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ّ
ّ اﺤﻟﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي
 والﺼﻼة والﺴﻼم ﻰﻠﻋ، وﺧﻠﻖ اﻹ�ﺴﺎن ﻋﻠﻤﻪ اﺒﻟﻴﺎن،ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن
 وأﺧﺮج اﻨﻟﺎس، اﺬﻟي ﺟﺎء ﺑﺎﻬﻟﺪى واﺒﻟيﻨﺎت،ﺳﻴﺪ اﻤﻟﺮﺳﻠ� �ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 أﺷﻬﺪ أن ﻻ � إﻻ اﷲ وﺣﺪه.ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﻰﻟ ﻧﻮر اﻹﺳﻼم اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻰﻠﻋ ﺳﺎﺋﺮ اﻷدﻳﺎن
 وأﺷﻬﺪ أن �ﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻪﻟ ﺻﺎﺣﺐ الﻮﺳﻴﻠﺔ،ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ وﻻ ﻧﻈ� ﻪﻟ وﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻪﻟ
واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻤﻟﻘﺎم اﻤﻟﺤﻤﻮد ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻰﻠﻋ آﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم
. أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

Segala puji bagi Allah Ta’ala, shalawat dan salam semoga senantiasa
tercurah bagi baginda Nabi yang mulia Shallallahu ‘alahi wa sallama.
Kebahagiaan dan kejayaan umat manusia hanya dalam pengamalan
agama, yaitu taat kepada Allah dan RasulNya, sebagaimana telah Allah
Ta’ala tegaskan dalam kalam-Nya:

َ َو�ۥ َ� َق ۡد ف
َ َّ ِ﴿ َو َمن يُطِع
ً ِاز فَ ۡو ًزا َعظ
ُ َ ٱ� َو َر ُس
﴾٧١ يما

“Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” [Q.S. AlAhzab: 71].
Kemudian di antara pilar utama yang menyokong ‘bangunan Islam’
agar tetap kokoh dan tegak di muka bumi adalah usaha dakwah dan
tabligh.
Demi memelihara eksistensi Islam, Allah Ta’ala telah Mengutus
124.000 Nabi dan Rasul untuk berdakwah kepada umatnya, mengajak
mereka agar menyembah kepada Allah Ta’ala semata dan menjalankan
ajaran agama.
Setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alahi wa sallam,
pintu kenabian telah tertutup, maka ‘tongkat estafet’ usaha dakwah
telah diserahkan kepada umat beliau Shallallahu ‘alahi wa sallam. Para
shahabat Radhiyallahu ‘anhum telah bertebaran di muka bumi dan
membumikan Islam sampai ke ujung-ujung dunia. Tugas mulia ini terus
dijaga dan dilaksanakan oleh generasi setelahnya.
Sejarah telah menjadi saksi nyata bahwa ketika usaha dakwah
dilaksanakan, maka saat itu amal agama akan kuat dan suasana agama
terwujud di mana-mana. Sebaliknya ketika usaha dakwah melemah,
imbasnya amal agama juga ikut merosot dan suasana kemaksiatan serta
pemurtadan terjadi di mana-mana.
Secara umum, semakin jauh era umat ini dari masa baginda Nabi
Shallallahu ‘alahi wa sallam, semakin merosot pula suasana dan amal
agamanya.
CATATAN SEORANG SANTRI

“Mengapa Saya Ikut Romo Kyai?”

v
Untungnya, Allah Ta’ala Maha Pengasih dan Penyayang. Di antara
tanda kasih sayang-Nya pada umat ini, senantiasa ada mujaddid
(pembaharu) yang membangkitkan lagi usaha dakwah dan amal agama
di kalangan umat ini, sehingga ‘bangunan Islam’ kembali tegak setelah
keruntuhannya.
Di antara mujaddid abad ke-20 dalam bidang dakwah adalah Syaikh
Muhammad Ilyas bin Syaikh Muhammad Isma’il Al-Kandahlawi
Rahimahumallah.
Beliau telah mengubah keputusasaan para alim ulama dalam
memperbaiki kondisi umat Islam pada saat itu menjadi harapan cerah.
Beliau telah menghidupkan kembali usaha dakwah dan tabligh yang
sudah lama dicampakkan oleh umat selama berabad-abad.
Dengan karunia Allah Ta’ala, hidayah bercurah-curah laksana hujan,
rombongan-rombongan dakwah dikirim ke penghujung dunia, Asia,
Afrika, Eropa, Amerika dan Australia, mereka menyirami hati-hati yang
gersang dan menumbuhkan kembali benih-benih keimanan.
Syaikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi Rahimahullah memulai
usaha dakwah dan tabligh pada tahun 1923. Kemudian diteruskan oleh
putra beliau, Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi Rahimahullah
setelah wafatnya Syaikh Ilyas pada tahun 1944.
Syaikh Yusuf Rahimahullah meneruskan perjuangan sang ayah
dengan penuh kerisauan dan mujahadah, hingga usaha dakwah
berkembang menembus jazirah ‘Arab dan benua-benua Eropa dan
Amerika. Beliau terus berjuang hingga Allah Ta’ala Memanggilnya di
tahun 1965.
Kemudian Syaikh In’amul Hasan Al-Kandahlawi Rahimahullah
ditunjuk untuk meneruskan memimpin usaha dakwah dan tabligh
setelah proses musyawarah ahli syuro yang dipimpin mertua beliau
Syaikh Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rahimahullah.
Dalam era kepemimpinan beliau, usaha dakwah berkembang pesat
dan menjangkau hampir seluruh negara di dunia. Usaha dakwah terus
berkembang hingga beliau wafat pada tahun 1995.
Kemudian kepemimpinan usaha dakwah diteruskan oleh dewan
syuro yang dibentuk oleh Syaikh In’amul Hasan Rahimahullah sebagai
realisasi atas keinginan kedua pendahulu beliau, Syaikh Ilyas dan
Syaikh Yusuf Rahimahumallah.
Sudah sunnatullah, dalam medan perjuangan dakwah pasti ada ujian
dan halangan. Demikian juga dengan usaha dakwah dan tabligh yang
dihidupkan kembali oleh Syaikh Ilyas Rahimahullah, bermacam ujian,
cobaan dan tantangan telah mereka hadapi.
Dari 1923 hingga 1995 banyak sekali ujian yang menghadang baik
dari luar maupun dalam, tapi Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah
Ta’ala para pekerja dakwah masih sanggup istiqamah dan satu hati
menghadapi segala ujian dan cobaan tersebut.
Pepatah mengatakan: “Semakin tinggi suatu pohon, semakin
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kencang pula angin yang berhembus padanya.” Inilah realita yang
terjadi pada usaha dakwah dan tabligh akhir-akhir ini. Usaha dakwah
telah berkembang demikian pesat dan maju, maka ujian yang dihadapi
pun semakin dahsyat. Ujian besar ini mulai nampak jelas pada tahun
2015.
‘Bahtera rumah tangga’ jama’ah dakwah dan tabligh digoncang badai
perpecahan internal, karena ada perbedaan prinsip mendasar di antara
para masyaikh sepuh Syura Alami (SA) dan Maulana Sa’ad (MS)
Hafizhahumullah.
Fitnah perpecahan ini bahkan sampai ke akar rumput, sampai ke
daerah-daerah, kampung-kampung bahkan rumah-rumah para pekerja
dakwah. Demikian dahsyatnya, hingga tali silaturahmi yang telah lama
dijalin langsung diputus, mertua bertikai dengan menantu, murid tidak
lagi menghormati gurunya, persahabatan menjadi permusuhan dan lain
sebagainya.
Dengan hati yang pilu dan tersayat-sayat, kami memulai penulisan
catatan sederhana ini. Sungguh pahit, melihat kenyataan usaha dakwah
yang hampir satu abad berjalan dengan satu hati dan menjadi asbab
hidayah bagi jutaan manusia, tiba-tiba terpecah menjadi dua kubu
karena gesekan internal.
Tapi semua ini adalah kehendak Allah Yang Maha Kuasa dan
Bijaksana, tentunya dibalik ini semua ada rahasia dan hikmah besar
yang mungkin belum kita sadari dan ketahui. Bisa jadi, Allah Ta’ala
sedang Menyeleksi para pekerja dakwah, agar jelas siapa di antara
mereka yang bersih hatinya dan ikhlas dalam usaha ini dan siapa yang
menyimpan tujuan pribadi dan ambisi. Wallahu a’lam.
Tujuan penulisan catatan sederhana ini bukan untuk semakin
memperkeruh suasana di antara para pekerja dakwah, tetapi ingin
menyampaikan fakta dan pandangan para ‘alim ulama dalam menyikapi
keadaan ini kepada kaum muslimin dan pekerja dakwah pada umumnya
dan para alumni dan santri pada khususnya.
Yang kami maksud dengan ‘Romo Kyai’ dalam tulisan ini adalah
Maulana Syaikh, K.H. Ahmad Mukhlisun AR bin Kyai Mukhlasin,
Beliau merupakan seorang ulama sepuh yang tidak diragukan lagi
kedalaman ilmu dan keluasan pandangannya. Beliau telah banyak
mencetak kader ulama-ulama dan da’i di seluruh nusantara bahkan
sampai Asia Tenggara. Tidak hanya itu, dalam Jama’ah Tabligh beliau
termasuk anggota dewan syura yang sudah lama dan banyak berkorban
tenaga, harta, pikiran, perasaan dan segala jerih payah demi
meninggikan kalimah Allah Ta’ala.
Dalam permasalahan ikhtilaf ini, beliau telah menentukan pilihan
setelah berkali-kali istikharah, tabayyun dan bermusyawarah dengan
tetap menghargai pilihan orang-orang yang berbeda pandangan dengan
beliau.
Alhamdulillah, mayoritas alumni dan santri mengikuti langkah
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beliau, akan tetapi masih ada juga yang memilih jalan yang berbeda
bahkan mengkritik dan menyalahkan pandangan beliau. Ada juga yang
belum menentukan sikap karena kurangnya informasi atau faktorfaktor yang lain.
Karena itulah kami tergerak untuk menuliskan sedikit catatan ini
yang mudah-mudahan bisa mewakili pandangan dan alasan-alasan para
ulama panutan kami, khususnya Romo Kyai dalam menentukan pilihan
dalam permasalahan ikhtilaf internal yang terjadi di antara para
masyaikh Jama’ah Tabligh sekarang ini.
Dengan harapan kita semua bisa mengetahui fakta yang sebenarnya
terjadi dan arahan para ulama Rabbani, sehingga kita bisa menentukan
sikap dengan bashirah ataupun minimal bisa menghormati pilihan,
pandangan dan hujjah guru-guru kita tercinta.
Tulisan ini kami bagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:
Bab I: Sejarah Ringkas Jama’ah Tabligh dan Kronologi Ikhtilaf
Bab II: Ikhtilaf antara SA dan MS di Indonesia.
Bab III: Alasan Memilih Syuro Alami
A. Pernyataan Romo Kyai
B. Anjuran Tegas Beliau bagi Alumni, Ahbab dan Santri Agar Ikut
SA
C. Dukungan Para Ulama, Habaib dan Orang-Orang Lama.
D. 50 Pernyataan Kontroversial MS.
E. Fatwa-Fatwa Ulama Dunia Tentang Kesalahan MS.
F. Fakta Lapangan: Banyak Tindakan Pengusiran dan Kekerasan
Oleh Pengikut MS.
G. Perbandingan Alumni dan Santri SA maupun MS.
Bab IV: Penutup: Harapan dan Do’a.

Jakarta, 3 Dzulhijjah 1439 H,

Tim Masail Payaman
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Bab I:
Sejarah Ringkas Jama’ah Tabligh dan Kronologi Ikhtilaf
Dalam bab ini akan disampaikan sejarah Jama’ah dakwah dan
tabligh secara ringkas juga kronologi perbedaan pendapat di antara
mereka, kami nukilkan dari buku Ust. Andi Abdurrahman
Hafizhahullah, ulama alumni madrasah Raiwind, Pakistan dan da’i
senior. Beliau termasuk ulama yang memahami perjalanan jama’ah
tabligh dan permasalahan ikhtilaf yang telah terjadi, karena beliau sejak
1991 banyak berkhidmat kepada para masyaikh baik di India maupun
Pakistan. Beliau juga paham bahasa Urdu, sehingga keteranganketerangan beliau bisa dipercaya karena langsung dari sumbernya yaitu
ucapan-ucapan dan tulisan-tulisan para masyaikh yang hampir
semuanya berbahasa Urdu.
Tahun
1886
1898

1917
1918
1923

1923
1938
1939

Peristiwa
Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhalawi bin Maulana
Muhammad Ismail lahir di Kandla, Muzhaffar Nagar, U.P,
India, dengan nama asli Ilyas Akhtar. (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/14).
2 Februari - Rabu, Syaikhul Hadits Maulana Muhammad
Zakariyya Al-Kandhalawi bin Maulana Muhammad Yahya
lahir, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1315 H. (Sirat Maulana
Muhammad Yahya, hlm. 294).

20 Maret - Selasa, Syaikh Maulana Yusuf Al-Kandhalawi bin
Syaikh Maulana Ilyas lahir. (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/80).
20 Februari - Syaikh Maulana In’amul Hasan al-Kandhalawi
bin Maulana Ikramul Hasan lahir di Kandla, Muzhaffar Nagar,
U.P., India. (Ahwal wa Atsar, hlm. 90).
H. Abdul Wahab Hafizhahullah lahir di New Delhi, India.
Beliau di antara lima orang pertama yang berbai’at kepada
Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi Rahimahullah untuk
memberikan seluruh hidupnya dalam usaha Tabligh. Beliau
juga adalah Khalifah empat Thariqat Maulana Shah Abdul
Qadir Raipuri Rahimahullah. Saat ini, beliaulah termasuk
generasi awal yang sanadnya paling bersambung dengan tiga
Hadratji, yaitu: Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, dan Maulana
In’amul Hasan Rahimahumullah. (Hayat Syaikh Zubair, hlm. 156).
Syaikh Maulana Ilyas Rahimahullah memulai usaha Dakwah
ala Minhajin Nubuwwah.
14 Maret - Maulana Ilyas Rahimahullah menemui Raja Abdul
Aziz As-Su’ud secara khusus dengan juru bicara Maulana
Ihtisyamul Hasan Rahimahullah. (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/40).
8 November - Senin, Maulana Harun Al-Kandhalawi bin
Maulana Yusuf bin Maulana Ilyas Rahimahullah lahir.
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1944

1944

(Tadzkirah Maulana Harun, hlm. 23).

Mei s/d Juli - Sepanjang bulan itu sakit Maulana Ilyas
Rahimahullah semakin hari semakin bertambah parah.Para
masyaikh dan tokoh-tokoh ulama pada saat itu memiliki satu
kerisauan yang sama di antara mereka, yaitu; Seandainya
Syaikh Maulana Ilyas wafat, maka siapakah yang akan
menggantikan kepemimpinan Jamaah Dakwah dan Tabligh
pasca wafatnya?
>> Pada malam-malam itu, hampir semua tokoh ulama,
seperti; Syaikh Abul Hasan Ali Nadwi, Maulana Abdul Qadir
Raipuri, Maulana Zhafar Ahmad Utsmani, Hafizh Fakhruddin,
dan para ulama pecinta beliau yang lainnya, baik yang
berhubungan secara dakwah atau pun pribadi dengan Syaikh
Maulana Ilyas, berkumpul dan bermalam di markaz masjid
Banglawali Nizhamuddin, India. Rahimahumullah.
>> Dalam pandangan para ulama tersebut, yang paling sesuai
untuk menggantikan keamiran Syaikh Ilyas Rahimahullah di
dalam Jamaah Dakwah dan Tabligh, hanyalah Syaikhul hadits
Maulana Zakariyya Rahimahullah. Beliaulah satu-satunya
orang yang layak untuk menggantikan keamiran Jamaah
Dakwah dan Tabligh dari Maulana Ilyas, baik secara
keilmuan, keruhanian, amalan, ketinggian derajat dan
kebijakan.
Kemudian para ulama yang terhormat itu mendatangi
Syaikhul hadits Maulana Zakariyya dan menyampaikan
pandangan mereka kepada Beliau. Namun Syaikhul Hadits
menolak dengan halus dan menjawab, “Kalian tidak perlu
merisaukan hal ini. Allah yang akan mengaturnya.”
(Sawanih Hadraji Tsalits: 1/68).

11 Juli - Ahad, Dua hari menjelang Syaikh Maulana Ilyas
Rahimahullah wafat, Syaikh Ilyas memanggil Syaikh Maulana
Zakariya dan Syaikh Abdul Qadir Raipuri Rahimahumullah
untuk mengadakan musyawarah. Setelah berkumpul, dalam
musyawarah tersebut, Beliau berkata di hadapan para alim
ulama dan tokoh-tokoh agama, “Segera pilihlah orang-orang
yang akan menggantikanku setelah kematianku. Aku ingin
mereka dibai’at di hadapanku. Ada enam orang pilihanku;
Maulana Hafizh Maqbul, Maulana Dawud Mewati, Maulana
Ihtisyamul Hasan, Maulana Yusuf Kandhalawi, Maulana
In’amul Hasan, Maulana Sayyid Ridho Hasan Bhopali. Dan
saya mengusulkan hafizh Maqbul, karena dia sudah lama
mendapatkan ijazah saya, dan dia sudah lama menerjunkan
diri dalam kesibukan dzikir dan usaha ini.”
Sedangkan Syaikh Abdul Qadir Raipuri Rahimahullah
mengusulkan Maulana Yusuf sebagai Amir Jamaah Dakwah
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1944

1950
1962

1965

dan Tabligh selanjutnya. Ketika muncul dua pilihan ini, lalu
Maulana Ilyas Rahimahullah berkata, “Siapakah yang lebih
bisa menangani orang-orang Mewat selain Yusuf?” Atas
pertimbangan tersebut, akhirnya Maulana Abdul Qadir
Raipuri Rahimahullah memutuskan Maulana Yusuf menjadi
amir Jamaah Dakwah dan Tabligh.
Maulana Ilyas berkata, “Jika memang ini adalah pilihan
kalian, maka semoga Allah menganugerahkan kebaikan dan
keberkahan. Sebelumnya hati saya tidak merasa tenang,
tetapi sekarang jiwa saya sangat merasa tenang. Saya
berharap semoga setelah kepergianku nanti, kerja ini akan
tetap terus berjalan dengan baik.”
Kemudian Syaikh Maulana Zakariya dan Syaikh Maulana Ilyas
Rahimahumallah menuliskan di sebuah kertas yang diberikan
kepada Maulana Yusuf; “Aku ijazahkan kamu untuk memberi
bai’at kepada orang-orang.” (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/65).
13 Juli - Senin, Syaikh Maulana Ilyas wafat di Banglawali
masjid dan dikuburkan di luar teras masjid Banglawali,
Nizhamuddin. Maulana Yusuf diangkat dan dibay’at menjadi
Hadratji dan Amir Jamaah Dakwah dan Tabligh yang kedua
melalui musyawarah seluruh masyaikh Jamaah Dakwah dan
Tabligh. Maulana Zakariyya memasangkan sorban Maulana
Ilyas ke kepala Maulana Yusuf Rahimahullah.
>> Bayan Maulana Yusuf Rahimahullah yang pertama adalah
di bawah pohon Imba, di halaman Banglawali Masjid,
Nizhamuddin sesaat ketika ribuan orang menunggu jenazah
Maulana Ilyas dikebumikan. (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/66).
30 Maret - Maulana Zubairul Hasan Al-Kandhalawi bin
Maulana In’amul Hasan Rahimahullah lahir. (Ahwal wa Atsar, hlm.
90).

16 Agustus - Maulana Syah Abdul Qadir Raipuri
Rahimahullah wafat. Beliau adalah amir jamaah jalan kaki
yang ketiga dari Delhi ke Saudi Arabia bersama Maulana Said
Ahmad Khan Rahimahullah. (Ahwal wa Atsar, hlm. 89).
2 April – Jum’at, Syaikh Maulana Yusuf Rahimahullah
wafat di Lahore. Jam 14.50 ba’da Jum’at. Maulana In’amul
Hasan membacakan surat Yasiin di sisi beliau, sedangkan
Maulana Yusuf terus menerus membaca kalimat syahadat
hingga hembusan nafas terakhirnya.
Beliau dikuburkan di sebelah maqam ayahnya, yaitu Maulana
Ilyas Rahimahullah. (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/274).
>> Pergantian amir Jamaah Dakwah dan Tabligh dilakukan
dengan
musyawarah.
Dengan
faisalat
(pimpinan)
musyawarah Syaikh Maulana Zakariyya Rahimahullah.
Terpilih dalam musyawarah, yaitu Syaikh Maulana In’amul
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Hasan sebagai amir Jamaah Dakwah dan Tabligh yang ketiga.
Hasil keputusan musyawarah diumumkan oleh Maulana
Fakhruddin Deobandi, setelah Maulana Umar Palanpuri
bayan. (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/274).
>> Ada sekelompok orang-orang Mewat yang sangat
menghendaki Maulana Harun bin Maulana Yusuf yang
menjadi amir Jamaah Dakwah dan Tabligh. Kelompok ini,
disertai beberapa orang-orang Delhi telah mendesak Maulana
Zakariyya agar merubah keputusannya yang sudah
dimusyawarahkan. Mereka terus mendesak beliau, baik
melalui surat atau pun ucapan langsung. Mereka menuduh
Hadrat Maulana Zakariyya telah menzhalimi Maulana Harun.
Bahkan imam besar Fatahpuri telah tiga kali datang dan
mendesak
keras
agar
Hadrat
Maulana Zakariyya
mempertimbangkan lagi keputusannya. Hadrat Maulana
Zakariyya menjawab, “Ini bukanlah khanqah dzikir, Maulana
In’amul Hasan lah ahlinya dalam bidang ini.” Maulana
Zakariyya tetap bersikukuh atas hasil musyawarah. Orangorang berkata: “Maulana In’amul Hasan tidak seperti
Maulana Yusuf.” Hadrat Maulana Zakariyya menjawab,
“Memang benar, namun setelah Maulana Yusuf, kalian pun
tidak akan lagi menjumpai amir seperti beliau (Maulana
In’amul Hasan).” (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/276-277).
>> Selain itu, tindakan positif dari Maulana Harun
Rahimahullah juga sangat luar biasa. Beliau sama sekali tidak
terpancing dan tidak terpengaruh oleh desakan orang-orang
Mewat yang menghendaki dirinya menjadi Amir. Beliau
menerima dengan hati yang luas dan lapang dada. Bahkan
Beliau memberikan bayan dan penjelasan di sana-sini
mengenai pentingnya mentaati keputusan musyawarah, dan
apa pun keputusannya itulah yang benar. Beliau tidak hentihentinya menyeru kepada para pencintanya agar tunduk dan
patuh kepada musyawarah para masyaikh. (Hayat Syaikh Zubair,
1965

hlm. 335).

3 April – Dibuka bai’at kepada Maulana In’amul Hasan
Rahimahullah. Maulana Harun Rahimahullah kembali
memberikan bayan dan targhib kepada para pecintanya agar
bersabar, menyibukkan diri dalam pengorbanan agama dan
agar senantiasa tunduk dan taat terhadap apa pun keputusan
musyawarah.
>> Maulana In’amul Hasan Rahimahullah dipilih menjadi
amir Jamaah dakwah dan tabligh dari usulan seluruh
masyaikh karena beliau adalah teman paling akrab Maulana
Yusuf Rahimahullah, sejak kanak-kanak hingga wafatnya,
pada masa hadir atau pun safar, dan penasehat Maulana
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Yusuf Rahimahullah dalam semua masalah. Selain itu,
Maulana In’amul Hasan juga murid langsung Syaikh Ilyas
Rahimahullah sekaligus kesayangannya, pendamping Syaikh
Ilyas Rahimahullah di kebanyakan safar dakwahnya, sehingga
ia banyak memahami seluk beluk dan tata tertib kerja dakwah
ini, dan ia juga adalah khalifah Syaikh Ilyas Rahimahullah
sekaligus khalifah Syaikh Zakariyya Rahimahullah. (Ahwal wa
1965

1967

1971

1973

1974
1982

1993

Atsar, hlm. 31).

10 Mei/8 Muharram 1385 – Rabu, Maulana Saad AlKandhalawi bin Maulana Harun lahir. Beliau tidak sempat
berjumpa dengan kakeknya; Syaikh Maulana Yusuf bin
Maulana Ilyas Rahimahullah. (Ahwal wa Atsar, hlm. 117).
21 Agustus – Safari Dakwah Maulana In’amul Hasan
Rahimahullah ke luar negeri yang pertama setelah diangkat
menjadi amir Jamaah Dakwah dan Tabligh adalah Srilangka.
Ijtima’ Srilangka diadakan dari tanggal 26 s/d 30 Agustus
1967 di Colombo. (Ahwal wa Atsar, hlm. 159).
4 Desember - Maulana Ihtisyamul Hasan Al-Kandhalawi
Rahimahullah wafat. Beliau adalah guru dan mursyid
Maulana
In’amul
Hasan
dan
Maulana
Yusuf.
Rahimahumallah. (Ahwal wa Atsar, hlm. 131).
28 September - Maulana Harun Al-Kandhalawi bin Maulana
Yusuf wafat dalam usia 34 tahun. Rahimahullah. Pada saat
itu, Maulana Saad bin Maulana Harun masih kanak-kanak
berusia 8 tahun. (Ahwal wa Atsar, hlm. 379).
9 Agustus - Maulana Muhammad Zubairul Hasan memulai
khuruj setahun fi sabilillah. (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/239).
24 Mei - Maulana Zakariya Al-Kandhalawi Rahimahullah
wafat di Madinah Al-Munawwarah, dan dikuburkan di
Jannatul Baqi’ kuburan para sahabat Radhiyallahu ‘anhum.
Lafazh akhir dari lisannya adalah; “Allah....Allah.” Wafat jam
17.40 sebelum maghrib dan dikuburkan ba’da Isya pada hari
yang sama. (Sawanih Hadraji Tsalits: 1/308).
14 Juni - Di markas Banglawali masjid, Nizhamuddin. Sehari
setelah selesai musyawarah Malaysia. Setelah sarapan pagi,
berkumpul di kamar hadratji; Maulana Said Ahmad Khan,
Mufti Zaenal Abidin, H. Afdhal, H. Abdul Muqit, H. Abdul
Wahab, Maulana Izharul Hasan, Maulana Umar Palanpuri,
dan Maulana Zubairul Hasan. Hadratji Maulana In’amul
Hasan berkata kepada mereka yang hadir, “Kalian sudah
tahu, bagaimana keadaanku sekarang. Kesehatanku terus
menurun, sedangkan kerja ini terus meningkat. Untuk
mengawasi usaha ini aku tidak sanggup menanganinya
sendiri. Mari kita bersatu dan bersama-sama menjalankan
kerja ini.” Kemudian beliau berkata, “Kalian adalah syuraku.
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Dan tambahkan dua lagi; Miyaji Mehrab dan Mulwi Saad.
In sya Allah dengan kesepuluh syura ini, kerja ini akan terus
berjalan dengan baik.”
>> Dikukuhkan Syura Alami oleh Hadratji Maulana In’amul
Hasan dengan nama-nama berikut ini: (1) Maulana Said
Ahmad Khan,
(2)
Mufti Zaenal Abidin, (3) H. Afdhal, (4) H. Abdul
Muqit, (5) H. Abdul Wahab, (6) Maulana Izharul Hasan, (7)
Maulana Umar Palanpuri, (8) Maulana Zubairul Hasan, (9)
Miyaji Mehrab Mewati, dan (10) Maulana Saad.
Semua Syura Alami yang tersebut di atas adalah orang-orang
yang mendapat didikan langsung dari Maulana Ilyas dan
Maulana Yusuf, kecuali: Maulana Saad.
>> Setelah Syura Alami terbentuk, maka dalam suatu
kesempatan, Syaikh Said Ahmad Khan bertanya kepada
Hadratji Maulana In’amul Hasan Rahimahullah di hadapan
seluruh syura yang telah ditunjuk, “Tuan, selama tuan ada,
tentu tuan adalah amir kami. Namun bila tuan tidak ada,
bagaimanakah mengaturnya?” Maulana In’amul Hasan
Rahimahullah menjawab, “Kalian semua atau berapa
orang pun yang ada, pilihlah diantara kalian
seorang faisalat berganti-ganti.” (Sawanih Hadraji Tsalits:
3/102).

