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BAHAN RENUNGAN UNTUK KAWAN-KAWAN 
SEPERJUANGAN 

Tidak asing bagi antum semua kondisi dakwah salafiyyah dan ukhuwah 
salafiyyin di masa ini. Fitnah yang menimpa salafiyyin ini dinukil dari satu 
orang ke orang berikutnya, dari satu kota ke kota selanjutnya. Yaitu, tuduhan 
negatif yang ditujukan ke Ma’had Minhajul Atsar Jember, dengan beragam 
jenisnya; seperti kezhaliman satgas tanggap Covid-19, melanggar pemerintah 
dalam penerapan protokol kesehatan di masa Covid-19, penyimpangan 
tentang medsos, dll.  

Allahul musta’an. Semoga Allah menjaga salafiyyin dan ma’had ahlus-
sunnah dari kejelekan. 

Ketika mendengar berita negatif tersebut, maka sebagian dai, pengurus 
dakwah dan ikhwah dari luar kota Jember datang ke Jember dalam rangka 
untuk bertanya kepada kami. Sebagian lagi menghubungi melalui sambungan 
telpon. Sebab, mereka telah mendengar berita tidak baik tentang saudaranya, 
Ma’had Minhajul Atsar Jember dan asatidzahnya, yang sebelumnya mereka 
kenal baik sekaligus memiliki andil dalam kancah dakwah maupun tarbiyah.  

Ya, pihak-pihak dari luar kota tersebut ingin melakukan tatsabbut. 
Mereka tidak langsung percaya dengan berita negatif itu. Mereka masih 
memiliki husnuzhan kepada  Ma’had Minhajul Atsar Jember. Bahkan jika isu 
negatif itu memang benar, mereka akan memberikan nasehat, sebelum 
melakukan penyikapan. Sikap ini adalah langkah ilmiah, baik dan terpuji. 

Tujuan Tulisan 

Maka, melalui tulisan ini, kami ingin mengingatkan segenap kawan kami, 
yang dulu belajar dan menimba ilmu di pesantren ini, kawan-kawan 
seperjuangan dalam thalabul ilmi, untuk melakukan apa yang dilakukan oleh 
ikhwah di atas. Dan ini adalah bimbingan syariat kita yang mulia. Bukankah 
antum lebih berhak untuk bertanya dan melakukan tatsabbut kepada kami. 
Bukankah antum termasuk orang terdekat kami. Antum memiliki banyak 
kesempatan untuk bertanya. Bahkan itu sebagai kewajiban bagi seorang 
muslim kepada muslim yang lain, kewajiban sesama ahlus-sunnah bahkan 
kewajiban seorang murid kepada guru yang telah mengajarinya banyak hal. 
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Kawan, bukankah ini sikap yang diajarkan oleh para ulama ketika 
menghadapi fitnah. Tatsabbut, ta-anni, sabar menasehati, husnuzhan, dst. 
Tujuannya, agar mengetahui shurah mas-alah (gambaran masalah) dengan 
tepat. Bukankah syariat mengajari kita untuk tidak terburu-buru menilai 
informasi, kemudian menukilkannya kesana-kemari, sehingga salah dalam 
menilai suatu pihak dan bisa jadi bersikap secara zhalim kepadanya. 

Satgas Tanggap Covid-19 Ma’had Minhajul Atsar Jember Zalim? 

Kawan, jika antum mendengar bahwa Ma’had Minhajul Atsar Jember, 
tempat kita belajar bersama dulu, menzalimi ikhwah, apakah antum langsung 
percaya? Tidakkah antum bertanya kepada pondok terlebih dahulu? 
Sementara kita tahu bahwa pesantren kita tidak jarang melakukan baksos 
kesehatan ke masyarakat, bahkan ke berbagai daerah terpencil.  

Sebagian antum bahkan termasuk orang yang terlibat di dalamnya; ke 
Kampung Laut, ke Bandealit, Sukamade, Lombok, Selat Sunda, termasuk ke 
masayarakat sekitar pesantren dan ke ikhwah sendiri. Dengan ragam jenis 
baksosnya; baksos balita, baksos lansia, khitanan massal, berbagi sembako, 
berbagi masker, dst.  

Kawan, jika kepada orang-orang jauh saja, masyarakat awam saja, 
pesantren memberikan perhatian. Orang-orang yang tidak dikenal saja 
dibantu, ditolong, digandeng tangannya, lalu apakah mungkin kepada orang 
yang dikenal, kepada orang dekat, kepada salafy, pesantren akan menzalimi? 
Mari kita jawab dengan jujur. 

