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Makalah ketiga 
 
TINGKATKAN BELAJAR! 
 
Saudaraku. 
 

Bila kita membaca sejarah para Ulama’ dahulu yang shaleh-shaleh, maka kita akan 
mengetahui, bahwa mereka itu sungguh sangatlah tawadlu’ dan rendah hati. Tidak 
merasa benar sendiri atau selalu menyalahkan orang lain. Malah sering kita temui di 
dalam kitab-kitab karya mereka kata-kata: 

يع؛ قَالَ اَلض ريقَالَ اَلْفَق ف. 
 

“Telah berkata orang yang penuh kekurangan; orang yang lemah”. 
 

Dan kata kata merendah lainnya. Bahkan, kita temukan di kitab-kitab mereka hadits 
berikut ini: 

  .لمة سمو علَى كُلِّ مسلمٍ ةٌضيرِفَ لْمِعلب اْلَطَ
 

“Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan.” 
 

  .بِالصّينِ  وولَ ملْاْلع اولُبطْاُ
 

“Carilah ilmu walau di negeri Cina.” 

  .ى اللَّحـد لَلْمهد إِا نم لْماْلع اولُبطْاُ
 

“Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke lubang kubur.” 
 

Dan lain sebagainya. 
 
Namun manusia jaman sekarang ini aneh, baru saja dipanggil Ustadz, Guru, Kiyai, 

Ajengan, Romo Yai, atau yang semacamnya, sudah berhenti tidak mau belajar, padahal 
mereka itu belum sampai ke lubang kubur (mati). Tapi bukan anda Lhoo!, itu lhoo, orang-
orang yang berada di negeri angin ribut. Dan lucunya, kadang-kadang mereka itu suka 
juga menyampaikan hadits-hadits seperti itu kepada para jama’ahnya. Nah, lalu, apakah 
hadits-hadits itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum dipanggil Ustadz, 
Guru, Kyai, Ajengan, Romo Yai dan semacamnya?. Kami yakin, hadits tersebut sifatnya 
pasti umum, yakni untuk siapa saja, yang penting masih hidup!. 

 

Karena berhenti belajarnya, akibatnya di antara mereka saling menyalahkan, 
menyesatkan, membid’ahkan, mengkafirkan, dan bahkan saling membunuh. Na’udzubilah. 

 

Tidak usah jauh-jauh kita berfikir, masalah shalat saja, kita dapati sudah bermacam-
macam caranya. Misalnya: 
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1.   Ada yang ketika membaca Surat al-Fatihah, mewajibkan membaca Bismillah, 
dengan alasan, bahwa Bismillah adalah termasuk salah satu ayat dari Surat al-Fatihah. 
Sedang yang lainnya mengatakan, bahwa membaca Surat al-Fatihah itu tidak wajib 
membaca Bismillah, dengan alasan, bahwa Bismillah tidaklah termasuk ayat dari Surat al-
Fatihah. Nah, dengan demikian, berarti bagi yang mewajibkan membaca Bismillah, 
seakan-akan mengatakan kepada yang tidak membacanya begini: “Mengapa engkau 
mengurangi al-Qur’an?, sebab surat al-Fatihah itu termasuk Bismillahnya juga.” Dan 
berarti, shalatnyapun pasti dihukumi tidak sah, karena sama saja tidak membaca al-
Fatihah, sebab membacanya tidak lengkap. Kemudian, bagi yang tidak mewajibkannya, 
dan tidak mengakui bahwa Bismillah adalah termasuk salah satu ayat dari surat al-
Fatihah, seolah-olah dia mengatakan kepada yang membacanya begini: “Mengapa kamu 
menambahi al-Qur’an?.” Dan pasti juga menghukumi tidak sah shalatnya, karena telah 
membuat tambahan pada surat al-Fatihah (Menambahi al-Qur’an). Begitu pula soal 
tambahan bacaan Amien. Dan lain sebagainya. 

