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MUQADDIMAH 

احلـىـد هلل رب العا ملـ  ٔالـــ ٚ ٔالضــ ً  مـٜ  عـزس املزصـم        
 صٗدٌا حمىد ٔ مٜ آلْ ٔصحبْ امجع .  وا بعد :

Buku ini berisi esai ringkas yang membahas 
masalah-masalah penting, yang banyak, menjadi polemik 
di kalangan para cendikia. Di antaranya adalah masalah 

tentang istiwa‘  yang diambil dari firman Allah   َ ْمىن  الـزح
ٕنٝ اِلعنـــزمٔ   نَمـــٜ ــَن اصمـ . Begitu juga permasalahan yang 

berhubungan dengan Tauhid Uluhiyyah dan Rububiyyah 
serta Asma‘ was Shifat, dan masalah yang ada kaitannya 
dengan martabat ketuhanan dan mahluk.  Begitu juga 
dengan masalah majaz aqli yang ada hubungannya 
dengan permasalahan ini, serta segala sesuatu yang 
harus diyakini yang terbebas dari takwilan dan gubahan 
orang-orang bodoh nan sesat. 

Hanya kepada Allah kami memohon, semoga 
buku ini dapat bermanfaat dengan penuh keikhlasan. Dan 
semoga Allah menunjukkan kami kebenaran sebagai 
kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, dan 
kesalahan sebagai kesalahan sehingga kami bisa 
menjauhinya. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Muhammad, 
beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. 

Aqidah Yang Benar Adalah Aqidah Salafus Shaleh 

 Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa dan maha 
sempurna dengan Kesempurnaan ―Yang Absolut‖. 
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Karena sifat sempurnaNya adalah Dzati yang terbebas 
dari dimensi ruang dan waktu. Adapun sifat yang 
dimiliki mahluk selain Allah, seperti (sifat) mampu 
berbicara, mendengar, melihat, berpengetahuan, hidup –
bahkan wujudnya makhluk itu sendiri– itu semua 
semata-mata merupakan anugerah Allah kepada 
hambaNya. Allah-lah pemilik dan yang berhak atas 
semua itu. Segala bentuk kesempurnaan yang ada, 
hakekatnya kesemuanya adalah kesempurnaan Allah, 
Dialah satu-satunya pemilik kesempurnaan itu. Ketika 
tulisan yang bagus dan hasil karya yang indah, mampu 
mengungkapkan kemahiran dan kecakapan penulis dan 
seniman penggubahnya, maka segala sesuatu yang ada di 
dunia ini menjadi bahasa pujian yang akan selalu 
mengungkapkan dan menyuarakan keagungan, 
kekuasaan, keindahan serta kesempurnaan sang 
penciptanya. Sehingga pada hakekatnya tak ada satupun 
yang berhak dipuji, kecuali Allah Yang Maha Esa. 
Karena, selain Allah sifat kesempurnaannya hanyalah 
bersifat semu belaka. Bukan sifat kamal dzati, 
sebagaimana sifat kamal Allah SWT. 

 Siapapun yang mendapat anugerah atau nikmat 
dari Allah, hingga ia menjadi orang yang mulia, maka 
sudah menjadi keharusan baginya untuk bersyukur 
kepada Allah. Karena di dalam syukur, terkandung 
sebuah pengakuan akan kekuasaan, kesempurnaan akan 
anugerahNya. Dan hal itu akan manuntunnya untuk 
menggunakan semua nikmat yang diterimanya, di jalan 
yang diridlai oleh sang pemberinya. Karena apabila ia 
mempergunakan semua nikmat yang telah ia terima di 
jalan yang tidak diridlai-Nya, maka ia telah mengkufuri 
nikmat dan Dzat yang telah memberinya. Selain itu, 
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dalam syukur terkandung pengagungan dan cinta, yang 
keduanya bertingkat-tingkat, dan tingkatan yang paling 
tinggi berwujud ibadah, dan hanya Allah yang berhak 
atas ibadah itu. Bukan karena sesuatu yang lain, tapi 
karena Dia-lah Dzat pemberi nikmat yang sebenarnya.  