Benar, kita tidak diajari untuk mengikuti ‘athifiyah (perasaan, kebencian, 
dendam, ketersinggungan, dll), taklid dan ‘ashabiyah (fanatik kepada 
pesantren, fanatik kepada ustadz, almamater, dll). Tetapi kita diajari untuk 
bersikap ilmiah dan sportif. Ya, ilmiah dengan melihat fakta dan bukti di 
lapangan. Antum bisa membacanya pada tulisan tentang masalah keguguran, 
khulu’, pengambilan obat, dst. Bacalah dengan hati yang jernih dan kacamata 
keadilan. Waffaqanallahu lil-‘adli wal-inshaf. 

Ma’had Minhajul Atsar Jember Menyelisihi Pemerintah? 

Kawan, saat Antum mendengar isu bahwa Ma’had Minhajul Atsar 
Jember, tempat di mana kita diajari akidah, ibadah, fikih, bahasa Arab, hadis, 
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dll, telah menyelisihi pemerintah, apakah Antum langsung percaya? Tidakkah 
antum bertanya dan meminta penjelasan kepada ustadz antum dan pesantren 
antum? 

Bukankah kita semua tahu bahwa di pesantren inilah kita diajari prinsip 
as-Sam’u wath-Tha’ah li waliyyi amrina?  

Bukankah kita tahu bahwa pesantren ini senantiasa berkoordinasi 
dengan pemerintah; baik dengan kunjungan fisik maupun surat-menyurat? 

Bukankah kita tahu bahwa ustadz-ustadz kita–jazahumullahukhaira–
menyampaikan prinsip “kewajiban menaati pemerintah” di muhadharah dan 
daurah-daurah? 

Penyimpangan Medsos? 

Kawan, ketika antum mendengar isu bahwa Ma’had Minhajul Atsar 
Jember melakukan penyimpangan di dunia medsos, apa yang antum lakukan? 
Bagaimana sikap antum? Sekali lagi, bukankah kita diajari untuk tatsabbut dan 
ber-husnuzhan terlebih dahulu?  

Kawan, antum begitu lama tinggal di Pesantren ini. Antum telah kenal 
lama ustadz-ustadz antum. Ya, antum kenal mereka sebagai orang baik, 
pribadi yang perhatian kepada santri dan ikhwah,-nahsabuhum kadzalika wa 
laa nuzakki ‘alallahi ahada wallahu hasibuna wahasibuhum jami’an-lalu ketika 
ada berita negatif tentang mereka, serta-merta berita tersebut antum percaya?  

Padahal, sebagian berita itu: 

- berasal dari sumber yang tidak jelas,  
- sebatas qiila wa qoola,  
- dari orang yang baru sebulan dua bulan kita kenal,  
- dari pesan berantai WA yang tidak jelas sumbernya,  
- dari channel majhul,  
- atau bahkan dari channel pengobar fitnah,  

Lalu antum begitu percaya kepadanya?  Allahul musta’an. 

Benar, kita tidak diajari untuk mengikuti ‘athifiyah (perasaan, kebencian, 
dendam, ketersinggungan, dll), taklid dan ‘ashabiyah (fanatik kepada 
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pesantren, fanatik kepada ustadz, almamater, dll). Tetapi kita diajari untuk 
bersikap ilmiah dan sportif.  

Silakan baca pada tulisan-tulisan kami yang lain tentang masalah ini 
(sebagiannya akan kami susulkan pada silsilah bahan renungan berikutnya). 
Bacalah dengan hati yang jernih dan kacamata keadilan. Waffaqanallahu lil-
‘adli wal-inshaf. 

Kesempatan Bertanya Terbuka 

Kawan, Antum memiliki kesempatan untuk bisa bertanya tentang isu-isu 
yang beredar tentang pesantren kita. Banyak ikhwah dari berbagai daerah 
yang juga ingin bertanya tentang berbagai isu dan syubhat yang beredar. Dan 
itu mereka lakukan. Di sinilah, di tempat ini, antum punya kesempatan untuk 
bertanya, agar ikhwah salafiyyin tidak terombang-ambing berita yang tidak 
jelas dan masih simpang siur. 

Benar. Kita tidak boleh taklid. Kita sudah belajar, sebagaimana yang 
diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, bahwa sikap taklid itu tidak boleh dan 
hukumnya haram. Jangankan kepada seorang ustadz, bahkan kepada seorang 
Ulama Kibar sekalipun, haram bertaklid kepadanya.  

Hal ini sering diucapkan oleh para ulama kita. Secara makna disebutkan, 

 ولقلدان دمحم بن إمساعيل البخاريمحد بن حنبل أتقليد جائزا لقلدان ال لو كاف
Kalau seandainya taklid itu diperbolehkan maka kami akan taklid kepada 

Ahmad bin Hanbal atau Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 

Taklid itu diharamkan dalam syariat. Taklid bukan manhaj Ahlussunnah 
wal Jama'ah. Manhaj Ahlussunnah adalah ittiba' al-Adillah (mengikuti dalil dan 
bukti). Ini merupakan salah satu prinsip yang harus dipegangteguh.  