2.   Ada yang shalatnya bersedekap dan ada pula yang tidak. Bahkan yang bersedekap 
pun sudah bermacam-macam caranya. Ada yang mengatakan, bahwa sunnah meletakkan 
kedua tangan di dada; dan ada pula yang mensunnahkannya di perut; ada juga yang 
mensunnahkannya di pinggang sebelah kiri; Bahkan, ada pula yang sebelum 
meletakkannya, tangan harus diputar terlebih dahulu. Dan lain sebagainya. Malah, ada 
lagi yang lebih lucu. Mereka mendapatkan dua ulama’ yang berbeda, yang satu 
mengatakan, bahwa sunnahnya bila setelah i’tidal (bangun dari ruku’), tangan harus 
dilepas lurus; sedang ulama’ yang satu lagi mengatakan, bahwa sunnahnya bila setelah 
i’tidal, tangan harus diletakkan kembali di atas perut. Akhirnya, mereka bingung sendiri. 
Sebab, jika tangan diluruskan, mereka takut menyalahkan ulama’ yang mensunnahkan 
diletakkan kembali di atas perut (bersedekap kembali), dan jika diletakkan kembali di atas 
perut (bersedekap), mereka takut menyalahkan ulama’ yang mensunnahkan 
meluruskannya. Sedang kedua ulama’ tersebut mereka akui ‘alim semua dan masih dalam 
satu madzhab mereka. Akhirnya, mereka mengambil jalan tengah, yakni setelah i’tidal, 
tangan disilangkan terlebih dahulu, kemudian diturunkan perlahan-lahan, dan akhirnya 
lurus juga. Mereka tidak menyadari, bahwa dengan berbuat yang demikian itu, berarti 
mereka telah menjadi ulama’ yang ketiganya, dan akan membuat bingung lagi bagi 
generasi selanjutnya. 

3.   Ada yang berpendapat, bahwa ketika membaca Tahiyyat/Tasyahud, jari telunjuk 
supaya diacungkan, dan ada pula yang berpendapat haruslah diputar-putar, bahkan ada 
pula yang berpendapat agar diam saja (tidak mengacungkannya). 

4.   Ada yang mensunnahkan membaca qunut, dan ada pula membid’ahkannya. 
5.   Ada yang mensunnahkan shalat ’Id di lapangan, dan ada pula yang mensunnahkan 

di masjid. 
6.   Ada yang shalat jum’atnya pakai adzan dua kali, dan ada pula yang hanya satu 

kali. 
7.   Ada yang setelah shalat jumat mewajibkan untuk shalat dhuhur lagi, dan ada pula 

yang tidak mewajibkannya. 
8.   Ada yang mengatakan, bahwa shalat Nisfu Sya’ban itu hukumnya Sunnah, dan ada 

pula yang tidak mensunnahkannya, bahkan ada yang menganggapnya sebagai bid’ah 
yang jelek. 
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9.   Bila ada yang wafat, ada yang mengharuskan supaya ditalqini, dan ada pula yang 
melarangnya. 

10. Ada yang berpendapat, bahwa bersentuhan antara kulit laki-laki dan wanita 
yang bukan muhrimnya, sekalipun isterinya sendiri, maka menyebabkan batalnya 
wudlu’; dan ada pula yang tidak membatalkannya. Katanya, bahwa yang dimaksud 
dengan bersentuhan antara kulit laki dan wanita itu adalah melakukan persetubuhan. 
Dan anehnya, kedua-duanya berdalilkan al-Qur’an yang sama. Nah, bukankah bagi yang 
meyakini batal, maka seolah-olah mereka mengatakan kepada yang meyakini tidak batal 
begini: “Hai kawan, shalatmu itu kan tidak sah, sebab kamu shalat dengan tanpa 
berwudhu’ lagi.” Sebaliknya, bagi yang beranggapan tidak batal, maka seolah-oleh 
mereka menjawab begini: “Hai kawan, apakah kamu lebih pintar dari Imam Malik, 
gurunya Imam Syafi’i!?.”43 

11.  Ada yang berpendapat, bahwa talak tiga sekaligus itu hukumnya jatuh semua; 
dan ada pula yang menghukumkan tidak, melainkan hanya satu saja. Bahkan ada yang 
mengatakan, sekalipun bermain-main dalam mengucapkanya, maka sah juga, dan jatuh 
pula talaknya. Nah, berarti, bagi yang menganggap bahwa talak tiga itu jatuh semua, 
seolah-olah mereka mengatakan kepada yang berlawanan dengannya begini: “Kawan, 
kenapa kamu masih berkumpul dengan mantan isterimu?, itu kan zina!. Dan bila ia 
kemudian mempunyai anak, maka pastilah ia menganggapnya sebagai anak zina!. 