Allah swt berfirman:  

 

َن َم الٍحأظ ٔنِو َم ٖنَحِخذ  ون ُٔ ِو ِْ د ٔ ّ يم َ ٌمدناًدا الٖم ِْ َكح بِّ ٖ ِحبٌُّٕن َن  الٖم  ٔناٖلـِذٖ
ِْ ْ بًّا َ عندُّ َآونٍ ٕا  [165/البقزٚ] ِلٖم

 

Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah 
tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya 
sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang 
yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. (Q.s Al-
Baqarah 165) 

 Ayat ini tidak menafikan bagaimana seorang 
mukmin seharusnya (juga) mencintai para kekasih Allah 
(ahbabullah). Seperti yang tersirat dalam firmanNya:  

َن ِْ ْ بًّا َ عندُّ َآونٍ ٕا ٔناٖلِذٖ  ِلٖم
Yang dilarang adalah berlebih-lebihan dalam mencintai, 
sampai pada level puncak, sehingga menyamakan antara 
cinta pada Allah dan mahluk-Nya dalam tingkatan paling 
luhur, yang seharusnya itu hanya menjadi hak Allah 
semata. Karena tak seorangpun berhak untuk dicintai dan 
dihormati atau ditakuti pada tingkatan yang paling tinggi 
kecuali Allah swt. 
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 Cintanya seorang hamba kepada tuhannya, 
adalah cinta kepada Dzat Tuhannya. Adapun cinta 
seorang hamba, kepada para kekasih Allah, semata-mata 
karena ia dicintai Allah, bukan karena pribadi orang 
tersebut. Seandainya mereka tidak dicintai Allah, maka 
tentu kita tidak akan mencintai mereka pula. 

 Dari sinilah terlihat jelas perbedaan antara ibadah 
sebagai puncak pengagungan dan cinta, dengan level 
yang ada di bawahnya. Karena perbedaan antara 
mahabbah dan ta‘dhim yang dzati dengan yang tidak 
dzati  sangat jelas sekali. 

 Barang siapa bertaqorrub kepada Allah dengan 
beribadah kepada selain-Nya sebagaimana dalam firman-
Nya : 

ِ يم ونا ِْ ٔإَلٜ ِلٗ َقزِّب ٌٕنا ٔإٖلا ٌنعمب د   [3/الشوز]  س ِلَفٜ الٖم
Maka mereka tidak akan mengatakan : ―kami 

tidak mencintai dan mengagungkan mereka karena 
Allah.‖ Seandainya mereka bertaqorrub kepada Allah 
dengan mencintai dan mengagungkan selain Allah –dan 
memang dia pantas di cinta dan diagungkan– niscaya itu 
merupakan hakekat taqorrub. Akan tetapi kenyataannya 
mereka malah bertaqorrub dengan cinta dan 
pengagungan yang berlebihan, yang hanya berhak 
dimiliki oleh Allah. Dan itu sudah merupakan ibadah, 
bukan sekedar pengagungan atau cinta. Dan itu sendiri 
sudah termasuk syirik, karena telah menyamakan Allah 
dengan makhluknya dalam hal yang hanya menjadi hak 
Allah semata. Walaupun mereka telah meniadakan sifat 
mampu member pengaruh, mencipta dan mengatur 
darinya. Karena menyamakan Allah dengan selain-Nya 
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dalam pengagungan dan cinta adalah kekufuran yang 
nyata. Maka sebenarnya mereka telah mendekatkan diri 
kepada Allah dengan kekufuran, bukan dengan sesuatu 
yang diperkenankan. 

