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Saya (Syaikh Nashiruddin Al-Bani) pernah berjumpa dengannya (Taqiyuddin An-Nabhani) beberapa kali.
Saya mengenalnya dengan baik dan mengenal apa yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir dengan sangat baik.
Karena itu Insya Allah saya berbicara berdasarkan ilmu tentang segala hal yang dakwah mereka tegak
diatasnya.

Inilah dia Point Pertama yang (harus) mereka tanggung, yaitu bahwa mereka menjadikan akal memiliki
keistimewaan lebih dari yang semestinya. Disini akan saya ulas lagi, bahwa tidak berarti saya menafikan
(meniadakan) kedudukan akal dalam islam. Tetapi saya hanya ingin menegaskan bahwa akal tidak memiliki
hak untuk menjadi penentu bagi Al-Kitab dan As-Sunnah. Tetapi akal-lah yang wajib tunduk kepada
(ketentuan) hukum Al-Kitab dan As-Sunnah serta berita-berita keduanya. Tidak lain kewajiban akal melainkan
memahami segala hal yang dibawa al-Kitab dan as-Sunnah. 
       
Dari sinilah kaum Mu'tazilah zaman dahulu menyimpang. Mereka mengingkari banyak sekali hakikat
(kebenaran) yang besar karena mereka menjadikan akal berkuasa atas nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah.
Lalu mereka mentahrif (merubah makna/lafal) nash-nash tersebut, mengganti dan menukar-nukar (makna)nya
. Dengan bahasa ungkapan para Ulama Salaf, mereka menta'thil (menolak makna) nash-nash Al-Kitab dan
As-Sunnah.

Ini adalah satu point yang saya ingin agar pembaca memperhatikannya. Yaitu bahwa semestinya akal seorang
muslim itu tunduk kepada nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah serta kepada pemahaman keduanya. Maka yang
menjadi pemutus perkara (hakim) adalah Allah dan Rasul-Nya. Bukan akal manusia yang menjadi hakim.
Sebab berdasarkan apa yang telah kita sebutkan , bahwa akal manusia itu berbeda-beda. Ada akal muslim dan
adapula akal kafir. Kemudian antara akal muslim yang berilmu dengan akal muslim yang bodoh juga berbeda.
karenanyalah Allah Subhanahu wa Ta'aala berfirman,dan kiranya tidaklah mengapa kita mengulang-ulang
dalil karena pembahasan ini sedikit sekali mengetuk telinga (pendengaran) banyak dari berjuta-juta kaum
muslimin baik laki-laki maupun perempuan. Karena itulah saya terpaksa mengulang-ulang point-point dan
dalil-dalil ini. Diantaranya adalah firman Allah 'Azza wa Jalla:

"Artinya : Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu"[Al-Ankaabut : 43]
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Disini kita berhenti sebentar (dan bertanya) siapakah orang-orang yang berilmu itu? adakah mereka para
ulama kafir? sama sekali bukan ! kita tidak menghargai mereka, sebab mereka bukan orang-orang yang
berakal. Karena pada hakikatnya mereka hanyalah orang-orang yang memiliki kecerdasan berhubung mereka
telah menciptakan, membuat dan telah mencapai kemajuan materi yang sudah dikenal semua orang. Demikian
juga akal (yang ada) pada kaum muslimin. Akal ini tidaklah sama, akal orang yang berilmu tidak sama dengan
akal orang bodoh. Dan akan saya kemukakan lagi sesuatu yang lain, yaitu bahwa akal orang yang berilmu
yang mengamalkan ilmunya tidak akan sama dengan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya.
Oleh karena itu kaum Mu'tazilah telah menyimpang dalam banyak landasan/asas yang mereka tetapkan
menyelisihi jalan syariat, baik Al-Kitab , As-Sunnah maupun manhaj Salafus Shalih. Inilah point pertama ,
yaitu penyandaran Hizbut Tahrir kepada akal lebih dari yang semestinya.

Point Kedua : Apa yang menurut saya merupakan cabang dari point pertama, yaitu bahwa mereka membagi
nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah menjadi dua bagian. Dari segi periwayatannya dan dari segi dalalah
(penunjukannya). Adapun dari segi periwayatannya, mereka berkata bahwa riwayat Qath'iyatu ats-tsubut (jelas
dan pasti sumbernya dari Nabi shalallahu'alaihi wassalam) dan ada kalanya Zhanniyatu ats-tsubut (masih
belum jelas apakah benar sumbernya dari Nabi shalallahu alaihi wassalam) . Sedangkan dari segi dalalah
(penunjukannya) juga demikian. Adakalnya Qath'iyau ad-Dalalah (pasti dan jelas penunjukannya) dan
adakalanya  Zhanniyatu ad-Dalalah (masih belum jelas penunjukannya).

