
Faidah Kajian Ulama  

Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al Mu’alimmin Al Yamani –rahimahullah- berkata :  

“Seorang muslim haruslah berfikir mengenai diri dan hawa nafsu nya. Andaikan sampai berita kepadamu 

bahwa seseorang telah mencaci maki Rasulullah –shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallam-. Kemudian orang 

lain mencaci Nabi Daud –alaihi salam-. Sedangkan orang yang ketiga mencaci maki Umar atau Ali –

radhiyallahu ‘anhuma-, dan orang yang keempat mencaci Syaikhmu. Adapun orang kelima, dia mencaci 

maki syaikh orang lain. 

Apakah kemarahan dan usahamu untuk memberikan hukuman dan pelajaran kepada mereka telah sesuai 

dengan ketentuan syari’at? Yaitu, kemarahanmu pada orang pertama dan kedua hampir sama. Tetapi jika 

dibandingkan kepada yang lainnya harus lebih keras. Kemarahanmu kepada orang ketiga kurang dari yang 

awal, akan tetapi harus lebih keras dari yang sebelumnya. Kemarahanmu kepada orang yang keempat 

dan kelima hampir sama, akan tetapi jauh lebih lunak dibandingkan dengan yang lainnya. (Apakah kamu 

telah melakukan semuanya sesuai dengan ini ? –pent-). 

Misalkan pula engkau membaca sebuah ayat, maka nampak bagimu bahwa ayat tersebut sesuai dengan 

ucapan imammu. Kemudian engkau membaca ayat yang lain dan nampak olehmu dari ayat tersebut 

bahwa ia menyalahi ucapan yang lain dari imammu tersebut. Apakah penilaianmu mengenai keduanya 

sama ? yaitu engkau tidak peduli untuk mencari kejelasan dari dua ayat tersebut dengan mengkajinya 

secara seksama agar menjadi jelas benar atau setidaknya atas pemahamanmu tadi dengan cara membaca 

sepintas. 

Misalkan pula engkau mendapatkan dua hadits yang tidak engkau ketahui shahih dan dhaifnya. Salah satu 

darinya sesuai dengan pendapat imammu, sedangkan yang satu lagi menyalahinya. Apakah pandangan 

mu terhadap dua hadits itu sama (dengan imammu), tanpa engkau peduli (untuk mengetahui secara 

ilmiyyah), apakah kedua hadits tersebut shahih atau dhaif? 

Misalkan pula engkau memperhatikan suatu masalah yang imammu mempunyai suatu pendapat 

tentangnya, dan (ulama) yang lain menyalahi pendapat tersebut. Apakah hawa nafsumu yang lebih 

berperan dalam mentarjih (menguatkan) salah satu dari dua pendapat tadi ? ataukah engkau menelitinya 

supaya engkau dapat mengetahui mana yang rajih (lebih kuat) dari keduanya dan engkau dapat 

menjelaskan kerajihannya tersebut? 1 

Misalkan pula ada seseorang yang engkau cintai dan yang lain engkau membencinya. Keduanya berselisih 

dalam suatu masalah. Kemudian engkau dimintai (oleh orang lain) pendapatmu tentang perselisihan 

tersebut. Padahal (engkau tidak mengetahui duduk persoalannya sehingga) engkau tidak mungkin dapat 

menghukuminya. Ketika engkau meneliti permasalahan tersebut, apakah hawa nafsumu yang berperan 

sehingga engkau memihak orang yang engkau cintai? 

Misalkan pula ada tiga fatwa dari tiga ulama dalam permasalahan yang berbeda. Satu darimu, fatwa 

kedua dari orang yang engkau cintai, dan fatwa ketiga dari orang yang tidak engkau sukai. Dan setelah 

engkau teliti kedua fatwa temanmu tersebut, maka engkau nilai keduanya benar pula. Kemudian sampai 

kepadamu berita bahwa ada seorang alim lain yang mengkritik salah satu dari ketiga fatwa tersebut dan 

mengingkarinya dengan sangat keras. Apakah engkau mempunyai sikap yang sama apabila fatwa yang 

dikritik itu fatwamu atau fatwa sahabatmu atau fatwa orang yang tidak engkau sukai? 

