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Berbagai kisah inspiratif para shahabat Nabi 
bercerita tentang perjuangan menegakkan ajaran
Islam tercatat dengan baik di literatur sejarah. 
Sebagai generasi awal, perjuangan mereka tentu
lebih berat bila dibanding generasi setelahnya. 
Mereka rela mengorbankan harta, keluarga, 
bahkan nyawa untuk mendampingi Nabi selama
berdakwah.
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Sejarah Islam tak hanya merekam sisi gemilang di 
masa silam, namun ia juga memiliki bagian gelap
yang menyertainya. Peristiwa kelam di atas dikenal
sebagai al-Fitnah al-Kubra, fitnah besar yang 
menjadi awal sengketa dalam tubuh umat Islam.
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Awalnya, badai fitnah mengguncang hebat di masa 
pemerintahan Khalifah Utsman ibn Affan. Pada masa itu, 
muncul kelompok oposisi yang menolak beberapa kebijakan
politik yang dilakukan Khalifah Utsman. Ia dianggap melakukan
nepotisme berlebihan yang seringkali menguntungkan kerabat
dekatnya, sampai memberi berbagai jabatan strategis untuk
menjalankan roda pemerintahan. Hingga pada akhirnya gerakan
oposisi ini berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman.
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Setelah wafatnya Khalifah Utsman, Ali ibn Abi Thalib dibaiat
untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan. Namun
pengangkatan Ali tidak serta merta diterima oleh semua
kalangan, pihak yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan 
merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Ia menganggap
dirinya lebih berhak daripada Ali untuk menjadi khalifah 
menggantikan Utsman.
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Dari perseteruan tersebut berimbas pada peperangan antara
pihak Ali dan Muawiyah, yang nantinya pada perang ini
memantik munculnya kelompok besar dalam umat Islam. 
Orang-orang yang keluar dari barisan Ali yang disebut kelompok
Khawarij, dan golongan Syi’ah yang menjadi pengikut setia Ali. 
Selain itu, terdapat kelompok-kelompok lain yang lahir dari
peristiwa tersebut. 
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Sementara itu, kelompok lain dari para shahabat yang dipimpin oleh 
Ummul Mu’minin Aisyah, menuntut Khalifah Ali agar segera
menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman. Mereka memprotes Ali yang 
tidak memberi qishash terhadap pembunuh Utsman. Khalifah Ali 
menjelaskan kepada mereka, bahwa ia tidak ada hubungan dengan
tragedi terbunuhnya Utsman. Ia juga berusaha membujuk Aisyah untuk
memberi dukungan penuh kepadanya sebagai satu-satunya pemimpin, 
agar tercipta keadaan yang kondusif kembali. Setelah adanya penjelasan, 
akhirnya kesalahpamahan itu berakhir.
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Kesepakatan damai tersebut rupanya tidak berlangsung lama. 
Para penghasut mulai tumbuh dari kedua belah pihak yang 
menyebarkan hasutan untuk tidak menerima kesepakatan yang 
dicapai antara Khalifah Ali dan Aisyah. Mereka saling meyakini
bahwa keputusan tersebut tidak menguntungkan bagi
kelompoknya. Mereka berhasil menyebarkan propaganda 
sehingga peperangan pun tak bisa terhindarkan. Perang ini
dikenal dengan perang Jamal. Dinamakan demikian karena
Aisyah memimpin pasukan mengendarai unta.
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Dalam perang ini, kemenangan berada di pihak Ali. Dengan
kisah pilu yang mewarnainya, beberapa shahabat terbunuh
dalam perang saudara ini seperti Thalhah dan Zubair. Sebuah
kenyataan yang mengiris hati bahwa seorang muslim terbunuh
oleh tangan muslim sendiri.
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SIKAP 
TERHADAP 

FITNAH 
KUBRA
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1. Fitnah kubra murni merupakan sengketa yang 
diakibatkan perbedaan dalam sikap politik dan 
kepemimpinan;

2. Peristiwa tersebut tidak menggugurkan aksioma bahwa
para shahabat semuanya adalah adil;

3. Fitnah kubra tersebut tidak lepas dari peran para 
penghasut dari kalangan munafik dari para pihak yang 
berbeda pendapat;

