
Pembelaan atas negeri Saudi - Wahabi = Sunni Salafy (III)  

Penulis: Asy Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz 

Manhaj, 26 Januari 2005, 21:25:42 

Wahabi Pelanjut Gerakan Salaf Ahlussunnah wal Jama’ah 

 

Kelompok Wahabi – demikian istilah yang dipakai oleh penulis di berita mingguan urdu 

itu- bukanlah kelompok baru dalam menyatakan salahnya acara-acara bid’ah semacam 

ini. (Wahabi dinisbahkan kepada pengikut seorang hamba Allah, Abdul Wahhab, yakni 

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, red) 

 

Akidah Wahabi dilandaskan pada : 

a. Berpegang teguh kepada kitab Allah. 

b. Berpegang teguh kepada Sunnah Rasulullah. 

c. Berjalan pada garis ajaran Rasul Shallallahu ‘alaihi wassalam dan garis ajaran Khulafa’ 

Rasyidin setelah beliau serta para Tabi’in dan 

d. Meniti jejak para ulama’ al-Salaf al-Sholih, para imam terkemuka dalam Islam, yaitu 

para ahli fiqih dan taqwa. 

 

Inilah landasan Akidah Wahhabi dalam hal Ma’rifatullah dan Itsbatush Shifah (penetapan 

sifat-sifat ke-Maha Sempurnaan dan ke-Maha Agungan Allah ) yang diturunkan oleh al-

Qur’an dan tertera dalam hadits-hadits shahih serta yang dipegang teguh oleh para 

sahabat Rasul- Shalallahu ‘alaihi wassalam-. Wahabi menetapkan, mengimani dan 

menerima apa adanya sifat-sifat Allah itu : 

- Tanpa tahrif (mengubahnya) 

- Tanpa ta’thil (meniadakan ma’nanya) 

- Tanpa takyif(mempertanyakan bagaimana atau mengandaikannya), dan 

- Tanpa tamtsil (menyerupakan dengan sifat-sifat Makhluk). 

Wahabi berpegang pada dasar-dasar aqidah yang dianut oleh para ahlul ‘ilmi wat-taqwa 

generasi pendahulu(salaf) dan para imam umat ini yaitu para tabi’in dan pengikut setia 



mereka, mereka mengimani bahwa dasar dan fondasi iman adalah : 

 

 ���دة أن � إ�� إ� ا� وأن ��
	ًا ر��ل ا�

 

Artinya: Kesaksian bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan 

sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 

 

Syahadat ini adalah dasar iman, ia harus mengandung ilmu (pengertian dan keyakinan), 

amal(tindakan) dan pernyataan lesan, sebagaimana hal itu telah menjadi ijma’ umat 

Islam. 

 

Kandungan arti syahadat ini adalah : 

a. Kewajiban beribadah (mengabdi) kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan 

b. Bara’ah (berlepas diri) dari penyembah kepada selain Allah, apapun dan siapapun dia. 

Inilah hikmah (Inti tujuan ) diciptakannya Jin dan Manusia. Untuk tujuan ini pula para 

Rasul diutus dan kitab-kitab Ilahi diturunkan. 

 

Syahadat ini juga mengandung : 

a. Puncak (klimaks) rasa rendah dan rasa cita kepada Allah semata, dan 

b. Puncak (klimaks) rasa taat dan pengagungan kepada-Nya. 

 

Inilah din al-Islam (agama Islam) yang Allah tidak akan menerima agama apapun 

selainnya baik itu dari kaum-kaum terdahulu maupun dari kaum-kaum yang datang 

kemudian. Karena seluruh nabi berpegang kepada dien al-Islam ini dan merekapun diutus 

untuk menyeru menuju al-Islam , dan menuju apa yang dikandung oleh makna al-Islam 

itu, yaitu al-istislam (berserah diri) kepada Allah semata. 