 Banyak sekali orang tersesat, karena telah 
menisbatkan nikmat Allah kepada sebagian mahluk-Nya. 
Lantas mereka menjadikannya sebagai tuhan. Begitu juga 
dengan orang-orang yang berkeyakinan, bahwa ada 
sebagian mahluk yang mempunyai ta‟tsir dzati (memberi 
pengaruh), ilmu dzati, atau punya hak untuk membuat 
Syari‘at sendiri, semisal penghalalan atau pengharaman 
suatu benda, sebagaimana disitir dalam firmanNya: 

ِ يم اتحخنذ ٔا ْمبنارن ّ يم َ  ِمبناٌن َم َ رمبناًبا ٔنر  ُٔ ِو ِْ د ٔ  ( 31) الَٕبٛ  الٖم
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib 
mereka sebagai Tuhan selain Allah (QS. at-Taubah : 31) 

Sebenarnya orang-orang yahudi dan nasrani tidak 
menyembah rahib-rahib dan pendeta mereka, akan tetapi 
ketika para rahib dan pendeta itu menghalalkan sesuatu 
yang haram maka mereka mengikutinya, begitu juga 
sebaliknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rosululloh. 

Barang siapa mensifati Allah dengan sifat mahluk-
Nya, maka ia telah terjerumus dalam kekufuran. Seperti 
mengatakan bahwa Allah adalah jasad layaknya manusia, 
yang berdimensi panjang, besar, lebar, pendek dan yang 
lainnya. Atau berkeyakinan bahwa Allah bisa ber-
emanasi (menyatu dengan mahlukNya/Wahdatul Wujud), 
atau ber-imanensi (hulul). 

 Sebagian orang-orang bodoh berprasangka, 
bahwa segala sesuatu pasti berupa jisim, baik itu berupa 
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benda padat, udara ataupun cahaya. Persepsi seperti itu 
jelas keliru dan tertepis dengan dalil („aqli dan naqli). 

 Sementara dalil aqli dan naqli sudah menetapkan, 
sebagaimana diterangkan oleh para rasul, bahwa Allah 
sama sekali tak ada kesamaan dengan mahluk-Nya. 
Sehingga tiada perbedaan antara orang yang 
berprasangka bahwa Allah yang ia sembah adalah jisim, 
dengan orang yang menyembah patung, yang terbuat 
dari batu, kayu atau logam dalam kekufurannya. 
Ahlussunnah telah sepakat bahwa golongan mujassimah 
tidak mengenal dan kufur akan Tuhan mereka. 

 Adapun hal-hal yang dinisbatkan pada Allah, 
yang memberi persepsi bahwa Allah itu jisim, seperti 
nuzul (turun) dan istiwa‟ (bersemayam), maka sangat jelas 
sekali, bahwa yang dimaksud dari hal tersebut bukanlah 
turun dan bersemayamnya jasad. Akan tetapi yang 
dimaksud adalah, suatu keadaan yang sesuai dan pantas 
bagi Allah, yang sama sekali tidak ada keserupaan 
dengan mahluk-Nya. Allah SWT berfirman:  

ٕنٝ ث يح ِٞ ٔإَلٜ اصمَن ٘ن الضحىنا ِِ ٌُ ٔن  [11/فـمت] د خنا
Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu 
masih merupakan asap  (QS. al- Fusshilat).  

Begitu juga dalam fimanNya yang lain: 

ًٕٖحـ َ  َِٛحٜ ِصِف ضنرماَلِأن اِتٕنىنالضح قنَمخن ٙمِذاٖل اهلُل ي ُكبحرن ُحٔإ ٝ ٕنَناصمـ  يحث ـ  ا
 [54األ زاس ] ٔ زمعنٜ اِلَم ن

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang Telah 
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia 
bersemayam di atas 'Arsy. (Q.S al- A‟raf 54) 
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Sangat jelas sekali bahwa istiwa‟ Allah dalam ayat 
tersebut setelah penciptaan langit dan bumi. Hal itu bisa 

dilihat dari kata sambung yang digunakan, yaitu ثــي . 

istiwa‟ adalah satu pekerjaan Allah yang sama sekali 
berbeda dari pekerjaan mahlukNya. 

Semua sifat Allah itu Azali, demikian pula dengan 
ilmu-Nya juga azali. Qudrat dan Iradat-Nya pun juga azali. 
Dan semua itu sudah ada sebelum adanya mahluk. 