12.  Ada yang mengharamkan anjing, kucing, monyet dan lain-lain, namun 
adapula yang menghalalkannya. 

13.  Ada yang berpendapat, bahwa melangsungkan pernikahan itu diharuskan 
adanya wali. Bahkan wali dari seorang gadis, yakni ayah dan kakeknya hingga ke atas, 
berhak menikahkah si gadis tersebut sekalipun si gadis tidak setuju. Artinya, pernikahan 
yang tidak disetujui oleh si gadis tersebut tetap dianggap sah, dan si gadis wajib melayani 
si suami yang tidak diinginkannya itu. Namun, ada pula yang berpendapat, bahwa 
pernikahan tidak diperlukan adanya wali sama sekali. Artinya, sang wanitalah yang 
berhak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada siapa saja lelaki yang menjadi 
pilihannya, baik ia gadis maupun janda. 

14.  Satu masjid ribut soal bacaan khuthbah. Yang satu bagian mengatakan, bahwa 
khuthbah harus berbahasa Arab murni, tidak boleh dicampur dengan bahasa lainnya. 
Sementara yang lain membolehkannya. Bahkan ada yang saling tanya jawab antara khatib 
dan para jama’ahnya. Belum lagi soal pakai speaker atau tidak. Akhirnya, masing-masing 
membuat masjid sendiri, walaupun jaraknya hanya beberapa meter saja. dlsb. 

 
Nah, apakah hukum yang bermacam-macam, yang saling bertentangan seperti itu 

semuanya bersumber dari Nabi Saw.?. Apakah beliau juga melaksanakan cara-cara yang 
demikian itu?. Dan aneh bin ‘ajaibnya, semuanya mengaku, bahwa mereka mendapatkan 
pelajaran seperti itu bersumber dari Nabi Saw.. Innaa lillaahi wainnaa ilaihi rooji’uun. 

 
Jika semuanya mengaku bersumber dari Nabi Saw. yang hanya satu, maka mestinya 

tidak akan ada satu persoalanpun yang dianggap oleh sebagian umat Islam sebagai 
Sunnah dan yang lainnya kok menganggapnya Makruh atau bid’ah; sebagian 
menganggapnya Halal, dan yang lainnya kok menganggapnya Haram. Sebagian 

                                                 
43 Sebab, mereka berpendapat yang demikian itu adalah karena mengambil dari fatwanya Imam Maliki, yakni gurunya 

Imam Syafi’i. Sedang Imam Sya- fi’i sendiri membatalkannya. 



5                   Ciptakan Manusia Ciptakan Manusia Ciptakan Manusia Ciptakan Manusia sejati berteladan Nabi dan Pewaris Sucisejati berteladan Nabi dan Pewaris Sucisejati berteladan Nabi dan Pewaris Sucisejati berteladan Nabi dan Pewaris Suci    
 

Ust. Moh. Sulaiman Marzuqi. www.kuncicahaya.blogspot.com. E-mail: kunci.cahaya@yahoo.co.id. 

membid’ahkan, dan yang lain kok tidak. Dan seterusnya. Lalu, dari mana sumbernya 
perselisihan tersebut?. Dan akibat selanjutnya: 

 

- Saudara dengan saudara pecah belah. 
- Anak dengan orang tua bertentangan. 
- Mertua dengan menantu tidak akur. 
- Tetangga dengan tetangga ribut. 
- Satu masjid dipakai shalat jum’at hingga dua kali. Atau, akhirnya mendirikan masjid 

sendiri-sendiri. 
- Guru dengan muridnya bermusuhan. 
- Kiyai dengan santrinya bertolak belakang. 
- Orang yang sudah saling mencintai gagal melangsungkan perkawinan, karena 

berbeda faham dengan keluarganya. Bahkan tidak jarang, yang sudah nikah dengan sah-
pun harus berpisah, karena kefahaman menantu berbeda dengan mertuanya. Bahkan lagi, 
suami isteri harus berpisah, hingga anak-anak yang tidak berdosa menjadi korbannya. 

- Sebagian kaum Muslimin dibawa ke kantor polisi, karena berbeda pemahamanya 
dengan Muslimin lainnya. 

- Satu kelompok Muslimin dengan Muslimin lainnya, saling mengejek, saling 
memfitnah, saling mendendam, bahkan saling menyerang dan membunuh. Hingga 
Masjid atau tempat-tempat ibadah yang tidak salah apa-apa ikut hancur berantakan. Dll. 