 

Maka orang yang berserah diri kepada Allah dan kepada selain-Nya, atau memanjatkan 

do’a kepada Allah dan kepada selain-Nya ia adalah musyrik, dan barang siapa yang tidak 

berserah diri kepada-Nya, ia berarti mustakbir, angkuh dan enggan menyembah-Nya. 

 



Allah Ta’ala berfirman : 

��َتُ���  َو1َ�َْ	 0ََ/ْ.َ!� ِ-, ُآ*( ُأ��ٍ) َرُ��ً�� َأِن ُاْ&ُ�ُ	وا ا�%�َ� َواْ$َ"ِ!ُ��ا ا�

 

Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutus ke kalangan masing-masing umat 

seorang rasul untuk menyeru “Sembahlah (beribadahlah) kepada Allah dan jauhilah 

thoghut (Q.S. An-Nahl : 36)”. 

 

Akidah Wahabi berasaskan pada pewujudan syahadat (kesaksian) bahwa Muhammad 

adalah Rasul Allah, dengan konsekwensi menolak segala aneka bid’ah dan khurafat serta 

segala yang bertentangan dengan syari’at yang dibawa Rasulullah, Muhammad e 

Inilah aqidah yang diyakini, dianut dan didakwahkan oleh syekh Muhammad ibn Abdul 

Wahhab –rahimahullah-. Barang siapa yang menisbatkan (melekatkan) kepada beliau 

aqidah lain yang bertentangan dengan aqidah di atas , berarti ia telah melakukan 

kedustaan dan berbuat suatu dosa yang nyata serta menyatakan suatu hal yang ia tidak 

memiliki ilmu tentang hal itu, yang kelak akan dibalas oleh Allah sebagaimana layaknya 

ancaman kepada para perekayasa kedustaan dan fitnah. 

 

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah memaparkan sejumlah tulisan tetang fiqh 

(dalam madzhab Imam Ahmad ibn hanbal).Beliau juga menulis beberapa bahasan dan 

kajian yang memiliki kekhasan dalam penyuguhan, dan karya-karya tulis yang bagus 

seputar Kalimatul-Ikhlas wat-Tauhid(2للا الإ 2لإ ال) dan arti syahadat (kesaksian) 

terhadap(2للا الإ 2لإال) serta tentang kandungan makna kalimah syahadat itu, yang 

diturunkan oleh al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’, yang tersimpul dalam dua hal : 

a. Pernyataan bahwa selain Allah tidak berhak untuk disembah dan dipertuhankan. 

b. Penetapan bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah dan dipertuhankan. 

Penyembah (ibadah\ubudiah) kepada Allah ini wajib dilakukan semurni-murninya dan 

sesempurna-sempurnanya, terbebas dari unsur syirik (penyekutuan) baik yang kecil 

maupun yang besar, baik yang nyata maupun yang samar. 

 

Orang mengetahui karangan-karangan Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dan data-

data akurat tentang pikiran, dakwah dan jejak perjuangan beliau, serta mengetahui aqidah 



yang dipegang oleh kawan seperjuangan dan murid-murid beliau, nyatalah baginya 

bahwa Syeikh adalah sosok yang konsisten pada aqidah pemurnian tauhid dan perjuangan 

membasmi bid’ah dan khurafat. Dan itulah garis para as-Salaf as-Shaleh dan para imam 

terkemuka. 

 

Saudi Berusaha Menapak-Tilasi Jejak Salaf 

Alhamdulillah diatas garis inilah Pemerintah Saudi tegak. Para Ulama’nyapun meniti 

garis itu. Pemerintah Saudi tidaklah bersikap keras kecuali dalam menentang bid’ah dan 

khurafat yang menodai Agama Islam dan dalam mendobrak sikap ghuluw (melampaui 

batas dalam menjalankan agama) yang hal itu dilarang oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi 

wassalam. 

