati umat 
manusia kecuali karena peranan hikmah dan keilmuan mereka yang lebih mendominasi ketimbang 
dengan pedang. Di sisi lain, orang yang mendapat hidayah Islam di bawah naungan pedang, seringnya 
kurang kokoh. Sementara orang yang mendapat hidayah Islam melalui penyampaian ilmu, hujjah, dan 
dalil, justru lebih kokoh keislamannya -dengan izin dan taufik Allah.

Maka seyogyanya kalian menempuh jalan ini, sekaligus berupaya dengan sungguh-sungguh mencari 
ilmu dan berdakwah ke jalan Allah.

[Dinukil dari buku Edisi Indonesia Dakwah Salafiyah Dakwah Penuh Hikmah, Penulis Asy Syaikh Rabi’ 
bin Hadi ‘Umair Al Madkhali, Penerjemah Al Ustadz Abu Affan Asasuddin, Penerbit Qaulan Karima, hal. 
36-45]
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Penegakan Hujjah bagi Ahlul Bid'ah
Syaikh Rabi' bin Hadi al Madkhali 

Kaitannya dengan pelaku bid'ah, Syaikh Rabi' bin Hadi al Madkhali ketika ditanya, "Wahai syaikh kami 
semoga  Allah  menjagamu,  di  sana  terdapat  beberapa  pertanyaan  yang  beredar  di  kalangan  para 
penuntut ilmu. Apakah disyaratkan di dalam kita membid'ahkan orang yang terjerumus ke dalam atu 
kebd'ahan atau bahkan banyak kebid'ahan, apakah disyaratkan iqomatul hujjah?

Jawab

Yang masyhur di kalangan ahlus sunnah, bahwa orang yang terjerumus ke dalam amalan kufur, tidak 
dikafirkan sampai ditegakkan hujjah terlebih dahulu.

Adapun orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan ada beberapa macam:

Pertama: Yang  ia  dari  golongan  ahlul  bid'ah  seperti  Rafidhah,  Khawarij,  Jahmiyah,  Qadariyah, 
Mu'tazilah, Shufiyah, Quburiyah, Murji'ah dan siapa saja yang diikutsertakan bersama mereka seperti 
Ikhwanul Muslim, Jama'ah Tabligh dan yang semisal  mereka,  maka ulama salaf  tidak memberikan 
syarat harus iqomatul hujjah dulu (karena sudah jelas kebid'ahannya). Rafidhah adalah mubtadi' (ahlul 
bid'ah), demikian pula Khawarij adalah mubtadi', sama saja apakah ditegakkan hujjah terlebih dahulu 
atau tidak.

Kedua: Siapa saja yang termasuk dari ahlus sunnah tapi terjerumus ke dalam kebid'ahan yang sangat 
jelas. Seperti beranggapan bahwa al Quran adalah makhluk, atau juga mengatakan bahwa lafadz Al 
Quran  itu  makhluk,  atau  berbicara  tentang  takdir  (menafikan  takdir  atau  menisbatkan  secara 
berlebihan), atau mengikuti pendapatnya khawarij atau semisalnya, inipun seperti jenis kedua, kita 
bid'ahkan, dan seperti itulah perbuatan pendapat Salaf. Contohnya apa yang telah datang dari Ibnu 
Umar Radhiallahu'anhu ketika ditanya tentang Qadariyah maka ia menjawab, "kalau kamu ketemu 
mereka katakan kepada mereka bahwa aku (Ibnu Umar) telah berlepas diri dari mereka dan mereka 
berlepas diri dariku." (HR. Muslim)

