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Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah
Pertanyaan:
Al-Musthofa apakah termasuk dari nama nabi shallallahu ‘alaihi wasallam?
Jawaban:
Bukan, yang zahir bahwa ia termasuk bagian dari sifat-sifat beliau.
Yang aneh, bahwa sebagian orang -Subhanallah al-‘Azhim- mengatakan: telah berkata alMusthofa. Padahal para sahabat radhiallahu ‘anhum, dan mereka adalah orang yang lebih
dari kita pengagungannya kepada Rasul alaihis shalat was salam dan yang lebih tahu dari
kita akan budipekerti beliau namun mereka tidak mengatakan seperti ini, sehingga belum
pernah teriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu mengatakan: telah bersabda alMusthofa. Dan belum pernah salah seorangpun dari sahabat yang mengatakan itu, maka di
dalam setiap kitab hadits shahabat mengatakan: telah bersabda Rasulullah, telah berkata
nabi Allah, telah bersabda Abul Qosim. Dan semisal itu.
Akan tetapi di masa sekarang ini mereka diuji dengan tren lafaz-lafaz, dan mereka tidak
melihat kepada orang-orang sebelum mereka, dan pada hakikatnya seharuanya kita
menengok kepada orang-orang sebelum kita.
Dan semisal itu juga: bahwa sebagian orang masa sekarang apabila ingin mengatakan:
“Allah ta’ala berﬁrman” maka dia mengatakan: “al-Haq berﬁrman” “dan ini adalah ﬁrman alHaq”, dan tidak diragukan lagi bahwa Allah Dia-lah al-Haq yang nyata, akan tetapi
katakanlah: “Allah berﬁrman.”
Padahal nabi ‘alaihis shalatu wassalam, dan tidak diragukan bahwa beliau lebih alim tentang
Allah dari dirimu, dan lebih besar pengagungannya kepada Allah darimu, dan apabila beliau
hendak bersabda dari Allah ‘Azza wa Jalla dengan hadits qudsi maka beliau mengatakan:
Allah ta’ala berﬁrman.
Akan tetapi sebagian orang ingin membuat pembaruan, akan tetapi pembaruan seperti
perkara-perkara ini tidaklah pantas, dan tidak diragukan bahwa mengikuti kaum salaf lebih
utama dari membuat pembaruan.
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