Pahami makna “Tidak Boleh Taklid” sesuai porsinya 

“Prinsip tidak boleh taklid” bukan bermakna menafikan ilmu. Bukan pula 
bermakna kita tidak mengamalkan ilmu dari sisi yang lain; karena takut 
kepada taklid, akhirnya ia menzhalimi sang ustadz atau seorang syeikh.  
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Seorang ustadz atau seorang syeikh yang selama ini berada di atas 
manhaj salafy–dengan segala kekurangan yang ada pada beliau, karena 
memang tidak ada yang ma'shum yang terlindungi dari segala dosa dan 
kesalahan, kecuali Rasulullah–. Lalu ada berita buruk tentang dirinya, maka 
wajib kita bertatsabbut kepadanya. Jangan langsung menyikapinya. Itu adalah 
kezaliman. 

“Prinsip tidak boleh bertaklid” tidak pula bermakna meninggalkan 
kewajiban untuk ber-tatsabbut, bertanya dan mengkonfirmasi terlebih dahulu; 
memastikan apakah yang beredar dalam bentuk isu dan tuduhan yang 
dituduhkan kepada seorang Ustadz atau seorang syeikh benar atau tidak.  

Apalagi Ustadz tersebut adalah guru antum, mu'allim antum yang 
mengajari antum sejak masih belum mengerti apa-apa, bahkan mengajari 
sebagian antum sejak antum belum mengerti hukum-hukum agama, bahkan 
masih melakukan kemungkaran-kemungkaran.  

Apalagi Ustadz tersebut adalah orang yang menasehati antum ketika 
antum futur, yang menasehati di saat semangat thalabul ilmi antum melemah, 
yang menasehati dari waktu ke waktu, sehingga semangat antum bangkit lagi. 
Antum bangkit lagi untuk thalabul ilmi sampai akhirnya sebagian antum 
menjadi dai, menjadi seorang Ustadz yang didengar ceramahnya, antum bisa 
menyampaikan ilmu yang didengar oleh umat. Bahkan sebagian antum 
diustadzkan karena dikirim dan diutus oleh pesantren. 

Bukankah termasuk hak mu'allim untuk antum melakukan klarifikasi, 
bertanya kepadanya terkait apa yang dituduhkan. Kalau kepada seorang 
muslim biasapun, sebagaimana dijelaskan oleh ulama, (karena) 
kemuslimannya, tetap berhak mendapatkan hak tatsabbut, bagaimana dengan 
seorang mu'allim yang pernah mengajarkan kebaikan kepada antum? Bukan 
maknanya antum harus membenarkan semua sikap mu'allim antum, salah 
benar dia adalah guruku, salah benar dia adalah Ustadzku, ini tidak boleh, ini 
haram. 

Tetapi, bukan berarti kemudian antum mengabaikan hak beliau. Jangan 
sampai antum terjatuh seperti yang diucapkan oleh seorang penyair. 

ػا اْشَتدَّ َساِعُده َرماِن    أَُعلِّػُمُو الّرَِمػايَة ُكلَّ يَػوـٍ   .فَلمَّ
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Syair ini termasuk yang sering dibaca oleh Syaikh Muqbil bin Hadi al-
Wad'iy rahimahullah. Makna syair tersebut secara global, “Kuajarkan 
kepadanya cara memanah setiap hari. Namun ketika sudah kuat lengannya, 
dia justru memanahku.” 

Ya, setiap hari dia diajari memanah, sejak dia belum mampu dan belum 
kuat memegang tali busur panah, lalu dikuatkan lengannya oleh sang pengajar, 
sang mu'allim. Hingga dia mampu mengangkat busur panah tersebut. Namun, 
dia belum mampu meletakkan anak panah di tali busur dengan baik, diajari 
lagi oleh si muallim bagaimana cara meletakkan anak panah pada tali busur. 
Setelah itu dia bisa, (namun) belum mampu menarik tali busur dengan kuat 
karena lengannya masih belum mampu menarik tali busur dengan kuat, 
apalagi mengarahkan anak panah itu tepat pada sasaran.  

Waktu berganti waktu, tahun berganti tahun, ia terus diajari, diberi ilmu, 
sampai saatnya dia telah kuat dan mampu memanah dengan sendirinya, 
mampu mengarahkan anak panah ke sasaran yang tepat. Ternyata di luar 
dugaan, ketika itu dia arahkan anak panah itu ke arah gurunya. 

Sungguh ini bukan akhlak thalibul ilmi. Ini bukan akhlak penuntut ilmu 
syar'i. Sadarlah kawan, bahwa seruan tentang keharaman taklid tidak identic 
dengan sikap menzalimi dan tidak menunaikan hak-hak pengajar. 

Mari berakhlak dan berprinsip ilmiah 

Kawan, kami yakin antum adalah kawan yang seperti dulu; berakhlak 
dan berprinsip ilmiah. Maka melalui tulisan ini, kami mengajak antum untuk 
me-murajaah beberapa akhlak islami dan prinsip ilmiah, terkhusus di masa 
fitnah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal dengan 
ilmu. 

