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Penjelasan Utama tentang Hadtis GhadirKhun
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Dari Redaksi
Pernbaca bulelin edisi

kali menaparkan pery,.tasan
pata ulana tenlang
ke.ludukan Hadits Gha<lir
Khunl sesuai dengan
porstnya bukan sepertt
penahanan kaum Syiah
yang memaknainya secata
seramPangan sesuai

Pembaca- dalan sebLah
Seninar yang digelar di Sala
(19/1), Beftema Hdupkan
Sunnah Rasul Saw. dalam
nakalahnya- salah seorcnt)
Penaten nenulis: "Bahwa
kaum m u s limin hatus
nenimph bukan dipnpin,
mendidik bukan dididik
mengatur bukan clatur dan
harus manpu tnenberikan
keteladanan bukan natah
nengekor umnat yang lain't

Sebuah nakalah yang
bersifat notivasi kepada
unmat agar umnat lslam bisa
me ninpin, nendidik,
mengatur dan nenbeti
ketelaclan, bukan sebafiknya,
nalah nenjadi ummat yg
selalu dipinpin, didietik, diatut
dan hanya bisa nengekor

Semoga kila senariiasa
berupaya untuk nenjadi
unnat yang torbaik sehingga
unnat lslan selalu bisa
me ni.mpin, mendidik,
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I\,4enurut para ulama, teks hadits itu
sebatas keutamaan Ali yang memiliki latar
belakang yang khusus (sabab al-wuruct)
dan 'bukan" pengangkatan khalifah
sesudah beliau. Sabab a/-wuruc!-nya dapal
dilihat dalam hadits riwayal, Bukhari, kitab
Al-Maghazi, Bab Ba'tsu AIi wa Khalid ila at
Yaman, na. 4350. Nabi Saw sebelum
berangkat Hal, yyada' telah mengulus
Khalid bin Walid unluk berperang di negeri
Yamar- Seielah mena ng, Khalrd
membedlahu Nabi tentang kemenangan itu
dafi lenlang 'ghanimah" (harta rampasan
percng\, Khalid memjnta Nabi untuk
mengutus seorang sahabatnya untuk
mengambil "seperlima" bagian Nabi. Lalu
diuluslah Ali untuk mengambilbagian Nabi
tersebut dan Nabi menyuruhnya untuk
langsung berangkat ke l\rekah untuk
melaksanakan Haji bersama Nabi Saw.

Setelah Ali sampai di sana dibagilah
harta rampasan itu,4/5 untuk para
rnujahidin yang berperang dan 1/5 lagi
dibagi 5 bagian, yaitu 1/5 uniuk Allah dan
Rasul-Nya, 1/5 untuk Ahlulbail kerabat
Nabi, 1/5 untuk keluarga Nabi, 1/5 untuk
anak yatim, 1/5 untuk fakir miskin, 1/5 lagi
untukibnusabil.

Setelah itu Ali pergi ke [,tekah dengan
membawa 1/5 bagian keluarga Nabi.Apa isi
1/5 bagian keluarga Nabi tadi? lsjnya
adalah hewan ternak, harta benda dan para
tawanan baik laki-laki, perempuan, maupun
anak kecil. Lalu Ali menggauli salah satu
perempuan lawanan tadi, para Sahabat
yang mengelahui hal itu marah pada Ali,
mereka melihat Ali keluar dari kemahnya
setelah mandi Bagaimana Ali berbuat
demikian? Mengambil salah seorang
tawanan perang unluk dirinya, yang
mestinya dibagi di kota Madinah dan
bukannyadisini.

Salah seorang sahabat yang mamh
adalah Buraidah ibnul Hushain yang
melaporkannya pada Nabi Saw, lapi Nabi
diam sda, Bumidah mengulanginya untuk
kedua dan ketiga kalinya, lalu Nabi
betsabda, "Wahai Burai.lah apakah kamu

nembenci Ali? Buraidah pun menjawab, "ya,
wahai Rasulullah", Nabi pun menjawab,
"Wahai Buraidah janganlah kamu
membencinya karena dia behak mendapat
bagian dai hafta mmpasan perang lebih darj
ilu Lalu Buraiclah be(kala, "Saya tictak lagi
membencinya setelah mendengar Nabi
melarangku men benci Ali"

Teks hadils itu jelasnya bukan
kepemimpinan umnat" (al,wilayah/al-
imamar), melainkan kasih sayang dan
tolong menolong yanq muncul dari dua pihak
lal-walayah/al-muwalah, yang darinya
berasal kata 'al-waliwu' dan 'al-mawla'
sebagaimana teks hadits) (lihal, al lnthisar li
as Shuhbi walAal, hal. 329)-

Para sahabat memahami maksud a/-
Mawla alar al-Waliyy adalah cinta,
solidaritas dan ketaalan Karena ilulah
sebagai ungkapan penghormatan, mereka
memanggil pemimpin Ahlulbait Ali bin Abi
Thali Ra, "Ya mawlana' (Wahai kekasih
kani). Saal sekelompok Anshor, di
anlatanya Abu Ayyub al-Anshari Ra
menemui Khalifah Ali untuk menyambutnya
lalu mereka ucapkan, Tssalamu'alayka Ya
Malana'l AJi pun menolak, "Bagaimana aku
bisa menjadi mawla kalian sedangkan katian
orang-orang Arab?", mereka menjawab:
Saat di Gnadi. Khum, kami mendengar
Rasulullah Saw bersabda , "Barangsiapa aku
adalah mawlanya, maka Ali adalah
nawlanya".(lihat Fadhail as-Shahabah. vol.
2n02 hafits no. 967).