>> Hadratji Maulana In’amul Hasan Rahimahullah sengaja
melibatkan Maulana Saad sebagai anggota Syura Alami,
sebagai sikap hikmah dan kebijaksanaan beliau dalam
menghadapi
gejolak
orang-orang
Mewat,
karena
dikhawatirkan akan timbul permasalahan yang serupa
sebagaimana kejadian ketika pasca wafatnya Maulana Yusuf
Rahimahullah. Walaupun pada saat itu, secara usia dan
pengalaman Maulana Saad masih sangat minim. (Sawanih Hadraji
Tsalits: 3/102).

>> Pada masa keamiran Hadratji Maulana Yusuf
Rahimahullah, Maulana In’amul Hasan Rahimahullah kerap
kali memberikan usulannya dalam musyawarah. Namun
setelah menjadi amir Jamaah Dakwah dan Tabligh yang
ketiga, Maulana In’amul Hasan Rahimahullah sama sekali
tidak menyatakan usulannya, tetapi beliau selalu memutuskan
dengan mengambil dari salah satu usulan ahli syura yang
lainnya. (Sawanih Hadraji Tsalits: 3/232).
>> Hadratji Maulana In’amul Hasan Rahimahullah tidak
semena-mena menjadikan putranya, Maulana Zubairul Hasan
sebagai amir penggantinya, baik secara isyarat atau pun
langsung. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kerja ini sama
sekali bukan berdasarkan keturunan, nasab dan kerabat.
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1994

1995

Walaupun Maulana Zubairul Hasan Rahimahullah secara
zhahir dan batin sangat mumpuni dan layak untuk
mengemban tugas sebagai Amir Jamaah Dakwah dan Tabligh
menggantikan ayahnya. Dimana Beliau memiliki pengalaman
sudah keluar setahun di jalan Allah, beliau juga selalu
menyertai berbagai safari dakwah ayahnya, beliau juga
sebagai khalifah syaikh Zakariya Rahimahullah dan ayahnya,
sekaligus sudah mendapat ijzazat bai’at dari keduanya, dan
lain sebagainya. Namun dengan segala kelebihan itu semua,
Hadratji Maulana In’amul Hasan Rahimahullah tidak
menunjuknya sebagai amir penggantinya, tetapi malah
membentuk Syura Alami.
>> Alasan utama pembentukan Syura Alami dunia
adalah adanya perkembangan tabligh yang sangat
pesat
pada
era
Maulana
In’amul
Hasan
Rahimahullah. Hampir seluruh negara di dunia sudah
terlibat dalam usaha dakwah ini. Ribuan surat dan fax datang
setiap bulannya. Sudah pasti, secara hikmah dan firasat
beliau, sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah, di mana
Hadrat Maulana Zakariyya Rahimahullah pernah berkata,
“Tidak ada seorang pun di India ini yang dapat
mengungguli kerohanian Maulana In’amul Hasan,” sehingga
beliau berkeyakinan bahwa usaha dakwah ini tidak bisa
ditangani oleh satu orang, walaupun itu adalah dirinya
sendiri. Oleh sebab itulah beliau mengatakan tujuan
pembentukan Syura Alami adalah; ‘Agar usaha agama di
seluruh dunia, lebih terjaga, kekal, dan terarah, aku ingin
membentuk syura’.
>> Jika saat itu saja, orang setingkat Maulana In’amul Hasan
Rahimahullah sudah merasa tidak sanggup untuk menangani
sendiri perkembangan usaha Dakwah dan Tabligh yang luar
biasa pesat, dan menetapkan Syura Alami untuk
menanganinya; lalu bagaimanakah dengan orang yang merasa
sanggup sendiri menjadi amir dan menafikan syura?
22 Juni s/d 2 Juli - Safari Dakwah Hadratji Maulana In’amul
Hasan Rahimahullah ke Inggris. Ijtima’ di Deuwsbery,
Inggris. Itulah satu-satunya safari dakwah terakhir Hadratji
Maulana In’amul Hasan Rahimahullah ke luar negeri, selain
haji dan umrah. Dalam kesempatan itu juga diadakan jurd
profesional, yaitu; para professor, dokter, insinyur, dan lain
sebagainya. Hadir kurang lebih 80.000 orang dalam ijtima’
tersebut. (Sawanih Hadraji Tsalits: 3/139).
29 Maret - Safari haji Hadratji Maulana In’amul Hasan
bersama seluruh syura yang telah ditunjuk. Itulah perjalanan
haji terakhir hadratji Maulana In’amul Hasan pada masa
CATATAN SEORANG SANTRI

“Mengapa Saya Ikut Romo Kyai?”

8
hayat Beliau. Selama hayatnya Beliau telah melaksanakan haji
17 kali. (Ahwal wa Atsar, hlm. 149).
>> Yang menyertai haji kali ini adalah; Maulana Umar
Palanpuri, Maulana Zubairul Hasan, Maulana Ahmad Lat,
Maulana Muhammad Ja’far, Maulana Saad, Maulana
Sulaiman Jhanji, H. Ni’matullah Dehlawi, H. Alimuddin
Dehlawi, Maulana Muhammad Miri, Maulana Ghulam Rafi
Khan, Bhay Nurul Haq, Dr. Khalid Shiddiqi, Maulana Umair
Saharanpuri, Maulana Abdullah Jhanji, Maulana Ibrahim
Ghujrati,
Maulana
Abdurrasyid
Bulyawi,
Maulana
Muhammad Shalih, Maulana Zuhairul Hasan, Maulana
Suhaib, Maulana Syahid Saharanpuri, dan lain-lainnya. (Ahwal

wa Atsar, hlm. 149).

1995

>> Di tanah suci, Hadratji dan seluruh ahli Syura Alami yang
baru selalu bermusyawarah dalam segala urusan dakwah di
seluruh dunia. Dan diantara keputusan musyawarah mereka
adalah; Setelah haji, Hadratji beserta seluruh Syura Alami
berencana akan melakukan safari dakwah dari Srilangka
sampai ke Australia. Kurang lebih 8 – 10 negara yang
rencananya akan disinggahi. (Ahwal wa Atsar, hlm. 183).
6 Juni – Ijtima’ Muzhaffar Nagar, UP, India. Ini adalah ijtima’
terakhir yang dihadiri oleh hadratji Maulana In’amul Hasan
pada masa hayat Beliau. Dalam bayan beliau yang terakhir,
setelah Hamd dan shalawat, yang pertama kali beliau
ucapakan adalah; “Allah sama sekali tidak memandang
keluarga dan keturunan, Allah hanya memandang amalan
seseorang. Jika seseorang bagus amalannya, maka ia dekat
dengan Allah. Sebaliknya seseorang yang buruk amalannya,
maka sesungguhnya ia jauh dari Allah.... Saudarasaudaraku, jadilah karkun di mana saja. Kerja ini
bergantung kepada amalan. Jadilah orang yang
bersungguh-sungguh dalam amalan...” (Sawanih Hadraji Tsalits:
3/365).

1995

Dari ijtima’ tersebut, Hadratji Maulana In’amul Hasan masih
menyempatkan diri pergi Kandlah untuk mengunjungi sepupu
beliau; Maulana Iftikharul Hasan. (Sawanih Hadraji Tsalits: 3/366).
10 Juni/10 Muharram 1416 H - Jam 01.25 dini hari masuk ke
hari Sabtu. Hadratji Maulana In’amul Hasan meninggal
dunia. Ucapannya yang terakhir adalah ketika ditanya oleh
cucunya; Mulwi Muhammad Shalih, “Aba, bagaimana
keadaanmu?” Lalu Beliau menjawab, “Syukur kepada Allah.”
Itulah hembusan nafas yang terakhirnya terhenti. Jenazahnya
dishalati oleh sekitar setengah juta orang dari seluruh penjuru
dunia. Dan beliau dikebumikan di sisi makam Maulana Yusuf.
(Sawanih Hadraji Tsalits: 3/369).
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>> Atas musibah ini, seluruh Syura Alami berkumpul di
markas Nizhamuddin. Di antara point yang dimusyawarahkan
pada hari itu adalah bagaimanakah kelanjutan pengurusan
usaha ini untuk di markas Nizhamuddin? Dalam musyawarah
tersebut, Maulana Saad mengusulkan di hadapan Syura Alami
yang ada, “Jika diputuskan Maulana Zubair sebagai
amir, maka orang-orang pecinta Maulana Saad
akan terputus dari kerja ini. Begitu juga sebaliknya;
jika diputuskan Maulana Saad sebagai amir, maka
orang-orang pecinta Maulana Zubair akan terputus
dari kerja ini. Oleh sebab itu, jangan ada amir, dan
kerja berjalan dengan sistem syura, serta jangan
ada lagi bay’at di markas Nizhamuddin...”
Saran ini diterima oleh seluruh Syura Alami dan disahkan
oleh Miyaji Mehrab sebagai faisalat, bahwa TIDAK ADA
AMIR, KERJA BERJALAN DENGAN SISTEM SYURA, DAN
TIDAK ADA LAGI BAY’AT DI MARKAS NIZHAMUDDIN.

(Ahwal wa Atsar, hlm. 421).

Selanjutnya, juga diputuskan bahwa di markas Nizhamuddin
tetap dikendalikan oleh 5 orang syura, yaitu: Maulana Izharul
Hasan, Maulana Umar Palanpuri, Maulana Zubairul Hasan,
Miyaji Mehrab, dan Maulana Saad. Sedangkan faisalatnya
hanya tiga orang, yaitu: Maulana Izharul Hasan, Maulana
Zubairul Hasan, dan Maulana Saad. (Ahwal wa Atsar, hlm. 421, 441).
>> Pada saat itu, yang muncul adalah kekecewaan dari orangorang pecinta Maulana Zubairul Hasan. Mereka menghendaki
Maulana Zubair yang menjadi amir. Mengingat berbagai
kelayakan yang ada pada diri Maulana Zubair. Namun
Maulana Zubair sendiri tidak menunjukkan kekecewaan
apalagi marah atas tidak ditunjuknya beliau sebagai amir.
Beliau dengan kebesaran jiwanya, betul-betul menerima dan
mengikuti segala arahan dan keputusan musyawarah para
sesepuh Jamaah Dakwah dan Tabligh dan Syura Alami.
Melihat Maulana Zubair sendiri berlapang dada menerima
keputusan tersebut dan begitu jelas tidak sedikit pun
keinginan untuk menjadi amir pada diri beliau, maka orangorang pecinta beliau pun menjadi tenang dan terobati
kekecewaan mereka. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq,

hlm. 3).

>> Ketika itu, umur Maulana Saad tepat 30 tahun. Dan pada
saat itu, di kalangan orang-orang awam Jamaah Dakwah dan
Tabligh nama beliau belum muncul termasyhur seperti
sekarang ini, dan belum memiliki banyak pengagum kecuali
dari kalangan orang- orang Mewat. Pada saat itu, beliau
belum mendapatkan sanad keilmuan, belum mendapatkan
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1996

Ishlahi Ta’alluq (memiliki hubungan khusus dengan seorang
syaikh mursyid tertentu untuk menjadi pembimbingnya dan
selalu bermusyawarah serta mengambil pendapatnya dalam
berbagai urusan kehidupan), belum pernah keluar di jalan
Allah dengan jamaah, kecuali menyertai ijtima’-ijtima’ di
beberapa tempat. (Oleh sebab itu, beliau marah, apabila
ditanya tentang siapa Syaikh mursyidnya dalam Islahi
Ta’alluq, menurut beliau tidak perlu ada Islahi Ta’alluq
dengan siapa pun. Yang penting seseorang itu berhubung
dengan kerja dakwah, maka itu sudah cukup). Sedangkan
Ishlahi Ta’alluq menurut alim ulama adalah sangat penting
bagi kehidupan seseorang.
Sedangkan seluruh hadratji; Maulana Ilyas, Maulana Yusuf,
Maulana In’amul Hasan, Maulana Zakariyya dan siapa pun
masyaikh, pasti memiliki Ishlahi Ta’alluq dalam hidupnya.
Jika menjadi amir, tanpa ada Ishlahi Ta’alluq, maka
bagaimana ia menyelesaikan permasalahan hidupnya? Dan
menjadi amir tanpa pernah keluar di jalan Allah, maka
bagaimana ia akan dapat memahami kerja ini dengan sebaikbaiknya? (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 3).
Maulana Muhammad Zubairul Hasan dilantik menjadi
Syaikhul Hadith Madrasah Kasyiful Ulum Nizhamuddin. (Ahwal

wa Atsar, hlm. 339).

1996

>> Walaupun Maulana Zubair satu-satunya orang di markas
Nizhamuddin yang mendapatkan Ijazah untuk memberi
bay’at oleh ayahandanya juga oleh Hadrat Maulana Zakariyya,
tetapi beliau tidak melakukannya (memberi bai’at kepada
siapa pun) hingga akhir hayatnya, karena semata-mata
mentaati keputusan musyawarah. (Ahwal wa Atsar, hlm. 106, 441).
Safari dakwah seluruh masyaikh Syura Alami dari Srilangka
ke Australia. Safari dakwah ini adalah menunaikan rencana
dan niat hadratji Maulana In’amul Hasan sebelum wafatnya
yang ingin mengadakan safari Syura Alami ke beberapa
negara. (Ahwal wa Atsar, hlm. 183).
>> Dalam perjalanan ini, Syura Alami senantiasa
bermusyawarah dalam berbagai hal berkenaan dengan
dakwah di setiap negara yang dikunjungi. Salah satunya
adalah perubahan faisalat di markas Nizhamuddin, yaitu
bukan tiga orang saja yang menjadi faisalat, tetapi semua
kelima syura markas Nizhamuddin, yaitu; Maulana Izharul
Hasan, Maulana Umar Palanpuri, Maulana Zubairul Hasan,
Miyaji Mehrab, dan Maulana Saad, menjadi faisalat di markas
Nizhamuddin dengan secara berganti-ganti.
>> Salah satu negara tujuan safari dakwah para masyaikh
dunia adalah Indonesia. Ijtima’ Indonesia diadakan di masjid
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1996

Al-Muttaqin Ancol, Jakarta. (Ahwal wa Atsar, hlm. 185).
Agustus - Maulana Izharul Hasan meninggal dunia. Beliau
adalah syura markas Nizhamuddin yang paling inti, imam
markas Nizhamuddin, mudir pesantren Kasyiful Ulum,
Syaikhul Hadits pesantren Kasyiful Ulum, ketua pengurus
markas Banglawali masjid Nizhamuddin. (Tablighi Markas Hadhrat
Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 4).

>> Setelah wafat Maulana Izharul Hasan, segala urusan
markas Nizhamuddin diambil-alih oleh Maulana Saad.
Termasuk
perbendaharaan
dan
keuangan
markas
Nizhamuddin.
Sekarang,
urusan
keuangan
markas
Nizhamuddin hanya diketahui oleh Maulana Saad saja. (Tablighi

Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 4).

Tidak hanya itu, termasuk pengaturan kamar-kamar di
Markas Nizhamuddin pun semuanya diatur oleh Maulana
Saad. Diantaranya adalah; ada satu ruangan di dalam
bangunan Banglawali masjid yang setelah direnovasi, telah
diputuskan oleh Hadratji Maulana In’amul Hasan bahwa
ruangan itu sebagai bagian dari masjid, namun oleh Maulana
Saad telah dirubah sebagai ruangan bebas untuk kumpulkumpul para pemuda Mewat di situ. Juga masalah kamar
Maulana Zubair yang harus dikosongkan dan dialihkan.

(Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 5).

>> Kalimat-kalimat yang mengarah kepada penolakan
terhadap manhaj tiga hadratji mulai diucapkan oleh Maulana
Saad. Misalnya beliau mengatakan; “... Sejak 30 tahun
yang lalu (yaitu selama dalam keamiran Maulana
In’amul Hasan) dakwah ini telah terlempar dari
karunia (menjadi sia-sia) dan markas ini telah
berubah menjadi Khanqa (tempat dzikir)..” Karena
kerapnya mengucapkan hal ini, maka para masyaikh markas
Nizhamuddin telah memperingatkan beliau bahwa ucapan itu
sangat tidak beradab. Namun Maulana Saad tetap tidak
mengindahkan nasehat-nasehat itu. (Tablighi Markas Hadhrat

1997

1997
1997

Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 6).

21 Mei - Rabu, Maulana Muhammad Umar Palanpuri wafat.
Beliau dijuluki sebagai ‘The Golden Voice’ (Suara Emas
Jamaah Tabligh), atau ‘Lisanud Dakwah wat Tabligh’. (Ahwal
wa Atsar, hlm. 432).

Agustus - Miyaji Mehrab Mewati wafat. (Tablighi Markas Hadhrat
Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 5).

Mulai muncul beberapa arahan dan tertib-tertib baru yang
datang dari Maulana Saad yang menyelisihi arahan tiga
hadratji sebelumnya. Hal ini berlanjut dari tahun ke tahun
senantiasa ada saja tertib-tertib yang dirubah dan baru,
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seperti: Pembacaan Muntakhab Ahadits dalam ta’lim ijtima’i;
Larangan membawa orang baru ke malam markas; Larangan
mengadakan jurd-jurd profesi dan memandangnya sebagai
pemecah belah umat; Menolak dakwah di tempat umum dan
mengkhususkan dakwah hanya di dalam masjid melalui
amalan Dakwah Ta’lim Istiqbal, bahwa dakwah di luar masjid
adalah menyalahi sunnah, dan lain sebagainya. (Dakwah wa
Tabligh Ka Azhim Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 5).

1998

1999
1999

2000

2004

>> Kata kunci Maulana Saad dan pengikutnya dalam
menyampaikan tertib-tertib baru di hadapan para
penanggung
jawab
negara-negara,
terutama
pada
musyawarah dua tahunan di Nizhamuddin adalah dengan
kalimat: “Seandainya ada tertib- tertib sekarang yang
berbeda dengan yang sebelumnya, maka ini bukanlah
merubah tertib yang lama, tetapi menyempurnakan tertib
yang sebelumnya.” (Kabar dari Ust. Andi Abdurrahman).
Safari dakwah seluruh masyaikh Syura Alami ke beberapa
negera Afrika, yaitu; Kenya, Malawi, Zambia, Mozambiq,
Zimbabwe, South Afrika, Re-Union, Madagaskar,
dan
Mauritius. Selama perjalanan tersebut, Amir faisalat
musyawarah selalu berganti-ganti di antara Syura Alami yang
ada. (Ahwal wa Atsar, hlm. 190).

14 November - Maulana Said Ahmad Khan wafat. (Ahwal wa
Atsar, hlm. 190).

Dari sepuluh orang Syura Alami; 5 orang masyaikh telah
wafat, dan tersisa 5 orang masyaikh, yaitu: Mufti Zaenal
Abidin, H. Afdhal, H. Abdul Wahab, Maulana Saad, dan
Maulana Zubairul Hasan. (Dakwah wa Tabligh Ka Azhim Mehnat Ke
Maujudah Halat, hlm. 17).

Safari dakwah kelima masyaikh Syura Alami ke Amerika dan
Eropa. (Ahwal wa Atsar, hlm. 190).
>> Sejak saat itu, apa pun permasalahan tabligh, baik di
Ijtima’ Raiwind, Ijtima’ Tongi, pada masa haji atau pun di
berbagai safar ke berbagai negara, semuanya akan diputuskan
oleh mereka berlima secara musyawarah.
Dua orang masyaikh Syura Alami meninggal dunia, yaitu:
Mufti Zainal Abidin dan Bhay H. Afdhal. (Dakwah wa Tabligh Ka
Azhim Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 18).

2000
s/d
tahun

>> Syura Alami tersisa 3 orang masyaikh, yaitu; H. Abdul
Wahab, Maulana Saad, dan Maulana Zubairul Hasan.
Tinggallah satu- satunya orang yang sezaman dengan
Maulana Ilyas hanya H. Abdul Wahab.
Sejak wafatnya Mufti Zainal Abidin dan Bhai H. Afdhal, telah
banyak usulan dari berbagai pihak; agar jumlah Syura Alami
yang tersisa tiga orang masyaikh itu, segera ditambahkan lagi
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personilnya. Namun ada beberapa masalah yang
menjadikannya selalu tertunda. (Dakwah wa Tabligh Ka Azhim Mehnat
Ke Maujudah Halat, hlm. 18).

>> Tidak dipungkiri, bahwa diantara akibat tertundanya
pembentukan Syura Alami ini, menyebabkan munculnya
pemahaman yang keliru di tengah pekerja dakwah secara
umum, bahwa usaha agama ini adalah usaha warisan, yaitu
hanya layak dipegang oleh keluarga Kandhalawi saja,
sedangkan yang lainnya hanyalah mu’in (pembantu). Padahal
sejak awal pergantian keamiran dari Maulana Ilyas ke
Maulana Yusuf, itu saja tidak secara otomatis kepada
keturunan, bahkan dari keenam calon yang beliau usulkan
hanya seorang saja yang dari keturunannya. Hal ini
menjelaskan bahwa pondasinya adalah musyawarah.
>> Terdapat perkataan yang sering ulang-ulang oleh Maulana
Saad seperti; “..Usaha dakwah ini bukanlah berdasarkan
pengalaman, tetapi berdasarkan arahan. Walaupun sudah
berpengalaman puluhan tahun, tetapi tidak sesuai dengan
arahan, maka pengalamannya itu tidak dapat dipakai
dalam usaha dakwah yang mulia ini. Pengalaman itu
berbahaya, yang penting adalah arahan....” Seolah-olah
beliau ingin menafikan peranan orang-orang lama yang sudah
berpengalaman. Sedangkan beliau sendiri minim pengalaman.
Beliau juga berulang-ulang mengucapkan, “..Saya ingin
membawa kerja agama ini kepada Alquran, sunnah, dan
sirah....” Namun apabila ditanya; “..Apakah kakek dan
datukmu, selama ini tidak mengikuti Alquran, sunnah dan
sirah?” Beliau hanya diam, tidak menjawab. (Tablighi Markas
Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 5).

2005

Dalam urusan ibadah pun beliau telah merubah-rubah tata
cara shalat madzhab Hanafi. Apabila diingatkan tentang hal
ini, maka beliau kerap menjawab, “...Saya Muhammadi
(pengikut Muhammad), saya berusaha menghidupkan
sunah....” Dan apabila ditanya, “Apakah Imam Abu Hanifah
tidak mengikuti sunnah...?” Beliau hanya diam.
>> Semua arahan tersebut dilakukan tanpa melalui
musyawarah dengan para masyaikh lainnya. Termasuk
pengangkatan beberapa ahli syura di beberapa negara yang
dilakukan tanpa bermusyawarah dengan masyaikh lainnya.
Datang surat pengaduan kepada Darul Ulum Deoband dari
tokoh ulama Kanpur yang mengkritik bayan Maulana Saad.
Dari bayan beliau, ia berkesimpulan bahwa Jamaah Dakwah
ini telah berubah menjadi firqah atau sekte yang tersendiri.
>> Pengaduan ini sangat mengejutkan para Ulama Deoband.
Pengaduan ini dicatat dan disimpan. (Darul Ulum Deoband ke Mauqif,
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hlm. 17).

Sebagai saudaranya, juga sebagai sesama Syura Alami yang
bertanggung jawab terhadap keagungan usaha dakwah ini,
Maulana Zubairul Hasan secara khusus kerap kali menasehati
Maulana Saad dengan berbagai cara; dengan lembut, kadang
dengan keras, kadang dengan sindiran; kadang dengan terus
terang, namun kembali beliau harus bersabar dan bersabar
dalam sikap Maulana Saad yang tetap menolak untuk
berubah.
>> Perubahan-perubahan arahan ini menyebabkan kekacauan
dalam usaha dakwah di lapangan. Beberapa penanggung
jawab daerah jelas-jelas menolak dengan alasan; perubahan
arahan dan tertib tersebut tanpa musyawarah.
18 Maret - Syaikhul Hadits Maulana Muhammad Zubairul
Hasan meninggal dunia di Banglawali masjid, Nizhamuddin.
Setelah menjalani perawatan di Dr. Ram Manohar Lohia
(RML) Hospital, Delhi. Ketika hendak dibawa ke rumah sakit,
beliau berkata, “Bawakan saya kain ihram, saya mau umrah.”
Keluarganya berkata, “Tidak, aba mau ke rumah sakit.” Beliau
bekara, “Tidak, aba mau umrah. Bawakan kain ihram.”
Beliau pun pergi ke Rumah Sakit dengan niat umrah. Dan
sesaat ketika meninggalkan Nizhamuddin, beliau berucap,
“Asssalamu ’alaikum. Selamat tinggal Nizhamuddin.”
Maulana Zubairul
Hasan wafat dalam perjalanan
‘umrahnya’. Terkabullah doa beliau yang selalu
dipanjatkan, “Ya Allah, matikanlah aku sebelum
datangnya fitnah yang menimpa Nizhamuddin.”
Ratusan ribu umat muslim menghadiri shalat jenazah beliau
yang diimami oleh Maulana Iftikharul Hasan Kandhalawi
(pamannya). Dan dikebumikan bersebelahan dengan makam
Akabir Dakwah di pusara Masjid Banglawali, markas
Nizhamuddin. Diantara tokoh-tokoh ulama besar India yang
turut menshalatinya ialah; Mufti Ahmad Said Palanpuri,
Maulana Yunus Jaunpuri, Maulana Yunus Palanpuri, Maulana
Talha Kandhalawi, Maulana Aqil Mazahiri, Maulana Syahid
Saharanpuri, Maulana Salman Saharanpuri, dan lain-lainnya.
(Ahwal wa Atsar, hlm. 501).