Ketiga: Siapa saja dari kalangan Ahlus Sunnah bahkan dikenal orang ini berusaha untuk mencari al 
haq (semangatnya di  dalam mencari  kebenaran sudah dikenal  di  kalangan ahlus sunnah) tapi  dia 
terjemerus ke dalam kebid'ahan yang tersamar, maka kalau dia  sudah meninggal tidak boleh kita 
bid'ahkan. Seperti syaikhain, hafizhain, al Imam Ibnu Hajar al Asqalani dan al Imam an Nawawi, yang 
keduanya  ini  terjerumus  ke  dalam  pendapat  yang  bid'ah.  Tetapi  kalau  orangnya  masih  hidup 
hendaknya  dinasihati,  diterangkan  kepadanya  al  haq  dan  jangan  tergesa-gesa  membid'ahkan  dia. 
Kalau memang dia bersikukuh di atas kebid'ahan baru dibid'ahkan.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, "Betapa banyak para mujtahid dari kalangan salaf 
ataupun khalaf yang mereka telah mengatakan satu perkataan atau telah melakukan satu perbuatan 
yang itu adalah bid'ah dalam keadaan ia tidak tahu kalau itu adalah bid'ah. Di antara sebabnya mereka 
terjerumus mungkin karena mereka berpegang kepada hadits-hadits dhaif yang menurut anggapan 
mereka shahih. Atau mungkin ayat-ayat yang mereka pahami tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh 
ayat itu. Atau mungkin karena pendapat yang mereka ambil  dalam satu masalah padahal di  sana 
terdapat nash (dalil) yang belum sampai kepada orang tersebut." [Maarijul Wushul hal. 43]

Kalau  seseorang  itu  telah  bertakwa  kepada  Allah  Ta'ala  semampu dia,  maka  tergelincir  ke  dalam 
kesalahan seperti ini masuk ke dalam firman Allah Ta'ala,

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (al Baqarah: 286). 

Walau  bagaimanapun  tidak  boleh  memutlakkan  harus  iqomatul  hujjah  terlebih  dahulu  dalam 
membid'ahkan seseorang atau menafikannya secara mutlak juga. Perkaranya seperti yang telah aku 
jelaskan.  Demikian  penjelasan  dari  Syaikh  al  Allamah  Rabi'  bin  Hadi  dalam  permasalahan  tabdi' 
(membid'ahkan seseorang). Wallahu a'lam.

[Dari Transkrip rekaman kajian rutin kitab Syarhus Sunnah lil Imam al Barbahari yang dibawakan oleh 
al Ustadz Abdullah Sya'roni]
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Bagaimana Menyikapi Orang Awam yang berbuat Bid'ah?
Syaikh Rabi' bin Hadi al Madkhali 

Kaitannya dengan orang awam yang berbuat bid'ah, Syaikh Rabi' bin Hadi al Madkhali ditanya: Orang 
yang ikut-ikutan kepada pelaku bid'ah apakah mereka juga perlu kita hajr (dijauhi atau diboikot)?

Maka syaikh menjawab: Orang yang tertipu dari kalangan mereka (yakni orang yang jahil cuma ikut-
ikutan) dapat kita  ketahui  (oo..  ini  cuma ikut-ikutan).  Jangan tergesa-gesa untuk mengatakan dia 
mubtadi',  dia  sesat.  Ajarkan  dulu  mereka  dan  terangkan  dulu  kepada  mereka  al  haq.  Karena 
kebanyakan mereka itu menginginkan kebaikan, sampai shufi-pun menginginkan kebaikan. Demi Allah, 
seandainya di sana terdapat kegiatan-kegiatan dakwah Salafy, niscaya engkau akan melihat mereka 
akan masuk ke dalam salafy secara berbondong-bondong ataupun perorangan. Jangan landasan yang 
ada pada kalian itu adalah manghajr orang, mentahdzir orang, menjauhi umat, jangan !! (tahdzir sana 
tahdzir  sini).  Hendaklah  yang  menjadi  asas  (landasan)  kalian  adalah  hidayatunnas  (memberikan 
petunjuk kepada manusia). memasukkan orang kepada kebaikan.

Permasalahan  hajr  (memboikot  seseorang  karena  melakukan  kebid'ahan)  ini  terkadang  dipahami 
dengan  salah.  Kalau  kamu  menghajr  orang  seluruhnya  lantas  siapa  yang  akan  masuk  ke  dalam 
sunnah? (Siapa yang masuk ke dalam Salafy? sana dihajr sini ditahdzir). 

Wahai ikhwah sekalian, al hajr terhadap ahlul bid'ah memang dilakukan seperti di zamannya Imam 
Ahmad Rahimahullah dan ketika itu bumi penuh dengan Salafiyyun. Sehingga kalau Imam Ahmad 
Rahimahullah mengatakan, "Fulan itu adalah mubtadi'" maka gugur ia, tidak bisa bergerak (mubtadi' 
tersebut) karena banyaknya salafy.