 

Iya, itulah akibat dari ulah kesombongan, keangkuhan dan kedengkian manusia-
manusia yang mengaku dirinya lebih benar dari yang lain. Mengapa tidak diselesaikan 
dengan cara yang bijaksana?. Yakni, dengan sama-sama mengkaji, menggali dari sumber 
yang sebenarnya, saling mengadu argumentasi (dalil), saling berdiskusi, saling berdialog, 
saling bersilaturrahmi dan seterusnya. Agar ketahuan, mana yang benar, yang sesuai 
dengan dalil yang benar, dan mana yang salah yang tidak sesuai dengan dalil yang benar. 

 

Saudaraku, Imam Syafi’i sendiri, sebagai ulama’ yang terkenal agung, dalam sejarah 
hidupnya tidak pernah menunjukkan kesombongannya. Artinya, sekalipun beliau sudah 
menjadi ulama’ besar dan mengajar di Iraq, dan sudah memberi fatwa kepada murid-
muridnya, yang mana fatwa-fatwa beliau ketika berada di Iraq ini kemudian kita kenal 
dengan istilah Qoul Qodim, artinya pendapat beliau yang dahulu, masih juga mencari 
ilmu. Karenanya, kemudian beliau pindah ke Mesir untuk menambah pengetahuannya. 
Di mesir ini, beliau mengajar pula, dan juga memberikan fatwa kepada para muridnya, 
yang mana fatwa-fatwa beliau ketika berada di Mesir ini kemudian dikenal dengan istilah 
Qoul Jadid, artinya pendapat-pendapat beliau yang baru. Kemudian, beliau pindah ke 
Madinah. Di kota suci ini, beliau bertemu dengan para ulama’ yang lebih ‘alim dari beliau, 
serta para ulama’ tersebut dapat menjelaskan tentang ilmu-ilmu Islam dengan dalil yang 
tidak meragukan dan tidak dapat dibantah oleh beliau, yang mana menyebabkan beliau 
bertambah ‘alim, karena mendapatkan ilmu-ilmu yang jelas dan gamblang, yang sangat 
berbeda dengan ilmu yang beliau dapatkan ketika beliau berada di negeri Iraq maupun di 
Mesir, akhirnya beliau berfikir: “Kenapa kok begini?.” 

Beliau kemudian terdorong untuk pergi berziarah kemakam Rasulullah Saw., untuk 
memohon petunjuk kepada Allah Swt. mengenai persoalan-persoalan yang sedang beliau 
hadapi itu. 
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Sementara itu, orang-orang yang sudah mengikuti fatwa-fatwa beliau ketika berada di 
Iraq, mengetahui bahwa fatwa beliau tersebut kok berbeda dengan fatwa beliau ketika 
berada di Mesir, maka menjadi bingunglah mereka itu. Karenanya, mereka kemudian 
mencari Imam Syafi’i demi untuk menanyakan perihal kenapa fatwa beliau kok berbeda-
beda?. 

Sebagian dari mereka bertemu dengan beliau di Madinah, tepatnya di sekitar makam 
Rasulullah Saw.. Mereka bertanya: “Wahai Imam Syafi’i!, ketika Tuan berada di Iraq, 
Tuan berfatwa begini, dan ketika Tuan berada di Mesir, Tuan berfatwa begitu, kami 
semua jadi bingung, yang manakah fatwa-fatwa Tuan itu yang benar?, yang di Iraq apa 
yang di Mesir?.” 

 

Dengan bijaknya beliau menjawab: 
 

  .هذَا اْلقَبرِ فَهو مردود  احبف قَولَ صلايخ يلقَو نَاا كَذَإِ
 

“Apabila kata-kataku itu kok ada yang bertentangan dengan kata-kata yang punya kubur ini 
(yakni Nabi Saw.), maka kata-kataku itu harus ditolak, ditinggalkan, atau dibuang.” 

 

Di tempat yang berbeda, beliau juga bertemu dengan orang-orang yang sedang 
mencari beliau, mereka juga menanyakan tentang berbeda-bedanya fatwa beliau itu, maka 
dengan arif dan bijaksana beliau menjawab: 

 

  .هو مذْ هبِي فَ يثُداْحلَ حا صذَإِ
 

“Apabila ada hadits yang lebih Shahih, maka itu adalah madzhab (rujukan) saya.” 
 