Beberapa bayan dan ucapan Maulana Saad yang diucapkan di
majelis umum mulai mendapatkan kritikan dari jajaran alim
ulama India. Diantara ucapan-ucapan beliau yang dikritisi
adalah;
“... Menerima upah dari mengajarkan agama itu lebih buruk
daripada upah pelacur....;
“... Jihad hanya ada dalam kerja Tabligh...;
“... Banyak para pengajar agama (ustadz), tetapi tidak
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memberikan apa-apa manfaat (agama)...;
“... Ilmu agama hanya didapatkan melalui Khuruj dengan
Jamaah Tabligh....;
“... Apa yang alim ulama telah lakukan hingga hari ini? Para
ulama tidak melakukan apa pun. Segala hal tentang agama
yang tersebar sekarang ini bukanlah dari hasil usaha para
ulama, tetapi hasil dari usaha Jamaah Tabligh. Para ulama
hanya melakukan 4% agama, sedangkan Jemaah Tabligh
96%. Dan tambahan lagi, bahwa para ulama tidak
melakukan kerja agama semata-mata karena Allah, tetapi
melakukannya hanya karena bayaran....;
“... Tidak perlu Tazkiyatun Nafs (seperti; Suluk, Khanqah
Dzikir, dsb) untuk mencapai takwa. Dengan hanya keluar
bersama Jamaah Tabligh, semua hal tersebut dapat
dicapai....;
“... Jangan mengambil sembarang ustadz sebagai imam
masjid atau pengajar madrasah, jika ia belum pernah keluar
setahun bersama Jamaah Tabligh. Bahkan sebaiknya pecat
ustadz tersebut dari imam masjid dan pengajar madrasah.
Dan jangan berikan anak-anak perempuan kalian
mengawini orang alim seperti itu....;
“... Siapa yang tidak pernah keluar 40 hari, maka fikirnya
bukan fikir orang yang beragama, bahkan bukan fikir
seorang muslim....;
“... Apa pun usaha agama, tetapi tidak ikut usaha Tabligh di
Nizhamuddin, walau berapa banyak pun usaha agama yang
telah ia lakukan, maka itu bukanlah kerja agama....;
“... Tiga syarat taubat sering disebutkan. Tetapi syarat yang
keempat, yaitu Khuruj di jalan Allah terlupakan, sehingga
taubat tidak diterima. Orang sudah lupa persyaratan ini....;
“... Tidak ada tempat untuk mendapatkan hidayah kecuali
masjid. Cabang-cabang agama di mana agama diajarkan,
jika hubungannya tidak dengan masjid, maka Demi Allah
tidak akan ada agama di dalamnya. Ya, Ta’lim dari agama
akan berlangsung, tetapi itu bukan agama....;
“... Mengajarkan agama untuk upah adalah menjual agama.
Orang yang melakukan zina akan memasuki surga sebelum
mereka yang mengajarkan Al-Qur’an demi upah....;
“...Shalatnya orang yang membawa handphone berkamera
di saku itu tidak sah. Dapatkan fatwa sebanyak yang kamu
mau dari ulama mana pun. Mendengarkan dan membaca
Al-Qur’an di hp yang berkamera adalah aib bagi Al-Qur’an,
tidak ada pahala padanya. Berdosalah orang yang
melakukannya. Tidak ada pahala yang didapat. Karena
dengan demikian Allah akan mencabut seseorang dari
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kemampuan mengamalkan Al-Qur’an. Ulama yang berfatwa
membolehkan dalam hal ini, menurut saya mereka adalah
Ulama Suu’ (buruk). Hati dan pikiran mereka telah
terpengaruh oleh orang Kristen dan Yahudi. Mereka adalah
ulama yang sangat bodoh. Menurut saya, ulama yang
berfatwa membolehkan (hp berkamera), hatinya tidak
memiliki kehebatan Kalamullah. Saya mengatakan ini
karena satu ulama besar berkata kepada saya: “Apa yang
salah dengan itu?” Saya katakan bahwa hati ulama ini tidak
memiliki kehebatan Allah, walaupun jika dia belajar (hadits)
Bukhari. Padahal orang non- Muslim pun bisa mempelajari
Bukhari.....;
“... Setiap muslim wajib membaca Al-Qur’an dengan
memahaminya. Ini adalah wajib. Siapa pun yang
meninggalkannya akan berdosa karena meninggalkan
kewajiban.....;
“... Tiga tempat yang suci adalah; Mekkah al-Mukarramah,
Madinah al-Munawwarah dan Banglawali masjid,
Nizhamuddin...;
“... Hidayah tidak ada di tangan Allah, sehingga Allah
mengirim para Anbiya untuk menyebarkan hidayah.
Hidayah adalah efek dari usaha. Orang-orang telah
menerima hidayat adalah karena usaha dari para Anbiya.
Anbiya tidak menyebarkan hidayah dengan ketawajjuhan
dan kerohanian mereka...”
>> Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang
menimbulkan kritikan keras dari para alim ulama seluruh
India. Hampir setiap hari, ada saja ungkapan-ungkapan
Maulana Saad yang dipermasalahkan. (Maulana Saad per Hone Wale
2014
s/d
2015

I’tiradhat, hlm. 6).

Berbagai surat datang dari berbagai penjuru kepada Darul
Uluum Deoband yang isinya mengkritisi bayan-bayan
Maulana Saad di beberapa ijtima’ dan majelis umum. Di mana
isi bayan-bayan tersebut banyak yang bertentangan dengan
mayoritas ulama dan Ghuluww (sikap berlebih-lebihan)
dalam Tabligh. (Darul Ulum Deoband ke Mauqif, hlm. 5).
>> Darul Ulum Deoband melakukan pendalaman dan
pengumpulan bukti serta saksi atas kesalahan-kesalahan yang
dituduhkan kepada Maulana Saad. Lebih dahulu dikirimkan
surat teguran non-resmi kepada Maulana Saad untuk menjaga
maruah dan kehormatan beliau, serta demi menjaga
kemuliaan kerja dakwah ini. Namun tidak ada respon dan
perubahan dari sikap Maulana Saad, bahkan semakin banyak
berdatangan ke Darul Ulum Deoband surat aduan dari
masyarakat umum dan para alim ulama atas ucapan-ucapan
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Maulana Saad yang semakin hari semakin bertambah banyak.
Tuntutan jawaban dari masyarakat umum pun semakin
memuncak. (Darul Ulum Deoband ke Mauqif, hlm. 20).
Seluruh masyaikh dan orang-orang tua Markas Nizhamuddin
tiada henti-hentinya memperingatkan Maulana Saad agar
berhati-hati dalam berbicara apalagi saat bayan di depan
umum. Di dalam sejarah Jamaah Dakwah dan Tabligh, sudah
menjadi ushul dan disiplin jamaah, bahwa pembicaraan siapa
pun ahli Dakwah, hendaknya tidak menyinggung masalah
terkini, masalah fiqih dan fatwa, masalah aib masyarakat,
masalah khilafiyah, dan tidak melanggar empat hal, yaitu;
Membanding-bandingkan (taqabul), Merendahkan (tanqish),
Mengkritik (tanqid), dan Menolak (tardid).
Khususnya Maulana Ibrahim Dewla, sebagai guru,
pembimbing, dan pengasuh Maulana Saad, beliau
mengajaknya untuk senantiasa bermusyawarah dengan beliau
sebelum menyampaikan bayan. Namun sayangnya, semua
nasehat itu ditolak oleh Maulana Saad. (Kumpulan Surat-Surat

Masyaikh).

>> Maulana Saad merasa tidak nyaman dengan segala
kritikan terhadap dirinya dan terhadap orang-orang yang
bertentangan dengan dirinya. Atas dasar ini, mulailah
diserukan sebuah tasykilan baru untuk khidmat dua bulan di
markas Nizhamuddin dengan peruntukan hanya untuk
hirasah dan security pribadi Maulana Saad. Maka
berdatanganlah dari Mewat dan Jamnapar; pemuda-pemuda
yang tidak dikenal, yang tidak pernah keluar sehari pun di
jalan Allah, preman-preman yang tidak mengenal adab dan
sopan santun. Mereka bertugas khusus hanya menjaga
Maulana Saad. Jumlah mereka setiap bulannya rata-rata
mencapai seratus orang lebih. Tugas mereka tidak hanya
menjaga dan menjadi security Maulana Saad, tetapi tugas
mereka juga memata-matai siapa saja yang tidak sejalan
dengan Maulana Saad. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq,
hlm. 13).

>> Terjadi insiden, seorang pemuda bernama Utsman, ia
duduk membaca alquran di shaf awal masjid markas
Nizhamuddin sambil menunggu shalat Isya. Maulana Saad
datang untuk mengimami shalat Isya. Seperti biasanya, orangorang pun memberi jalan untuk beliau. Pada saat itu, Utsman
mengulurkan tangannya ingin berjabat tangan dengan
Maulana Saad, namun ditolak oleh Maulana Saad. Setelah
selesai shalat Isya, dalam keadaan masih duduk, Maulana
Saad dipeluk dengan erat dari belakang oleh Utsman. Orangorang segera menarik Utsman dari tubuh Maulana Saad.
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Maulana Saad berseru melalui microfon; “Tidak ada apa-apa,
saya baik-baik saja...” Beliau menyuruh agar Utsman dibawa
ke luar mesjid dan diberi minum. Namun oleh para penjaga
pribadi Maulana Saad diserukan bahwa Utsman mau
membunuh Maulana Saad, sehingga ia pun dipukuli hingga
babak belur. Beberapa karkun saat itu langsung melarikannya
ke rumah sakit. Ayah Utsman datang. Akhirnya baru
diketahui dari ayahnya, bahwa Utsman memiliki gangguan
jiwa (depresi berat), karena masalah keluarga.
>> Kejadian ini, dimanupulasi beritanya dengan judul;
Percobaan Pembunuhan Terhadap Maulana Saad. Dan
muncullah cerita, bahwa ada tiga kali, --ada yang
menyebutnya-- lima kali percobaan pembunuhan terhadap
Maulana Saad.
>> Orang-orang yang di internal markas Nizhamuddin terbagi
menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah orangorang pendukung Maulana Saad. Mereka menutup hati dan
mata mereka dari kekeliruan yang dilakukan oleh Maulana
Saad. Tindakan-tindakan mereka cenderung anarkis dan tidak
memiliki adab sama sekali. Kelompok kedua adalah orangorang yang bertahan dengan cara kerja tiga hadratji
sebelumnya, dan tidak sependapat dengan tingkah laku
Maulana Saad yang berjalan tanpa musyawarah.
>> Suasana markas Nizhamuddin yang telah dihidupkan
dengan suasana Ikramul Muslimin dan akhlak yang mulia,
telah berubah menjadi suasana saling bertengkar dan caci
maki.
13 Agustus - Darul Uluum Deoband sebagai institusi agama
yang paling terpandang di India, mengirim surat kepada
seluruh masyaikh Jamaah Dakwah dan Tabligh di Banglawali
masjid, Basti Nizhamuddin, India. Isinya; bahwa memandang
kondisi dan keadaan di luar yang sudah penuh dengan
tuduhan dan berita yang simpang siur mengenai perpecahan
di tubuh Jamaah Dakwah dan Tabligh, sedangkan mereka
memahami bahwa Jamaah Dakwah dan Tabligh adalah
kumpulan orang-orang yang ikhlas telah mewaqafkan diri
demi agama, dan dikhawatirkan dengan kejadian ini, gerakan
Jamaah Dakwah dan Tabligh sudah tidak dapat
dipertahankan lagi untuk tetap berada dalam garis yang
dirahmati oleh Allah seperti selama ini. Karena hal ini telah
mempermudah jalan bagi para musuh Islam untuk
menghancurkan Jamaah Dakwah dan Tabligh dari dalam
sendiri. Mereka mendukung dengan doa. Ditandatangani oleh
8 orang petinggi Darul Uluum Deoband.
18 Agustus - Setelah penutupan Jurd Qudama orang-orang
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lama Uttar Pradesh di markas Nizhamuddin, para penjaga
Maulana Saad membuat keributan. Mereka melarang dan
mengusir orang-orang yang ingin bermusafahah dengan
Maulana Zuhairul Hasan bin Maulana Zubairul Hasan. (Tablighi
2015

2015

2015

Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 10).

20 Agustus - Hari Kamis, malam Syabghuzari di markas
Nizhamuddin. Orang-orang penanggung jawab Delhi telah
diprovokasi, sehingga kembali terjadi keributan di dalam
markas Nizhamuddin, antara orang-orang Delhi dengan
pengawal pribadi Maulana Saad.
>> Tindakan para pengawal Maulana Saad ini, apabila sedikit
saja ada laporan dari mata-mata mereka, bahwa si fulan telah
menjelek-jelekkan Maulana Saad, maka di tempat itu pula si
fulan akan mereka pukuli. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch
Haqaiq, hlm. 10).

23 Agustus - Dengan keadaan yang penuh kekacauan ini,
beberapa Masyaikh Muqimin markas Nizhamuddin dan
sekumpulan masyarakat setempat di sekitar Nizhamuddin
ingin menyampaikan di dalam musyawarah markas
Nizhamuddin, karena sudah tidak tahan dengan kondisi yang
ada. Mereka menolak premanisme menguasai markas
Nizhamuddin. Namun baru saja mereka akan bicara, mereka
langsung dikecam dan diancam, “Diam kalian! Tanpa ijin
jangan maju, dan tanpa alasan jangan ikut campur..!” Maka
terjadi sedikit keributan. Saat itu Maulana Saad berkata,
“..Saya adalah amir. Demi Allah, saya adalah amir bagi
seluruh umat...” Seorang muqimin berkata, “Siapa yang
mengangkatmu menjadi amir?!” Beliau terdiam. Lalu orangorang berkata, “Kami menolak.” Beliau pun berkata dengan
geram, “Kalian semua pergilah ke neraka jahannam...!” Atas
ucapan ini orang-orang pun berdiri dan bubar.
>> Ketika sudah tidak ada lagi gambaran untuk memperbaiki
keadaan yang sudah parah ini, maka beberapa diantara
masyaikh Nizhamuddin pun sudah tidak tahan lagi untuk
menceritakan kerusakan ini kepada beberapa orang lama di
daerah. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 12).
September - Dalam bayan Shubuh, Maulana Saad
mengucapkan, “Di dalam keempat dinding ruang ini, tidak
amir kecuali saya.” Ucapan itu ditentang oleh Maulana
Ya’qub dalam bayan berikutnya. Namun keesokan harinya,
Maulana Saad kembali memberikan bayan dan di dalamnya
beliau berkata, “Dia orang yang tidak punya akal
(Maulana Ya’qub), yang mengatakan tidak ada amir. Di
sini tidak ada amir kecuali saya.” Padahal Maulana Ya’qub
adalah guru beliau bahkan guru ayah beliau; Maulana
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Harun. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 13).
10 September - Kesabaran para masyaikh muqimin markas
Nizhamuddin benar-benar diuji. Kesucian dakwah benarbenar dalam keadaan bahaya. Mengapa? Karena dengan
bersembunyi di balik keagungan usaha dakwah, Maulana Saad
dan orang- orangnya melakukan kerja dawah ini seenak
mereka, yang sesungguhnya mereka sedang merusak kerja
dakwah ini.
>> Berbagai nasehat dan peringatan kepada Maulana Saad
sama sekali tidak diindahkan. Oleh sebab itu, para masyaikh
markas Nizhamuddin berkumpul. Mereka sepakat untuk
menulis surat secara ijtima’i kepada Maulana Saad.
Isi surat itu adalah; “Engkau pernah mengatakan bahwa siapa
pun yang merubah-rubah tertib, maka sesungguhnya ia
sedang diganggu oleh syetan. Padahal sekarang ini tertib
dakwah sedang dirubah-rubah.” Selanjutnya mereka
menyebutkan point-point yang menjadi kritikan mereka,
diantaranya adalah masalah: DTI, Muntakhab Ahadits, Lima
amal masturat, bayan-bayan yang kontroversial, bayan-bayan
yang menyinggung ulama, Ghuluw dalam dakwah, dan lain
sebagainya.
Surat tersebut ditandatangani oleh; Dr Khalid Shiddiqi, Bhay
Faruq Ahmad Banglore, Dr. Tsanaullah, Prof. Abdurrahman,
Maulana Ismail Ghodrah, Maulana Abdurrahman. (Tablighi
Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 19).

5 s/d 15 November - Ijtima’ Raiwind, Pakistan. Berita
kekacauan di markas Nizhamuddin telah sampai di telinga
para masyaikh Raiwind. Namun semoga Allah melimpahi
mereka dengan keberkahan dan ampunan, karena mereka
sedemikian rapat menutupi masalah ini dari pengetahuan
umum.
>> Seluruh penanggung jawab dunia berkumpul untuk
memusyawarahkan hal yang luar biasa ini. Mereka sepakat
bahwa sudah tidak ada jalan keluar lagi untuk meluruskannya,
satu-satu jalan adalah dengan menyempurnakan jumlah
Syura Alami yang tersisa dua orang syura, sekaligus
melengkapi syura markas Nizhamuddin yang tinggal satu
orang. (Dakwah wa Tabligh Ka Azhim Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 20).
>> Semua sepakat agar jumlah Syura Alami dilengkapi seperti
semula lagi. Maulana Ahmad Anshari Bahawalpuri telah
memberikan bayan dan mudzakarah yang luar biasa tentang
hal ini. Namun disebabkan beberapa halangan, majelis
tersebut tidak jadi. Akhirnya semua mendatangi H. Abdul
Wahab dan Maulana Saad, dan berkata bahwa saat ini
tanggung jawab menyempurnakan jumlah Syura Alami ada
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pada pundak keduanya. Mereka berdua yang bertanggung
jawab untuk menambahkannya. Silakan Anda berdua
menentukan, Anda memanggil kami, atau tidak memanggil
kami. Silakan ambil pendapat dari siapa saja yang dianggap
perlu. Atau tanpa meminta pendapat. Maulana Saad diam
saja. Kemudian H. Abdul Wahab meminta kepada hadirin,
“Kalian semua beristighfar, berdoalah kalian, dan biarkan
aku yang tangani ini.” Semua setuju dan sepakat bahwa H.
Abdul Wahab yang menjadi faisalat untuk menyelesaikan
masalah ini. Majelis itu pun bubar. (Dakwah wa Tabligh Ka Azhim
2015

Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 19).

15 November - Hari-hari pun berlalu (kurang lebih 12 hari).
Setelah beristikharah, bermusyawarah dan meminta pendapat
dari beberapa masyaikh senior, barulah H. Abdul Wahab
menulis dan menetapkan penyempurnaan syura yaitu: H.
Abdul Wahab, Maulana Saad, Maulana Ya’qub, Maulana
Ahmad Lat, Maulana Ibrahim Dewla, Maulana Zuhairul
Hasan, Maulana Nadzurrahman, Maulana Abdurrahman,
Maulana Ubaidullah Khurshid, Maulana Dhiya ul Haq,
Maulana Rabi ul Haq.
Ditandatangani oleh; Maulana Ya’qub, Maulana Ahmad Lat,
Maulana Ibrahim Dewla, Maulana Nadzurrahman, Maulana
Ihsanul Haq, Dr. Khalid Shiddiqi, Dr. Faruq Ahmad, Dr.
Tsanaullah, Prof. Abdurrahman, Maulana Ismail Ghodrah, Dr.
Ruhullah, Bhay Bakht Munir, Choudry Muhammad Rofiq,
Maulana Thariq Jamil. (Dakwah wa Tabligh Ka Azhim Mehnat Ke
Maujudah Halat, hlm. 19).

>> Di dalamnya juga disebutkan bahwa semua susunan syura
yang baru itu, juga sebagai syura markas Nizhamuddin. Dan
berhak memutuskan seluruh urusan markas Nizhamuddin.

(Dakwah wa Tabligh Ka Azhim Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 20).

>> Maulana Saad menolak keras kedua opsi tersebut. Beliau
menolak penambahan Syura Alami dan juga penambahan
Syura Nizhamuddin. Maulana Saad berkata lantang kepada H.
Abdul Wahab, “Apa hakmu menentukan Syura Alami ini?
Kamu tidak berhak sama sekali..!” Beliau berkata, “Di sana
(di markas Nizhamuddin) sudah ada syura...” Ketika ditanya
siapa saja syura itu, Maulana Saad menjawab: “Kami pulang
langsung akan dibentuk... Saya tidak mau ikut kamu! Saya
tidak mau ikut kamu!” Bhay Mumtaz (pengasuh Maulana
Saad selama bertahun-tahun sejak remajanya), betul-betul
marah kepada anak asuhnya. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch
Haqaiq, hlm. 14).

>> Dalam majelis itu terjadi kericuhan yang tidak bisa
dielakkan. Terutama ketika ditanyakan mengenai pengakuan
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Maulana Saad bahwa ia adalah Amir umat (peristiwa
23/8/2015), maka beliau mengingkarinya dan tidak
mengakuinya. Namun ketika dikatakan kepada beliau bahwa
mereka memiliki rekaman audio ucapan dan pengakuannya
itu, barulah beliau berujar, ‘bahwa saya didesak dan saat itu
suasana sangat ribut, sehingga terucap kata-kata itu’.
Sikap penentangan Maulana Saad dan dustanya, dari yang
pertama tidak mengakui, dan kemudian mengakuinya setelah
diajukan rekaman audionya, hal ini sangat mengejutkan
seluruh masyaikh yang hadir. Dari situ, akhirnya terkuak,
bahwa benarlah berita tentang ucapan-ucapan Maulana Saad
yang mengikrarkan dirinya sebagai amir bagi seluruh umat,
sehingga sejak awal ia menolak pembaharuan Syura Alami
dan bersikukuh ingin menjadi amir Jamaah Dakwah dan
Tabligh. Hal ini menyentak semua masyaikh yang hadir. Nasib
usaha yang mulia ini benar- benar berada di ujung tanduk.

(Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 14).

>> Pengakuan Maulana Saad ini menjadi duka yang langsung
mewarnai majelis Haweli, Raiwind. Tidak ada seorang pun
dari masyaikh yang tidak meneteskan air mata. Semua
dilanda kesedihan yang mendalam. Suatu aib yang seharusnya
mustahil terjadi pada ahli dakwah. Aib yang seharusnya
mustahil terjadi pada keluarga yang begitu banyak memiliki
keutamaan. Seharusnya mustahil terjadi. Tidak ada
pembenaran sedikit pun terhadap perbuatan yang
mengangkat diri sendiri sebagai amir. Baik secara syar’i atau
pun dalam sejarah Jamaah Dakwah dan Tabligh.
Selanjutnya beberapa orang masyaikh, secara bergiliran
mendatangi kamar Maulana Saad dan mencoba untuk
membujuknya. Ada yang mencium kaki Maulana Saad, ada
yang sampai meletakkan sorbannya di bawah kaki Maulana
Saad sambil merayunya untuk tetap bergabung dengan
musyawarah masyaikh. Bahkan Maulana Syahid Saharanpuri
sengaja diterbangkan dari Saharanpur, hanya untuk
membujuk Maulana Saad, namun Maulana Saad tetap
menolak dengan keras. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq,
hlm. 14).

2015
2015

>> Penyempurnaan Syura Alami tetap dilakukan dengan
sebelas nama. Masing-masing membubuhkan tanda tangan
mereka. (Dakwah wa Tabligh Ka Azhim Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 20).
16 November - Maulana Saad dan rombongannya pulang ke
Delhi dalam keadaan kecewa.
17 November - Maulana Saad mengumpulkan seluruh kaki
tangannya di markas Nizhamuddin, dan di hadapan mereka
berkata demikian; “Tidak ada pembentukan syura di sana
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(Raiwind). Saya sangat dihinakan di sana, di mana ada
sebagian karkun Delhi yang ikut-ikutan di dalamnya. Kalian
harus memboikot mereka dan para pengikut mereka...”
Beliau sangat menampakkan sekali kemarahannya, sehingga
beberapa hari tidak ada jamaah yang dibawa ke markas
Nizhamuddin. Ini adalah sesuatu yang pertama kali terjadi
dalam sejarah tabligh di markas Nizhamuddin. Bahkan tidak
hanya itu, Maulana Saad memerintahkan pada saat itu untuk
diumumkan ke masjid-masjid dan ke muhalla-muhalla di
sekitar Delhi agar untuk sementara waktu tidak ke markas
Nizhamuddin dulu. Oleh sebab itu, dari sejak akhir November
hingga awal Desember saat itu markas Nizhamuddin sangat
sepi pada malam markasnya. Hal ini tidak pernah terjadi
sebelumnya. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 12).
28, 29, 30 November - Ijtima’ Bophal India, secara terangterangan Maulana Saad menyebutkan dirinya adalah Amir
bagi umat. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 6).
>> Orang-orang yang digunakan dalam program di markas
Nizhamuddin mulai dipilah-pilih, hanya orang-orang kaki
tangannya saja yang digunakan. Baik dalam bayan,
mudzakarah atau pun utusan-utusan yang dikirim ke luar
negeri untuk ijtima-ijtima’ dan jurd-jurd, seperti; Maulana
Syamim, Maulana Syaukat, Maulana Syarif, Maulana
Jamshid, Maulana Mustaqim, Bhay Mursalin, Mufti Syahzad,
dkk. Sedangkan Maulana Zuhairul Hasan hanya diberi
program doa ba’da Maghrib. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch
Haqaiq, hlm. 6).

6 Desember - Sungguh aneh, ketika di musyawarah Raiwind
Maulana Saad sangat keras menentang pembentukan syura di
Nizhamuddin. Namun belum sampai sebulan berlalu, beliau
membentuk syura Nizhamuddin sendiri, termasuk anak beliau
di dalamnya. Lima yang sudah diputuskan di Raiwind,
ditambah lagi empat orang pilihannya. Amir musyawarahnya
hanya beliau. Mereka adalah: (1) Maulana Saad, (2) Maulana
Ibrahim Dewla,
(3)
Maulana Ya’qub, (4) Maulana Ahmad Lat, (5) Maulana
Zuhairul Hasan, (6) Maulana Yusuf bin Saad, (7) Maulana
Abdus Sattar, (8) Miyazi Azmat, (9) Dr. Abdul Alim. (Tablighi
Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 12).

>> Empat nama terakhir adalah tambahan dari Maulana Saad
sendiri. Beliau menulis surat kepada semua nama tersebut,
terutama kepada mereka yang sudah keluar dari markaz
Nizhamuddin. Namun mereka menjawab: ‘Tidak perlu
penambahan syura (cukup yang lima itu). Yang penting,
bahwa kerja ini akan berjalan dengan benar, jika semua
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bersedia untuk berganti-ganti faishalat musyawarah.”
Namun hal ini tidak berjalan, Maulana Saad bersikeras untuk
menjadi Hadratji dan menolak untuk taat kepada keputusan
ijtimai masyaikh yang lainnya. Padahal kelima syura tersebut
sudah mau kembali tinggal di markas Nizhamuddin. (Tablighi
2015

Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 12).

Desember - Sepanjang bulan itu, lagi-lagi tanpa musyawarah,
Maulana Saad mengganti beberapa penanggung jawab di
semua daerah, dengan orang-orang pilihannya dan menonaktifkan orang-orang lama yang tidak sejalan dengannya.
Padahal dalam sejarah Jamaah Dakwah dan Tabligh, tidak
ada yang namanya pemecatan penanggung jawab. (Tablighi

Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 12).

>> Muncul isu yang dihembuskan oleh kaki-tangan Maulana
Saad, bahwa Maulana Zuhairul Hasan anak Maulana Zubairul
Hasan berkeinginan untuk menjadi amir Jamaah Dakwah dan
Tabligh.
Ini jelas fitnah dan dusta, karena jangankan Maulana Zuhair,
ayahnya; Maulana Zubair saja yang lebih berhak menjadi amir
Jamaah Dakwah dan Tabligh dari segala sisi dan alasan, tidak
sedikit pun berkeinginan untuk menjadi amir Jamaah
Dakwah dan Tabligh. Malah Maulana Zubair senantiasa
merasa sebagai anak kecil dalam kerja Jamaah Dakwah dan
Tabligh ini. Lalu apalagi anaknya; Maulana Zuhair?
>> Sejak saat itu, bohong, dusta, fitnah, memutar
balikkan fakta dan kekerasan sudah menjadi
kebiasaan kaki-tangan Maulana Saad dan dilakukan
tanpa takut kepada Allah. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin

2016
2016

2016

Kuch Haqaiq, hlm. 13).