Kita tidak akan memperdebatkan istilah-istilah ini karena hal ini sebagaimana dikatakan tidak perlu
dipermasalahkan. Tetapi yang kami perdebatkan adalah bilamana mereka menggiring (maksud) istilah ini
menuju hal-hal yang menyimpang yang menyelisihi pemahaman kaum muslimin generasi pertama. 
Dari sinilah akan tampak nyata bagi semua orang tentang arti penting Sabilul Mu'minin (jalannya kaum
mukminin), sebab sabilul mu'minin ini merupakan pengikat yang dapat mencegah terpelesetnya seorang 'alim
yang muslim, apalagi yang bodoh, dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah bila dia merujuk kepada istilah yang
semisal diatas yang tidak boleh jika membuahkan hasil-hasil berikut ini. Yaitu bahwa mereka telah
menggiring peristilahan tersebut menuju hal berikut.

Kata mereka, bahwa apabila datang suatu nash dalam Al-Qur'an dan nash tersebut tidak diragukan lagi
menurut istilah yang telah disebutkan terdahulu disebut Qath'iyatu ats-tsubut tetapi Zanniyatu ad-Dalalah,
maka seorang muslim tidak wajib berpegang kepada makna yang terkandung didalamnya.Karena dia
Zhanniyatu ad-Dalalah.

Dengan demikian (menurut mereka) tidak boleh bagi seorang muslim untuk membangun aqidahnya
berdasarkan nash yang Qath'iyatu ats-Tsubut tetapi Zhanniyatu ad-Dalalah.

Begitu juga sebaliknya, jika datang suatu dalil yang Qath'iyatu ad-Dalalah tetapi tidak Qath'iyatu ats-Tsubut
seperti keadaan pada umumnya hadits-hadits Nabi, maka mereka tidak mau mengambilnya sebagai sandaran
aqidah.
Dari sinilah kemudian mereka datang dengan membawa aqidah baru yang tidak pernah dikenal oleh Slafus
Shalih. Mereka membuat istilah-istilah khusus bagi mereka. Buku-buku mereka yang memuat permasalahan
ini cukup dikenal. Yang saya maksudkan adalah buku-bukuk mereka terdahulu. Sebab (sekarang) mereka telah
melakukan pelurusan-pelurusan didalamnya. Dalam hal ini saya termasuk orang yang paling tahu tentang
adanya pelurusan-pelurusan ini. Akan tetapi dalam kenyataannya hanya pelurusan semu saja, kalaupun betul
kita akui adanya pelurusan itu. Namun hal tersebut hanyalah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang
yang bingung, hingga dalam aqidahnya.

Sebab mereka (tetap saja) mengatakan bahwa aqidah tidak (bisa) tegak kecuali berdasarkan dalil yang
qath'iyatu ats-tsubut dan qath'iyatu ad-dalalah. Yaitu bahwa hadits shahih secara riwayat dan qath'i (pasti)
secara dalalah (penunjukannya), tidak bisa dijadikan sebagai sandaran aqidah. Karenanya, kita katakan kepada
mereka sebagai debat dan bantahan kita terhadap mereka : "Aqidah (keyakinan) ini kamu ambil dari mana ?
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Mana dalil yang menunjuk-kan tidak bolehnya seorang muslim mendasarkan aqidahnya pada hadits shahih
atau nash yang tidak mencapai derajat mutawatir dan tidak pula qath'iyatu ad-dalalah? Darimanakah anda
mendatangkan kaidah tersebut ?"
Ternyata mereka rancu dalam menjawabnya. Pembahasan mengenai ini panjang sekali. mereka berdalil
dengan semisal firman Allah subhanahu wata'aala :

"Artinya : Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu
mereka" [An-Najm :23] 
      
Dan firman-Nya.

"Artinya : Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran"[An-Najm :28]

Namun pembahasan seperti ini akan ,mengeluarkan kita dari pembahsan yang semestinya mengenai apa yang
kita ketahui tentang Hizbut Tahrir. Karena diskusi mengenai kaidah ini dan penjelasan tentang hal-hal yang
ada padanya akan selalu mendapatkan bantahan-bantahan. Disamping diskusi itu hanya akan ditegakkan
berdasarkan argumen yang hakikatnya seperti fatamorgana yang disangka air oleh orang yang kehausan.[1]

Oleh karena itu, kita cukupkan (pembahasannya) pada keterangan yang telah kita kemukakan (diatas) perihal
kaidah mereka yang sesat. Yaitu yang berbunyi bahwa :

"Tidak boleh seorang muslim membangun aqidahnya berdasarkan hadits shahih yang tidak Qath'iyatu
ats-Tsubut walaupun Qath'iyatu ad-Dalalah"
Darimanakah mereka dapatkan ini ? sama sekali tidak ada dalilnya bagi mereka, baik dari Al-Qur'an ,
as-Sunnah maupun dari pemahaman  Salafus Shalih. Bahkan pemahaman Salaf menentang hal ini !.

[Diterjemahkan dari Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud, edisi Indonesia Hizbut Tahrir Neo Mu'tazilah, Dimuat
di Majalah As-Sunnah edisi 3/Th. III/1418-1997]
_________ 
Foote Note.
[1]. Penulis (Syaikh Nashiruddin Al-Albani rahimahullah) telah membantah kaidah ini dalam risalah beliau Al
Hadits Hujjatun bi Nafsihi fi al-Aqidah wa al-Ahkam dan Wujub al-Akhdzu bi hadits al-ahad fi al-Aqidah.
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