Dengan demikian, berarti Imam Syafi’i sendiri mempersilahkan kepada kita untuk 
menelaah dan meneliti pendapat-pendapatnya atau fatwa-fatwanya. Yang mana, bila 
pendapatnya atau fatwanya itu kok tidak sesuai dengan hadits yang shahih dan benar, 
maka ia harus ditolak, atau dibuang. Dengan kata lain, beliau sendiri tidak bertanggung 
jawab atas kebenaran pendapat atau fatwa-fatwanya itu, baik Qoul Qodim maupun Qoul 
Jadid. Nah, jika Imam Syafi’i yang agung saja sikapnya demikian, lalu kenapa kita yang 
jauh di bawah Imam Syafi’i kok merasa paling benar dan selalu menyalahkan orang lain?. 

Karenanya, marilah kita sama-sama mengkaji dan menggali. Yang manakah di antara 
pendapat-pendapat yang beredar ini, yang benar?. Manakah ajaran Islam yang benar-
benar bersumber dari Allah dan Rasul-Nya?. Dan anda jangan khawatir, apalagi kok takut 
tidak ketemu. Sebab, Allah Swt. telah berjanji di dalam kitab suci-Nya: 

 

مهنيدها لَنينوا فداهج ينالَّذا  ولَنبس() 
 
“Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridlaan Kami, maka Kami pasti akan 

menunjukkan jalan-jalan Kami.”44 
 

 َأللْبابِ الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُو اْ

                                                 
44 QS. Al-Ankabut : 69. 
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“Mereka yang mendengar suatu perkataan, lalu mengikuti yang terbaik di antaranya, maka 
mereka itulah orang-orang yang telah diberi hidayat oleh Allah. Dan mereka adalah orang-orang 
yang berfikir.”45 

 

Mungkin ada yang berpendapat begini: 
 

“Biarlah, saya nggak mau pusing-pusing, mau benar kek mau salah kek, yang penting 
saya beramal baik, beribadah kepada Allah Swt., toh semua apa yang saya lakukan atau 
amalkan ini ada Gurunya, ada Ustadznya, ada Kiyainya, ada Ajengannya, ada Ulama’nya, 
atau ada yang mengajari saya. Seandainya apa yang diajarkan oleh para Ustadz, para 
Guru, para Kiyai, para Ajengan, para Ulama’, atau apa saja namanya itu, kok ternyata 
salah, bukankah mereka nanti yang akan bertanggung jawab?, dan kalau memang salah, 
maka saya tinggal menuntut saja kepada mereka nanti di hadapan Allah Swt. ……!.” 

 

Saudaraku!. Pendapat atau pemikiran-pemikiran seperti itu sepertinya amat sangat 
terlalu kurang bijaksana. Sebab, di samping Allah Swt. menyuruh kita untuk berfikir, 
bukankah Allah Swt. juga melarang kita untuk mengikuti apa saja yang tidak kita 
ketahui?. Sebagaimana firman-Nya: 

 

  ()والَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُوالً 
 

“Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawabnya.” 8 

 

Bahkan, Allah Swt. mengisyaratkan, jika kita ikut saja kepada kebanyakan orang 
dengan tanpa berfikir, maka kita akan menjadi sesat. Sebagaimana firman-Nya: 

 

 وإِنْ تطع أَكْثَر من في اَْألرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِنْ يتبِعونَ إِالَّ الظَّن وإِنْ هم إِالَّ
 ()يخرصونَ 

 

“Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka 
akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan 
belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.”42 

 
Karenanya, kita harus mencari kebenaran!. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 QS. Az-Zumar : 18. 
8 QS. Al-Isra :  36. 
42 QS. Al-An’am : 116. 



8                   Ciptakan Manusia Ciptakan Manusia Ciptakan Manusia Ciptakan Manusia sejati berteladan Nabi dan Pewaris Sucisejati berteladan Nabi dan Pewaris Sucisejati berteladan Nabi dan Pewaris Sucisejati berteladan Nabi dan Pewaris Suci    
 

Ust. Moh. Sulaiman Marzuqi. www.kuncicahaya.blogspot.com. E-mail: kunci.cahaya@yahoo.co.id. 

 
Catatan: 
Apabila anda belum faham jangan beranjak dulu kemakalah berikutnya, karena anda akan 
mengalami kesulitan bila dipaksakan membaca kemakalah berikutnya!. 
Atau hubungi  

Ustadz Moh. Sulaiman Marzuqi 
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Email: kunci.cahaya@yahoo.co.id 
www.kuncicahaya.blogspot.com 

  

________________________________ 
 

 