8, 9, 10 Januari - Ijtima’ Tongi, Bangladesh. Seluruh masyaikh
hadir, baik Maulana Saad dan Masyaikh Syura Alami.
Bulan Mei (Sya’ban) beberapa insiden terjadi di markas
Nizhamuddin. Pertengkaran, pemukulan, dan tindakantindakan anarkis dari para pengawal pribadi Maulana Saad
mulai kerap terjadi di dalam markas Nizhamuddin. Siapa pun
yang tidak mendukung keamiran Maulana Saad, maka mereka
akan diboikot, diteror habis-habisan bahkan dipukuli.
19 Juni atau 13 Ramadhan 1437 - Terjadi keributan di dalam
markas Nizhamuddin. Dengan rencana yang sudah tersusun,
lebih dahulu mereka mengirim orang-orang luar negeri keluar
tasykil, dan yang selebihnya tidak boleh turun dari lantai atas.
Pintu gerbang depan sengaja dikunci dari dalam. Saat itu,
jamaah shalat baru selesai shalat Isya, menjelang shalat
Tarawih. Tiba- tiba seratusan orang gangstar dan berandal
menyerbu danmemukuli dengan tongkat siapa pun yang
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dianggap tidak sejalan dengan Maulana Saad. Tidak ada lagi
akhlak, ikram, kasih sayang, mahabbah dan memuliakan
orang muslim. Beberapa kamar masyaikh diobrak-abrik
hingga hancur perabotannya. Termasuk rumah keluarga
Maulana Zuhair dan kamar tamu Maulana Ahmad Lat.
Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah markas
Nizhamuddin yang berpuluh-puluh tahun senantiasa dipenuhi
dengan cahaya kerohanian dan ketentraman, tiba-tiba
menjadi panas, brutal, dan tidak terkendali. Cahaya itu
berganti dengan luapan emosi, cacian dan makian. Sangat
jelas, iblis dan syetan menguasai para pelakunya. Darah
berceceran di mana- mana. Korban-korban bergelimpangan.
Keluarga para masyaikh meringkuk kengerian. Jeritan para
wanita dan tangisan anak- anak ketakutan terdengar dari
dalam komplek markas Nizhamuddin. Maulana Zuhair sendiri
tidak bisa keluar sekedar untuk mengimami di masjid
Quraisy. Sampai-sampai tidak ada yang berani keluar untuk
sahur pada malam itu di markas Nizhamuddin. Dan
kebrutalan belum terhenti. Tidak hanya di dalam masjid,
perusuh itu langsung menuju jajaran toko-toko di luar
Banglawali Nizhamuddin. Setiap toko yang berhubungan
dengan Gujarat, maka akan dirusak dan dihancurkan.
Keributan tersebut menyebabkan beberapa orang terluka dan
dilarikan ke rumah sakit, bahkan beberapa orang sangat parah
sehingga harus masuk ICU. Sungguh biadab dan berdosa
besar para pelakunya dan orang yang menjadi otak segala
kebrutalan ini. Polisi datang. Masjid Banglawali ditutup untuk
sementara. Dalam keterangannya, Maulana Saad menyatakan
bahwa itu adalah perbuatan orang-orang luar yang berkelahi
di luar masjid dan dibawa ke dalam masjid. Penjelasan yang
tidak sesuai dengan keterangan para saksi mata apalagi para
korban. Wallahu a’lam. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch
2016

Haqaiq, hlm. 13).

20 Juni – Liputan koran dan media langsung dipenuhi
dengan berita Nizhamuddin berdarah. Sehari pasca
Nizhamuddin berdarah, Maulana Ahmad Lat langsung keluar
dan meninggalkan Banglawali masjid, markas Nizhamuddin.

(Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 13).

>> Salah satu korban dari keluarga Maulana Ubaidillah
Rahimahullah membuat pernyataan melalui audio tentang
kejadian tersebut. (www.muftisays.com).
>> Seluruh ulama India menangis dan mengutuk keras atas
kejadian ini. Mereka murka kepada pelakunya dan otak
pelakunya, walau pun itu adalah keluarga mereka sendiri.
Kesucian jamaah dakwah dan tabligh sudah tercemari.
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Keagungan markas Nizhamuddin runtuh oleh keangkuhan
dan ambisi seseorang yang dikuasai nafsu dan dendam. (Tablighi

Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 14).

2016

>> Beberapa ulama datang secara khusus kepada Maulana
Saad, diantaranya: Mufti Abul Qasim Nu’mani, Maulana
Salimullah Khan, Maulana Salman an-Nadwi putra Syaikh
Maulana Abul Hasan Ali Nadwi. Bahkan Maulana Arsyad
Madani sampai membatalkan sunnah iktikafnya pada sepuluh
hari terakhir Ramadhan dan menjumpai Maulana Saad demi
menyelesaikan masalah ini. Mereka semua adalah tokohtokoh ulama penting di India pada masa sekarang ini, namun
mutiara-mutiara nasehat dari mereka tidak digubris sedikit
pun dan terpaksa menjadi sia- sia di hati Maulana Saad,
mereka harus kembali dengan kekecewaan yang mendalam.
17 Juli - Muncul surat teguran dari beberapa masyaikh markas
Nizhamuddin yang ditujukan kepada Maulana Saad. Diantara
isi surat tersebut adalah sebagai berikut:
“Aura dan keagungan Nizhamuddin selama satu abad ini telah
disabotase dengan adanya situasi belakangan ini.
Pertentangan ini diisukan sebagai pertarungan kepemimpinan
antara dua orang dan pengikutnya masing-masing, padahal
yang sebenarnya adalah pertentangan antara pola kerja yang
benar (manhaj) di satu sisi, dengan pendirian satu orang saja
di sisi lain.
Sudah sekian lama kita telah berusaha menyelesaikan
permasalahan ini, akan tetapi sekarang ini para pemuja Anda
telah menyerahkan persoalan kepada sekelompok orang yang
menggunakan kekerasan untuk memaksakan pemikiran Anda
dan mereka mengancam dengan penganiayaan fisik siapa pun
yang tidak mau tunduk patuh kepada pemikiran-pemikiran
Anda itu.
Intisari permasalahannya adalah bahwa orang-orang lama
dari periode Maulana Yusuf dan Maulana In’amul Hasan
memohon agar usaha tetap berjalan sesuai dengan pola kerja
semula (yaitu periode Maulana Ilyas, Maulana Yusuf dan
Maulana In’amul Hasan), di bawah pengawasan Syura.
Sementara para pemuja Anda ingin memaksakan pendirian
kepemimipinan ke-Amir-an Anda.”
“Maulana Ilyas merasa tidak nyaman jika usaha ini diteruskan
di bawah keamiran satu orang. Tidak ada seorang pun yang
tidak memiliki kekurangan, dan dengan berjalannya waktu,
kekurangan ini akan semakin berkembang. Solusi
permasalahan saat ini, sebagaimana yang disarankan oleh
Maulana Ilyas, adalah dengan keberadaan suatu Jamaah
khusus, yang di bawah bimbingan dan pengawasannyalah
CATATAN SEORANG SANTRI

“Mengapa Saya Ikut Romo Kyai?”

27
usaha ini terus berjalan. Inilah pandangan serta pendirian
kami semua, para orang lama dari berbagai propinsi dan
orang lama dari manca negara.
Anda telah memulai beberapa hal yang tidak ada pada
periode- periode orang tua dakwah kita dahulu. Kami telah
meminta perhatian Anda berulang kali terhadap hal ini,
sehingga masalah ini sudah memecah belah kita dan usaha ini
juga terbelah. Terjadi pertentangan di setiap propinsi dan
diprakarsai di setiap masjid. Semoga Allah menyelamatkan
kita dari ancaman yang telah diperingatkan kepada kita oleh
Maulana Ilyas menjadi kenyataan, yaitu: ‘Jika ushul-ushul
usaha ini dilanggar, maka fitnah-fitnah yang seharusnya
wujud berabad-abad dari sekarang, akan wujud dalam
hitungan hari’. Tanda-tandanya sudah nampak di ufuk.
Kedua, Anda sudah memulai menyampaikan pernyataanpernyataan dalam bayan-bayan Anda yang bertentangan
dengan madzhab (maslak), dan mayoritas (jumhur) ulama
salaf terkenal, dan pernyataan-pernyataan tersebut diulangulang oleh para pemuja Anda. Oleh sebab itulah para alim
ulama sangat khawatir ke arah manakah usaha ini menuju.
Padahal dalam hal madzhab dan masail (fiqih) sepatutnya kita
mengikuti jumhur ulama. Bayan-bayan Anda juga berisi
kritikan terhadap institusi-institusi agama dan pribadi-pribadi
muslim. Dalam usaha ini, para orang tua kita selalu
menasehati agar menghindari mengkritik, merendahkan, dan
membandingkan. Sehingga orang tua kita mampu membawa
semua orang dan semua kalangan ke dalam usaha ini. Kita
senantiasa berhajat kepada dukungan dan doa orang-orang
yang bertakwa.
Sebagai penutup, dengan segala rendah hati, kami ingin
menyatakan bahwa Allah telah menghidupkan kembali usaha
ini melalui Maulana Ilyas, dan Maulana Yusuf telah
menjelaskan setiap aspek dari usaha ini dalam cahaya AlQuran, Hadits dan kehidupan para Sahabat ra., dan Maulana
In’amul Hasan telah menata dan menetapkan pola kerja ini.
Kami berazam untuk menjalankan usaha ini dengan pola kerja
yang sama, tanpa perubahan, sebagaimana yang telah
ditetapkan para orang tua dakwah kita itu. Jika dirasa perlu
untuk ditambah suatu apa pun dalam usaha ini, maka
perubahan itu harus dilakukan melalui kesepakatan bulat
suara Syura dari tiga negara (IPB).
Kita sudah berada di akhir-akhir hayat kita dan bersama ini
kami ingin menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan
keadaan yang ada pada hari ini, sebab itulah kami sudah tidak
lagi menghadiri musyawarah tiga bulanan. Kami ingin agar
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usaha ini tetap dijalankan di bawah pengawasan Syura
sebagaimana yang sudah berjalan selama ini, jika tidak, maka
orang-orang lama di negeri ini tidak akan bisa menjalankan
usaha ini dengan cara yang Anda kehendaki. Namun
demikian, kami akan terus buat usaha di daerah kami masingmasing.
Usaha dakwah adalah maksud hidup kami, Tabligh ini adalah
maksud dan kebulatan tekad hidup kami, dan Nizhamuddin
adalah tanah air kami. Jika keadaan sudah membaik In sya
Allah kami akan segera kembali ke Nizhamuddin. Kini
keadaan di seluruh dunia secara umum dan di negeri kita
khususnya telah berubah, sehingga para ahbab dalam
perkumpulan mereka, bukannya sibuk dengan fikr usaha
dakwah, melainkan malah sibuk membicarakan situasi di
Nizhamuddin. Judul setiap pertemuan adalah Nizhamuddin.
Semoga Allah mengangkat penderitan hati kita ini dan
kembalikan kita kepada jalan yang benar dengan fikir usaha
agama. Amiin.”
Ditandatangani oleh: Maulana Ismail Ghadrah, Maulana
Abdurrahman Mumbay, Maulana Utsman Kakosi, Bhay Faruq
Ahmad Banglore, Muhsin Utsmani Lukcnow, Prof. Tsanaullah
Khan Aligarh, Prof. Abdurrahman Madrasi. (Dakwah wa Tabligh Ka
2016

2016

Azhim Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 33-34).

18 Juli - Suasana markas Nizhamuddin sudah sangat tidak
nyaman lagi bagi beberapa muqimin markas Nizhamuddin.
Preman-preman dan para berandalan yang tidak dikenal
mulai mengambil alih keadaan dan mengendalikan markas
Nizhamuddin. Mereka sangat berani karena dilindungi dan
didukung oleh Maulana Saad.
>> Para muqimin markas Nizhamuddin kembali menulis
surat yang ditujukan kepada: H. Abdul Wahab, Maulana
Ibrahim, Maulana Zuhair, Maulana Ya’qub, dan Maulana
Ahmad Lat.. Surat itu Isinya adalah pengaduan mereka
berdasarkan penyaksian langsung bahwa telah terjadi
penyelewengan kekuasaan di markas Nizhamuddin, dan
keadaan markas Nizhamuddin sudah sangat jauh berbeda
dengan kondisi-kondisi sebelumnya. (Dakwah wa Tabligh Ka Azhim
Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 14).

18 Juli - Muncul surat Maulana Zuhairul Hasan, di mana
beliau telah ditekan karena dituduh berambisi ingin
mendapatkan jabatan Amir Jamaah Tabligh sebagai pengganti
ayahnya, sehingga ia menulis surat pernyataan ini, bahwa
dirinya sama sekali tidak ada keinginan atau pun hasrat untuk
menjadi amir Jamaah Dakwah dan Tabligh. (Dakwah wa Tabligh Ka
Azhim Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 32).
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12 Agustus - Maulana Ibrahim Dewla keluar dari markas
Nizhamuddin. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 14).
>> Sebelumnya beliau telah mendapatkan teror yang luar
biasa dari anak buah Maulana Saad. Beliau kerap didatangi
dan diajukan pertanyaan; “Maulana, jika tidak betah di sini
(markas Nizhamuddin), mengapa tidak keluar saja?”
Akhirnya, ketika beliau memutuskan untuk keluar
meninggalkan markas Nizhamuddin, para gerombolan itu
datang dan mengancam Maulana Ibrahim agar keluar dengan
diam-diam dari Nizhamuddin, tidak membuka kejadian di
markas Nizhamuddin, dan agar membuat alasan sakit untuk
alasan keluarnya beliau. Namun beliau menolak tegas semu
tipu daya mereka. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm.
14).

13 Agustus - Tersebar berita bahwa Maulana Ibrahim Dewla
keluar dari markas Nizhamuddin disebabkan sakit. (Tablighi
Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 13).

15 Agustus - Muncul surat dari Maulana Ibrahim. Isinya
menegaskan bahwa semua kabar angin yang menyebutkan
bahwa beliau sakit adalah sama sekali tidak benar. Alasan
beliau keluar dari markas Nizhamuddin bukan karena sakit,
walaupun memang diri beliau dalam kondisi sakit. Tetapi
disebabkan beberapa alasan tertentu.
>> Beliau menjelaskan dengan sebenar-benarnya, yang secara
singkat isinya demikian:
1.
Citra baik usaha ini sudah mengalami hantaman, dan
kesucian yang dimiliki usaha ini selama bertahun-tahun
sedang dinodai disebabkan oleh apa yang sedang terjadi di
Banglawali Masjid, Nizhamuddin sejak Bulan Ramadhan
hingga kini di tahun 2016. Beberapa hari yang lalu, saya
sendiri telah menyaksikan salah satu kejadian mengerikan
yang terjadi di Nizhamuddin. Segala kejadian ini telah
membuat ahbab di seluruh dunia, para tokoh alim ulama dan
ahli ma’rifat sangat sedih dan tersayat-sayat hati mereka.
Situasi terkini telah merugikan ijtimaiyat usaha ini secara
mendalam.
Di sisi lain, di dalam Banglewali Masjid, Nizhamuddin,
terdapat sekelompok orang yang telah mengambil alih, di
mana mereka ini berusaha mempromosikan sesuatu yang
salah sebagai yang benar, sehingga menjadi penghalang besar
bagi upaya tulus mana pun yang berusaha memperbaiki
keadaan ini. Situasi sudah sangat gawat dan membahayakan
kelangsungan usaha ini. Sangat dibutuhkan segera upaya yang
sungguh-sungguh untuk menanggulangi masalah ini. Mereka
yang berfikir bahwa tidak ada masalah di Markaz
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Nizhamuddin dan menganggap bahwa semua baik-baik saja
serta berjalan dengan normal, mereka sangat keliru besar,
karena keadaan yang berlaku sebenarnya, serta fakta-fakta
yang ada, menunjukkan sebaliknya.
2.
Walaupun merasa buntu, saya telah memutuskan
untuk kembali ke Banglawali Masjid, Nizhamuddin setelah
Idul Fitri tahun ini. Sebelum berangkat, saya memiliki
perasaan segala permasalahan ini akan segera terselesaikan
dengan baik, In sya Allah. Selama saya berada di
Nizhamuddin saya berulang kali berbincang dengan Mulwi
Saad langsung mengenai situasi terkini. Namun, sangat
disayangkan, tidak membuahkan hasil yang berarti.
Jamaah ini harus meneruskan usaha ini dengan kesatuan hati
dan musyawarah. Tanpa itu, akan sangat sulit menjaga usaha
ini dari penyelewengan dan perpecahan hati. Sebab itulah,
semasa hayatnya Maulana Zubairul Hasan, di kala
bermunculan berbagai permasalahan, saya sendiri telah
mengusulkan agar Syura yang telah dibentuk oleh Maulana
In’amul Hasan ditambah orang dari berbagai negara. Saya
telah menguraikan pendapat saya, bahwa satu-satunya solusi
atas berbagai permasalahan yang sedang berlangsung adalah
dengan menambah anggota Syura dunia itu. Pada tahuntahun terakhir di masa hayat beliau, Maulana Zubairul Hasan
juga sudah memiliki kesiapan untuk itu. Akan tetapi, tiba-tiba
beliau wafat, semoga Allah memberi maghfiroh dan
memasukan beliau ke dalam surga-Nya.
Setelah wafatnya beliau, melalui musyawarah bersama orangorang lama, kami telah mengirim sepucuk surat yang panjang
dan rinci kepada Maulana Saad, di antara isi surat itu kami
menyampaikan kekhawatiran kami mengenai tertib dan
manhaj usaha dakwah terkini, dan meminta agar menyusun
ulang Syura sebagai langkah mengatasi berbagai masalah.
Sayangnya surat kami tidak membuah hasil dan kondisi usaha
terus merosot. Kemudian, tahun lalu pada November 2015,
ketika akhirnya Syura telah dibentuk kembali dalam
pertemuan ahbab-ahbab lama dari seluruh dunia, sekali lagi,
saya sendiri telah memohon kepada Maulana Saad agar beliau
bersedia menerima Syura ini dengan harapan masalahmasalah dapat diatasi. Namun beliau tetap tidak mau
menerima, dan akibatnya, usaha mulai kacau di seluruh dunia
dan keadaan sudah menjadi sangat mengkhawatirkan.
Orang-orang tua kita telah menjauhi pembicaraan yang
bersifat kontradiksi, mengkritik, membandingkan atau
menghakimi, dan diskusi-diskusi mengenai masalah aqidah,
masail, dan peristiwa- peristiwa terkini. Ini merupakan salah
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satu di antara ushul-ushul yang paling mendasar dalam usaha
ini, agar tidak mengkritik atau memvonis organisasi/gerakan
maupun perorangan Islam yang lainnya.
Setelah berhari-hari istikharah, saya telah memutuskan untuk
mencurahkan isi hati saya dengan sejelas-jelasnya kepada
saudara-saudara sekalian. Nanti, jika situasi ini membaik,
saya tidak akan ragu untuk segera kembali ke Nizhamuddin.”
2016

(Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 32).

27 Agustus - Tersebar surat dari Maulana Ya’qub, yang
ringkasan isinya:
“Tiga Hadratji terdahulu dengan suara bulat telah diakui
sebagai Amir, namun mereka tidak pernah menuntut
keamiran tersebut, tidak pernah berbicara dengan nada
‘penguasa’, tidak pernah memaksakan pendapat pribadi, dan
mereka selalu mentaati musyawarah. Namun pada hari ini,
keadaan sudah terbalik; keamiran diproklamirkan oleh diri
sendiri, dan siapa yang tidak menerimanya, akan dipaksa
menerimanya dengan berbagai cara. Akibatnya, timbul
kekacauan pertengkaran, caci- maki, bahkan sampai
penganiayaan yang brutal.
Nizhamuddin yang dahulunya sebagai pusat islahi umat, telah
berubah menjadi suasana menggunjing, curiga, dan fitnah.
Dipropagandakan bahwa keselamatan hanya dengan tunduk
kepada Amir (yang memproklamirkan dirinya sendiri).
Siapa yang tidak menyebarluaskan atau tidak mengikutinya,
akan dianggap melawan Nizhamuddin. Nizhamuddin telah
diambil alih oleh sekelompok orang baru yang hari-hari sibuk
mengacaukan kepahaman para ahbab dakwah. Sebab inilah
tugas-tugas bayan hidayah di Nizhamuddin dan di IjtimaIjtima, hanya diberikan kepada mereka yang akan
menyampaikan ide- ide baru ini. Ini berakibat pecah hati di
setiap tempat dan berkembang keadaan dengan dua
kepahaman. Orang baru dalam usaha agama ini berpikir
bahwa orang lama dan para penanggungjawab di daerahnya
tidak mengikuti tertib Nizhamuddin. Di mana-mana terjadi
perpecahan, kekacauan dan kebingungan.
Kini, Mulwi Saad dikelilingi oleh sekelompok orang yang tidak
pernah ber-shuhbah dengan para ‘orang tua’ dakwah. Demi
kepentingan pribadi, kelompok ini mengiyakan setiap ide baru
yang muncul dari Mulwi Saad, sehingga beliau terus berada
dalam kesalahpahaman terhadap usaha ini. Ketika Mulwi
Saad menjelaskan ide-ide barunya ini, beliau berkata bahwa
beliau sedang menjelaskanya berdasarkan Al-Quran, Hadits
dan Sirah dan ingin menegakkan usaha ini di atas Al-Quran,
Hadits dan Sirah. Apakah ini berarti bahwa segala upaya dan
CATATAN SEORANG SANTRI

“Mengapa Saya Ikut Romo Kyai?”

32
usaha ‘orang tua’ kita dalam dakwah sebelumnya bukan dari
Al-Quran, Hadits dan Sirah?
Kini, bayan-bayan itu bermuatan menyalahkan orang,
mengkritik, merendahkan, nada penguasa, kesimpulankesimpulan dan penjelasan-penjelasan baru, yang berlawanan
dengan pola ‘orang tua’ dakwah kita. Setiap hari ada saja ide
baru yang dimunculkan. Para ulama dan masyaikh terkejut
dan cemas, apa yang sedang terjadi? Jika usaha ini mengikuti
arah seperti ini terus, maka tidak lama lagi para ulama akan
menentang usaha ini dan mereka yang memiliki kerisauan
tinggi tentang keadaan umat akan terasingkan dan menjauh
dari usaha ini.
Pada bulan November 2015, di tengah kehadiran seluruh
ahbab lama dari seluruh dunia, Syura Alami bentukan
Hadratji telah dilengkapi. Pada saat itusaya hadir, namun saya
kaget; mengapa Mulwi Saad menolak penyempurnaan syura
ini tanpa alasan yang jelas.
Suatu kondisi yang sangat berbahaya menyerahkan usaha
besar kepada satu orang untuk menjalankan usaha mulia ini
menurut pemikirannya sendiri. Barangkali sebab itulah
Maulana Ilyas berkata “Di masa akan datang, usaha ini akan
dijalankan di bawah pengawasan syura.” (Tablighi Markas Hadhrat
2016

Nizamuddin Kuch Haqaiq, hlm. 33-37).

28 Agustus - Muncul Surat dari Maulana Ahmad Lat,
menyatakan beliau keluar dari markas dengan alasan yang
sama mengikuti kedua seniornya; Maulana Ya’qub dan
Maulana Ibrahim Dewla. (Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch
Haqaiq, hlm. 33).

>> Surat dari Syura dan para penanggung jawab kawasan
Arab kepada H. Abdul Wahab dan Maulana Saad. Isinya
adalah kerisauan dan keprihatinan mereka dengan keadaan
kerja dakwah secara umum dan kondisi Nizhamuddin secara
khusus. Ditandatangani oleh; Syaikh Rasyid Haqqan Kuwait,
Fahad bin Hamdan Tsani Qatar, Musthafa Nuhi Belgia, Yusuf
Mas’ari Jeddah, Thaha Abdussattar Mesir, Wisam Thabarah
Perancis, Umar Alkhatib Yordan, Ghassa Zari’ Madinah,
Hasan An Nasr Mesir, Yunus Tunisi Perancis, Shalih Muqbil
Yaman, dan Fadhil Basyuni Jedah. (Dakwah wa Tabligh Ka Azhim

Mehnat Ke Maujudah Halat, hlm. 24).

2016

>> Para pendukung Maulana Saad tiada hentinya melakukan
kampanye kebohongan dan semakin gencar melakukan tindak
kekerasan.
3 s/d 13 November - Ijtima’ Raiwind, Pakistan. Seluruh
masyaikh datang kecuali Maulana Saad.
>> Di hadapan para masyaikh dari Nizhamuddin, Kakrail,
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dan Raiwind yang berkumpul, H. Abdul Wahab
mengatakan: “Saya telah merenungi ucapan
(Syaikh) Saad yang mengatakan bahwa ‘Saya
Amir’. Saya menjadi takut. Saya mulai berdoa.
Apabila ini tercetus di dalam hatinya; ‘Saya
besar’, maka (keberkahan) keluarga ini akan
hilang....” (Audio dari www.muftisays.com).
28 November - Darul Uluum Deoband akhirnya atas
pertimbangan keselamatan agama umat dan kelangsungan
kerja dakwah secara benar dan baik, maka Darul Ifta Darul
Ulum Deoband mengeluarkan surat resmi.
Terdapat beberapa point yang dikritik dari bayan-bayan
Maulana Saad, tetapi yang utama ada tujuh poin. Secara garis
besar adalah sikap Ghuluw terhadap usaha dakwah ini,
misalnya menyatakan bahwa usaha Nabi saw. dan para
sahabat hanyalah Jamaah Dakwah dan Tabligh saja. Padahal
perintah dan amalan dakwah telah dipahami oleh seluruh
ulama dan para masyaikh Jamaah Dakwah dan Tabligh
sendiri sebagai perintah umum untuk menghidupkan agama.
Dan para masyaikh, muhadits, fuqaha, aulia, mushannif, dari
zaman ke zaman telah menghidupkan agama ini melalui
bidang mereka masing-masing.
Selama ini Darul Uluum Deoband mendukung Jamaah
Tabligh dan prinsip masyaikh Jamaah Tabligh yang diajarkan
oleh Maulana Ilyas adalah menghargai seluruh kerja agama
yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sayangnya hal ini tidak
diikuti oleh Maulana Saad. Beliau banyak meremehkan,
merendahkan kerja-kerja agama yang lainnya.
Ditandatangani oleh 16 mufti. (Kumpulan Surat-Surat).
30 November - Maulana Saad menjawab surat dari Darul Ifta
Darul Uluum Deoband sebanyak empat halaman. Isinya
adalah dalil-dalil yang beliau ajukan atas ucapan-ucapan
beliau yang telah dikritisi oleh banyak pihak. (Kumpulan SuratSurat).

3 Desember - Majelis Fatwa Pesantren Mazhahir Ulum
Saharanpur ikut mengeluarkan surat peringatan kepada
Maulana Saad sebagai dukungan terhadap surat Darul Ifta
Darul Uluum Deoband. Ditandatangani oleh 8 masyaikh dan
petinggi Mazhahir Ulum Saharanpur, termasuk di dalamnya
oleh Maulana Salman Saharanpuri mertua Maulana Saad.

(Kumpulan Surat-Surat).

>> Selanjutnya datang surat-surat penegasan dari berbagai
Darul Ifta, Darul Ulum dan pondok pesantren di seluruh
India. Kurang lebih 60 pondok pesantren dan Darul Ulum
disertai 1599 tanda tangan dari para ulama dan mufti di dalam
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India dan luar India. (Kumpulan Surat-Surat).
Rata-rata isi surat-surat tersebut adalah pernyataan bahwa
beberapa poin yang dibayankan oleh Maulana Saad adalah
pemikiran-pemikiran baru yang dapat membahayakan agama
umat. Sehingga mereka mendukung pernyataan dan
peringatan Darul Ifta Darul Uluum Deoband demi maslahat
umat.
>> Salah satu surat datang dari Jamiah Imam Abu
Hanifah Indranagar yang menyebutkan bahwa ada 3
kesalahan fatal menyebabkan perpecahan ini terjadi:
a.
Penolakan yang keras dari Maulana Saad atas manhaj
tiga hadratji (notebene adalah orang tua Maulana Saad
sendiri) yang jelas-jelas telah diberkahi dan telah teruji selama
puluhan tahun telah menjadi sebab hidayah bagi jutaan umat
manusia di seluruh dunia. Lalu Maulana Saad ingin
merubahnya dengan cara beliau sendiri dengan dalih bahwa
itu dari Sirah, namun apa pun cara yang dibuat oleh Maulana
Saad terbukti tidak menjadi sebab hidayah malah menjadi
sebab perpecahan umat, khususnya ahli Jamaah Tabligh.
b.
Tindakan-tindakan Maulana Saad yang meninggalkan
musyawarah sebagai poros inti dari kerja dakwah dan Jamaah
Tabligh, padahal terdapat ratusan masyaikh lainnya yang jauh
lebih berpengalaman dan jauh lebih tinggi kerohaniannya,
mereka yang selalu berjalan atas cahaya musyawarah dan
arahan 3 hadratji.
c.
Statemen-statemen Maulana Saad di muka umum
dalam majelis-majelis bayan dan ijtima’ atau jurd yang telah
menyalahi pendapat jumhur ulama, ahli sunnah wal jamaah,
aqidah, pemikiran dan pemahaman yang ghuluw terhadap
Alquran dan Assunnah, merendahkan kedudukan Anbiya as.,
merendahkan dan menghina seluruh kesibukan alim ulama
yang tidak terkait dengan Jamaah Dakwah dan Tabligh.
Ditandatangani oleh tujuh orang masyaikh dan mufti. (Kumpulan
2016

2016

Surat-Surat).