Jadi Ali sendiri "tidak pefiah"
memahami kata Maula sebagai imamah
atau kepemimpinan. Andaikata Ali
menganggap panggilan tersebut sama
dengan panggilan Ya anircna (wahai
pemimpin kani) alau Ya inamana (wahai
inan kani), lp"nlu beliau tidak menyatahkan
omng yang menyapanya seperti itu rlrrlat
kjtab Tsumma Abshadu Al-Haqiqah, hat.
200). Al-Hasan (al-Mutsanna) bin al-Hasan
bi, A/i pernah ditanya, Bukankah Rasuluttah
Saw bersabda, "Barangsiapa aku aclatah
mawlanya, maka Ali adalah mawlanya?" Al-
Hasa, menjawab, "Ya, akan tetapi yano
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dinaksud Rasululah Saw bukanlah imamah
alau kekuasaan. Andaikan maksudnya
demikian, tentutah beliau suc!ah
nengatakannya clengan ielas kepada
mereka". Abdullah putra Al-Hasan al-
Mulsanna mengatakan, "Tidak seorang pun
di antara kami yang meniliki keistinewaan
dalam urusan ini dibandingkan ohng lain,
dan tidak satu pun dai Ahlulbail menjadi
iman yang Allah waiibkan untuk ditaati'.
Riwayat tersebut bisa dijumppai datam
kitab kitab Ahlussunnah sepeni al-l'tiqad
karya Al-Bayhaqi, hal. 1 82-1 83; Syarh Ushul
l'tiqad Ahlissunnah karya al-Lalika'i, val
41455; lbnu 'Asakt dalan Taikh Dimasyq,
vol- 4/435, dan Basha'n aLMu'mjnin karya
as-Shatrar (Syiah inamiyah), hal. 153-156,
lihat Khawanj dan Syiah dalam Timbangan
Ahlussunnah wal Janaah. hal 260-261

Jika leks hadits itu menegaskan (shanh)
tentang pelantikan Ali sebagai khalifah
setelah Rasulullah, pasli sudah digunakan
sebagai dalil dan hujjah oleh Ali bin Abi
Thalib saat Rasulullah wafat sebelum
Pengangkatan Abu Bakr Ra sebagai
khalifah, atau pada saai musyawarah enam
tokoh sahabat setelah wafatnya Amirul
I\rukminin Umar bin al-Khafthab Ra untuk
menetapkan khalifah baru, dan juga telah
drjadikan dalil oleh Abu Musa At-Asy'ai Ra
unluk menetapkan posisi Khalifah Ali pada
saat perisliwa fahkim (akitrcse) anlata
Khalifah Ali dan Mu'awiyah pasca petang
Shitrin.

Namun tak ada satu sahabat pun,
termasLrk Ali yang memahaminya demikian.
Sahabat adalah orang yang paling
memahami maksud pe*alaan Rasul dan
kemurnian bahasa Arab mereka tidak
diEgukan lagi Pemahaman ulama sahabat
yang menjadi ijma adalah bentuk Qofh|y
dalam memahamiAl-Qu/an dan Hadits.

Para lokoh Ahtulbail sendti seperti ,4/i
bin Abi Thalib Ra, al-Hasan bin Ali Ra, dan
al-Husain bin A/, Ra, mereka berpegang
leguh kepada prinsip Syura datam memilih
pernimpin dan tidak pernah menyingqung
soal adanya teks wasrat penuniukan

keimamahan mereka, baik dari Rasulullah
Saw kepadaAli, ataupun dariAlikepada al-
Hasan dan Al-Husain, seperti yang
diuraikan panjang lebaroleh seorang tokoh
Syiah, Ahnad Al-Katib (Lihat Tathawwur Al-
Fikr as-Siyasi as-Syi'ai min Syura ila Witayat
Al-Faqih, Beirut: DarulJadid, 1998. hal. 19-
28).

Prinsip Syura dalam memilh pemimpin
yang dapat diambil sebagai rujukan adalah
pada salah satu pe*alaan Khalifah Ali Ra
yang terkenal kepatla Mu'awiyah Ra:
'Sesungguhnya Syura itu adalah hak
istimewa di tangan kaun Muhajinn dan
Anshar, jika mercka bersepakal atas
seorang yang mereka sebut sebagai imam,
maka hal ilulah yang diidhai oleh Allah SWT
(Lihal Syah Nahju al8alaghah, vol- 3, hal.
7).

Demikianlah, kejelasan perihal Hadias
Ghaclit Khun yang dapat dipaparkan pada
edisi buletin kali ini. Berangkal dari
kedudukan Hadits Ghadh Khum yang
telah dijelaskan oleh para ulama,
hendaknya menambah keyakinan kaum
muslimin bahwa Syiah yang mengklaim
dirinya termasuk golongan dalam lslam
sesungguhnya mereka bukan lslam.
I\,4ereka sesungguhnya musuh-musuh islam
yang berbaju lslam yang akan
menghancurkan lslam dari dalam. Syiah
dengan tipu daya Taqiryah-^ya seng+a
mengelabuhi kaum muslimin yang awam
agar bisa terjeral dan mau mengikuti ajaran
yang sesat dan menyesatkan.

Selamal menyimak dan menunggu edisi
beikutnya perihal penyimpangan faham
tentang kedudukan lmam Syiah yang tak
kalah pentingnya untuk kila ketahui
bersama unluk menambah keyakinan
kepada kjta bahwa dilihat dari sjsi manapun
Syiah pasti Sesal.
(Tardjono Abu Muas,,,,,,Sumber: Buku
Panduan MUL Mengenal & Mewaspadai
Panyimpangan Syiah di lndonesia)
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