Misalkan pula engkau mengetahui seseorang berbuat kemungkaran dan engkau berhalangan untuk 

mencegahnya. kemudian sampai berita kepadamu ada seorang ahli ilmu yang mengingkari orang 

                                                           
1 “Janganlah sekali-kali engkau mencari yang rajih (paling benar) bagi salah satu dari dua pendapat tadi semata-
mata karena orang yang mengucapkan adalah orang yang engkau kagumi. Perbuatan ini adalah perbuatan 
muqallid yang jumud. Hati-hatilah kamu ! jangan seperti mereka ! dan mereupakan karunia Allah Subhanahu wa 
Ta’ala, banyak dari umat ini yang telah meninggalkan ta’ashub madzhab ! Akan tetapi datang penggantinya yang 
lebih dahsyat dan lebih memilukan, yaitu ta’ashub hizbi ! Kami memohon pertolongan kepada Allah ! Dan tidak 
ada kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya (Lihat “Maa La Yasa’u Al-Muslim Jahluh min Dharuriyat At-Tafakkur 
oleh ‘Allamah Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al-Mu’allim Al-Yamani –rahimahullah- hal. 40-41, catatan kaki no.1) 



tersebut dengan kerasnya. Maka apakah anggapan baikmu akan sama apabila yang mengingkari itu 

temanmu atau musuhmu, begitu pula apabila orang yang diingkarinya itu temanmu atau musuhmu? 

Periksalah dirimu ! Engkau akan dapatkan dirimu sendiri ditimpa musibah dengan perbuatan maksiat atau 

kekurangan dalam hal Dien. Juga engkau dapati orang yang engkau benci ditimpa musibah dengan 

melakukan maksiat pula dan kekurangan lainnya dalam syariat yang tidak lebih berat dari maksiat yang 

menimpamu. Maka apakah engkau dapati kebencianmu kepada orang tersebut (disebabkan maksiat atau 

kekurangan dalam syari’at, -pent-) sama dengan kebencianmu kepada dirimu sendiri ? Dan apakah 

engkau dapatkan kemarahanmu kepada dirimu sendiri sama dengan kemarahanmu kepadanya ? 

Pintu-pintu hawa nafsu tidak terhitung banyaknya. Saya (Syaikh Abdurrahman) mempunyai pengalaman 

pribadi ketika saya memperhatikan suatu permasalahan yang saya anggap bahwa hawa nafsu tidak ikut 

tercampur dalam masalah tersebut. Saya mendapatkan satu pengertian dalam masalah tersebut, maka 

saya menetapkannya dengan satu ketetapan yang saya anggap terbaik. Kemudian setelah itu saya melihat 

sesuatu yang membuat cacat ketetapan tadi. Lalu saya gigih mempertahankan kesalahan tadi dan jiwaku 

menyuruhku untuk memberikan pembelaan dan menutup mata, serta menolak untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut secara mendalam. Hal ini dikarenakan ketika saya menetapkan pengertian pertama 

yang saya condong untuk membenarkannya. Padahal belum ada satu orangpun yang mengetahuinya hal 

ini. Maka bagaimana seandainya jika hal tersebut sudah saya sebar luaskan ke khalayak ramai, kemudian 

setelah itu nampak bagiku bahwa pengertian tersebut salah? Maka bagaimana pula apabila kesalahanku 

itu bukan saya sendiri yang mengetahuinya melainkan orang lain yang mengkritikku? Maka bagaimana 

pula jika orang yang mengkritik tersebut adalah orang yang aku benci? 

