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GGhhiibbaahh  yyaanngg  DDiippeerrbboolleehhkkaann  

An Nawawi Rahimahullah berkata dalam Kitab Riyadhush Shalihin1 bab Ghibah yang 
Diperbolehkan: 

Ketahuilah bahwa ghibah itu diperbolehkan jika memiliki tujuan yang dibenarkan oleh 
syar’i dan tidak ada jalan lain untuk memenuhi tujuan tersebut melainkan dengan cara 
ghibah. Hal yang dibenarkan syar’i tersebut ada enam: 

PPeerrttaammaa,,  PPeennggaadduuaann  DDaarrii  TTiinnddaakk  KKeezzhhaalliimmaann  

Bagi orang yang dizhalimi boleh mengadu kepada penguasa, hakim dan lainnya yang 
memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk memutuskan perkara yang dihadapi dengan 
orang yang menzhaliminya, misalnya ia berkata: “Si Fulan telah menzhalimiku dengan 
ini dan itu ….” 

KKeedduuaa,,  MMeemmiinnttaa  BBaannttuuaann  UUnnttuukk  MMeenngguubbaahh  KKeemmuunnggkkaarraann  aattaauu  
MMeenngguubbaahh  OOrraanngg  yyaanngg  BBeerrmmaakkssiiaatt  AAggaarr  KKeemmbbaallii  KKeeppaaddaa  KKeebbeennaarraann  

Misalnya orang yang dimintai bantuan agar menghilangkan kemungkaran: “Si Fulan 
berbuat begini dan begini, cegahlah ia!” Dan semisalnya yang maksudnya adalah 
menghilangkan kemungkaran tersebut. Jika tidak bertujuan demikian maka hal itu 
haram dilakukan. 

KKeettiiggaa,,  MMeemmiinnttaa  FFaattwwaa  

Misalnya seseorang berkata kepada seorang Mufti (orang yang dimintai fatwa): 
“Bapakku atau suamiku atau Fulan telah menzhalimiku dengan perbuatannya begini. 
Apakah boleh ia melakukan hal itu? Bagaimana caranya agar perkaranya dapat 
diselesaikan, hakku dapat terpenuhi dan mencegah kezhaliman tersebut?” 

Atau yang semisalnya maka hal ini boleh karena suatu keperluan (hajat). Tetapi untuk 
lebih hati-hatinya lebih baik ia mengatakan: “Bagaimana pendapat Anda mengenai 
seseorang atau suami yang melakukan begini dan begini?” 

Dengan demikian tujuannya dapat ditempuh tanpa menyebutkan nama orang tersebut 
namun jika disebutkan juga tidak mengapa berdasarkan hadits Hindun yang akan kami 
sebutkan. 

KKeeeemmppaatt,,  MMeemmbbeerriikkaann  PPeerriinnggaattaann  KKeeppaaddaa  KKaauumm  MMuusslliimmiinn  TTeerrhhaaddaapp  
SSuuaattuu  BBaahhaayyaa  aattaauu  MMeemmbbeerrii  NNaassiihhaatt  KKeeppaaddaa  MMeerreekkaa  

Hal ini terbagi menjadi beberapa segi. Di antaranya adalah menyebutkan aib para 
perawi dan saksi yang terdapat cela. Hal ini diperbolehkan menurut kesepakatan kaum 
Muslimin bahkan menjadi wajib karena suatu hajat (keperluan). 

                                                 
1 Halaman 519. Lihat juga perkataannya mengenai pembahasan ini dalam Kitab Shahihul Adzkar dan Dha’iful 
Adzkar 2/834-836 ditahqiq oleh Salim Al Hilali. 



Berikutnya yaitu musyawarah dalam melakukan pernikahan dengan seseorang, 
bersekutu dengannya, menitipkannya, bergaul dengannya atau yang lainnya atau 
mendampinginya maka wajib bagi orang yang mengusulkannya untuk tidak menutupi 
keadaannya tapi ia menyebutkan kejelekan seseorang dengan tujuan memberi nasihat2. 

Jika melihat seorang yang belajar ilmu fikih selalu mendatangi seorang ahli bid’ah atau 
orang fasik untuk menimba ilmu darinya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan 
bahaya bagi orang tersebut maka pada saat itu wajib bagi yang melihatnya agar 
menasihatinya dengan menjelaskan keadaan orang yang selalu didatanginya tadi dan 
dengan syarat bertujuan memberikan nasihat. 

Hal inilah yang terdapat kerancuan karena orang yang mencela terkadang membawa 
kedengkian lalu syetan menggoda dengan memberikan khayalan kepada orang tersebut 
bahwa hal itu adalah nasihat (padahal dengki) maka hendaklah orang itu menelitinya 
dengan jeli. 

Berikutnya jika seseorang memiliki kekuasaan yang tidak dipegangnya sendiri, ia tidak 
baik dalam berkuasa atau orang itu fasik lalai dan sebagainya maka wajib baginya 
melaporkannya kepada penguasa yang lebih tinggi agar mencegahnya serta 
mengangkat orang lain yang lebih baik darinya lalu ia ditempatkan pada pekerjaan yang 
sesuai dengannya dan hendaklah ia tidak terpedaya oleh orang itu dan berusaha untuk 
mendorongnya agar tetap istiqamah3. 