Adapun sekarang salafiyyah yang ada di Zamanmu ini seperti rambut putih di sapi yang berwarna 
hitam. Hendaknya yang menjadi landasan dakwah kalian adalah mengajak manusia kepada petunjuk 
dan menyelamatkan mereka dari kebathilan (bukannya dihajr). Tetapi ber-ramah tamahlah kalian ajak 
manusia, dakwahi mereka, dekati mereka dan insya Allah kalian akan banyak meraih manusia masuk 
ke dalam dakwah kalian.

Adapun  kalau  kamu  gondok  (cemberut  ketemu  orang),  karena  beranggapan  semua  manusia 
menyimpang  padahal  kamu  tidak  pernah  menasihati  mereka,  tidak  pernah  menjelaskan  sesuatu 
kepada  mereka,  ini  adalah  keliru,  yang  seperti  ini  menutup  pintu  kebaikan  pada  wajah  manusia. 
Janganlah kaidah atau asas yang kalian bangun di atas dakwah itu sekedar cela sana cela sini. Al Hajr 
itu  kalau di  zamannya Imam Ahmad kalian mengatakan,  "boikot  dia,  jauhi  dia,  hati-hati  dari  dia" 
mungkin satu dari ahlul bid'ah itu akan kembali kepada al haq karena terpaksa, dia akan kembali. 
Adapun sekarang kamu menoleh ke sana kemari tidak melihat Salafy. Orang yang melakukan satu 
kebid'ahan kemudian diboikot, karena dia merasa punya pengikut tidak mendengar kalian malah sudah 
pergi bersama pengikutnya. Maka hati-hatilah dalam perkara ini.

Hendaklah kaidah yang ada pada kalian merangkul manusia. Demi Allah mayoritas manusia itu mereka 
menginginkan kebaikan, mereka pergi ke masjid apa yang mereka inginkan? mereka menginginkan 
surga,  wahai  ikhwah!  Mereka menginginkan kebaikan!  Tetapi  caranya,  hendaklah cara yang kalian 
tempuh penuh dengan hikmah.

Demi Allah! Seandainya cara yang penuh hikmah, yang penuh dengan kasih sayang, yang kamu tidak 
merasa lebih tinggi darinya. Kalau orang itu merasakan kamu merasa lebih tinggi darinya maka dia 
tidak akan masuk kepadamu. Dia tidak menginginkan al  haq dari  kamu karena dia  melihat  kamu 
sombong. Akan tetapi  Merendah hatilah,  dakwahi  mereka dengan hikmah insya  Allah  banyak dari 
manusia menjadi Salafy.

Kemudian syaikh membawakan sebuah contoh kasus:

India,  tadinya  kebanyakan  mereka  adalah  khurofi,  penyembah  kubur,  penuh  dengan  khurafat. 
Kemudian masuklah ahlul hadits, dengan membawa ilmu dan hikmah dalam dakwah. Sehingga meraih 
jutaan ikhwah karena hikmah dan ilmunya tadi dengan tiga-empat orang dari murid Syaikh Nadhir 
Hasan. Sehingga dengan dakwah mereka ini, ahli hadits yang berdakwah dengan ilmu dan hikmah, 
berbalik keadaan India kepala dengan kaki (180 derajat). 
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Kemudian salah seorang dari  mereka diuji  oleh Allah, datang ahli  bid'ah kemudian tiba-tiba mukul 
dengan cangkul sampai selesai dipukuli. Perkiraan ahli bid'ah ini bahwa da'i ini meninggal (padahal 
tidak meninggal, cuma pingsan)

Kemudian para pengikutnya datang dan mengambil orang yang mukul ini dan dimasukkan ke penjara. 
Ketika  da'i  ini  siuman (sadar  dari  pingsan)  berkata,  "Mana yang memukulku tadi,  ke  mana dia?" 
Dijawab, "Bahwa dia sudah dititipkan ke penjara" Maka dia berkata, "Selamanya dia tidak akan di 
penjara,  saya  sudah  maafkan  dia"  Maka  dijawab,  "Tapi  ia  sudah  dipenjara"  Mereka  tidak  mau 
mengeluarkannya dari penjara.