7 Desember - Maulana Syamim bayan di markas Sri Petaling,
isinya mengelabui kaum muslimin dengan penjelasan tentang
pemilihan Syura Alami pada masa Hadratji Maulana In’amul
Hasan. Padahal beliau bukanlah saksi dalam penunjukan
tersebut, Maulana Saad pun tidak hadir dan tidak
menyaksikannya, baik ketika di Mekkah al-Mukarramah atau
pun ketika di kamar Hadratji Maulana In’amul Hasan, di
Banglawali masjid, markas Nizhamuddin. (Audio)
20 Desember - Darul Ulum Syah Waliyullah juga
mengeluarkan pernyataan dan ditandatangani oleh 11
masyaikhnya.
CATATAN SEORANG SANTRI

“Mengapa Saya Ikut Romo Kyai?”

35

2016

2016

2017

2017

2017

>> Desember - Muncul Surat Pernyataan alim ulama kawasan
Belgaum, Karnataka, India, yang isinya menyebutkan:
Selama masalah Maulana Saad ini belum selesai,
maka seluruh Belgaum akan mengikuti arahan
Syura Alami yang disempurnakan oleh para
masyaikh di Raiwind, Pakistan.
Selama Maulana Saad tidak menerima Syura
Alami yang disempurnakan oleh H. Abdul Wahab
di Raiwind, serta para penanggung jawab seluruh
negara, maka selama itu pula kami tidak akan
mengikuti arahan Maulana Saad.
Ditandatangani oleh 137 masyaikh, 20 pimpinan pesantren,
64 alim ulama dan hafiz, 74 ulama yang telah keluar satu
tahun. (Kumpulan Surat-Surat).
Desember - Maulana Saad mengirim utusan ke Darul Uluum
Deoband. Melakukan loby kepada jajaran pengurus Darul
Uluum Deoband. Beliau mengakui kesalahannya, namun
menyertakan dalil-dalil untuk kesalahannya. (Kumpulan SuratSurat).

8 Desember - Darul Ifta Darul Uluum Deoband mengeluarkan
kembali surat penolakan atas pernyataan Maulana Saad,
yaitu: Status quo. Artinya Darul Ifta Darul Uluum Deoband
tetap pada sikap awal, tidak berubah dengan adanya surat
rujuk Maulana Saad. Menyatakan bahwa pernyataan Maulana
Saad di dalam surat jawabannya itu adalah salah dan keliru.
Dan karena dikhawatirkan dapat menyebabkan tergelincirnya
umat kepada kesalahan yang fatal dalam beragama, maka
surat penegasan tersebut ditulis kembali. Ditandatangani oleh
tiga masyaikh petinggi Darul Ifta Darul Uluum Deoband.
(Kumpulan Surat-Surat).

9 Januari - Maulana Saad memberikan jawaban kedua yang
isinya kurang lebih sama dengan surat yang pertama. Beliau
menegaskan kembali jawabannya. Beliau tidak merubah
sedikit pun alasannya. (Kumpulan Surat-Surat).
13 s/d 15 Januari - Ijtima’ Tongi Bangladesh, seluruh
masyaikh Syura Alami tidak hadir, kecuali Maulana Ihsan,
Maulana Abdurrahman dan Maulana Khursyid. Maulana Saad
dan kelompoknya hadir.
28 Januari - Darul Ifta, Darul
Uluum
Deoband,
mengeluarkan surat jawaban sebagai tanggapan atas surat
Ruju’ Maulana Saad yang tertanggal 9 Januari 2017.
Ringkasan isi suratnya demikian:
Maulana Saad telah melakukan Ruju’ pada poin yang
dikemukakan dalam fatwa yang dikeluarkan sebelumnya
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oleh Darul Ifta Darul Uluum Deoband. Namun jawaban
‘ilmiah beliau’ mengenai Nabi Musa ‘Alaihis salam, lebih
disorot dan disangkal oleh para Mufti yang mulia.
Darul Ulum juga menegaskan bahwa fatwa sebelumnya
terhadap Maulana Saad yang telah dikeluarkan oleh mereka
berstatus TIDAK dicabut.
Di dalam surat tersebut juga menyatakan bahwa Maulana
Saad telah berjanji di dalam suratnya bahwa dia tidak akan
mengulangi lagi pernyataan seperti itu di masa depan, maka
Darul Ulum berharap hal itu benar-benar dilakukan dan
dilakukan di hadapan umum. (Kumpulan Surat-Surat).
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Bab II:
Ikhtilaf SA dan MS di Indonesia
Kronologi lengkap SA dan MS juga kami cuplik dari buku Ust. Andi
Abdurrahman yang berjudul “Menyingkap Kabut”, sebagai berikut:
Tahun
Peristiwa
1996
7 s/d 10 November - Ijtima’ Raiwind. Penetapan Syura
Indonesia di Raiwind Ijtima’. Faisalat Syura Alami saat itu
adalah Mufti Zaenal Abidin, Pakistan. Diangkat dan
disahkan jajaran Syura Indonesia, yaitu; H. Ahmad Zulfakar,
H. Cecep Firdaus, H. dr. AA. Noor Al-‘Idrus, H. Muslihuddin
Jafar, H. Andi Aminuddin Noor Al-‘Idrus, H. Syamsuddin, H.
Hasan Basri, KH. Ahmad Mukhlisun, KH. Uzairon Thaifur,
KH. Abdul Halim, H. Suaib Gani, KH. Luthfi Yusuf, H.
Muhammad Jamil.
>> Dari 13 orang syura Indonesia tersebut di atas, sebanyak
enam orang diangkat jadi faisalah, dengan sistim bergantian
dalam memimpin musyawarah. Keenam Faisalah syura
Indonesia, adalah: H. Ahmad Zulfaqar, Dr. Noor, H. Cecep
Firdaus, H. Muhammad Muslihuddin, Ir. Aminuddin Noor, 6.
KH. Abdul Halim.
2002
2 Februari – Surat Kesepakatan Syura Indonesia. Di antara
isinya adalah; “Syura secara perorangan tidak dibenarkan
mengambil keputusan masalah-masalah yang bersifat ijtima’i
maupun infiradi. Dan apabila hal ini sampai terjadi, maka
keputusan itu bersifat pendapat atau saran.” (Pasal 4).
Ditandatangani oleh seluruh Syura Indonesia.
2017
16 Januari – Ijtima’ Tongi. Dalam rangka bertabayyun kepada
satu per satu masyaikh, yaitu; Maulana Saad, Maulana
Ibrahim, Maulana Ya’qub, Maulana Ahmad Lat, dan para
masyaikh lainnya secara langsung, maka Syura Indonesia
berjumpa langsung Maulana Saad.
Mutakallim (juru bicara) H. Cecep Firdaus, diterjemahkan ke
dalam bahasa Arab oleh KH. Lutfi Yusuf. H. Cecep Firdaus
mengatakan; “Atas nama Indonesia; kami menyayangi dan
mencintai Maulana Saad, juga mencintai semua masyaikh di
Nizhamuddin, Raiwind, dan Kakrail. Kami memohon;
Pertama, agar para masyaikh kembali lagi ke Nizhamuddin.
Dan kami memohon kepada Maulana Saad agar semua tertib
yang akan disampaikan bermusyawarah dahulu dengan para
masyaikh.”
Maulana Saad menyambut dengan baik, dan berkata, “Saya
juga ingin para masyaikh kembali ke Nizhamuddin, tapi tanpa
syarat. Para masyaikh itu mau kembali ke Nizhamuddin
dengan syarat saya harus mengakui syura alami. Sedangkan
saya ingin tanpa syarat.”
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>> Ba’da Maghrib. Di hadapan para penanggung jawab
seluruh dunia, semua Syura Indonesia hadir, juga beberapa
orang lama Indonesia hadir di situ. Pada saat itu Maulana
Saad memberikan targhib, “Saudara-saudara sekalian usaha
dakwah ini akan maju karena ada pertolongan Allah
Ghaybiyyah. Bukan didukung oleh orang kaya atau
pengusaha. Nusratullah itu akan muncul karena Ijtimaiyyat,
tiga unsur ijtimaiyyat yaitu kesatuan hati, kesatuan pikir, dan
kesatuan kerja. Dan ijtimaiyyat ini akan muncul dengan
Musyawarah. Musyawarah akan makbul dengan adanya
ketaatan.”
Maulana berhenti. Satu orang berbahasa Arab berdiri,
mengatakan; “Ketaatan adalah ketaatan kepada Amir. Amir
kita saat ini adalah Maulana Saad. Dan hadraji kita adalah
Maulana Saad. Setuju…?” Sebagian orang mengatakan setuju,
tetapi kebanyakan diam. Lalu berdiri orang berbahasa Inggris,
berkata; “Maksud ketaatan Beliau adalah ketaatan kepada
Amir, Amir dunia kita saat ini adalah maulana Saad.
Setuju…?” saat itulah Maulana Saad menyahut, “Ana
khadimukum.” Maksudnya adalah; ‘Saya Amir kalian’.
Ini adalah deklarasi beliau kepada seluruh dunia bahwa beliau
adalah Amir dunia. Menurut keterangan Maulana Husein bin
Maulana Qasim Quraisyi; Pertama kali Maulana Saad
mengangkat diri menjadi Amir, yaitu pada Ijtima’ Bhopal,
India pada tanggal 28, 29, 30 November 2015, sehingga
membuat geger seluruh umat Islam di India.
17 Maret - Jord Qudama Raiwind Pakistan. Semua Syura
Indonesia bertemu dengan semua masyaikh; Syaikh Abdul
Wahhab, Maulana Ibrahim, Maulana Ya’qub, Maulana Ahmad
Lat, Dr. Tsanaullah, dll.
Mutakallim H. Cecep Firdaus diterjemahkan oleh H.
Muslihuddin dalam bahasa Inggris. Disampaikan seperti yang
disampaikan kepada Maulana Saad, disertai tambahan;
Mengapa para Masyaikh meninggalkan Nizhamuddin?
Bukankah lebih baik, jika para masyaikh kembali ke
Nizhamuddin dan menyelesaikan masalah di sana, agar umat
tidak terbelah seperti ini.
Mereka menjawab, “Kami sudah berusaha sejak 21 tahun yang
lalu untuk tetap bersatu, tetapi tidak bisa... Kami adalah guruguru Maulana Saad, kami telah menyarankan agar segala
sesuatunya dimusyawarahkan, tetapi saran kami tidak pernah
didengar dan tidak pernah diikuti. Apalagi setelah beliau
mendeklarasikan diri menjadi Amir. Siapa saja di
Nizhamuddin yang tidak mendukung keamiran Beliau dan
tidak menyetujui pemikiran- pemikiran Beliau, maka akan
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diintimidasi oleh kelompoknya.” Ucapan itu diucapkan
berulang-ulang.
Dr. Tsanaullah menambahkan, “Kami yang tidak sepaham
dengan beliau dan tidak mengakui keamiran beliau, kami
dipukuli sampai berdarah-darah dan kami diancam untuk
akan dibunuh, maka untuk menyelamatkan jiwa kami, untuk
sementara kami pindah dulu, itu alasannya.”
Alasan yang lain adalah adanya reaksi keras dari ‘alim ulama
di seluruh India tentang pemikiran-pemikiran pribadi beliau
terhadap tafsiran Al-Qur`an dan hadits yang bertentangan
dengan pendapat jumhur ulama. Padahal dahulu, para mufti
ini, pada zaman Maulana Ilyas, zaman Maulana Yusuf, zaman
Maulana In’amul Hasan adalah pendukung-pendukung kuat
usaha dakwah, sehingga dakwah tersebar ke seluruh India,
diterima karena dukungan para ulama. Mereka belum terlibat
langsung dalam amal dakwah, ulama umum, ulama
madrasah. Seperti mufti Kifayatullah, Maulana Asyraf Ali
Thanwi, dll. Pemikiran-pemikiran Beliau yang disampaikan
dalam berbagai bayan, bertentangan dengan jumhur ulama
India saat ini.
Pada mulanya mufti-mufti tersebut masih menahan diri,
namun karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari umat
Islam, terpaksa mengeluarkan fatwa.
Sebelum itu, para mufti ini datang ke Nizhamuddin. Untuk
tabayyun kepada Maulana Saad, tetapi Maulana Saad hanya
diam. Di dalam bayan-bayannya, Beliau tidak berubah, tetap
dengan pandangan-pandangannya yang berselisih dengan
jumhur ulama. Karena bertahun-tahun tidak ada perubahan,
maka para ulama mengeluarkan fatwa, bahwa
pemikiran Maulana Saad terhadap tafsiran AlQur`an dan Hadits telah keluar dari Ahli Sunnah wal
Jamaah. Hal ini memandang, karena sangat berbahaya
kepada dakwah.
Dengan alasan-alasan inilah para masyaikh keluar dari
Nizhamuddin. Apabila mereka tetap berada di Nizhamuddin,
maka mereka akan dianggap setuju dan sejalan dengan
pemikiran-pemikiran Maulana Saad. Jika dibiarkan, bisa
dianggap bahwa itu adalah ajaran Jamaah dakwah sekarang
ini secara umum. Maka untuk menyelamatkan usaha dakwah
dari tuduhan dan ajaran yang tidak benar, kami terpaksa
keluar dari Nizhamuddin sampai keadaan kondusif lagi, kami
akan kembali ke Nizhamuddin.”
14 s/d 19 – Maret Jurd Qudama Raiwind, Pakistan.
16 Maret - Syura Indonesia bermusyawarah di Haweli,
Raiwind. Setelah ditanya satu-persatu setiap Syura Indonesia,
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berdasarkan pengamatan langsung dan beberapa penjelasan,
H. Cecep Firdaus memutuskan: “Demi menyatukan kerja di
Indonesia, maka kerja dakwah di Indonesia tidak ada
perubahan. Perselisihan para masyaikh tidak dibicarakan.
Adapun masalah-masalah di Indonesia merujuk kepada
Syura Alami.”
Keputusan H. Cecep Firdaus ini disetujui oleh semua Syura
Indonesia. Kemudian kesepakatan tersebut ditulis oleh H.
Muslihuddin, dan ditandatangani oleh H. Cecep Firdaus, atas
nama Syura Indonesia.
>> H. Cecep Firdaus juga mengusulkan untuk mengundang
Masyaikh Syura Alami di Musyawarah Indonesia Cikampek
bulan April 2017. Semua Syura Indonesia setuju. Undangan
itu pun disampaikan kepada Masyaikh, dan mereka
menyetujui akan hadir.
>> Syura Indonesia mengundang para penanggung jawab
pulau Jawa dan Lampung. H. Cecep Firdaus menyampaikan
hasil kesepakatan Syura Indonesia mengikuti arahan Syura
Alami.
13 April - H. Cecep Firdaus bersikeras hadir ke Jur Malaysia di
Sri Petaling, walaupun semua Syura Indonesia mencegahnya.
20 s/d 23 April - Musyawarah Nasional Indonesia di
Cikampek. Hadir Masyaikh Syura Alami, namun tanpa
disangka-sangka dan tanpa diundang, hadir juga para utusan
Maulana Saad ke Cikampek.
Untuk mengatasi hal ini, Syura Indonesia bermusyawarah
dengan masyaikh Syura Alami agar tidak terjadi perang di
mimbar.
>> Saat itu, masyaikh Syura Alami mendapat pesan dari H.
Abdul Wahhab Pakistan, agar faisalat musyawarah program
jangan Syura Alami, tetapi diantara Syura Indonesia.
Ketika ditawarkan, siapa yang akan menjadi faisalat? Semua
syura tidak ada yang mau. Namun Syura Alami menunjuk
faisalat musyawarah program adalah H. Muslihuddin.
Setelah mendapat restu dari H. Cecep Firdaus, H. Muslihudin
terpaksa menerima dengan berat hati. Menurut beliau ini
terasa dihimpit dua gunung. Sedangkan isu fitnah yang
berkembang di luar, bahwa H. Muslihudin telah mengkudeta
dan mengambil alih faisalat Indonesia dari H. Cecep Firdaus
di Cikampek.
Hasil keputusan musyawarah tersebut adalah; Sesuai dengan
kesepakatan awal bahwa yang diundang adalah Syura Alami,
maka yang menghandle program adalah masyaikh dari Syura
Alami. Sedangkan utusan maulana Saad adalah tamu yang
tidak diundang, tetapi tetap diterima dengan baik. Yang
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penting tidak ikut campur di mimbar, karena pasti akan
bertentangan dari sisi materi dan arahan.
Terjadi sedikit kericuhan saat itu, karena para utusan
Maulana Saad tidak menerima keputusan tersebut. Mereka
ingin mendapat tempat di mimbar. Ditambah lagi beberapa
kawan dari Sumatra Utara yang ikut menolak keputusan
tersebut.
Tuntutan mereka akhirnya dipenuhi. Dikumpulkan beberapa
penanggungjawab,
yang
semula
hanya
untuk
penanggungjawab Sumatera Utara saja, tetapi H. Cecep
Firdaus memerintahkan untuk mengundang semua
penanggung jawab daerah.
Di dalam majelis itu, H. Cecep Firdaus di hadapan para
penanggung jawab dan masyaikh utusan Maulana Saad, beliau
berkata, “Saya ikut Nizhamuddin.”
Ketika gerakan mereka sudah mengarah kepada perebutan
mimbar secara fisik di medan musyawarah, maka untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Syura Indonesia
membuat kebijakan untuk memindahkan para masyaikh
utusan Maulana Saad ke luar arena Munas.
18 April - Pertemuan di Medan. Semua menyarankan agar H.
Cecep Firdaus tidak perlu pergi ke Medan. Namun beliau
bersikeras tetap berangkat.
Sepulang dari Medan, H. Cecep Firdaus menyerukan
undangan untuk hadir di Musyawarah Nizhamudin tanggal 24
Juni 2017. Dan beliau secara terang-terangan mengatakan
bahwa saya sekarang mendukung Maulana Saad.
>> Artinya, H. Cecep Firdaus yang meninggalkan Ijtima’iyyat
Syura Indonesia. Bukan Syura Indonesia yang meninggalkan
beliau. Karena secara Ijtima’iyyat seluruh Syura Indonesia
telah sepakat merujuk kepada Syura Alami.
24 April - Penjelasan Masyaikh dari Syura Alami mengenai
permasalahan yang terjadi di Nizhamuddin. Disampaikan
oleh Maulana Akbar Sharif Nadwi dengan mutarjim Ust.
Ali Mahfudzi kepada ahli syura Indonesia dan para
penanggung jawab daerah, di Markas Kebon Jeruk.
26 April - Pengukuhan kembali kesepakatan Syura Indonesia
ketika di Raiwind pada tanggal 16 Maret 2017. Ditandatangani
oleh seluruh Syura Indonesia, yaitu: H. Cecep Firdaus, H.
Muslihuddin Jafar, H. Andi Aminuddin Noor, KH. Ahmad
Mukhlisun, H. Suaib Gani, KH. Luthfi Yusuf. Isinya adalah:
Indonesia tidak ada perubahan tertib; rute jamaah ke negeri
jauh ditafaqqud dan diputuskan oleh Syura Indonesia;
Rujukan masalah ke Masyaikh Syura Alami; Menunda
musyawarah tahunan ke Nizhamuddin; Safari dakwah Syura
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senantiasa dimusyawarahkan; dan fokus kepada kerja.
11 Mei – Pernyataan bersama Syura Indonesia, yang isinya
bahwa telah terjadi penyalahgunaan kepemimpinan jamaah
dakwah dan tabligh di Indonesia, yang seharusnya dipimpin
oleh majelis syura, telah dibelokkan mengarah kepada bentuk
keamiran. Dan banyak keputusan-keputusan dalam kegiatan
dakwah yang diputus oleh H. Cecep Firdaus tanpa
bermusyawarah dengan ahli syura yang lainnya. Dan mulai
tanggal penandatanganan surat ini, semua keputusan yang
diambil oleh H. Cecep Firdaus adalah bersifat pribadi dan
bukan kesepakatan atau pun keputusan Syura Indonesia.
Ditandatangani oleh Syura Indonesia: H. Muslihuddin Jafar,
H. Andi Aminuddin Noor, KH. Ahmad Mukhlisun, H. Suaib
Gani, dan KH. Luthfi Yusuf.
>> Selanjutnya ada pertemuan di Semarang, yang lebih
memperparah keadaan.
>> Ramadhan beberapa hari sebelum lebaran, H.
Muslihuddin secara pribadi mengunjungi kamar H. Cecep
Firdaus. Bicara dari hati ke hati. Disepakati dari pembicaraan
itu untuk mengumpulkan seluruh syura pada tanggal 1 Juli,
bersama-sama duduk dengan hati yang jernih, bagaimana
menyatukan Indonesia.
H. Muslihuddin menghubungi seluruh Syura Indonesia. 1 Juli
bertepatan dengan pergantian petugas khidmat markas
daerah Bengkulu, Lampung, Palembang dan Makasar.
>> Undangan itu untuk Syura Indonesia saja. Tetapi setelah
beberapa hari, ternyata H. Cecep Firdaus menyebar undangan
untuk seluruh penanggung jawab Indonesia, terutama para
pendukung Maulana Saad. Beliau beralasan bahwa H. Suaib
akan membawa 100 orang pasukannya. Padahal yang bersama
H. Suaib itu adalah para petugas khidmat masjid Kebon Jeruk
dari Makasar yang akan menggantikan petugas khidmat
sebelumnya.
20 Juni – H. Cecep Firdaus beserta 20 an orang mendatangi
Kebon Jeruk setelah safari beliau selama 40 hari, menyatakan
bahwa Masjid Kebon Jeruk akan dijadikan markas yang
merujuk kepada Nizhamuddin. Dan orang-orang yang
merujuk kepada Syura Alami silakan mencari masjid yang
lain. Hal tersebut disampaikan kepada: Habib Husein, H.
Farid Sungkar, dan H. Burhan.
24 Juni - Terlanjur. Karena suasana dianggap genting, Syura
Indonesia melaporkan keadaan ini kepada para masyaikh
Syura Alami meminta petunjuk.
28 Juni - Datang surat jawaban dari H. Abdul Wahab yang inti
isinya adalah: “Kalian jangan kumpulkan ahbab pada tanggal
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1 Juli tersebut. Pada masa mendatang, dengan melihat
keadaan nanti, baru dipikirkan lagi.”
1 Juli - Pertemuan di Kebon Jeruk. Atas nama Syura
Indonesia tidak ada yang hadir. Syura Indonesia mengirim
tiga orang utusan untuk menyampaikan pesan H. Abdul
Wahab kepada majelis yang sudah terkumpul di Masjid Kebon
Jeruk di bawah pimpinan H. Cecep Firdaus. Mereka yang
diutus adalah; H. Maimun, H. Farid Sungkar, dan H. Burhan.
Namun H. Burhan berhalangan digantikan oleh H. Abu Bakar
Bogor.
>> H. Cecep Firdaus sudah berkumpul dengan semua
penanggung jawab daerah. Disampaikan oleh H. Maimun
sebagai mutakalim bahwa melihat situasi dan kondisi saat ini,
maka H. Abdul Wahab menyatakan untuk membatalkan
pertemuan tanggal 1 Juli hari itu. Surat itu dibacakan oleh H.
Maimun dan diserahkan kepada H. Cecep Firdaus.
Pertemuan Syura Indonesia batal, namun H. Cecep Firdaus
melanjutkan pertemuan dengan teman-teman pendukung
Maulana Saad di lantai dua masjid Kebon Jeruk.
>> Diantara keputusan mereka, bahwa Kebon Jeruk khusus
untuk kegiatan yang merujuk kepada Maulana Saad. Jadi
pengikut Syura Alami dipersilakan untuk mencari tempat
Syabghuzari yang lain, tidak di masjid Kebon Jeruk.
Keputusan itu tertulis dan ditandatangani oleh H. Cecep
Firdaus.
Oleh karena itu, ahbab syura alami sementara waktu tidak
datang ke Kebon Jeruk. Namun karena banyak masalah yang
harus dihandle, maka dipilih tempat di Masjid Al Muttaqin
Ancol untuk tempat pertemuan sementara.
4 Agustus - Musyawarah Temboro.
>> Sepulang dari Musyawarah Tembro, terjadi banyak
keributan di berbagai pelosok Indonesia. Kekerasan bahkan
sampai kepada pengusiran-pengusiran yang dilakukan temanteman pendukung Maulana Saad, sehingga keadaan semakin
kacau dan perselisihan berubah menjadi permusuhan.
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Bab III:
Alasan Memilih Syuro Alami
Bab Ini merupakan inti dari tulisan ini. Sebagai seorang santri
sekaligus aktifis dakwah dan tabligh, tentu kami tidak akan berpangku
tangan saja di tengah badai ikhtilaf sedang berhembus kencang.
Allah Ta’ala Menganugerahkan kita akal pikiran, penalaran dan mata
hati agar kita gunakan untuk membedakan mana yang baik dan buruk.
Dia juga telah Memberikan petunjuk untuk menghadapi segala
problematika di dunia ini melalui Firman-Nya dan sabda Rasul-Nya
serta nasehat-nasehat Ulama`.
Langkah-langkah yang kami tempuh sebelum memutuskan untuk
menentukan pilihan antara mengikuti arahan syuro alami ataupun
Maulana Sa’ad adalah sebagai berikut:
(1) Tabayyun: Kami kumpulkan data, dalil dan hujjah dari kedua
belah pihak sebanyak-banyaknya. Kami juga aktif mendengarkan
keterangan dan penjelasan dari kedua pihak yang disampaikan
dalam mimbar-mimbar umum.
(2) Musyawarah: yaitu dengan bertanya kepada ‘Alim Ulama yang
terpercaya dan ahli tentang permasalahan ini juga bertanya
langsung dengan dewan syuro jama’ah tabligh dan da’i-da’i
senior, sebagai realisasi dari Firman-Nya:

ۡ ّ َ ۡ َ ْٓ ُ ۡ َ
َ ََُۡ َ ُۡ ُ
﴾٤٣ ﴿ف�لوا أهل ٱ�ِك ِر إِن كنتم � �علمون

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” [An-Nahl: 43].
(3) Kajian dan Mudzakarah: setelah mengumpulkan data dan
bertanya kepada ahlinya, kami berusaha meneliti, mengkaji dan
mendiskusikan permasalahan ini dengan beberapa ustadz-ustadz
senior, dengan sudut pandang dalil-dalil syar’i.
(4) Istikharah dan Do’a: setelah semua usaha ditempuh,
puncaknya kami memohon petunjuk dari Allah Ta’ala melaui
istikharah dan do’a.
Alhamdulillah, setelah semua usaha kami jalani, dengan
Pertolongan-Nya, kami diberikan kemantapan hati dan keteguhan
untuk mengikuti arahan masyaikh sepuh Syuro alami.
Adapun alasan-alasan kami adalah sebagai berikut:
A. Pernyataan Romo Kyai
Romo Kyai Ahmad Mukhlisun bin KH. Mukhlasin Hafizhahullah
adalah Kyai kami di Pesantren Darul Mukhlasin Payaman
Magelang. Beliau termasuk ulama besar di Jawa dan termasuk kyai
sepuh yang telah menimba ilmu dari ulama-ulama besar di nusantara
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Syaikh Yasin Al-Fadani, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan
lain-lainnya Rahimahumullah, juga dari ulama-ulama dalam negeri
seperti mbah KH. Dalhar Magelang, mbah KH. Baidhowi Lasem, KH.
Marzuqi Lirboyo, KH. Mahrus Ali Lirboyo, mbah KH. Ma’shum Lasem,
mbah KH. Imam Kholil Sarang, Abuya KH. Dimyati Banten, Mbah KH.
Zubair ayahanda mbah KH. Maimun Zubair, KH. Masduqi Lasem dan
lain-lainnya. Rahimahumullah
Dalam diri beliau mengalir darah ulama dan da’i, karena beliau
termasuk keturunan Sunan Kalijaga Rahimahullah dan cucu Romo
Agung, Mbah KH. Sirodj, Rahimahullah seorang ulama besar dan
waliyullah dari Payaman, Magelang.
Beliau juga termasuk awwalun (generasi awal) dalam usaha dakwah
dan tabligh di Indonesia. Beliau mulai ikut khuruj fii sabilillah (keluar
di jalan Allah dalam rangka dakwah) sejak tahun 1985. Beliau
ditetapkan sebagai anggota dewan syuro Jama’ah Tabligh pada tahun
1996. Semenjak ikut usaha dakwah beliau telah banyak melakukan
safari dakwah di seluruh nusantara bahkan sampai ke mancanegara
seperti Saudi Arabia, Mesir, Yordania, Kanada, Amerika, Belanda, Italia
dan lain sebagainya.
Ketika badai ikhtilaf mulai muncul ke permukaan, beliau sangat
sedih dan risau melihat realita yang terjadi. Di balik senyum dan tawa
beliau, nampak kerisauan yang dalam dari guratan dahi beliau.
Pada awalnya beliau menganjurkan kami para santri dan alumni
untuk diam dan fokus saja dalam kerja dakwah dengan tetap
menghormati kedua belah pihak, baik para masyaikh Syuro ‘Alami
maupun Maulana Sa’ad Hafizhahumullah.
Setelah beristikharah berkali-kali, mencari fakta dan kebenaran dan
bermudzakarah dengan para ulama dan da’i senior, akhirnya beliau
memutuskan untuk mengikuti arahan para masyaikh Syuro Alami.
Landasan utama beliau adalah adanya fatwa yang dikeluarkan secara
resmi oleh Darul Ulum Deoband, madrasah tertua dan terbaik di India
tentang kesalahan fatal Maulana Sa’ad dalam bidang tafsir, akidah dan
fiqh. Landasan lainnya adalah keterangan dari para masyaikh yang
beliau dengar langsung ketika menghadiri ijtima’ di Raiwind, Pakistan
maupun penjelasan Masyaikh ketika singgah di Indonesia.
Akhirnya beliau mengeluarkan pernyataan resmi, “Saya Kyai
Mukhlisun, saya ikut Syuro Alami. Bagi alumni, santri yang
mau ikut saya, silakan!”
Inilah pernyataan beliau yang memantapkan kami untuk mengikuti
arahan SA. Pada fase ini beliau masih memberikan kebebasan bagi
alumni dan santri untuk mengikuti arahan mana saja asal tidak
berkampanye kepada orang yang sudah menentukan pilihan.
B. Anjuran Tegas Beliau bagi Alumni, Ahbab dan Santri
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Agar Ikut SA
Setelah pernyataan yang pertama, Romo Kyai terus mengamati
perkembangan situasi dan keadaan pasca ikhtilaf. Beliau terkejut
dengan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh MS baik ulamanya
maupun orang lamanya, di antaranya:
1. Pernyataan Maulana Sa’ad di markas Kakrail setelah ditolak
kedatangannya di ijtima Tongi, Bangladesh 2018: “Orang yang
mengatakan: “Bentuklah Syuro!” adalah fitnah besar, bentuk
saja umat, Tabligh ini bukan komite! Syuro Alami adalah fitnah
besar.” (Audio).
2. Pernyataan Maulana Syamim India di Temboro: “Para Syuro
Indonesia meninggalkan pak Cecep Firdaus sendirian, (karena
mereka ikut SA).” Faktanya bukan demikian, justru pak Cecep
yang menyuruh syura-syura yang lain untuk meninggalkan masjid
Kebon Jeruk, karena masjid Kebon Jeruk hanya bagi yang ikut
MS. (Audio).
3. Pernyataan bhai Syafiq India di Medan, “Ini adalah perselisihan
antara haq dan batil.” “Barangsiapa melawan Nizamuddin
berarti dia melawan Allah!” Na’udzu billah. (Audio).
4. Penghinaan seorang ulama MS tentang pribadi masyaikh sepuh
dalam dakwah yang sudah sangat tua (kemungkinan besar yang
dimaksud adalah Haji Abdul Wahab shab): “Yang usul tidak
diterima terus marah, apa ini?? Anak kecil, dipopoki saja!”
“...Orang kalau sudah tua akan kembali seperti masa kecil yaitu
pikun...mungkin saja sudah pikun mbah...” 1
5. Pernyataan pak Salim Temboro, “Mereka itu (SA) ahli batil.”
(Audio).
Beliau juga sangat heran dan sedih dengan adanya tindak kekerasan,
pemukulan dan pengusiran yang dilakukan oleh oknum-oknum MS
kepada jama’ah-jama’ah arahan SA baik di dalam negeri maupun luar
negeri. Beliau sampai pernah berkata, “Setelah mendengar
pernyataan tokoh-tokoh MS dan tindak kekerasan yang
dilakukan oleh pengikut mereka akhir-akhir ini, seandainya
sekarang ini saya masih ikut MS, maka saya akan langsung
keluar dari arahan MS!”
Kemudian beliau mengeluarkan pernyataan resmi sebagai berikut:
_________________________________________________

Kepada Yth:
1. Ahbab
2. Santri
3. Alumni
Yang di muliakan ALLOH dengan Iman
1

https: youtu.be/e-ivNHPKDh4
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الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ورﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ
. واﷲ اﻤﻟﺴﺘﻌﺎن وﻋﻠﻴﻪ اﺘﻟﺎﻠﻜن،�ﻤﺪه وﻧﺼ� و�ﺴﻠﻢ ﻰﻠﻋ رﺳﻮﻪﻟ الﻜﺮ�ﻢ
Bersama ini kami akan memberikan keterangan, tentang pendapat
kami dalam perbedaan antar M.S (yang ikut Maulana Sa’ad) dengan S.A
(yang ikut Syuro Alam).
Mulai pertama kami ikut syuro alam karena beberapa fatwa Maulana
Sa’ad yang keliru dan bertentangan dengan fatwa ulama’, terutama yang
menyinggung perasaan ulama’ (ulama’ yang mengambil uang dari
mengajar, beliau katakan masuk surga setelah pelacur) mana
kitabnya???, dll. 2
Dulu kami memperbolehkan santri & Alumni memilih salah satu dari MS
atau SA tapi setelah ada pernyataan tegas dari syaikh Abdul Wahab
penanggung jawab SA dari Pakistan yang menyatakan: “Sekarang ini
masanya penyaringan (dari dakwah).”, maka kami percaya dan bersikap
agar semua keluarga besar santri PAYAMAN ikut SA dan aktif bahkan
kami lampirkan kalender pengeluaran jamaah ASA yang 4 bln (3 kali)
dan 40 hari (2 kali) semoga semua keluarga santri menentukan sikap dan
ambil bagian dalam dakwah, jangan malah gembosi atau mengusir
bahkan ada yang sampai memukul dlsb pada orang yang berdakwah.
Semoga ALLOH memberi petunjuk pada kita semua dan dipilih ALLOH
ikut dakwah sampai mati. Amiin.
والﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ورﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ
_________________________________________________
Bahkan tidak hanya itu, di berbagai kesempatan seperti pertemuan
alumni, bayan-bayan di MUSDA (Musyawarah Daerah), ketika safar
dakwah ke daerah-daerah beliau sering menyampaikan di depan para
hadirin:
“Santri saya yang masih ikut MS masih saya anggap
santri, tapi SANTRI NAKAL!”
Pernyataan beliau ini telah didengar oleh ribuan orang, baik santri,
alumni maupun ahbab awam. Jika ada yang berkata bahwa pernyataan
Pernyataan beliau: mana kitabnya??? Ini banyak disalahpahami oleh pengikut MS bahwa
beliau tidak tahu bahwa dalil Maulana Sa’ad ada di kitab Hayatush Shahabah. Sebenarnya
bukan begitu, beliau tahu tentang atsar Sayyidina Umar yang dijadikan dalil, bahkan tahu
kecacatannya, maksud pernyataan beliau menunjukkan lemahnya dalil yang dijadikan pijakan
MS. Putra beliau K.H. Ahmad bin K.H. Mukhlisun Hafizhahullah telah menyusun Risalah yang
membantah pernyataan MS tersebut secara ilmiah dari segi fiqh dan hadits, beliau juga
mencantumkan fatwa-fatwa terkini para mufti madzhab Hanafi yang membolehkan mengambil
upah dari mengajar Al-Qur`an.

2
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beliau adalah palsu, maka jelas-jelas dia telah berdusta.
C. Dukungan Para Ulama, Habaib dan Orang-Orang
Lama.
Maulana Ilyas Al-Kandahlawi Rahimahullah sejak memulai usaha
dakwah selalu meminta pendapat dan arahan ulama-ulama terkemuka
dan ahli di bidangnya, seperti Mufti Kifayatullah, Maulana Husain
Ahmad Madani dan lain-lainnya. Rahimahumullah Beliau juga sering
mengundang para ulama dalam pertemuan-pertemuan, kemudian
beliau terangkan metode usaha dakwah dan Tabligh yang beliau
cetuskan serta pengambilan dasarnya, setelah itu beliau berkata: “Kalau
pergerakan saya ini bertentangan dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah
silakan tegur saya!”
Karena itulah usaha dakwah dan tabligh diterima secara luas dan
didukung penuh oleh para ulama besar di zamannya. Karena memang
usaha dakwah ini tidak bisa lepas dari bimbingan dan arahan para
ulama.
Pasca ikhtilaf, banyak di antara alim ulama yang sudah mengetahui
permasalahan internal di dalam tubuh Jama’ah Tabligh, seperti KH.
Ma’ruf Amin ketua MUI Indonesia, Buya Mufasir Banten, seorang
ulama yang zuhud, ahli mujahadah dan wara’ dan lain-lainnya.
Hafizhahumullah
Ketika ditemui oleh Bp. Mushlihudin, syuro Indonesia dan Habib
Husain Al-Jufri, KH. Ma’ruf Amin Hafizhahullah mengemukakan
pendapat beliau tentang sistem keamiran dan syuro, “Pada saat ini
umat Islam belum ada kesiapan menggunakan sistem satu amir untuk
seluruh dunia, yang paling tepat saat ini adalah kepemimpinan secara
kelembagaan (Dewan Syura).”
Buya Mufasir Hafizhahullah juga menyatakan dukungan pada
Jama’ah Tabligh yang ikut arahan masyaikh sepuh. Beliau beberapa kali
ikut serta dalam pertemuan-pertemuan Jama’ah Tabligh SA, bahkan
ketika MUNAS di Ancol beliaulah yang memimpin do’a. Di antara pesan
beliau: “Jangan ikuti orang yang punya ambisi pribadi dalam usaha
dakwah ini!”
Selain beliau berdua, alhamdulillah banyak ulama-ulama kita yang
lebih cenderung mendukung kepada Jama’ah Tabligh SA. Terbukti di
tujuh ijtima’ kawasan pada tahun 2018 ini selalu dibuka oleh ketua MUI
dan banyak dihadiri para ulama setempat.
Yang tidak kalah penting adalah dukungan para Habaib, karena
baginda Nabi Shallallahu ‘alahi wa sallam telah memerintahkan kita
untuk mengikuti petunjuk anak cucu beliau selagi masih sesuai dengan
syariat, beliauَ Shallallahu
‘alahi wa
bersabda:
ْ sallam
ُ
َ
َ
َ

َ ِّ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ٌ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ ُّ
ُ
ٌ َ َ َ َ
ﺎرك �ِﻴ� ْﻢ
ِ »أ�ﻬﺎ اﻨﻟﺎس ﻓﺈِ�ﻤﺎ أﻧﺎ �ﺮﺸ ﻳ
ِ ﻮﺷﻚ أن ﻳﺄ
ِ ﻲﺗ رﺳﻮل ر� ﻓﺄ
ِ ﺟﻴﺐ وأﻧﺎ ﺗ
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ُ َْ ْ
َُْ
ُ ُ َ ُ ُّ َ َ ُ ْ
َ
َّ
َّ ُ َ َ ُ ُ َّ َ ْ َ َ َ
ﺎب ا�ِ َواﺳﺘﻤ ِﺴﻜﻮا ﺑ ِ ِﻪ َوأﻫﻞ
ﺘ
�
ﺑ
وا
ﺬ
ﺨ
ﻓ
ﻮر
اﻨﻟ
و
ى
ﺪ
ﻬ
ال
ﻪ
ِﻴ
�
�ا
� أولﻬﻤﺎ ﻛ ِﺘﺎب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ �ﻘﻠ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َْ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َْ
َْ ْ
َْ ْ
َ َّ ْ ُ
َ َّ ْ ُ
َ َّ ْ ُ
�ﻴ ِﻲﺘ أذﻛ ُﺮ�ﻢ ا� ِﻲﻓ أﻫ ِﻞ �ﻴ ِﻲﺘ أذﻛ ُﺮ�ﻢ ا� ِﻲﻓ أﻫ ِﻞ �ﻴ ِﻲﺘ أذﻛ ُﺮ�ﻢ ا� ِﻲﻓ أﻫ ِﻞ
َْ
.«�ﻴ ِﻲﺘ
“Wahai manusia, bahwasanya aku adalah manusia biasa seperti
kalian. Sebentar lagi utusan Tuhanku, malaikat pencabut nyawa,
akan datang kepadaku dan aku pun siap menyambutnya.
Sesungguhnya aku akan meninggalkan dua hal yang berat kepada
kalian, yaitu: Pertama, Al-Qur 'an yang berisi petunjuk dan cahaya.
Oleh karena itu, laksanakanlah isi Al Qur'an dan peganglah. Kedua,
keluargaku. Aku ingatkan kepada kalian semua agar berpedoman
kepada hukum Allah dalam memperlakukan keluargaku.” (Beliau

ucapkan sebanyak tiga kali). 3

ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
ْ َ َّ َ َ
ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َّ َ ُّ َ َ
َ
�ِ ا� وﻋِﺮﺘ
ِ »ﻳﺎ أ�ﻬﺎ اﻨﻟﺎس إِ� ﻗﺪ ﺗﺮ�ﺖ �ِﻴ�ﻢ ﻣﺎ إِن أﺧﺬ�ﻢ ﺑ ِ ِﻪ ﻟﻦ ﺗ ِﻀﻠﻮا ﻛ ِﺘﺎب
َْ َ ْ َ
.«أﻫﻞ �ﻴ ِﻲﺘ
“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan
di tengah-tengah kalian sesuatu yang jika kalian berpegang
kepadanya, maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu: kitabullah
dan sanak saudara ahli baitku.” 4
Keterangan:
Ahli bait Rasul adalah keluarga beliau yang haram menerima
sedekah yaitu keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ja’far,
keluarga Sayyidina ‘Aqil dan keluarga Sayyidina Abbas. Radhiyallahu
‘anhum. (Shahih Muslim).
Mula ‘Ali Qari Rahimahullah berkata: “Pengertian berpegang teguh
dengan ahli bait beliau artinya senantiasa mencintai mereka, menjaga
kehormatan mereka, mengamalkan riwayat hadits mereka,
mempercayai nasehat-nasehat mereka.”
Imam Ibnu Malik Rahimahullah berkata: “Pengertian berpegang
teguh dengan keluarga baginda Nabi yaitu mencintai mereka,
mengikuti petunjuk dan perilaku mereka.” As-Sayyid Jamal
menambahkan: “Selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama.” 5
Alhamdulillah ternyata banyak Para Habaib dari kalangan ulama
3

Shahih: H.R. Muslim, no: 2770.

Hasan: H.R. Tirmidzi, no: 3718, Imam Ahmad dalam Musnadnya, no: 10681, At-Tirmidzi
berkata: “Hadits ini hasan gharib.”
5 Mirqatul Mafatih Syarh Misykatul Mashabih
4
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maupun umara yang mendukung usaha dakwah dengan mengikuti
arahan para masyaikh SA, bahkan di antara mereka ada yang sudah
ambil bagian dan meluangkan waktu untuk berdakwah di jalan Allah.
Al-Habib Umar bin Hafidh Hafizhahullah, guru para habaib dan
ulama di Indonesia pernah berpesan kepada santrinya yang hendak
pulang ke Indonesia dan santri tersebut sudah sering mengikuti
kegiatan Jama’ah Tabligh:
“Sekarang ini yang paling paham dalam urusan dakwah
adalah Syaikh Abdul Wahab (salah satu anggota masyaikh
Syuro Alami), maka ikutilah beliau!” 6
Kami sempat mengumpulkan daftar nama-nama Habaib yang sudah
pernah khuruj fii sabilillah dan ikut arahan SA, terkumpul sekitar 28
nama, lalu kami bertanya kepada Ustadz Luthfi dan Habib Husain AlJufri Hafizhahumallah: “Berapa banyak para Habaib yang telah keluar
di jalan Allah dan mengikuti arahan SA?”
Ustadz Luthfi Hafizhahullah menjawab, “Wah ratusan!”
Bahkan salah satu anggota dewan syuro Jama’ah Tabligh ada yang
termasuk habaib, yaitu Habib Andi Aminuddin Noor Al-‘Idrus
Hafizhahullah putra dari almarhum Habib DR. Andi Abdurrahman
Noor Al-‘Idrus Rahimahullah, generasi awal syuro Indonesia.
Alasan inilah yang menguatkan kemantapan kami ikut arahan SA.
D. 50 Pernyataan Kontroversial MS.
Sebelumnya perlu kita pahami bahwa membicarakan kesalahan
orang lain adalah perbuatan yang dilarang, kecuali ada tujuan-tujuan
yang dibolehkan bahkan diwajibkan dalam syari’at, Imam An-Nawawi
Rahimahullah menyatakan dalam Syarh Shahih Muslim (XVI: 124125):

َ َ ٍّ ْ َ
َ ُ ْ ُ ُ
َﻚ لﺴﺘَّﺔ أَ ْﺳﺒ
:ﺎب
ِ �ﺒَﺎح اﻟ ِﻐﻴﺒَﺔ ِﻟﻐ َﺮ ٍض ﺮﺷ
ِ ِ ِ ِ ﻲﻋ َوذل
ٍ
َ
َْ َ
َْ َ
ُّ ﻮز لﻠْ َﻤ ْﻈﻠُﻮمِ أَ ْن َ� َﺘ َﻈﻠَّ َﻢ إ َﻰﻟ
ُ أَ َﺣ ُﺪ َﻫﺎ اﺘﻟَّ َﻈﻠُّ ُﻢ َ�ﻴَ ُﺠ
َ ْالﺴﻠ
� ِﻫ َﻤﺎ ِم َّﻤ ْﻦ ُﻪﻟ
ﻏ
و
ﺎﻲﺿ
ِ
ﻘ
اﻟ
و
ﺎن
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ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َََ َْ ٌ َُ ََ َ ُ ََُ
ْ َ ٌ ُْ َ ٌ َ
َ
ِوﻻﻳَﺔ أ ْو ﻗﺪ َرة َﻰﻠﻋ ِإﻧ َﺼﺎﻓِ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻇﺎل ِ ِﻤ ِﻪ �ﻴﻘﻮل ﻇﻠﻤ ِ� ﻓﻼن أو �ﻌﻞ ِﻲﺑ ﻛﺬا
ُ ُ َ
َ ْ ُْ
ْ َ ََ َُ َ ْ
َّ
َُ ُْ
َّ ﺎﻲﺻ إ َﻰﻟ
َ ْﻜﺮ َو َر ِّد اﻟ
َ الﺼ
ﻨ
ﻤ
ال
�
ﻴ
ﻐ
اب �ﻴَﻘﻮل ل ِ َﻤ ْﻦ ﻳَ ْﺮ ُﺟﻮ ﻗﺪ َرﺗﻪ
ﻮ
ِ
ﻌ
ِ
ِ
ِ ِ � اﺜﻟ ِﺎ� ِاﻻﺳﺘِﻐﺎﺛﺔ ﻰﻠﻋ
ِ
َ َ َْ ُْ َ
ْ َﻓُ َﻼ ٌن َ� ْﻌ َﻤ ُﻞ َﻛ َﺬا ﻓ
ﺎز ُﺟ ْﺮ ُه �ﻨﻪ َو� ُﻮ ذلِﻚ
َ َ َ َ َ ٌ َُ
َ َ ْ ْ َ َُ َْ ُ َْ ْ
َ َ
ُ َّ
ﺎء ِﺑﺄن �ﻘﻮل لِﻠ ُﻤﻔ ِﻲﺘ ﻇﻠ َﻤ ِ� ﻓﻼن أ ْو أ ِﻲﺑ أ ْو أ ِﻲﺧ أ ْو َز ْو ِﻲﺟ ِﺑ�ﺬا
اﺜﻟﺎﻟ ِﺚ ِاﻻﺳﺘِﻔﺘ
ْ ُ َْ ُْ
َ ْ
َ َ َ َ َْ
َ َ َُ ْ َ َ
َ ﻚ َو َﻣﺎ
�ﻲﻘ ِﻲﻓ اﺨﻟَﻼ ِص ِﻣﻨﻪ َودﻓ ِﻊ ﻇﻠ ِﻤ ِﻪ َﻋ ِّ� َو� ُﻮ ذلِﻚ � َﻬﺬا َﺟﺎﺋِ ٌﺰ
ﺮ
ﻃ
ِ �ﻬﻞ ﻪﻟ ذل
ِ ِ
Berita ini sudah kami tanyakan kepada sumbernya yaitu Maulana Harun dan beliau
membenarkannya.
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َ
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اﺪﻟ َو َو ٍﺪﻟ ﺎﻛن ِﻣ ْﻦ أم ِﺮهِ ﻛﺬا َو َﻣ َﻊ ذلِﻚ
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ِ
َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ
َ َ َّ ِّ َ َ
َْ َ ْ ُ َْ ْ
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Kesimpulan ringkasnya:

Enam alasan dibolehkan menyebutkan ‘aib orang lain atau
ghibah, yaitu:
1. Mengadukan tindak kezhaliman seseorang kepada penguasa
atau kepada pihak yang berwenang. Misalnya dengan
”mengatakan, “Si Fulan telah menzalimiku.
2. Meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan
mungkar dan agar membuat orang yang berbuat
kemungkaran tersebut kembali ke jalan yang benar.
3. Meminta fatwa kepada seorang mufti tentang keburukan
seseorang.
4. Mengingatkan kaum Muslimin terhadap suatu kejelekan
seseorang, seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang
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perawi hadits. Hal ini dibolehkan secara ijma’ bahkan
diwajibkan demi menjaga kemurnian syari’at.
5. Membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat
dan bid’ah, maka boleh membicarakan maksiat atau bid’ah
yang ia lakukan, bukan pada masalah lainnya.
6. Menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah ma’ruf
dengannya seperti menyebutnya si buta. Namun jika ada
ucapan yang bagus, itu lebih baik.
Atas dasar alasan nomor satu sampai empat, kami merasa hal ini
sangat perlu disampaikan kepada umat secara luas, semata-mata
menghendaki kebaikan dan kemurnian akidah dan pemahaman yang
benar.
Ada dua bagian pernyataan Maulana Saad yang kontroversial:
Pertama: yang berkenaan dengan internal Jama’ah Tabligh, yaitu
masalah tertib-tertib dakwah.
Kedua: yang menyangkut akidah, tafsir, dan fikih.
Yang ingin kami sampaikan di sini adalah pernyataan-pernyataan
kontroversial beliau dalam masalah-masalah agama, baik akidah, tafsir
Qur`an maupun fikih.
Hampir 20 tahun, Maulana Sa’ad telah keluar dari jumhur
mufassirin dan muhadditsin Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dalam
menafsirkan Al-Qur`an dan hadits serta berijtihad sendiri, padahal
beliau belum memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Lalu ijtihadnya
disampaikan di depan umum, sehingga memunculkan protes dari para
ulama di India dan negara-negara lainnya. (Dakwah wa Tabligh Ka Azhim Mehnat

Ke Maujudah Halat, hlm. 4).

50 Pernyataan Kontroversial MS:
No.
Bidang Akidah
1. “... kalian berpikir bahwa hidayah di tangan Allah. Seandainya
hidayah di tangan Allah, mengapa Allah mengutus para
Anbiya? Untuk menurunkan hidayah, Allah mengutus para
nabi. Hidayah adalah efek dari usaha. Orang-orang telah
menerima hidayah adalah karena usaha dari para Anbiya.
Anbiya tidak menyebarkan hidayah dengan ketawajjuhan dan
kerohanian mereka...” (Saad Ghumrahi-Majelis Ulama Afrika Selatan, hlm. 90).
2. “... Tiga tempat yang suci adalah; Mekkah al-Mukarramah,
Madinah
al-Munawwarah
dan
Banglawali
masjid,
Nizhamuddin...;
(Beliau tidak menyebutkan Baitul Maqdis pada urutan ketiga,
justru menyebut Banglawali masjid di India). (Jawabat ki Haqiqat, hlm.
5).

“Ingatlah kalian. Muliakanlah tempat ini. Di seluruh dunia,
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tempat yang layak dimuliakan, ditaati, diikuti dan diagungkan
setelah Mekkah dan Madinah adalah Nizamuddin ini.”
3.

(Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 14).

4.

“Ikhtiyar atas asbab dengan mengharap kepada Allah, ini
bukanlah tawakkal. Hal seperti ini, orang tidak beriman pun
paham....” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 18).
“Enam sifat Tabligh adalah kesempurnaan agama” (Maulana Saad

5.

“Thariqat itu berbeda dengan jalan kenabian..” (Maulana Saad se

6.
7.

8.
9.

se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 11).
Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 19).

“Mukjizat tidak dikhususkan kepada para Nabi, tetapi juga
turun kepada selain nabi..” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi
Wujuhat, hlm. 11).

Maulana Saad sering berkata, “Saya tahu...saya tahu karena
saya berbicara dari sisi Allah langsung.” Ucapan ini sangat
berbahaya karena seakan-akan ia telah mengaku mendapat
wahyu dari Allah. (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm.
12).

“Tidak ada tempat untuk mendapatkan hidayah kecuali masjid.”
(Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 10).

“...Ini adalah sesuatu uang sudah diputuskan, bahwa markas
adalah di sini di Nizamuddin sampai kiamat.” (Maulana Saad se
Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 14).

No.
Bidang Fikih (Hukum Islam)
1. “... Menerima upah dari mengajarkan agama itu lebih buruk
daripada upah pelacur....; mengajarkan agama untuk upah
adalah menjual agama. Pelacur akan masuk surga lebih dahulu
sebelum orang yang mengajarkan agama demi upah.” (Darul Ulum
2.

Deoband ke Mauqif, hlm. 27).

“... Shalatnya orang yang membawa handphone berkamera di
sakunya itu tidak sah. Dapatkan fatwa sebanyak yang kamu
mau dari ulama mana pun. Mendengarkan dan membaca AlQur’an di hp yang berkamera adalah aib bagi Al-Qur’an, tidak
ada pahala padanya. Berdosalah orang yang melakukannya.
Tidak ada pahala yang didapat. Karena dengan demikian Allah
akan mencabut seseorang dari kemampuan mengamalkan AlQur’an. Ulama yang berfatwa membolehkan dalam hal ini,
menurut saya mereka adalah Ulama Suu’ (buruk). Hati dan
pikiran mereka telah terpengaruh oleh orang Kristen dan
Yahudi. Mereka adalah ulama yang sangat bodoh. Menurut
saya, ulama yang berfatwa membolehkan (hp berkamera),
hatinya tidak memiliki kehebatan Kalamullah. Saya
mengatakan ini karena satu ulama besar berkata kepada saya:
“Apa yang salah dengan itu?” Saya katakan bahwa hati ulama
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

ini tidak memiliki kehebatan Allah, walaupun jika dia belajar
(hadits) Bukhari. Padahal orang non- Muslim pun bisa
mempelajari Bukhari.....; (Darul Ulum Deoband ke Mauqif, hlm. 27).
“Membaca Al-Qur`an melalui handphone adalah sama dengan
minum susu dari pispot (tempat kencing).” (Maulana Saad se Ulama ke
Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 12).