Tatsabbut, 

Dalam surah al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, 

ََْلُتْم ََيأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم َفاِسٌق بِنػََبٍإ فَػتػَبػَيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِِبََهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا عَ  َل  َما فَػ
 (6اَنِدِمنَي )
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Syaikh as-Sa’di rahimahullah berkata, 

ستَماذلا، وىو أنو إذا أخربىم وىذا أيًضا، من اآلداب اليت عل  أويل األلباب، التأدب هبا وا
فاسق خبرب أف يتثبتوا يف خربه، وال أيخذوه رلرًدا، فإف يف ذلك خطرًا كبريًا، ووقوًعا يف اإلمث، فإف 
خربه إذا جَل مبنزلة خرب الصادؽ الَدؿ، حكم مبوجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف 

دامة، بل الواجب عند خرب النفوس واألمواؿ، بغري حق، بسبب ذلك اخلرب ما يكوف سبًبا للن
الفاسق، التثبت والتبني، فإف دلت الدالئل والقرائن عل  صدقو، عمل بو وصدؽ، وإف دلت 
عل  كذبو، كذب، ومل يَمل بو، ففيو دليل، عل  أف خرب الصادؽ مقبوؿ، وخرب الكاذب، 

 مردود، وخرب الفاسق متوقف فيو كما ذكران.
Ini juga termasuk adab yang wajib dilakukan oleh Ulul Albab (orang yang 

memiliki hati nurani yang lurus). Ia wajib berhias dengannya dan 
mengamalkannya. Yaitu, untuk melakukan tatsabbut jika ada orang fasik yang 
memberikan berita kepadanya. Ia tidak boleh mengambil berita itu mentah-
mentah. Sesungguhnya di dalam sikap ini (mengambil berita secara mentah-
mentah) terdapat bahaya besar dan terjatuh ke dalam dosa.  

Jika berita orang fasik diposisikan seperti berita orang baik dan jujur, 
lalu disikapi dengan sikap yang sama (diterima dan dijadikan sebagai dasar), 
maka akan muncul kerusakan pada jiwa dan harta dengan cara yang tidak 
benar. Disebabkan berita fasik tersebut, akan menyebabkan penyesalan. 
Adalah kewajiban ketika menerima berita dari fasik untuk melakukan 
tatsabbut dan tabayyun. Jika bukti dan indikator menunjukkan kebenaran 
berita tersebut, maka ia menerima berita tersebut dan membenarkannya. 
Namun, jika bukti dan indikator menunjukkan bahwa berita tersebut dusta, ia 
mendustakannya dan tidak menerimanya serta tidak menjadikannya sebagai 
dasar.  

Dalam hal ini ada dalil yang menunjukkan bahwa berita yang datang dari 
orang yang jujur dan baik itu diterima, berita yang dari dari pendusta ditolak 
dan berita yang datang dari orang fasik diteliti terlebih dahulu, sebagaimana 
yang telah kami jelaskan. (Tafsir as-Sa’diy) ===selesai penukilan=== 
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Syaikh Utsaimin rahimahullah berkata, 

ىذا أىم ما يكوف يف ىذه اآلداب، وىو التػَّثَػبُُّت فيما ينقل من األخبار، والتػَّثَػبُُّت فيما يصدر 
منك من األحكاـ، فاألخبار إذا نقلت فال بد أف تَػتػَثَػبََّت أوال: ىل صحَّت عمن نقلت إليو أو 

أْصٍل جتهلو أنت، ال؟ مث إذا صحَّت فال حتكم بلَ تَثبَّت يف احلكم، فرمبايكوف اخلرب مبنيا عل  
 ولكن كيف الَالج يف ىذه احلاؿ؟. فتحكم أنو خطأ، والواقع أنو ليس خطأ

الَالج: أف تتصل مبن نسب إليو اخلرب، وتقوؿ: نقل عنك كذا وكذا، فهل ىذا صحيح؟ مث 
تناقشو، فقد يكوف استنكارؾ ونفور نفسك منو أوؿ وىلة مسَتو؛ ألنك ال تدري ما سبب ىذا 

فإف كاف عل  حق وصواب فرتجع إليو. أو يكوف . : إذا علم السبب بطل الَجبادلنقوؿ، ويقاؿ
 .الصواب مَك فريجع إليك

"Ini merupakan poin terpenting dalam rangkaian adab-adab yang ada. 
Yaitu  tatsabbut (konfirmasi /memastikan tentang kebenaran) berita yang 
dinukilkan dan tatsabbut dalam penilaian/vonis yang akan anda jatuhkan 
(terkait dengan berita tersebut). Pertama kali yang harus anda lakukan 
ketika dinukilkan dan disampaikannya suatu berita kepada anda adalah 
bertatsabbut, apakah berita yang dinukilkan tentang seseorang itu benar 
ataukah tidak?  