4. Umat Islam harus berpegang pada al-Jama’ah.
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Ibnu Sirin dari Abdullah bin Mas’ud ketika ditanya pasca terbunuhnya
khalifah Utsman berkata: “Kamu hendaknya bersama jamaah, karena
Allah tidak menjadikan umat Muhammad berkumpul dalam kesesatan.” 
Siapakah jamaah itu? al-Thabari menyebut beberapa tafsiran tentang
jamaah. Yaitu, (1) kelompok yang dominan dalam kebenaran (al-sawad
al-a’zham), (2) para shahabat, (3) para ulama, dan (4) yang dipilih oleh 
mayoritas untuk memerintah. Inti perintah mengikuti jamaah adalah
kewajiban menjaga kesatuan dan persatuan umat dan tidak keluar
kepemimpinan Islam. Larangan menyempal secara eksplisit disebutkan
dalam hadits dan contoh darinya adalah kaum Khawarij yang menentang
khalifah Ali bin Abi Thalib dan melakukan makar hingga membunuhnya. 
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KEDUDUKAN 
SHAHABAT
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Shahabat adalah siapapun mereka yang bertemu Rasulullah, beriman
kepada Nabi, dan wafat keadaan beriman. Sa’id bin al-Musayyib
menambahkan bahwa mereka adalah yang shuhbah dengan Nabi 1 atau
2 tahun dan ikut serta dalam jihad 1 atau 2 kali peperangan.

Kedudukan shahabat terlampau agung dibandingkan generasi
setelahnya. Rasulullah mengatakan bahwa para shahabatnya seperti
nabi-nabi Bani Israil. Keberadaannya menjadi pelita dan bintang sebagai
petunjuk oleh generasi selanjutnya. Mereka menyaksikan turunnya
wahyu, kapan, di mana dan untuk apa dan untuk siapa wahyu turun. 
Oleh karenanya, mereka orang-orang terdekat yang mampu memahami
apa yang dikandung tiap nash yang turun.
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Mereka begitu harmonis dan syahdu. Saling asih dan asuh satu
sama lain. Juga betapa Rasulullah mencintai mereka. Begitu
asihnya Rasulullah pada para shahabatnya sampai beliau
menahan lapar, hingga ashhâbu as-suffah (santri serambi
masjid Rasul) menjadi tanda bahwa Rasul sedang tidak memiliki
barang sebiji gandumpun untuk dimakan. Sebab kalau ada yang 
bisa dimakan, maka orang pertama yang memakannya adalah
para santri di serambi masjid beliau itu, kalau mereka sampai
kelaparan bertanda Rasul lebih dari itu!
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Dulu di zaman para shahabat tidak ada taradhdhi (ucapan radhiyaallhu
‘anhu) satu sama lain, sebab kedudukan mereka sama. 
Kedudukan shuhbah yang sekian tingkat di atas puncak para wali. 
Setinggi apapun kedudukan wali, tidak akan mampu sejajar dengan level 
shahabat. Hingga fitnah kian besar dan dirawat dengan berbagai
kepentingan, ulama merasa perlu mengucapkan taradhdhi pada para 
shahabat kala menyebut nama mereka. Saat melangitkan shalawat dan 
salam, yang tadinya hanya hanya terbatas pada Rasulullah dan 
keluarganya, kini selawat juga ditujukan kepada para shahabat yang 
bening itu. Allâhumma shalli ‘alâ sayyidinâ muhammad wa ‘alâ âlihi
washahbihî ajma’în.
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Para shahabat, betapapun agung nan luhur kedudukan mereka, mereka
tetaplah manusia. Ada kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan baik kecil maupun
besar. Mereka paham apa yang mereka lakukan, hanya saja, seolah, kesadaran
mereka diangkat sejenak untuk melakukan hal yang keliru dalam kaca mata
syariat. Sampai Imam Nawawi (676 H) berkata, “Jika tiada perang antara Ali 
dan Muawiyah, niscaya kita tidak akan tahu apa
hukumnya bughât (pemberontak),”

Dari perpecahan tersebut umat Islam menjadi terkelompok dalam beberapa
ruang. Kendati demikian ditemukan banyak ulama yang enggan
membicarakannya, mengambil jalan aman hingga muncul kaidah “wamâ jarâ
baina al-shahâbati naskutu: apa yang terjadi di antara shahabat kami enggan
membicarakannya”; mereka abstain dalam bersikap tentang yang terjadi antar
shahabat, terlebih mengomentari personalnya!
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LAHIRNYA 
PERADABAN 

ILMU
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Maraknya pemalsuan riwayat pasca-fitnah 
kubra, telah memantik lahirnya:
1. Ilmu Riwayat;
2. Ilmu Rijal dan al-Jarh wa al-Ta’dil.