“... Jihad hanya ada dalam kerja Tabligh...; (Fatwa Darul Ulum
Deoband, hlm. 2).

“... Setiap muslim wajib membaca Al-Qur’an dengan
memahaminya. Ini adalah wajib. Siapa pun yang
meninggalkannya akan berdosa karena meninggalkan
kewajiban.....; (Darul Ulum Deoband ke Mauqif, hlm. 27).
“... Ilmu agama hanya didapatkan melalui Khuruj dengan
Jamaah Tabligh....; (Fatwa Darul Ulum Deoband, hlm. 2).
“... Tiga syarat taubat sering disebutkan. Tetapi syarat yang
keempat, yaitu Khuruj di jalan Allah terlupakan, sehingga
taubat tidak diterima. Orang sudah lupa persyaratan ini....;
(Darul Ulum Deoband ke Mauqif, hlm. 26).

“Boleh membatalkan amalan fardhu demi khuruj fii sabilillah,
karena baginda Nabi pun membolehkan sahabat berbuka puasa
Ramadhan, demi keluar di jalan Allah.” (Maulana Saad se Ulama ke
Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 14).

“Menghadiri majelis agama di masjid adalah fardhu.” (Maulana
Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 10).

“Pada zaman Rasulullah, ta’lim dilksanakan di masjid bukan di
suffah (tempat khusus di masjid Nabawi). Banyak orang yang
telah salah paham dengan mengatakan bahwa suffah adalah
madrasah.” (Audio, www.muftisays.com).
“...Infaq fi sabilillah itu bukan untuk sembarang kebaikan, tetapi
khususuntuk menghidupkan agama....” (Maulana Saad per Hone Wale
I’tiradhat, hlm. 9).

“...Meninggalkan musyawarah itu lebih besar dosanya daripada
meninggalkan medan jihad...” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi
Wujuhat, hlm. 14).

“...Musyawarah itu lebih penting daripada shalat. Musyawarah
sama pentingnya dengan shalat, bahkan lebih penting lagi..”
(Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 14).

“...Sebagaimana dua jama’ah shalat dalam satu masjid tidak
sah, begitu pula dua musyawarah dalam satu masjid tidak
sah..” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 15).
“Memberikan uang kepada masjid, madrasah dan kerja agama
apapun, itu bukan termasuk membantu agama.” (Maulana Saad se
Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 19).

“...Melakukan dosa secara terang-terangan bukanlah sesuatu
yang memalukan, tetapi melakukan dosa secara sembunyiCATATAN SEORANG SANTRI
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sembunyi adalah sesuatu yang memalukan.” (Audio Ijtima’
17.

18.

Aurangabad).

“...Tanpa tawajjuh, berdzikir kepada Allah merupakan
perbuatan dosa. Ia tidak bertambah dekat, tetapi bertambah
jauh dari Allah.” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm.
12).

“..Orang-orang menyangka bahwa arti nikah adalah khutbah
nikah. Asalnya nikah adalah kawin. Pertemuan suami dan istri
disebut nikah. Pertemuan dua kemaluan adalah nikah.” (Audio,
www.muftisays.com).

No.
Bidang Tafsir
1. “Ayat Al-Qur`an: ‘Menyebarlah kalian di muka bumi dan
carilah karunia Allah..’ [Q.S. Al-Jum’ah], itu adalah jaulah dan
halaqah iman..” (Maulana Saad per Hone Wale I’tiradhat, hlm. 9).
2. “...Ayat Al-Qur`an: ‘Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah
lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain).’ [Q.S.
Al-Ankabut: 45], Dzikrullah (mengingat Allah) adalah dakwah
kepada orang lain.” (Maulana Saad per Hone Wale I’tiradhat, hlm. 10).
3. “Tafsir Al-Qur`an mereka itu tafsir lama. Tafsir saya ini baru.
Dan menurut saya, tafsir Qur`an sayalah yang terbaik. Kalian
semua, bacalah tafsir Al-Qur`an dan renungilah isinya.” (Darul
4.
5.

Ulum Deoband ke Mauqif, hlm. 14,15).

“..Binatang yang bersama Ashabul Kahfi itu bukan anjing,
tetapi singa..” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 12).
“Amalan ijtima’i yang paling besar adalah musyawarah. Di
dalam Al-Qur`an musyawarah disandingkan dengan shalat,
bukan dengan haji, puasa atau zakat.” (Maulana Saad se Ulama ke
Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 15).

No.
Merendahkan Para Nabi, Shahabat dan Ulama
1. “Nabi Musa (Alaihis salaam) meninggalkan kaumnya dan pergi
mengasingkan diri untuk bermunaajaat kepada Allah Ta’aala,
yang hal ini menyebabkan 188.000 orang menjadi sesat.
Padahal Nabi Musa (Alaihis salaam) adalah penanggung jawab
utama. Seorang Penanggung Jawab utama seharusnya tetap
tinggal; tidak meninggalkan kaumnya. Nabi Harun (Alaihis
salaam) hanyalah sekedar pembantu dan mitra kerja.” (Fatwa
2.

Darul Ulum Deoband, hlm. 2).

“...Ketika Rasulullah menikah, semua majelis walimah istri
Rasulullah adalah walimah masnun (yang disunahkan), yaitu
menghidangkan jamuan bauh kurma dan keju. Kecuali ketika
pernikahan dengan Zainab. Daging dan roti telah dihidangkan,
sebab itu Zainab senantiasa berada dalam kefaqiran dan ujian.
Karena Rasulullah telah meninggalkan amalan sunah. Demi
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tuhan! Pernikahan di mana Rasulullah menyimpang dari
norma sebelumnya, pada pernikahan itu sendiri beliau
mengalami penderitaan.” (Audio, www.muftisays.com).
“...Gara-gara Utsman merubah markas Islam dari Madinah,
maka kekhalifahan pun hilang dari bumi Madinah.” (Maulana Saad
se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 14).

“... Banyak para pengajar agama (ustadz), tetapi tidak
memberikan apa-apa manfaat (agama)...; (Maulana Saad per Hone
Wale I’tiradhat, hlm. 18).

“... Apa yang alim ulama telah lakukan hingga hari ini? Para
ulama tidak melakukan apa pun. Segala hal tentang agama
yang tersebar sekarang ini bukanlah dari hasil usaha para
ulama, tetapi hasil dari usaha Jamaah Tabligh. Para ulama
hanya melakukan 4% agama, sedangkan Jemaah Tabligh 96%.
Dan tambahan lagi, bahwa para ulama tidak melakukan kerja
agama semata-mata karena Allah, tetapi melakukannya hanya
karena bayaran....; (Fatwa Darul Ulum Deoband, hlm. 2).
“... Tidak perlu Tazkiyatun Nafs (seperti; Suluk, Khanqah Dzikir,
dsb) untuk mencapai takwa. Dengan hanya keluar bersama
Jamaah Tabligh, semua hal tersebut dapat dicapai....; (Maulana
Saad per Hone Wale I’tiradhat, hlm. 14).

“... Jangan mengambil sembarang ustadz sebagai imam masjid
atau pengajar madrasah, jika ia belum pernah keluar setahun
bersama Jamaah Tabligh. Bahkan sebaiknya pecat ustadz
tersebut dari imam masjid dan pengajar madrasah. Dan jangan
berikan anak-anak perempuan kalian mengawini orang alim
seperti itu....; (Fatwa Darul Ulum Deoband, hlm. 2).
“... Apa pun usaha agama, tetapi tidak ikut usaha Tabligh di
Nizhamuddin, walau berapa banyak pun usaha agama yang
telah ia lakukan, maka itu bukanlah kerja agama....; (Fatwa Darul
Ulum Deoband, hlm. 2).

“... Tidak ada tempat untuk mendapatkan hidayah kecuali
masjid. Cabang-cabang agama di mana agama diajarkan, jika
hubungannya tidak dengan masjid, maka Demi Allah tidak akan
ada agama di dalamnya. Ya, Ta’lim dari agama akan
berlangsung, tetapi itu bukan agama....; (Fatwa Darul Ulum Deoband,
hlm. 3).

“...Ahli-ahli sufi yang shaleh itu tidak membantu agama. Mereka
bisa mendatangkan karomah, tetapi tidak bisa mendatangkan
nusratullah. Semua perilaku ahli sufi itu salah dan
menyebarkan kerusakan..” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi
Wujuhat, hlm. 14).

“...Jangan pernah terkesan dan jangan pernah menanyakan
masail kamu kepada ulama yang tidak pernah terhubung
dengan usaha dakwah.” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi
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Wujuhat, hlm. 11).

No.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Bidang Dakwah
“... Siapa yang tidak pernah keluar 40 hari, maka fikirnya
bukan fikir orang yang beragama, bahkan bukan fikir seorang
muslim....; (Fatwa Darul Ulum Deoband, hlm. 2).
“...Adanya dewan syuro (dalam dakwah) adalah sebesarbesarnya fitnah...” (Audio Ijtima’ Tongi).
“...Dakwah tanpa khuruj itu tidak pernah terbayang pada
zaman sahabat. Orang sekarang memahami dakwah itu tanpa
khuruj. Tidak ada seorang pun sahabat yang mengecualikan
dalam khuruj.” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 15).
“Mengadakan pertemuan-pertemuan berdasarkan profesi
adalah memecah belah umat..” beliau berdalil dengan surat
‘Abasa. (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 14).
“..Pemikiran orang yang membolehkan dakwah dengan alat
atau media adalah pemikiran yang sudah terpengaruh oleh
metode Yahudi dan Nasrani.” (Jawabat ki Haqiqat, hlm. 5).
“...Membawa orang ke masjid dan mendakwahinya adalah
sunnah. Mendakwahkan agama di luar masjid bertentangan
dengan sunnah. Berbicara agama di luar masjid adalah
merusak agama..” (Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm.
10).

“...Keluar dalam Jama’ah Tabligh bukanlah untuk belajar
agama. Belajar agama banyak jalannya. Sedangkan keluar
dalam tabligh ini memiliki maksud tersendiri.” (Maulana Saad se
Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi Wujuhat, hlm. 3).

50 pernyataan kontroversial Maulana Saad tersebut banyak dikritik
oleh para alim ulama, karena 3 penyebab utama:
1. Ghuluww (berlebihan) dalam memaknai dan memahami
dakwah.
2. Mengambil dalil dan berijtihad dengan Al-Qur`an dan hadits
dengan pemikiran sendiri padahal belum memenuhi syarat
ijtihad.
3. Bertentangan dengan jumhur ahlus sunnah wal jama’ah dalam
bidang akidah dan fikih.
E. Fatwa-Fatwa Ulama Dunia Tentang Kesalahan MS.
Para Mufti dan ulama dunia telah berulang kali menasehati Maulana
Sa’ad dari hati ke hati dan bicara empat mata, namun usaha mereka
belum membuahkan hasil dan Maulana Sa’ad masih bersikeras dengan
pendapat-pendapatnya. Akhirnya dengan berat hati mereka
mengeluarkan fatwa-fatwa tentang kesalahan-kesalahan paham
Maulana Sa’ad.
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Madrasah dan Lembaga yang telah berfatwa dan memberikan
penegasan kurang lebih 60 pondok pesantren dan Darul Ulum
disertai 1599 tanda tangan dari para ulama dan mufti di dalam India
dan luar India. 7
Di antara fatwa-fatwa tersebut, yang masyhur dan tersebar luas
adalah fatwa dari Darul Ulum Deoband, India, berikut isi fatwanya:
FATWA DARUL ULUM DEOBAND
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Baru-baru ini permintaan-permintaan yang senada telah diterima
dari banyak ulama dan Masyaikh bahwa Darul Ulum Deoband perlu
menyatakan pendiriannya berkaitan dengan ideologi dan pemikiran
Maulana Sa’ad Al-Kandahlawi. Dan yang terbaru, telah diterima suratsurat dari para Ulama Bangladesh yang terpercaya dan beberapa Ulama
dari negara tetangga (Pakistan), dan juga beberapa Istiftaa (permintaan
Fatwa) dari dalam negeri telah sampai kepada Darul-Ifta di Darul-Ulum
Deoband.
Tanpa ingin terlibat dalam perbedaan pendapat dan konflik di dalam
Jamaah Tabligh dan urusan internalnya, kami ingin mengatakan bahwa
sejak beberapa tahun terakhir, kami telah menerima surat-surat dan
permintaan fatwa tentang ideologi Maulana Muhammed Sa’ad AlKandahlawi. Sekarang, setelah diselidiki, telah terbukti bahwa, dalam
Bayan-bayannya, terdapat penjelasan Al-Qur`an dan Hadits yang tidak
benar atau tidak sesuai, penafsiran yang salah dan Tafsir bir Ra`yi.
Beberapa
pernyataannya
tidak
menghormati
Para
Nabi
‘Alaihimussalaam, sementara banyak pernyataannya yang keluar batas
dari pemahaman Ummat dan Ijmaa’ kaum Salaf.
Dalam beberapa hal Fikih juga tanpa dasar apapun, pendapatnya
bertentangan dengan Fatwa Darul Ifta` yang telah teruji dan disepakati
bersama dan dia menekankan pandangan barunya pada masyarakat
umum. Dia juga sangat menekankan pentingnya usaha Tabligh
sedemikian rupa sehingga cabang-cabang Agama yang lainnya dikritik
dan diremehkan.
Cara mengamalkan usaha Tabligh oleh kaum Salaf juga ditentang,
karena berkurangnya rasa hormat kepada Ulama besar dan Kaum Salaf,
dan lebih dari itu mereka diremehkan. Perilakunya sangat berbeda dari
penanggung jawab Tabligh sebelumnya, yaitu; Hazrat Maulana Ilyas AlKandahlawi (Rahmatullahi alaih), Hazrat Maulana Yusuf AlKandahlawi (Rahmatullahi alaih) dan Hazrat Maulana In'aamul Hasan
Al-Kandahlawi (Rahmatullahi alaih).
Berikut ini adalah beberapa kutipan yang kami terima dari
7

“Menyingkap Kabut”, karya Ust. Andi Abdurrahman.
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Bayan Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandahlawi yang terbukti telah
dikatakan olehnya:
 “Nabi Musa (Alaihis salaam) meninggalkan kaumnya dan
pergi mengasingkan diri untuk bermunaajaat kepada Allah Ta’aala,
yang hal ini menyebabkan 188.000 orang menjadi sesat. Padahal
Nabi Musa (Alaihis salaam) adalah penanggung jawab utama.
Seorang Penanggung Jawab utama seharusnya tetap tinggal; tidak
meninggalkan kaumnya. Nabi Harun (Alaihis salaam) hanyalah
sekedar pembantu dan mitra kerja.”
 “Naql-o-Harkat (khuruj) dibutuhkan sebagai syarat untuk
melengkapi dan menyempurnakan taubat. Kebanyakan orang tahu
tiga syarat taubat tetapi mereka tidak tahu yang keempat. Mereka
sudah melupakannya. Apa itu? Khuruj! Orang sudah melupakan
syarat ini. Seseorang telah membunuh 99 orang. Dia pertama kali
bertemu dengan seorang ‘Alim tetapi orang ‘Alim ini membuatnya
putus asa. Dia kemudian bertemu dengan seorang ‘Alim yang lain.
Orang ‘Alim ini menyuruhnya pergi ke suatu tempat tertentu.
Pembunuh ini melakukan Khuruj, maka Allah Ta’ala menerima
taubatnya. Dari sini dapat dipahami bahwa Khuruj adalah syarat
untuk bertaubat. Tanpa itu, taubat tidak diterima. Orang sudah
melupakan syarat ini. Tiga syarat taubat sering dibicarakan, tapi
syarat keempat, yaitu Khuruj dilupakan.”
 “Tidak ada tempat untuk mendapatkan hidayah kecuali Masjid.
Cabang-cabang Agama dimana hanya agama yang diajarkan, tapi
jika tidak ada hubungannya dengan masjid, maka, demi Allah tidak
akan ada agama di dalamnya! Ya, pengajaran agama memang
terwujud, tetapi itu bukanlah Agama!” (Dalam kutipan ini, maksud
Maulana Muhammad Saad bukanlah mengenai persoalan melakukan
sholat di masjid; tapi yang dia maksudkan adalah membawa orang ke
dalam masjid untuk berbicara tentang agama. Ini adalah ideologinya
yang khas (detil-detilnya terdapat di dalam dokumen audio).
Menurutnya, berbicara tentang agama di luar Masjid adalah
bertentangan dengan Sunnah dan bertentangan dengan cara para Nabi
‘Alaihimussalam dan para Shahabat Radhiyallahu ‘anhum ‘ajma’in.
 “Mengajarkan agama demi untuk mendapatkan upah berarti
menjual agama. Orang–orang yang melakukan zina akan memasuki
surga sebelum orang-orang yang mengajarkan Al-Qur`an demi untuk
mendapatkan upah.”
 “Menurut saya, mengerjakan Sholat dengan membawa ponsel
berkamera di dalam saku itu, shalatnya tidak sah. Silakan mencari
fatwa dari ulama sebanyak yang kalian mau! Mendengarkan dan
melafalkan Al-Qur`an dari telepon berkamera adalah pelecehan
terhadap Al-Qur`an. Seseorang akan berdosa dengan melakukan hal
itu. Tidak ada pahala yang akan diperoleh. Kalau melakukan hal itu,
Allah Ta'ala akan mencabut seseorang dari kemampuan
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mengamalkan Al-Qur`an. Ulama yang memberi Fatwa tentang
bolehnya hal ini, menurut saya, mereka adalah Ulama suu` (Ulama
sesat). Hati dan pikiran mereka telah terpengaruh oleh orang Kristen
dan Yahudi. Mereka adalah Ulama yang sangat bodoh. Menurut saya,
orang ‘Alim manapun yang memberi fatwa mengizinkan hal tersebut,
maka demi Allah Ta'ala, hatinya sama sekali tidak memiliki kebesaran
kalam Allah Ta'ala. Saya mengatakan hal ini karena seorang Alim
besar pernah berkata kepada saya: “Apa yang salah dengan hal itu?”
Saya mengatakan bahwa hati orang ‘alim ini tidak memiliki
kebesaran Allah Ta’ala, meskipun dia hafal kitab hadits Bukhari luar
kepala. Bahkan orang non-Muslim pun bisa hafal kitab hadits
Bukhari.”
 “Wajib bagi setiap muslim untuk membaca Al-Qur`an dengan
memahaminya. Ini adalah wajib. Ini adalah wajib. Siapa pun yang
meninggalkan tindakan wajib ini akan mendapatkan dosa yang
dikarenakan meninggalkan amalan yang hukumnya wajib.”
 “Saya tercengang ketika ditanya; “Dengan siapakah Anda
memiliki jalur perbaikan diri (Islaahi Ta’alluq)?” Mengapa tidak
dikatakan, bahwa perbaikan diri saya adalah dengan usaha dakwah
ini? Perbaikan diri saya adalah dengan usaha dakwah. Yakinilah
bahwa amal dakwah ini bukan hanya cukup untuk perbaikan diri,
lebih tepatnya, hal ini “menjamin” perbaikan diri. Saya telah
merenungkan secara mendalam, bahwa sebenarnya inilah alasan
mengapa mereka yang terlibat dalam usaha tersebut tidak bisa
berpegang teguh dengan amal ini. Saya bersedih atas orang-orang
yang duduk di sini dan mengatakan bahwa enam sifat bukanlah
agama yang sempurna. Orang yang menjual susu dan dia sendiri
mengatakan bahwa susunya rasanya masam, dia tidak akan bisa
menjalankan bisnis susu. Saya benar-benar terkejut ketika salah satu
ahbab kita meminta cuti selama sebulan dan mengatakan bahwa dia
ingin melakukan i'tikaaf dengan kumpulan tertentu. Saya katakan,
“Wahai Syekh, hakikatnya sampai sekarang orang-orang yang seperti
Anda belum bergabung dengan amalan dakwah dan ibadah. Anda
telah menghabiskan setidaknya 40 tahun dalam usaha tabligh. Setelah
menghabiskan masa 40 tahun dalam usaha tabligh seseorang
mengatakan bahwa ia ingin pergi/meninggalkan usaha ini karena ia
ingin pergi ber-I'tikaaf selama satu bulan. Saya katakan bahwa orang
yang meminta izin meninggalkan usaha dakwah untuk melakukan
ibadah, bagaimana dia bisa memperbaiki Ibadahnya tanpa menjalani
usaha dakwah? Saya mengatakan dengan sangat jelas bahwa
perbedaan antara A'maal Nubuwwat (Kenabian) dan A'maal
Wilaayat (Kewalian), hanyalah pada tidak adanya khuruj (Naql-oHarkat). Saya mengatakan dengan amat sangat jelas bahwa kita
membuat tasykil bukan semata pergi keluar untuk belajar Agama,
karena ada jalan lain untuk belajar agama. Mengapa perlu keluar
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hanya untuk usaha da’wah semata? Jika tujuanmu adalah untuk
belajar agama, maka belajarlah di madrasah, belajarlah di Khaanqah
(tempat berdzikir).”
Beberapa kutipan dari bayan-bayannya juga telah membuktikan yang
mana menjadi sangat jelas bahwa Maulana Muhammad Saad AlKandahlawi telah mempersempit makna Dakwah -yang sebenarnya
bermakna sangat luas– menjadi terbatas hanya pada bentuk
pergerakan Jamaah Tabligh saat ini. Hanya bentuk inilah yang
dinyatakan sebagai jalan Para Nabi ‘Alaihis salaam dan para Sahabat
Radhiyallaahu ‘anhum. Hanya dengan bentuk spesifik inilah yang
dianggap sebagai Sunnah dan jalannya Para Nabi ‘Aalaihis salaam,
padahal sudut pandang yang benar bagi sebagian besar umat Islam
ialah bahwa usaha dakwah dan tabligh adalah perintah yang universal,
dan syariat tidak menetapkan bentuk/cara tertentu; yang jika
meninggalkan bentuk tertentu tersebut, akan bisa diartikan sebagai
meninggalkan Sunnah.
Di setiap masa yang berbeda, usaha dakwah dan tabligh mempunyai
bentuk yang berbeda-beda pula. Tidak pernah ada satu masa pun
dimana perintah Allah untuk berdakwah tidak dijalankan sama sekali.
Setelah masa para shahabat Radhiyallahahu ‘anhum; para tabi’in, para
tabi’ut tabi’in, para tokoh mujtahidin, para fuqoha (ulama ahli fiqh),
para muhadditsin (ahli hadits), para masyaikh, para wali Allah, dan
sekarang ini para ulama besar kita, membuat berbagai cara yang
berbeda-beda untuk menghidupkan agama dalam skala global. Untuk
singkatnya, kami hanya menyebutkan beberapa hal. Selain hal-hal yang
telah tersebut di atas, masih banyak poin-poin lain yang
menunjukkan bahwa pemikiran Maulana Muhammad
Sa’ad yang bertentangan dengan pendapat Jumhur Ulama,
dan mengindikasikan adanya ideologi baru. Telah sangat jelas bahwa
pandangan-pandangan semacam itu adalah salah, sehingga tidak
diperlukan lagi untuk merinci kesalahan pendapat tersebut di sini.
Bahkan sebelumnya, dalam banyak kesempatan, perhatian mereka
sebenarnya sudah tertuju pada poin-poin tersebut, melalui surat-surat
yang dikirimkan oleh Darul Ulum Deoband kepada mereka. Hal ini juga
menjadi perhatian delegasi dari Bangla Wali Masjid dalam program
Ijtima’ tabligh di Darul Ulum waktu itu. Tapi tidak pernah ada balasan
dari surat-surat tersebut yang kami terima.
Jamaah Tabligh adalah murni jamaah agama, yang tidak dapat
dibiarkan berjalan terlepas begitu saja dari ideologi/pemahaman
mayoritas umat dan para ulama besar Rahmatullahi alaihim, baik
secara keyakinan maupun amaliyah. Para Ulama yang haq tidak akan
pernah bisa sepakat dan tidak juga bisa berdiam diri melihat adanya
pelecehan terhadap para Nabi ‘Alaihimussalam, ideologi-ideologi yang
menyimpang, tafsir bi ra`yi, penjelasan-penjelasan aneh tentang hadits
dan atsar. Karena ideologi-ideologi semacam ini nantinya akan
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menyebabkan menyimpangnya keseluruhan Jama’ah dari jalan
kebenaran, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya pada
beberapa jama’ah agama dan gerakan Ishlah yang lain.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, kami menganggapnya
sebagai tanggung jawab agama, untuk menginformasikan kepada umat
pada umumnya dan khususnya saudara-saudara dari usaha tabligh,
bahwa:
Karena kurangnya ilmu, Maulana Muhammad Sa’ad AlKandahlawi telah menyeleweng dari jalan Jumhur Ulama
Ahlus Sunnah wal Jama’ah, dalam ideologinya dan dalam
penjelasan-penjelasannya tentang Al-Qur`an dan hadits, yang
jelas-jelas merupakan penyimpangan.
Oleh karena itu, pendiaman masalah tidak bisa diterapkan dalam
persoalan ini, karena walaupun ideologi tersebut adalah pendapat
pribadi seseorang, tapi dengan sangat cepat telah menyebar luas di
khalayak ramai.
Kami juga memohon perhatian dari para penanggung jawab dan
orang-orang yang berpengaruh di dalam jama’ah yang moderat dan
bijak, bahwa sebuah usaha perlu segera dilakukan agar Jama’ah -yang
telah dijalankan dengan istiqomah oleh para ulama besar ini- tetap
terjaga di jalan Jumhur Ulama dan jalannya para pimpinan
sebelumnya. Upaya yang sungguh-sungguh juga perlu dilakukan agar
Ideologi-ideologi keliru dari Mulwi Sa’ad yang telah menyebarluas di
berbagai kalangan tersebut bisa diralat. Jika tidak ada tindakan yang
segera dilakukan, dikhawatirkan sebagian besar umat yang tergabung
dalam Jama’ah Tabligh akan menyimpang dan berubah menjadi
sebuah firqoh baatilah (kelompok sesat).
Kita semua berdoa agar Allah Ta’ala melindungi Jamaah ini dan
menjaga agar Jamaat Tabligh tetap hidup dan berkembang dengan
ikhlas sesuai dengan jalan para ulama besar. Aamiin. Tsumma Aamiin.
Tanda tangan dari:
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Catatan:
Pernyataan-pernyataan yang tidak pantas semacam ini pernah
dilontarkan sebelumnya oleh beberapa individu yang terkait dengan
Jamaah Tabligh, yang mana ulama-ulama besar waktu itu -misalnya,
Hazrat Syaikhul Islam Rahmatullahi alaih dan lain-lain- telah
memperingatkan mereka, dan setelah itu orang-orang tersebut berhenti
dari pernyataan semacam itu. Sekarang, justru para pemimpinnya lah
yang melontarkan pernyataan seperti itu; dan bahkan lebih parah dari
sebelumnya, sebagaimana yang telah tampak jelas dari kutipan-kutipan
di atas. Meskipun mereka telah diperingatkan, tetap saja mereka tidak
menaruh perhatian pada peringatan-peringatan tersebut. Karena
situasinya seperti itu, maka untuk menyelamatkan umat dari
penyimpangan, disetujuilah keputusan dan fatwa ini.
Fatwa Darul Ulum Deoband, Madrasah tertua di India ini didukung
oleh ribuan mufti di India, Pakistan, Bangladesh dan ulama-ulama
dunia, di antaranya:
1. Madrasah Mazhahirul ‘Ulum Saharanpur, tempat
Maulana Ilyas, Maulana Zakariyya juga Maulana Sa’ad menimba
ilmu. Setelah bermuysawarah, Madrasah mengeluarkan surat
pernyataan bahwa dalam masalah Maulana Sa’ad dan
Nizamudin, mereka setuju dan mendukung penuh fatwa Darul
Ulum Deoband.
2. Darul Ifta Mahmudiyah, Afrika Selatan mengeluarkan
fatwa yang ditandatangani Mufti Ibrahim Desai. Isinya
menyatakan dukungan penuh terhadap fatwa Darul Ulum
Deoband dan menganjurkan kaum muslimin agar mengikuti
arahan para masyaikh sepuh Syuro Alami.
3. Jami’atul ‘Ulama Mauritius, mengeluarkan pernyataan
dukungan atas fatwa Darul Ulum Deoband dan mendukung para
pembesar Jamaah Tabligh yaitu para masyaikh Syuro Alami.
4. Darul Ifta` Jami’ah Khulafaur Rasyidin, Karachi,
Pakistan, mengeluarkan fatwa bahwa tindakan Maulana Saad
mengangkat diri menjadi amir tidak dapat dibenarkan secara
syara’ dan kemairannya tidak sah.
5. Ijtima’ Ulama Bangladesh 2018, dihadiri kurang lebih 600
ribu ulama dari berbagai madrasah, berikut ini isi kesepakatan
mereka:
A. Pertama: Jumhur ulama Bangladesh telah sepakat bahwa
ada 3 pokok permasalahan seputar Maulana Sa’ad dan
pahamnya:
1. Telah terjadi tahrif (penyimpanggan) pada penafsiran AlQur`an dan hadist.
2. Menganggap rendah usaha agama selain tabligh, seperti
merendahkan ta’lim, tasawuf dan yang lain-lain.
3. Telah keluar dari ushul (kaidah dasar) Hadraji pertama
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Maulana Ilyas, kedua Maulana Yusuf dan ketiga Maulana
Inamul Hasan.
Karena telah menyimpang dari 3 ushul di atas, maka
jumhur ulama Bangladesh telah sepakat bahwa
sekarang ini dalam segi apapun tidak boleh lagi menaati
Maulana Saad dan mentaati dia adalah suatu kebatilan.
B. Kedua: Maulana saad telah melawan Sistem syura yg
dibentuk hadraji Maulana Inamul Hasan dan MS telah
mengklaim dirinya sebagai Amir, saya adalah Amir, maka ini
adalah bertentangan dengan syariat karena itu apa saja
keputusan Maulana Saad di markas Kakrail tidak akan
ditaati.
C. Ketiga: Perkara-perkara yang disepakati Darul ulum
Deoband dan penjelasan yang diterbitkan Darul Ulum
Deoband bahwa Maulana saad telah melenceng dari aqidah
Ahlussunnah Wal Jama’ah dan membuat suatu firqah baru,
maka atas dasar ini tidak boleh lagi di Bangladesh datang
jama’ah maupun perorangan dari Nizamuddin. Jika markas
Nizamuddin mengantar jama’ah disuatu kabupaten atau
muhalla maka tidak diperbolehkan buat kerja.
D. Keempat: Ushul-ushul dakwah tabligh yang telah diberikan
oleh Maulana Ilyas, Maulana Yusuf dan Maulana Inamul
Hasan yang sedang dijalankan di seluruh dunia akan
senantiasa dilaksanakan sampai masa yang akan datang,
karena itu seluruh markaz Bangladesh harus menjalankan
ushul 3 hadraji tersebut dan akan senantiasa di bawah
pengawasan para ulama. Tidak boleh ada tertib baru apapun.
Kakrail, Medan tonggi dan semua markas-markas di
kabupaten-kabupaten hanya menjalankan kerja dakwah
tabligh dengan ushul-ushul 3 hadraji. Ushul dari Maulana
Saad tidak akan ditaati.
E. Kelima: Syuro-syuro di Masjid Kakrail yang telah mengikuti
aqidah salah Maulana Saad tidak layak lagi menjadi Syura.
Mereka tidak ditempatkan sebagai syura lagi dan diumumkan
bahwa mereka tidak boleh lagi menjadi syura dan faisalah.
F. Keenam: Berdasarkan musyawarah dengan pihak
pemerintah di Ijtima Tonggi 2018, Ijtima Tonggi 2019 sudah
ditetapkan tanggalnya yaitu ijtima sesi pertama 18, 19, 20
Januari 2019 dan sesi kedua 25, 26, 27 Januari 2019.
Jumhur ulama Bangladesh sudah sepakat atas 6 keputusan ini
dan berdasarkan 6 keputusan inilah kerja tabligh di Bangladesh
akan berjalan. Jazakumullah.
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Naskah Asli Fatwa Darul Ulum Deoband:
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F. Fakta Lapangan: Banyak Tindakan Pengusiran dan
Kekerasan Oleh Pengikut MS.
Tindakan menolak dan mengusir jama’ah yang hendak beri’tikaf dan
mengadakan program dakwah tidak dibenarkan (haram) dengan
alasan apapun, selama mereka tidak menyimpang dari ajaran Ahlus
Sunnah wal Jama'ah. 8 Bahkan ancaman atas perbuatan tersebut sangat