Kemudian apabila benar, maka janganlah anda langsung 
memvonis/menghukuminya. Akan tetapi pastikan terlebih dahulu 
hakikat permasalahan yang sebenarnya sebelum anda memvonis. Boleh 
jadi berita yang anda dengar itu dibangun di atas landasan yang anda tidak 
mengetahuinya, sehingga anda memvonisnya salah, padahal pada hakikatnya 
ia bukan sebuah kesalahan. 

Namun bagaimanakah jalan keluar dalam menghadapi kondisi seperti 
ini? 

Jalan keluarnya adalah hendaknya anda menghubungi orang yang 
disandarkan kepadanya (diperbincangkan) berita tersebut. Katakan 
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kepadanya, "Telah ternukil dan tersampaikan berita tentang dirimu demikian 
dan demikian, apakah memang benar demikian?"  

Kemudian hendaknya anda berdiskusi dengannya. Bisa jadi 
pengingkaran dan sikap berpalingnya diri anda dari orang tersebut saat 
pertama kali mendengar berita tentangnya itu, karena anda tidak mengetahui 
sebab permasalahan yang dinukilkan tadi. Sebagaimana dinyatakan dalam 
sebuah ungkapan:  

 .إذا علم السبب بطل الَجب
"Apabila telah diketahui sebab (dari sesuatu yang menakjubkan) maka 

sirnalah rasa takjub itu." 

Apabila orang itu yang benar, maka anda harus kembali (rujuk) kepada 
kebenaran yang ada padanya. Atau bisa jadi kebenaran bersama anda, maka 
orang itu pun harus kembali (rujuk) kepada kebenaran yang bersama anda 
itu." (Syarah Hilyah Thalibil Ilmi Cet. Muassasah Syaikh Ibnu Utsaimin 
hlm. 73-74) ===selesai penukilan=== 

Dalam kesempatan lain, beliau juga berkata, 

أيضا التثبت أمر مهم؛ ألف الناقلني اترة تكوف ذلم نواَي سيئة، ينقلوف ما يشوه مسَة ادلنقوؿ عنو 
قصدا وعمدا، واترة ال يكوف عندىم نواَي سيئة ولكنهم يفهموف الشيء عل  خالؼ مَناه الذي 

نقل أريد بو، وذلذا جيب التثبت، فإذا ثبت ابلسند ما نقل أتی دور ادلناقشة مع صاحبو الذي 
عنو قبل أف حتكم عل  القوؿ أبنو خطأ أو غري خطأ، وذلك ألنو رمبا يظهر لك ابدلناقشة أف 

 . الصواب مع ىذا الذي نقل عنو الكالـ

 :واخلالصة أنو إذا نقل عن شخص ما، ترى أنو خطأ فاسلك طرقا ثالثة عل  الرتتيب
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ف كاف صوااب فأيده ودافع عنو، الثان: النظر يف صواب احلكم، فإ .األوؿ: التثبت يف صحة اخلرب
الثالث وىو: االتصاؿ مبن نسب إليو دلناقشتو فيو وليكن ذلك  وإف رأيتو خطأ فاسلك الطريق

 .هبدوء واحرتاـ
"At-tatsabbut (mengkonfirmasi kebenaran suatu ucapan atau berita) 

juga merupakan perkara penting. Hal itu karena terkadang orang yang 
menyampaikan berita tersebut memiliki niat-niat buruk, secara sengaja 
menyampaikan berita yang dapat mencemarkan nama baik orang yang sedang 
dia bicarakan itu.  

Bisa jadi, orang yang menyampaikan berita tersebut tidak berniat buruk, 
namun orang yang mendengarnya memahami berita tersebut berbeda dengan 
yang dimaukan oleh si penyampai berita. Oleh sebab itulah, wajib untuk ber-
tatsabbut. 

Apabila berita yang disampaikan telah dipastikan kebenarannya, langkah 
berikutnya adalah mengadakan upaya diskusi dengan orang yang menjadi 
objek berita tersebut, sebelum anda memutuskan apakah orang itu benar atau 
salah dalam ucapannya. Karena terkadang setelah melewati proses diskusi, 
ternyata kebenaran ada di pihak orang yang sedang dibicarakan (yang 
menjadi objek berita) tadi. 

Kesimpulannya, apabila ada berita yang dinukilkan (disampaikan kepada 
anda) tentang keadaan seseorang, dan menurut anda orang tersebut salah, 
maka tempuhlah tiga tahapan berikut secara berurutan: 

(1) Pertama: tatsabbut (konfirmasi) tentang kebenaran berita tersebut. 

(2) Kedua: Meneliti bagaimana hukum (permasalahan) yang sebenarnya.  