Secara lebih deskriptif, Dr. Mahmud Thahhan
menjelaskan dalam muqaddimah kitab 
Taisirnya, sbb:
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 يالحظظظلباحث حظظظفباحأظظظألسس باألباانظظظسبساا لظظظ ألباان نظظظ  بح  ظظظ
ويظ بفقظ باحرساي بسنقلبااخث  بموجودةبفيباحكألظ  باح ييظيبساحةظا باحاث

ي: " ج ءبفيباحقرآألباحكري بقوحظ بع ظ ح ب ظ باحِظ   ََ بيَظ باَيه َنبآَماُظوابِ ألبَجظ ءُل  
ٌقبب اَثٍَأبفأَلَثَ ِاُواب سجظ ءبفظيباحةظا ب( 6راتبـبآي بمنبنو ةباحسج)."فَ ن 

ث غظ بلأظ بنضربهللابامرابنأعبما بشظ ا بف": قوح بص  بهللابع   بسن  ب
لباحألرمظ  بـبلألظ  باح  ظ بـبسقظ )"نأ  بفر بمث ظ باسعظ بمظنبنظ مع

 بفظر بح مظلبفقظ بِحظ بمظنبقظوبافقظ"سفيب ساي ب(عا بحةنبصس حب
"ما ب،بس  بح ملبفق بح سببسق  ب
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Orang yang melakukan kajian mendalam mendapati bahwa dasar-dasar dan pokok-
pokok penting bagi ilmu riwayat dan penyampaian berita dijumpai di dalam al-Qur’an 
dan Sunnah Nabi. Di dalam al-Qur’an dijumpai firman Allah yang artinya: “Hai orang-
orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti.” (QS. al-Hujurat: 6). 

Sedangkan dalam sunnah, Rasulullah bersabda: “Allah memuliakan seseorang yang 
mendengar dari kami sesuatu (berita, yaitu hadits), lalu ia menyampaikan berita itu 
sebagaimana ia dengar. Dan mungkin saja orang yang menerima berita itu lebih 
paham dari orang yang mendengar dari Rasulullah.” (HR. Tirmidzi –dalam Kitab Al 
‘Ilm- haditsnya hasan shahih). Di dalam riwayat lain dikatakan: “Dan mungkin saja 
seseorang membawa berita kepada orang yang lebih faqih. Dan mungkin pula orang 
yang membawa berita itu bukanlah orang yang faqih.” (HR Tirmidzi dalam sumber 
yang sama, namun dikatakan haditsnya hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, 
Ibnu Majah dan Ahmad)

Add a Footer 22



يباخ بفسيبق اباآلي باحكريأ بسق اباحس يفباحشريفبمث اباحألثثتبف
نق َ بااخث  بسل س  بضثطَ بب النألث هبحَ بسسع َ بساحأل ق قبفي

. حآلخرين

بل ألبسامألث البامربهللابع  ح بس نوح بص  بهللابع   بسن  بفق 
 ب،بالبن أ باحصس ب ب ضيبهللابعاَ بيثثألوألبفيبنقلبااخث  بسقثوحَ

ا دبِذابشكوابفيبص قباحا قلبحَ ب،بفظَرببا ءبع  بق ابموضوعباإلن
ة  بسق أأل بفيبقثولبااخث  باس دق ب،بفق بج ءبفيبمق م بصس حبم

ق تبق لبح بيكونوابيةأحوألبعنباإلنا دب،بف أ بس" : عنبابنبن رينب
 بح يثَ باحسألا بق حوابنأوابحا ب ج حك ب،بف اظربِح باقلباحةا بف ؤخ
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Dalam ayat dan hadits yang mulia itu terdapat prinsip yang tegas dalam mengambil 
suatu berita dan tata cara penerimaannya, dengan cara menyeleksi, mencermati dan 
mendalaminya sebelum menyampaikannya kepada orang lain.

Dalam upaya melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, para shahabat ra. telah 
menetapkan hal-hal yang menyangkut penyampaian berita dan penerimaannya, 
terutama jika mereka meragukan kejujuran si pembawa berita. Berdasarkan hal itu, 
tampak nilai dan pembahasan mengenai isnad dalam menerima atau menolak suatu 
berita. Di dalam pendahuluan kitab Shahih Muslim, dituturkan dari Ibnu Sirin:
“Dikatakan, pada awalnya mereka tidak pernah menanyakan tentang isnad, namun 
setelah terjadi peristiwa fitnah maka mereka berkata: ‘Sebutkan kepada kami orang-
orang yang meriwayatkan hadits kepadamu.’ Apabila orang-orang yang meriwayatkan 
hadits itu adalah ahli sunnah, maka diambil haditsnya. Dan jika orang-orang yang 
meriwayatkan hadits itu adalah ahli bid’ah, maka tidak diambil haditsnya.”
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بسبا ءبع  باألباحخثربالبيقثلبِالبب  بم رف بنا هبفق بظَربع  
أاقطعباحجرحبساحأل  يلب،بساحكالمبع  باحرساةب،بسم رف باحأألصلباسباح
حرساةبمنباان ن  ب،بسم رف باح  لباحخس  ب،بسظَرباحكالمبفيبب ضبا