KKeelliimmaa,,  OOrraanngg  yyaanngg  TTeerraanngg--TTeerraannggaann  DDaallaamm  BBeerrbbuuaatt  KKeeffaassiikkaann  aattaauu  
BBiidd’’aahh  

Misalnya orang yang terang-terangan minum khamer, menyandera manusia, menodong, 
memungut pajak liar atau mengatur perkara-perkara yang batil. Maka boleh disebutkan 
perbuatan yang ia lakukan dengan terang-terangan tersebut. Sedangkan aib yang lain 
tidak boleh disebutkan. 

KKeeeennaamm,,  UUnnttuukk  MMuuddaahh  DDiikkeennaall  

Jika seseorang dikenal dengan laqab (julukan) --seperti A’masy (kabur penglihatannya), 
A’raj (si Pincang), Asham (si Tuli), si Buta, si Juling dan lain-lain-- maka diperbolehkan 
mengenalkan mereka dengan hal tersebut namun diharamkan menyebutnya dengan 
tujuan mencela. Dan jika mengenalnya dengan selain julukan tersebut maka hal itu 
lebih baik. 

Enam sebab inilah yang telah disebutkan oleh para ulama. Sebagian besar sebab-sebab 
itu telah disepakati oleh mereka berdasarkan dalil-dalil dari hadits shahih yang masyhur. 

Sebagian para ulama ada yang menyusun sebab-sebab diperbolehkannya ghibah terhadap 
seseorang dalam bait syair. 

                                                 
2 Golongan-golongan baru telah menghilangkan petunjuk-petunjuk yang ada pada pintu-pintu ini serta 
menjelek-jelekkan setiap orang yang memberikan nasihat karena Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya dan bagi kaum 
Muslimin. Dengan demikian mereka telah berbuat dosa yang sangat besar kepada Islam dan kaum Muslimin 
dikarenakan penyimpangan mereka terhadap Kitab, Sunnah dan Ijma’ umat dan dikarenakan pula oleh 
kerusakan besar yang terjadi pada mereka. 
3 Bab ini adalah penutupan yang paling bijaksana terhadap ahli ahwaa’ dan partai-partai politik. Berapa banyak 
mereka berbuat dosa kepada Islam dan kaum Muslimin. 



Celaan yang tidak termasuk ghibah itu ada enam perkara pengaduan, pengenalan dan 
peringatan orang yang terang-terangan berbuat fasik, meminta fatwa dan orang yang 
meminta bantuan untuk mencegah kemungkaran. 

Ibnu Rajab Al Hambali Rahimahullah berkata: 

Ketahuilah bahwa menceritakan perihal seseorang tentang apa yang tidak disukainya 
adalah diharamkan jika hanya bertujuan mencela, menghina dan membuka aib tersebut. 
Tetapi jika terdapat maslahat untuk semua kaum Muslimin atau sebagian dari mereka 
serta tujuannya adalah mendapatkan maslahat tersebut maka hal itu dibolehkan bahkan 
dianjurkan. 

Para ulama hadits telah menetapkan hal ini dalam kitab-kitab mereka yang bertemakan 
Jarh wa Ta’dil (kritik hadits). Mereka menyebutkan perbedaan antara menyebutkan aib 
para perawi dengan ghibah dan mereka membantah orang yang menganggapnya sama 
antara keduanya tersebut seperti orang-orang yang rajin beribadah tetapi tidak memiliki 
pengetahuan yang luas mengenai hal itu, tidak membedakan antara celaan terhadap 
para perawi hadist, antara perawi yang riwayatnya diterima dan perawi yang tidak 
diterima serta antara penjelasan orang yang salah dalam memahami Kitab dan Sunnah 
dan orang yang menakwilkan sesuatu bukan pada tempatnya, berpegang dengan 
keyakinan agar waspada terhadap kesalahan tersebut. 

Para ulama sepakat akan bolehnya hal tersebut. Kami menemukan pada kitab-kitab 
mereka yang disusun di dalam berbagai cabang ilmu syariat yang terdiri dari tafsir, 
penjelasan hadits, fikih, perbedaan ulama dan selainnya yang penuh dengan berbagai 
argumen. Mereka membantah pendapat yang lemah seperti para Imam Salaf, Khalaf, 
dari kalangan shahabat, tabi’in dan para ulama setelah mereka. 

Tidak satu pun dari kalangan ulama yang melupakan hal tersebut dan tidak 
menganggap cela orang yang membantah pendapatnya …. Lain halnya dengan penulis 
yang berkata keji, berakhlaq jelek dalam mengungkapkan pendapat tetapi ia 
mengingkari kekejian dan kejelekannya tanpa dasar dan hujah syariat serta dalil-dalil 
yang diakui. 

Para ulama sepakat untuk menampakkan kebenaran ajaran yang dibawa Rasulullah 
Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sehingga agama ini hanya milik Allah semata dan kalimat-
Nya menjadi tinggi/mulia dan agung. 

Mereka mengakui bahwa memiliki ilmu tanpa ada kekeliruan adalah bukan tingkatan 
mereka, mereka juga tidak berasumsi demikian baik dari para ulama terdahulu maupun 
ulama masa kini. Oleh karena itu, para ulama Salaf yang disepakati ilmu dan 
keutamaannya selalu menerima kebenaran (kritikan) dari orang lain meskipun yang 
membawanya itu seorang anak kecil. Mereka juga memberikan nasihat kepada para 
sahabat dan pengikut mereka untuk menerima kebenaran dari orang lain4. 

                                                 
4 Al Farqu Baina An Nashihah wat Ta’yir halaman 25-26 ditahqiq oleh Najmun Abdurrahman Khalaf. 