Jika ternyata orang yang sedang dibicarakan tadi benar, maka 
hendaknya dia didukung dan dibela. Dan jika menurut anda salah, maka 
upayakanlah langkah berikutnya, yaitu 

(3) Ketiga: Menghubungi orang yang sedang dibicarakan tersebut untuk 
berdiskusi dengannya. Hendaknya diskusi ini dilakukan dengan tenang dan 
bermartabat.” (Sumber: Kitab Al-'Ilmi, hlm. 52) = = = selesai penukilan=== 
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Ketika membela Syaikh Abdul Ilah al-Juhani hafizhahullah saat 
Muhammad bin Hadi berbicara buruk tentangnya, Syaikh Rabi’ hafizhahullah 
berkata, 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 احلمد هلل والصالة والسالـ عل  رسوؿ هللا وعل  آلو وصحبو ومن اتبع ىداه أما بَد،

بتقوى هللا تبارؾ وتَاىل، إخوان السلفيني وأبنائي السلفيني يف كل مكاف ن أوصي نفسي و إف
ومراقبتو يف كل شأف مشغوؿ، واإلخالص لو يف كل قوؿ وعمل، والتسمك  بكتاب هللا وسنة 

 وفوال يضطرب وفقسوة اجلباؿ، ال يتزعزعقوؼ يف وجو الفنت كوقوؼ اجلباؿ و رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والو 
ال يقبلوف كالما من أحد كائنا من  . ابرؾ هللا فيكم. سائروف يف ىذا عل  منهج السلف الصاحل

كاف يف شخص مَروؼ ابلسلفية، ال يقبلوف منو إال أف أييت ابألدلة الواضحة وضوح الشمس، 
ومن يتكلم يف السلفيني بغري أدلة فيجب أف ُيضَرب بكالمو يف احلائط وال يُقبل منو ويُنتقد 

لم فيو وكالمو ابطل، ومن تكلم يف ، ىو سلفي، ومن تكعبد اإللوأخوكم و وخياَلف وال يُػتَّبع. 
إخوانو وكالمو ابطل، مل يقم أي دليل. فاتقوا هللا وال تقّلدوا تقليد أىل البدع والضالؿ، بل كونوا 
عل  طريقة السلف ال تقبلوا كالـ أحد إال ابألدلة والرباىني، ابرؾ هللا فيكم، ال تقبلوا كالما 

اىني، وسمسكوا بقوؿ هللا تبارؾ وتَاىل ققل ىاتوا ألحد يف أحد من السلفيني إال ابألدلة والرب 
برىانكم إف كنتم صادقني{ وانصر أخاؾ ظادلا أو مظلوما. فهو ىاىنا مظلوموف، ابرؾ هللا فيكم. 
انصروه واثبتوا مَو مع احلق. وخذوا سريوا عل  ىذا ادلنهج. ابرؾ هللا فيكم. والكالـ الفارغ الظامل 

ا وهللا،  أستغرب ىذا من كثري من السلفيني الذين يقلدوف تقليد شتت السلفيني وأان أستغرب ىذ
 .األعم  دلن يتكلم ابلباطل

 .فاتقوا هللا وال تقبلوا من أحد يتكلم يف أشخاص سلفيني إال أبدلة واضحة كالشمس
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وفقكم هللا وسدد خطاكم واثبتوا عل  كتاب هللا وعل  سنة رسوؿ هللا وجدوا يف طلب الَلم، 
الَلم. وادرسوا كتب ابن تيمية وابن القيم وغريمها من كتب السلف الصاحل.  جدوا يف طلب

 .وفقكم هللا وسدد خطاكم وثبتنا وإَيكم عل  احلق. إنو مسيع الدعاء
“Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga tercurah 

untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat serta 
siapapun yang mengikui petunjuk beliau, amma ba’du. 

Aku wasiatkan kepada diriku pribadi serta seluruh saudara dan anak-
anakku salafiyyin di manapun kalian berada, agar bertakwa kepada Allah 
tabaraka wa ta’ala, merasa diawasi oleh-Nya dalam seluruh kesibukannya, 
mengikhlaskan seluruh ucapan dan perbuatannya hanya untuk-Nya, 
berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wa sallam serta berdiri kokoh menghadapi segala fitnah sekokoh dan sekeras 
gunung, tidak goncang maupun gentar. 

Semoga Allah memberkahi kalian, dengan tetap berdiri di atas manhaj 
salafus shalih dalam menjalankan semua ini. Aku wasiatkan kalian agar jangan 
sampai ada yang menerima ucapan siapapun mengenai kejelekan seseorang 
yang dikenal kesalafiyahannya kecuali agar orang tadi bisa mendatangkan 
dalil/bukti yang jelas sejelas matahari.  

Siapapun yang berbicara jelek tentang salafiyyin tanpa dalil/bukti, maka 
lemparkanlah ucapannya ke dinding. Jangan diterima, bahkan harus dikritik, 
diselisihi dan tidak diikuti.  