س حبمق م بص. حكنبع  بق  ب،بحق  باحرساةباحأجرسح نبفيباسلباامرب
مة  ب

ةبعأل  قبث بعونعباح  أ ءبفيبذحكبحأل بظَرباحثسفبفيبع ومبلث ر
خ بمنبب حس يفبمنبن ح  بضثط بسل س  بعسأ  بسادائ ب،بسم رف بن ن

.سوي ًبماةوخ بسغريث بسغ ربذحكب،بِالباألبذحكبل ألبيألا ق  باح  أ ءبش
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Berdasarkan hal ini, maka suatu berita tidak bisa diterima kecuali setelah 
diketahui sanadnya. Karena itu muncullah ilmu jarh wa ta’dil, ilmu mengenai 
ucapan para perawi, cara mengetahui bersambung (muttashil) atau terputus 
(munqathi’)-nya sanad, mengetahui cacat-cacat yang tersembunyi. Muncul 
pula ungkapan-ungkapan (sebagai tambahan dari hadits) sebagian perawi 
meskipun sangat sedikit, karena masih sedikitnya para perawi yang tercela 
pada masa-masa awal.

Kemudian para ulama dalam bidang ini semakin banyak, hingga muncul 
berbagai pembahasan di dalam banyak cabang ilmu yang terkait dengan 
hadits, baik dari aspek ke-dhabithan-nya, tata cara penerimaan dan 
penyampaiannya; pengetahuan tentang hadits-hadits yang nasikh 
(menghapus) dari hadits-hadits yang dimansukh (dihapus); pengetahuan 
tentang hadits-hadits yang gharib, dan lain-lain. Semua itu masih disampaikan 
oleh para ulama secara lisan.
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سرق بث بعطو باامربسص  تبق هباح  ومبعكألببسعةجل،بحكنبفيبامكا بمأل
 بمنباحكألببمأيسج ببغ رق بمنباح  ومبااخرىبل   بااصولبسع  باحسق

. سع  باحس يفب،بمثلبلأل  باحرن ح بسلأل  بِالمبحإلم مباحش ف يب

رهب،بساخ رابحأ بنضجتباح  ومبسانألقرباالصطالحب،بسانألقلبللبفنبعنبغ 
  بسذحكبفيباحقرألباحرابعباحَجر ب،بافردباح  أ ءبع  باحأصط حبفيبلأل
نببنبمةألقلب،بسل ألبمنباسلبمنبافردهبب حألصا فباحق ضيبابوبمسأ باحسة

احأس ثب"قـبفيبلأل ب ب360عث احرحأنببنبخالدباحرامَرمي باحأألوفيبنا ب
"احس صلبب نباحراس بساحواعي
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Lalu masalah ini semakin berkembang. Lama-kelamaan ilmu ini mulai 
ditulis dan dibukukan, akan tetapi masih terserak di berbagai tempat di 
dalam kitab-kitab lain yaang bercampur dengan ilmu-ilmu lain, seperti 
ilmu-ilmu ushul, fiqih, dan ilmu hadits. Contohnya kitab al-Risalah dan al-
Umm-nya Imam Syafi’i.

Akhirnya, ilmu-ilmu itu semakin matang, mencapai puncaknya dan 
memiliki istilah tersendiri yang terpisah dengan ilmu-ilmu lainnya. Ini 
terjadi pada abad keempat hijriyah. Para ulama menyusun ilmu 
mushthalah dalam kitab tersendiri. Orang pertama menyusun kitab 
dalam bidang ini adalah Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman 
bin Khalad ar-Ramahurmuzi (wafat 360 H), yaitu kitab al-Muhaddits al-
Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa’i.
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KESIMPULAN
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Peristiwa Fitnah Kubra adalah bagian sejarah kelam
umat Islam yang terjadi di era terbaik. Namun

peristiwa itu sungguh menjadi tonggak lahirnya
peradaban Ilmu riwayah dan dirayah dalam

berbagai disiplinnya. Maraknya pemalsuan riwayat 
adalah penyebabnya. Hal itu karena pada proses 

seleksi berita sarat dengan tradisi ilmiah yang 
sangat menakjubkan. 



وف    
 وهو ولي  الت

 
عن

 
ت قوالله المست

S E L E S A I  D E N G A N  I Z I N  D A N  M A ’U N A H  A L L A H
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