Akhirnya da'i ini yang tadi pingsan dan mau mengeluarkan tapi tidak bisa, dia memberikan nafkah 
kepada keluarga mubtadi' yang memukulnya tadi, karena tidak ada yang menafkahi keluarga mubtadi 
tadi selama dipenjara. Yang memukul ini tadi ternyata dia adalah tokoh mubtadi' dan ketika dia bebas 
dari tahanan karena melihat keluarganya dinafkahi akhirnya dia menjadi seorang Salafy dan ini banyak 
contohnya [1]. Kemudian juga dibawakan contoh di antaranya di Sudan [2].

Yang saya inginkan tidak harus kalian itu sampai ke tingkat ini. Akan tetapi yang aku inginkan dari 
kalian, wahai ikhwah, adalah sedikit saja ada rasa hikmah, ada rasa lemah lembut, ada kesabaran dan 
ada niatan baik.  Sedikit  saja empat sifat  ini  tadi  aku inginkan ada pada kalian.  Hendaklah kalian 
memberi petunjuk kepada manusia, demi Allah dengan akhlak yag penuh hikmah dan lemah lembut 
manusa akan menerima dakwah kalian.

Tetapi kalau yang ada di sisi kalian itu kekerasan dan kekasaran, firman Allah Ta'ala,

ل�و	 ك3ن	ت� ف�ظ�0ا غ�ل�يظ� ال�ق�ل�ب� لن	ف�ض��وا م�ن	 ح�و	ل�ك�
"Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari 
sekelilingmu." (Ali Imran: 159)

Rasulullah  Shallallahu'alaihi  wasallam  ditegur  oleh  Alah  seperti  ini.  Wahai  ikhwah,  semoga  Allah 
memberkahi  kalian,  sebagian  ikhwan  kita  pada  mereka  terdapat  kekerasan  yang  berlebihan  yang 
mengeluarkan seseorang dari Salafy (ooh.. dia itu bukan Salafy... Maka dia gak pernah memasukkan 
seorangpun  ke  dalam  salafy,  bisanya  ngeluarian,  ngeluarin,  masukinnya  mana?  ooh  saya  bagian 
pengeluaraan, bagian pemasukan ada lagi), ini ada sekarang.... mereka inilah disebut para pengusir !!

Hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Azza wajalla dan memperbaiki akhlak mereka, semoga Allah 
memberkahi  kalian  dan  hendaklah  kalian  di  atas  cara  seperti  ini,  jangan  yang  menjadi  landasan 
dakwah kalian adalah boikot sana boikot sini cela sana cela sini. Pembokitan terhadap ahlul bid'ah itu 
disyariatkan kalau memberikan manfaat. Kalau kamu hidup di zamannya Imam Ahmad Rahimahullah 
maka  lakukanlah  hajr!  Akan  tetapi  di  zaman  siapa  kamu  sekarang  ini?  Barokallahu  fiikum,  wajib 
memiliki sikap lemah lembut, penuh hikmah, dan sabar. Mendekati manusia dan menunjukkan mereka 
kepada kebaikan.

[Dari Transkrip rekaman kajian rutin kitab Syarhus Sunnah lil Imam al Barbahari yang dibawakan oleh 
al Ustadz Abdullah Sya'roni]

____________
Footnote:

[1] Berkata Ustadz Abdullah Sya'roni, "Diantaranya kejadian yang pernah menimpa saya di Poso, dua 
kali saya kena tonjokan dan satu kali kena tendangan. Seorang mubtadi', khurofi mukul dua kali di 
majelis, otomatis masyarakat dan santri-santri membela saya dan seandainya saya melawanpun bisa. 
Tetapi sabar, dan penuh dengan hikmah, dan subhanallah dengan kejadian itu satu dusun mendukung 
dakwah kita."

[2]  Dahulu  ada  orang  bernama  Abul  Mahjub  di  daerah  Sudan,  dialah  salah  seorang  yang  telah 
menyebarkan  manhaj  salafiyyah  di  Sudan.  Sebelumnya  orang-orang  Sudan  telah  menyerangnya, 
mengungkungnya dengan mengikat kakinya, lalu dilemparkan keluar mesjid. Lalu seketika ia bangun, 
ia tertawa, dan tidak menampakkan kedengkian terhadap orang-orang itu, dan dia tidak membalas, 
atau yang selainnnya, dia hanya tersenyum dan tertawa. Bermula dari sinilah para masyaikhnya beralih 
ke dakwah salafiyyin.
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