Adapun saudara kalian, Abdul Ilah, dia seorang salafi, maka barang siapa 
berbicara mengenainya dan saudara-saudaranya dengan pembicaraan yang 
bathil yang tidak bepijak di atas dalil, maka takutlah kalian kepada Allah dan 
jangan taklid layaknya ahli bid’ah yang sesat. 

Namun ikutilah jalannya salaf, jangan menerima ucapan orang kecuali 
dengan dalil dan bukti. Berpegang teguhlah dengan ucapan Allah: 

ُتْم صاِدِقنيَ   ُقْل ىاتُوا بُػْرىاَنُكْم ِإْف ُكنػْ
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“Katakanlah: “Tunjukkanlah bukti-bukti kalian, jika kalian orang-orang 
yang jujur.” (QS. Al-Baqarah: 111) 

Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang terzalimi, di 
sini dia (Syaikh Abdul Ilah) tengah terzalimi. Semoga Allah memberkahi 
kalian, maka tolonglah dia dan kokohlah di atas kebenaran bersamanya, raih 
dan jalani manhaj ini, semoga Allah memberkahi kalian. 

Ucapan yang tidak berdalil dan zalim telah mencabik-cabik salafiyyin, 
demi Allah saya heran dengan semua ini, saya heran, ternyata banyak 
salafiyyin yang lebih memilih fanatik buta kepada orang yang menyuarakan 
kebatilan. 

Takutlah kalian kepada Allah dan jangan menerima ucapan seorangpun 
tentang kejelekan pribadi-pribadi salafiyyin, kecuali jika ada dalil yang jelas 
bagaikan matahari. Semoga Allah memberi kalian taufik dan menguatkan 
langkah kalian, komitmenlah di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam serta semangatlah untuk menuntut ilmu, 
semangatlah untuk menuntut ilmu, pelajarilah kitab-kitab karya Ibnu 
Taimiyyah, Ibnul Qayyim dan yang lainnya yang merupakan karya tulis 
salafush shalih.  

Semoga Allah memberikan taufiq kepada kalian, menguatkan langkah 
kalian, serta mengokohkan kami dan kalian di atas al-haq, sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar doa.” = = = selesai penukilan= = = 

Jika seorang muslim biasa saja memiliki hak untuk di-tatsabbut, maka 
bagaimana jika dia adalah seorang alim atau gurumu sendiri.  

Kawan, bisa jadi sebagian kita beralasan bahwa berita jelek tentang 
pesantren Jember ini bersumber dari seorang yang tsiqah, maka tidak perlu 
di-tastsabbut lagi. Maka dalam bab ini, ada faidah dari Syaikh Ibnu Utsaimin 
rahimahullah. Beliau pernah ditanya, 

 .بَض الدعاة يتهم داعية آخر، فإذا قيل لو يف ذلك قاؿ: حدثين رجل مَروؼ بَلمو وعدلو

 فما رأيكم يف ىذا؟ .قاؿ: التثبت فيما إذا كاف الناقل فاسقاً  .فإذا قلت: تثبت
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ىذا صحيح، كالمو صحيح من حيث الظاىر؛ أنو إذا أخربؾ رجل ثقة فال حاجة للتثبت؛ ألف 
[ لكن قد يكوف 6أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم َفاِسٌق بِنػََبٍأ فَػتػَبػَيػَُّنوا{ ]احلجرات:هللا قاؿ: قََي 

 .اإلنساف ثقة ولكن لو ىوى فتضَف الثقة من ىذه الناحية
Sebagian dai menuduh dai lainnya. Jika ia ditanya tentang hal itu, ia 

menjawab: telah menyampaikan berita kepadaku seorang laki-laki yang telah 
dikenal dengan keilmuan dan keadilannya (tsiqah). Jika dikatakan kepada dia: 
Hendaknya engkau mengonfirmasi berita terlebih dahulu. Ia berkata: 
Konfirmasi (tatsabbut) itu jika yang menukil adalah orang yang fasik. 
Bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? 

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah menjawab, 

Ini benar. Ucapannya benar secara zhahir. Bahwasanya jika seorang yang 
terpercaya mengabarkan kepadamu, tidak perlu klarifikasi lagi. Karena Allah 
berfirman: 

 ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم َفاِسٌق بِنػََبٍأ فَػتػَبػَيػَُّنوا
“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang 

fasik menyampaikan berita, pastikanlah terlebih dahulu kebenarannya.” (QS. al-
Hujurat: 6) 

Namun, kadangkala seorang itu tsiqah, akan tetapi ia memiliki hawa 
nafsu. Sehingga dengan sebab ini, sisi keterpercayaan yang ada pada dia 
menjadi lemah. (Liqa’ al-Baab al-Maftuh 182/28) 

Prinsip al-ilmu qablal qauli wal amal. 