 

Ulama’ Islam di Saudi, para ulama’ dan penguasanya sangat menghormati setiap muslim. 

Mereka hunjamkan di hati mereka rasa loyalitas, pembelaan, cinta dan penghargaan 

tinggi kepada setiap muslim dari negara dan arah manapun. 

 

Mereka hanyalah menentang dan tidak mentolerir ulah para pendukung aqidah sesat yang 

mengadakan aneka bid’ah dan khurafat serta peringatan hari-hari besar bid’ah. 

Pengadaan dan penyelenggaraan pertemuan untuk acara-acara bid’ah itu adalah termasuk 

hal-hal yang tidak diizinkan dan tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shalallahu 

‘alaihi wassalam. Para ulama’ dan penguasa Saudi mencegah hal itu karena ia adalah 

termasuk amalan-amalan baru yang diada-adakan, sedangkan setiap amalan-amalan baru 

seluruh umat Islam diperintah mengikuti As-Sunnah, bukan diperintah mengada-adakan 

bid’ah , Karena agama Islam adalah sempurna dan cukup apa yang disyari’atkan Allah 

dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wassalam dan apa yang diterima sebagai ajaran as-

Sunnah oleh Ahlussunnah wal Jama’ah, yaitu para sahabat, Tabi’in dan orang-orang yang 

mengikuti garis mereka. 

 

Pelarangan terhadap penyelenggaraan maulid, hal-hal yang mengandung sesuatu yang 

melampaui batas dalam agama (ghuluw) atau mengandung kemusyrikan dan yang serupa 

bukanlah tindakan yang non-Islami atau penghinaan terhadap Rasulullah shallallahu 



'alaihi wassalam. Akan tetapi itu justru suatu ketaatan kepada beliau dan pelaksanaan 

perintah beliau. Dalam kaitan ini beliau Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda : 

 نيدلا يف ولغلا مكلبق ناك نم كل2أ امنإف نيدلا يف ولغلاو مك ايإ

Artinya : “Jauhilah oleh kamu ghuluw (sikap berlebihan dan melampui batas) dalam 

agama. Sesungguhnya penyebab kehancuran kaum sebelum kamu adalah sikap ghuluw 

dalam agama.” 

 

Dan beliaupun bersabda : 

 .2لوسرو 2للا دبع اولوقف دبع انأ امنإ ،ميرم نبا يراصنلا ترطأ امك ينورطتال

artinya : “Janganlah kamu berlebihan memujiku sebagai mana orang-orang Nasrani telah 

berlebih-lebihan memuji dan menyanjung (Isa) putra Maryam. Sesungguhnya aku 

hanyalah seorang hamba. Karenanya, sebutlah (aku) : “Hamba Allah dan rasul-Nya”. 

 

Penutup 

Inilah yang ingin saya jelaskan dalam menyanggah makalah yang dimuat di warta 

mingguan IDARAT (INDIA). Kepada Allah saja kita panjatkan permohonan , semoga 

Dia melimpahkan taufiq-Nya kepada kita dan kepada seluruh umat Islam untuk dapat 

memahami agama Allah dan tetap teguh padanya. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi 

Karunia,. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam sejahtera kepada 

Nabi kita, Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassallam, juga kepada keluarga dan para 

sahabat beliau. 

 

Pimpinan Umum 

Direktorat Riset, Fatwa, Da’wah, Bimbingan Islam 

Abdul Aziz bin‘Abdullah bin Baz. 

 

(Dikutip dari tulisan edisi bahasa Indonesia Kewajiban Berpegang Teguh Terhadap As-

Sunnah Dan Waspada Terhadap Bid’ah, ditulis oleh Pimpinan Umum Direktorat Riset, 

Fatwa, Da’wah, Bimbingan Islam Abdul Aziz bin‘Abdullah bin Baz, Depag Saudi 

Arabia). 

Sumber artikel : http://www.salafy.or.id/print.php?id_artikel=857 