Hal ini bukan berarti bahwa seorang alim dituntut untuk tidak mempunyai hawa nafsu karena hal ini 

diluar kemampuannya. Tetapi kewajiban seorang alim adalah mengoreksi diri dan hawa nafsunya supaya 

dia mengetahui kemudian mengekangnya dan memperhatikan dengan seksama dalam hal kebenaran 

sebagai suatu kebenaran. Apabila jelas baginya bahwa kebenaran itu menyalahi hawa nafsunya, maka dia 

harus mengutamakan kebenaran daripada mengikuti hawa nafsunya. 

Dan inilah –wallahu a’lam- makna hadits yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Arba’in yang 

dishahihkannya , yaitu “Tidaklah seorang diantara kalian beriman (dengan sempurna) sehingga 

menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa-apa yang aku bawa.” 2 

Seorang alim terkadang lalai dalam mengawasi hawa nafsunya, ia bersikap toleran sehingga dirinya 

condong kepada kebatilan dan membela kebatilan tersebut. Dia menyangka bahwa dirinya belum 

menyimpang dari kebenaran. Dia menyangka pula bahwa dirinya tidak sedang memusuhi kebenaran. 

Tidak ada orang yang selamat dari perbuatan ini kecuali orang yang ma’shum (Rasulullah shallallahu 

‘alayhi wa alihi wasallam , –pent-). Hanya saja para ulama bertingkat-tingkat dalam sikapnya terhadap 

hawa nafsu. Diantara mereka ada yang sering terbawa arus hawa nafsunya sampai melampaui batas 

sehingga orang yang tidak mengetahui tabiat manusia dan pengaruh hawa nafsu yang demikian besar 

menyangka bahwa si alim tadi melakukan kesalahan yang fatal dengan sengaja. Di antara ulama juga ada 

orang yang dapat mengekang hawa nafsunya sehingga jarang sekali mengikuti hawa nafsunya. 

Oleh sebab itu, barangsiapa sering membaca buku-buku dari para penulis yang sama sekali tidak 

menyandarkan ijtihad mereka kepada Al Qur’an dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan banyak 

keanehan. Hal ini tidak mudah diketahui kecuali oleh orang-orang yang tidak condong kepada buku-buku 

tersebut, yaitu orang yang condong kepada kebenaran yang bertentangan dengan buku-buku tersebut. 

Kalau hawa nafsunya cenderung kepada buku-buku tersebut dan sudah dikuasai hawa nafsunya, maka 

dia menyangka bahwa orang-orang yang sependapat dengannya itu terbebas dari mengikuti hawa nafsu, 

sedangkan orang-orang yang bertentangan dengannya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. 

Orang salaf dahulu ada yang berlebihan dalam mengekang hawa nafsunya sampai ia terjerumus ke dalam 

kesalahan pada sisi yang lain. Seperti seorang hakim yang mengadili dua orang yang berselisih. Orang 

pertama adalah saudara kandungnya sedangkan yang kedua adalah musuhnya. Ia berlebihan di dalam 

                                                           
2 Akan tetapi Hadits ini dinilai dhaif oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali -rahimahullah-, Ibnu Asakir -rahimahullah- , Syaikh 
Al-Albani -rahimahullah- , Syaikh Salim Al Hilali –hafidhohullah- , Lihat juga pembahasannya di dalam Dzilalul 
Jannah, Syaikh Al-Albani -rahimahullah-, hal 12. –pent- 



mengekang hawa nafsunya sampai ia mendzalimi saudara kandungnya sendiri. Ia seperti orang yang 

berjalan di tepi jurang yang curam di kanan kirinya, berusaha menghindari jurang yang disebelah 

kanannya namun berlebihan sehingga ia terjatuh ke dalam jurang yang disebelah kirinya.” (Di 

terjemahkan dari At-Tankil bagian keempat : Al-Qaid ila Tashhih Al-Aqaid hal. 196-198 karya Syaikh 

Abdurrahman bin Yahya Al Mu’alimmin Al Yamani –rahimahullah- (wafat Th. 1386 H), dan di nukil dari 

Majalah Salafy, Ketua Pengarah Al Ustadz Ja’far Umar Thalib –hafidhohullah-) 