َ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ٰ
�ِ �جد ٱ�ِ أن يذكر �ِيها ٱسمهۥ وس
ِ �﴿ومن أظلم مِمن منع م
َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ٰٓ َ ْ ُ ٓ َ َ َ
َ وها ٓ إ َّ� َخآ�ف
ۡي َول َ ُهم
ٞ ِ�ۚ ل َ ُه ۡم ِ� ٱ ُّ� ۡ� َيا خ ِۡز
ِ خرابِها ۚ أول�ِك ما �ن لهم أن يدخل
ِ
ٞ ِاب َعظ
ٌ � ٱ�خ َِرة ِ َع َذ
﴾١١٤ يم
ِ
berat, Allah Ta’ala Berfirman:

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang
menghalang halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya,
dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya
masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada
Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat
siksa yang berat.” [Q.S. Al-Baqarah: 114].
Imam Ash-Showi Rahimahullah menjelaskan tafsir ayat ini dalam
kitabnya:

: ﻣﺎ ﻧﺼﻪ٨٠  ص١ ﺗﻔﺴ� الﺼﺎوي ج
َ )وﻣﻦ أﻇﻠﻢ( أي ﻻ
أﺣﺪ أﻇﻠﻢ )مﻦ ﻣﻨﻊ مﺴﺎﺟﺪ اﷲ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﻤﻪ( ﺑﺎلﺼﻼة
 اﺘﻟﻘﺪﻳﺮ ﻻ أﺣﺪ أﻇﻠﻢ مﻦ ﻣﻨﻊ مﺴﺎﺟﺪ اﷲ....  )ﻗﻮﻪﻟ مﻦ ﻣﻨﻊ( إﻰﻟ أن ﻗﺎل.واﻟتﺴبﻴﺢ
 واﻤﻟﻨﻊ إﻣﺎ ﺑﻐﻠﻘﻬﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻨﻟﺎس ﻋﻨﻬﺎ أو ﺨﺗﺮ�ﺒﻬﺎ أو أ�ﻞ ر�ﻌﻬﺎ أو.ﻣﻦ ذﻛﺮ اﺳﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ
. واﻟﻌﺮﺒة ﺑﻌﻤﻮم الﻠﻔﻆ ﻻ ﺨﺑﺼﻮص الﺴﺒﺐ.اﺘﻟﻔﺮ�ﻂ ﻲﻓ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ

Artinya:
Firman Allah (“Dan siapakah yang lebih aniaya”) artinya tidak ada
yang lebih aniaya (daripada orang yang menghalang-halangi
menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya”), dengan shalat dan
bacaan tasbih. Firman-Nya: Daripada orang yang menghalanghalangi, ....sampai perkataannya...pengertiannya tidak ada yang lebih
aniaya daripada orang yang menghalang-halangi dzikir menyebut

PCNU Kabupaten Jepara telah mengadakan bahsul masail yang dihadiri para ulama besar. Di
antara permasalahan yang dibahas yaitu hukum mengusir jama’ah tabligh dari masjid.
Keputusan yang diambil: hukumnya HARAM dengan alasan apapun selagi mereka tidak
menyimpang dari ajaran Ahlus sunnah wal jama’ah.
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asma Allah Ta’ala di masjid-masjid-Nya. Tindakan menghalangi
itu adakalanya dengan menguncinya, mengosongkan dari
orang yang memakmurkannya, merobohkannya, memakan
pendapatannya atau ceroboh dalam menunaikan hakhaknya. Yang dipandang adalah umumnya lafal bukan
sebab yang khusus.
Tindakan pengusiran para da’i dari masjid-masjid termasuk
perbuatan yang diancam dalam ayat di atas. Na’udzu billah min dzalik.
Sejak 2017 sampai detik ini, telah terjadi tindak kekerasan,
intimidasi, pengusiran yang dilakukan oleh pengikut-pengikut MS
terhadap jama’ah-jama’ah dakwah yang dikirim dari markas SA, baik di
dalam negeri ataupun di luar negeri, bahkan di negara awal bangkitnya
usaha dakwah dan tabligh yaitu di India.
Ini merupakan pukulan telak bagi kaum muslimin pada umumnya
dan bagi para aktifis dakwah pada khususnya, kenapa?
Aktifis dakwah yang seharusnya menunjukkan akhlak baginda Nabi
Shallallahu ‘alahi wa sallam ketika berdakwah justru bertindak
sebaliknya, bahkan kepada saudara muslim sendiri yang juga aktifis
dakwah.
Persatuan dan toleransi yang harusnya dijaga justru dikoyak-koyak.
Hal ini memberikan kesan buruk ajaran Islam bagi orang-orang Islam
awam dan non muslim.
Sumber utama tindakan-tindakan pengusiran ini menurut hemat
kami adalah fanatik berlebihan dan arahan dari atasan yang kurang
hati-hati atau mungkin disalahartikan oleh pengikutnya. Waktu Ijtima’
MS di Cikampek, Maulana Saad dan para penanggung jawab masingmasing provinsi duduk dalam musyawarah dan memutuskan beberapa
keputusan, di antaranya: “Bila ada jama’ah dari SA datang di
halaqah atau mahalah yang ada ahbab Nizamudinnya (MS),
maka jama’ah diarahkan ke masjid yang belum ada ahbab
Nizamuddinnya.”
Kata-kata ‘Diarahkan ke masjid yang tidak ada ahbab MS’ inilah
yang memicu pengusiran dan tindak kekerasan. Rata-rata pelaku
berdalih bahwa tindakannya merupakan hasil keputusan musyawarah
di Cikampek dengan Maulana Saad. Padahal, jam’aah-jama’ah SA yang
datang sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan-peraturan
di negara kita. Apalagi tindakan-tindakan pengusiran kepada para
muballigh dari negera tetangga seperti India, Pakistan, Arab, Afrika
Selatan dan lainnya bisa mengganggu stabilitas hubungan bilateral
negara kita dengan negara-negara tersebut, karena warga negara
mereka bisa terancam keamanannya.
Dengan melihat realita seperti itu dan tidak adanya ketegasan dari
atasan pengikut MS terhadap tindakan jama’ahnya, semakin
memperkuat pilihan kami untuk ikut arahan masyaikh sepuh Syuro
Alami.
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Berikut ini berbagai tindakan kekerasan dan pengusiran yang
dilakukan pengikut-pengikut MS yang kami himpun sejak Januari 2018.
Yang baru tercatat sekitar 27 kasus. Astaghfirullah. 9
Waktu
19 Januari
2018
20 Januari
2018

Januari 2018

Kejadian
Pemukulan oknum MS kepada jama’ah SA di Ternate.
Pelaku: Yamin Mustofa (dipenjara 1 bulan). Korban: M.
Iman.
Pengeroyokan orang-orang MS terhadap pengurus
Yayasan masjid yang ikut SA di Riau.
Korban: Muslim
Pelaku: Saprizal alias Sapmedan cs.
Pelaku: Tamsul
Korban: Mujiburohman.
Kronologis: pengajian pelajar yang diadakan jama’ah SA
sedang berlangsung, lalu korban di seret keluar masjid,
di tampar di pipi.
Pengusiran jama’ah jalan kaki H. Maimun di Masamba.

Februari
2018
Februari
Pengusiran jamaah Kerung-Kerung Makassar di Lepo
2018
Lepo, Pelaku: Arif Nur cs.
3 Maret 2018 Pengusiran jama’ah Palu di Muna, Sulawesi Tenggara.
Amirnya Ust. Abdul Malik.

Semua tindakan kekerasan dan intoleran ini sudah dicatat oleh seorang advokat bernama Bp.
Gelar Adhi Prinanda, S.H dari Solo lengkap dengan bukti audio dan visual beserta dengan
pasal-pasal pelanggarannya.
9
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15 Maret
2018

Terjadi tindakan pengusiran jamaah SA Gujarat dari
India yang sedang berdakwah di Londrang Jambi,
kronologis: Jamaah India diputuskan untuk berdakwah
di dua tempat, yang pertama Masjid di Rantau Panjang,
yang kedua Masjid di Rondang, dan telah diijinkan oleh
Pengurus kedua Masjid dan Aparat Desa setempat.
Kemudian hari Kamis pada tanggal 15 Maret 2018
Buyung Iskandar mendapat telpon dari Pak Rojali yang
menyampaikan pesan Suhaimi alias Huzaifah, esensinya
bahwa hari jumat jamaah Gujarat dari India jangan
sekali-kali dibawa masuk ke Londrang. Tetapi karena
niat kami berdakwah karena ALLAH maka jamaah
Gujarat dari India tetap masuk ke Londrang, pada
sekitar pukul 15.00. Ketika jamaah India masuk dan
hendak meletakkan perbekalannya di masjid, kemudian
Saadiyah atas nama Suhaimi alias Huzaifah datang
untuk mengusir jamaah India tersebut, terjadilah
keributan antara Saadiyah tersebut dengan Hermanto
Bugis dan Syafei.

Maret 2018
April 2018

Pengusiran jamaah Palu di Raha. Pelaku: H. Nasir Cs.
Pengusiran jamaah Nisab 3 hari asal kota Kendari di
Unaaha konawe. Pelaku: Sulhan, Mansur.
Pembacokan jamaah 40 hari di kota Kendari, kecamatan
Baruga.
Pelaku: Tamsul
Korban: Muhammad Buldar
Di Batam Kepri, Jamaah santri Darul Umum Kubang
Pekan baru, didatangi dan disuruh masuk markas MS,
kemudian jamaah dialihkan dari masjid tersebut,
setelah nya 3 mesjid kemudian, digerebek 50 orang,
dijemput ke markas MS, rute diarahkan ke pulau-pulau
kecil agak jauh dari kota, supaya orang SA di Batam
tidak bisa memantau.
Jamaah lokal gerak 4 jalan kaki posisi di Sei Bengkal
Tebo, Jambi diusir dengan didatangi gerombolan MS
sampai pindah rute ke lain halaqoh.
Di Bangko, Jambi. Jama’ah santri, ada satu korban
penganiayaan terjadi tgl 16 mei 2018 yg di Bangko
Merangin Jambi, sehari sebelum puasa.
Jamaah Santri Krincing diusir di Majalengka padahal di
bulan suci Romadhon.

April 2018

Mei 2018

Mei 2018
16 Mei 2018
Mei 2018
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Mei 2018
Mei 2018

Mei 2018
Mei 2018
Mei 2018
Mei 2018
Mei 2018
Mei 2018
Mei 2018

11 Juli 2018

Juli 2018
24 Juli 2018
14 Agustus
2018

Jamaah ustadz Sarbini Jakarta diusir di Palembang.
Karena tidak suka dengan kehadiran jama’ah Arab,
imam masjid yang ikut MS marah-marah dan
menendang-nendang galon air minum di dekat tempat
jama’ah beristirahat.
Jama’ah Arab dari Yaman diusir di Bima, NTB.
Jama’ah dari Cirebon diusir di Pangandaran di bulan
suci Romadhon.
Jama’ah santri Krincing diusir di Masamba di bulan suci
Romadhon.
Jama’ah Bandung diusir di Tasik pada bulan suci
Ramadhan, kemudian diusir lagi ketika di Kuningan.
Jama’ah Pakistan 1 th jalan kaki rute Balikpapan,
Samarinda, ketika di daerah Manggar diusir oleh
seorang ustadz pengikut MS.
Pengusiran jama’ah Bp. Abdullah Awang di Singaparna
Terjadi pemukulan terhadap Ust. Fadhil alumni
Temboro yang ikut SA di Sukabumi dilakukan oleh
oknum MS sewaktu jama’ah Bp. Abdullah Awang gerak
di sana.
11 Juli Masjid Sirojul Hidayah, Kupang cabang dari
Ponpes Darul Mukhlasin Magelang. Sekarang masjid ini
berubah nama menjadi Madinatul Aqsha. Pimpinan
pesantren Ustadz Nur Salim SA. Beliau diultimatum
agar meninggalkan rumah dan diberi waktu oleh
pengikut MS selama 3 hari dengan ancaman listrik dan
air akan diputus. Sebelumnya, pengikut MS sudah
memotong pipa air yang mengarah kerumah ustadz Nur
Salim sebanyak dua kali.
Jama’ah Pakistan diusir di Ngawi
Jamaah Afrika Selatan diusir di Palembang.
Jamaah Jakarta diangkut secara paksa ke markas
pengikut MS di Pangandaran.

G. Perbandingan Alumni dan Santri SA maupun MS.
Sebetulnya hujjah dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas
sudah cukup sebagai dasar untuk mengikuti arahan masyaikh Syura
Alami, namun kami ingin menampilkan realita yang terjadi pasca
ikhtilaf dan juga pengaruhnya bagi pemikiran dan tindakan nyata para
pengikut masing-masing kubu, khususnya kalangan alumni dan santri
Pondok Pesantren Payaman karena memang tulisan ini dibuat dari
sudut pandang santri.
Pasca ikhtilaf, sebagian besar bahkan hampir semua alumni dan
santri mengikuti langkah Romo Kyai dalam menentukan pilihan ke SA,
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namun ada segelintir alumni maupun santri yang masih bersikukuh
pada pendiriannya tetap ikut MS.
Setelah melihat langsung di lapangan, kami menganalisa dan
menemukan adanya beberapa perbedaan antara alumni dan santri yang
ikut SA dan MS.
Kami tuliskan secara ringkas sebagai berikut:
SA
Masih menjaga adab dan ta’zhim
kepada
Romo
Kyai,
Hafizhahullah buktinya:
(a)
Ketika
Romo
Kyai
Hafizhahullah mengunjungi kota
mereka, mereka akan segera
sowan dan mengikuti majelismajelis pertemuan alumni yang
diadakan.

MS
Berkurang adab dan ta’zhimnya
kepada
Romo
Kyai
Hafizhahullah, buktinya:
(a)
Ketika
Romo
Kyai
Hafizhahullah mengunjungi kota
mereka, maka mereka enggan
menjumpai
beliau
dan
mengemukakan
alasan-alasan
yang dibuat-buat. Padahal Romo
Kyai dalam majelis alumni
biasanya hanya membicarakan
perkembangan
pesantren.
Padahal adab seorang murid
kepada gurunya ketika beliau
berkunjung hendaknya segera
sowan, sebagaimana dalam kitab
Ta’limul muta’allim. 10
(b) mengeluarkan pernyataan
yang kurang sopan, seperti: “Saya
mondok di Romo Kyai 9 tahun,
tapi ikut Nizamuddin kan sudah
25 tahun, jadi saya lebih memilih
ikut Nizamuddin (MS).” 11

10 Suatu hari Syaikh Al-Hulwani, seorang mujtahid dalam madzhab Hanafi, guru para ulama

(w. 448 H) keluar dari kota Bukhara dan singgah beberapa hari di pedesaan karena suatu
urusan penting. Setelah mengetahui kedatangan beliau, santri-santri beliau segera sowan
mengunjungi beliau, kecuali Qadhi Bakr bin Muhammad Az-Zarnuji. Pada kesempatan yang lain,
ketika Qadhi Bakr menemui gurunya, Syaikh Al-Halwani bertanya: “Mengapa kemarin engkau
tidak mengunjungiku?” Qadhi Bakr menjawab, “Maaf tuan, saya sibuk merawat ibuku” beliau
berkata: “Engkau dianugrahi panjang usia, tetapi tidak mendapat anugrah buah manisnya
belajar.” Lalu kenyataanya seperti itu, hingga sebagian banyak waktu Az-Zarnuji digunakan
tinggal di pedesaan yang membuatnya kesulitan belajar. (Ta’limul muta’allim, hal. 19).
11 Pernyataan ini dibantah oleh Ust. Khoiruddin: “Berarti kalau kamu di perut ibumu cuma 9
bulan sedangkan di dunia sudah 40 tahun, berarti kamu lebih milih dunia daripada ibumu,
oo...anak durhaka!”
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Cenderung rasional dan cerdas
dalam
menyikapi
ikhtilaf,
biasanya mereka menentukan
pilihan lewat tabayyun dan cari
informasi akurat dari sumbernya
bukan hanya taqlid buta.
Lemah lembut dan kasih sayang
dalam berdakwah.

Bijaksana dan fokus pada
permasalahan
ketika
diajak
diskusi masalah ikhtilaf
Rata-rata
jujur
dalam
menyampaikan kabar-kabar.

Yang ikut SA biasanya alumni
sepuh
yang
mahir
dan
berprestasi,
pemahaman
kitabnya teruji.
Tetap
menjaga
silaturahmi
dengan pengasuh pesantren dan
dewan ustadz.
Menjaga
almamaternya.

kehormatan

Tetap dekat dengan pesantren
Payaman, dibuktikan dengan
keaktifan mereka dalam acaraacara pesantren dan membantu
finansial pesantren.

Cenderung irasional dan kurang
memahami duduk permasalahan.
Kebanyakan mereka ikut MS
hanya faktor hutang budi,
mertua, terpaksa dan ikut-ikutan
saja tanpa mendengar dulu
penjelasan dari pihak SA.
Mulai
terpengaruh
oknumoknum MS yang kasar, terbukti
dengan tindakan membiarkan
pengusiran-pengusiran Jama’ah
SA, kampanye kepada alumni
yang lain agar ikut MS, padahal
mereka sudah ikut SA.
Agak emosi dan menyerang
pribadi lawan diskusi ketika
membahas masalah ikhtilaf.
Ada beberapa yang terangterangan
berdusta
ketika
menyampaikan kabar ijtima’ atau
pernyataan masyaikh, bilangan
pengikut MS dsb. Bahkan ada
yang sengaja dusta dengan alasan
ingin menyatukan kembali kedua
kubu.
Yang ikut MS, kebanyakan alumni
muda dan kurang berprestasi
dalam
pendidikan,
-maafpemahaman kitabnya kurang.
Sedikit saja di antara mereka
yang
masih
menjalin
tali
silaturahmi dengan pengasuh
pesantren dan dewan asatidz.
Ada di antara alumni Payaman
pengikut MS yang justru sering
membicarakan
kekurangan
pondok pesantrennya atau diam
saja ketika ada oknum MS yang
membicarakan kekurangan dan
merendahkan pesantren.
Dekat dengan pesantren lain
bahkan membantu pesantren lain
mengambil
alih
pengurusan
pondok cabang Payaman. Tapi
justru jauh dengan pesantren
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tempat di menimba ilmu.
Bab IV:
Penutup
Harapan dan Do’a
Dalam 2 tahun terakhir ini badai belum juga berlalu, ombak masih
meninggi, menghempas perahu dakwah dan tabligh. Allahumma.
Sudah banyak kerugian umat Islam karena datangnya badai ikhtilaf
di kalangan ahli dakwah ini. Silaturahmi yang sudah erat terjalin
diputus begitu saja, mertua memusuhi menantu dan sebaliknya,
jama’ah dakwah yang sedang bergerak diusir tanpa rasa iba, padahal
mereka jauh-jauh datang dari negaranya, anggotanya ada yang sudah
lanjut usia. Cacian, umpatan, kata-kata kasar terdengar di mana-mana,
di majelis-majelis bahkan di sosial media. Kekuatan dan persatuan
umat pun melemah tak berdaya.
Tapi kita harus tetap berprasangka baik kepadaNya, Dialah yang
Membolak-balikkan keadaan dan hati-hati manusia. Dia ingin Melihat
di antara kita siapa yang berdakwah murni karenaNya tanpa tercampur
noda nafsu dan dunia.
Maka teruslah berdakwah hingga akhir hembusan nafas kita...
Perbaiki niat, bersihkan dari tujuan dunia...
Dalam dakwah kita selalu mengedepankan musyawarah dengan para
masyaikh dan ulama...
Kita tingkatkan lagi pengorbanan di jalan-Nya, diri, waktu dan
harta...
Bagi kawanku alumni dan santri ikutilah arahan Kyai kita yang
sangat penyayang kepada muridnya...
Jika tidak mampu, hormatilah pilihan beliau, jagalah adab dan
ta’zhim kepada beliau dan tetaplah jaga ikatan kita...
Juga tetap hormati seluruh masyaikh siapapun dia, termasuk
Maulana Saad dan keluarganya...
Tunjukkan akhlak mulia kepada siapapun, apapun pilihannya
walaupun berbeda....
Tawajuhkan diri dalam kerja dakwah, jangan terpengaruh dengan
keadaan dn suasana...
Senantiasa bersimpuh memanjatkan do’a...
Semoga Allah satukan kembali barisan kita, kembali kita
bergandengan tangan mengajak manusia kepadaNya semata.
Semoga malam yang gelap segera menjadi pagi yang cerah, semoga
badai cepat berlalu.....
Wahai Dzat Yang Menggenggam hati-hati kami semua...
Wahai Dzat Yang Membolak-balikkan keadaan dan suasana...
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Ya Allah kami memohon satukan kembali kepingan-kepingan yang
berserakan di antara kami..
Lembutkan hati-hati para Masyaikh kami dan bimbinglah mereka
agar senantiasa teguh di jalanMu..
Karuniakan kepada mereka hati yang lapang, sebagaimana hati
Sayyidina Hasan, hingga mereka lebih mementingkan persatuan
umat dan rela mengorbankan ambisi dan tujuan pribadi...
Jagalah usaha dakwah agar terus berjalan di atas manhaj
Nubuwwah, manhaj Maulana Ilyas, Maulana Yusuf dan Maulana
In’amul Hasan...
Istiqomahkan kami dalam usaha Nabi hingga akhir hembusan
nafas kami...
Aamiin.
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12) Kumpulan audio dan gambar bukti-bukti tindakan pengusiran
dan kekerasan.
13) Maulana Saad per Hone Wale I’tiradhat. Penyusun:
Maulana Salman Saharanpuri.
14) Maulana Saad se Ulama ke Ikhtilaf ki Bunyadi
Wujuhat. Penyusun: Waifaq Ulama Hind.
15) Menyingkap Kabut, karya Ust. Andi Abdurrahman AsSirbuny.
16) Mirqaatul Mafatih Syarah Misyatul Mashabih, karya
Mula ‘Ali Qari.
17) Pemberitahuan Instansi, Bp. Gelar Adhi, S.H.
18) Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi.
19) Sawanikh Hadhraji Maulana Muhammad In’amul
Hasan Al-Kandahlawi, (3 jilid), Karya: Maulana Syahid
Saharanpuri.
20) Sawanikh Hadhratji Maulana Muhammad Yusuf alKandhalawi, Karya: Maulana Muhammad Tsani Hasani.
21) Sirat Maulana Yahya, karya Muhammad Mas’ud Azizi AlKandahlawi.
22) Syaikh Maulana Muhammad Yusuf al-Kandhalawi,
Hayatuhu wa Minhajuhu fid Dakwah, Karya: Maulana
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Muhammad Tsani Hasani.

23) Syarah Shahih Muslim, karya Imam An-Nawawi.
24) Tablighi Jamaat Ka Manhaj Dakwat our Uski Diini,

ilmi, wa fikri asas, Karya: Maulana Sayyid Sulaiman Nadwi
dan Sayyid Abul Hasan Ali Nadwi.
25) Tablighi Markas Hadhrat Nizamuddin Kuch Haqaiq.
26) Tadzkirah Maulana Harun al-Kandhalawi, Karya:
Maulana Muhammad Tsani Hasani.
27) Tadzkirah Maulana Zubairul Hasan Al-Kandahlawi,
Karya: Maulana Mahmud Hasan Hasani Nadwi, penerbit: Sayyid
Ahmad Syahid Raibrali, India.
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