Kawan, insyaallah kita semua sudah menghafalkan ayat di bawah ini, 

 َواَل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِوۦ ِعْلٌم ۚ ِإفَّ ٱلسَّْمَع َوٱْلَبَصَر َوٱْلُفَؤاَد ُكلُّ أُ۟ولََِٰئَك َكاَف َعْنُو َمْسػ ُواًل 
"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu pada dirimu 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan 
diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra': 36) 
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Kita juga sudah belajar prinsip al-Ilmu qablal-Qauli wal-‘Amal. Bahkan 
sebagian antum sudah mengajarkannya. Mari kita murajaah kembali prinsip 
tersebut. Semoga Allah menolong kita untuk mengamalkannya. 

Tidak menukil-nukil berita yang tidak punya ilmu tentangnya. 

Kawan, sebagian kita dengan mudahnya men-share isu negatif pondok 
kita ke orang lain. Dalam keadaan kita sendiri tidak memahami hakekat 
masalah. Kawan, ingatlah firman Allah Ta’ala dalam firman-Nya: 

 َو ِعنَد ٱَّلَِّ َعِظيمٌ ِإْذ تَػَلقَّْونَُوۥ أِبَْلِسَنِتُكْم َوتَػُقولُوَف أِبَفػَْواِىُكم مَّا لَْيَس َلُكم ِبِوۦ ِعْلٌم َوحَتَْسُبونَُوۥ َىيًِّنا َوىُ 
"Ingatlah ketika kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, 

lalu kalian ikut mengatakannya dengan mulut-mulut kalian apa yang tidak ada 
ilmu pada diri kalian tentangnya. Dan kalian menganggapnya remeh, padahal 
di sisi Allah itu adalah perkara yang besar." (QS. An-Nur: 15) 

Tentang ayat ini Syaikh as-Sa’di rahimahullah berkata, 

ْذ تَػَلقَّْونَُو أِبَْلِسَنِتُكْم{ أي: تلقفونو، ويلقيو بَضكم إىل بَض، وتستوشوف حديثو، وىو قوؿ قإِ 
 ابطل.

“Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke 

mulut.”  Yakni, kalian menangkap lalu melemparkannya ke sana dan kemari. 

Kalian mengumpulkannya padahal berita itu tidak benar. 

 قَوتَػُقولُوَف أِبَفػَْواِىُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِو ِعْلٌم{ واألمراف زلظوراف، التكلم ابلباطل، والقوؿ بال علم،

“Dan kamu mengucapkan apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun.” 

Kedua perkara tersebut dilarang; membicarakan berita yang tidak benar dan 

berucap tanpa ilmu. 

 قَوحَتَْسُبونَُو َىيًِّنا{ فلذلك أقدـ عليو من أقدـ من ادلؤمنني الذين اتبوا منو، وتطهروا بَد ذلك،
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“Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan.” Karenanyalah sebagian 

kaum mukminin yang terjatuh ke dalam perbuatan tersebut kemudian 

bertobat dan menyucikan diri darinya. 

قَوُىَو ِعْنَد اَّلَِّ َعِظيٌم{ وىذا فيو الزجر البليغ، عن تَاطي بَض الذنوب عل  وجو التهاوف هبا، 
فإف الَبد ال يفيده حسبانو شيئا، وال خيفف من عقوبة الذنب، بل يضاعف الذنب، ويسهل 

 ى.عليو مواقَتو مرة أخر 

“Padahal di sisi Allah itu adalah besar.” Ini adalah sebuah ancaman keras 

dari melakukan beberapa dosa maksiat dalam keadaan menganggap remeh 

akibatnya, karena perhitungan dari seorang hamba tidak ada nilainya. 

Anggapan remeh dari sebuah dosa tidak akan meringankan hukuman, bahkan 

akan melipatgandakannya. Dan akan memudahkan pelakunya untuk 

melakukan dosa itu lagi.” (Tafsir as-Sa’diy) ===selesai penukilan=== 

Kawan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk 

mengamalkan ilmu di atas–ilmu yang sudah kita pelajari bersama–. Semoga 

Allah menjaga pesantren kita dan asatidzahnya dari segala kejelekan. 

Berikutnya, kami akan melanjutkan tulisan ini dengan silsilah nasehat yang 

lain, semoga tulisan tersebut sebagai pembuka kebaikan dan penutup 

kejelekan. Amiin.  

Muhibbukum fillah 

Redaksi situs mahad-assalafy.com 

NB: 

Tulisan ini kami susun untuk kawan-kawan seperjuangan kami yang 

belajar dan ber-thalabul ilmi di Ma’had Minhajul Atsar Jember pada setiap 

angkatannya. Ada salah dan khilaf dalam tulisan ini, silakan disampaikan 

kepada kami dengan hikmah dan ilmiah. 