Sebagaimana kata kerja ketika dinisbatkan pada 
Allah, maka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena 
Allah juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka 
firman Allah SWT : 

 [185البقزٚ ] زنضمع اِل ي ُكِب د ٖمٔزٖ اَلٔن زنضمٗ اِل ي ُكِب اهلُل د ٖمٔزٖ 
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.(Q.S al-Baqarah 185) 

Tidak dibatasi dengan zaman Hal atau Istiqbal, 
sebagaimana sudah menjadi kaedah baku dalam fi‘il 
mudlore‘ ketika disandarkan pada sesuatu yang 
mempunyai waktu. Jadi, yang dimaksud dengan 
kehendak Allah dalam ayat tersebut adalah kehendak 
yang mutlak (tidak dibatasi oleh ruang dan waktu), azali 
dan abadi. 

Begitu juga dengan kata kerja ُــا  dalam كـ

firmanNya: 

ُنَكٔن  (133ا )الٍضاٞ ًزٖمِدَق ٍٞ٘معن نِّٜ ُكَم ن اهلُل ا
Dan  Allah adalah Dzat Yang  Maha Kuasa (al- Nisaa‟ 133 ),  
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juga tidak dibatasi oleh waktu. 

 Dalam menerangkan kisah Thalut, Allah SWT 
berrfirman: 

ٓ َفَطاصم اهلَل ُحٔإ  (247)البقزٚ  ٔيضمِذاِلٔن ٔيِمِعاِل ٘مِف َّٛطضمبن ٓ ادنسنٔن يمُكٗمَم ن ا
Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan 
menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. 
(Q.S al- Baqarah 247) 

Lafad  ٛبضـط dalam ayat tersebut, adalah satu kata yang 

ketika disandarkan pada sesuatu yang sifatnya jasmani, 
maka menunjukkan arti yang ada hubungannya dengan 
kejisiman, seperti panjang, lebar, tinggi, pendek dan yang 
lainnya. Namun ketika disandarkan kepada sesuatu yang 

bukan jasmani, seperti penyandaran lafad ٛبضــط pada 

ilmu, maka harus diartikan dengan arti yang sesuai, yang 
tidak bisa diukur dengan menggunakan ukuran jisim.  

Ketika sesuatu yang disandarkan pada makhluk 
saja, sebagaimana dalam uraian diatas, maka apapun 
yang dinisbatkan kepada Allah harus diartikan dengan 
arti yang tidak mengandung penyerupaan dengan 
makhlukanya. Karena itu merupakan sifat Allah yang 
maha suci dan maha luhur. 

 Begitu juga lafad yang menerangkan tempat, 
ketika dinisbatkan kepada Allah, maka harus diartikan 
dengan arti yang sesuai dengan keagungan-Nya. Karena 
Allah adalah Dzat yang terbebas dari dimensi ruang dan 
waktu. Sehingga tidak membutuhkan tempat, yang mana 
hal itu sangat tidak pantas bagi-Nya, yang sama sekali 
tidak ada kesamaan dengan mahluk-Nya. 
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Adapun firman Allah:  

ِٞىنالضح ٘مِف َمون يمَ ٍمِو ََ   (16)املمك  آ
Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di 
langit ?( Q.S al-Mulk 16) 

 Huruf Jer يف yang bermakna tempat, ketika 

disandarkan pada Allah, maka secara otomatis makna 
tempat yang terkandung didalamnya hilang. Begitu juga 
makna yang terkandung dalam huruf-huruf yang lain, 

seperti ٜوع , م dan yang lainnya. 

 Turun dan datang yang dinisbatkan pada jisim 
bisa terwujud dengan adanya gerakan dan perpindahan 
dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sementara turun 
yang dinisbatkan kepada Allah, tentunya sangat berbeda 
dengan apa yang kita kenal, yang berupa gerakan dan 
perpindahan. Karena turunnya Allah adalah nuzul ilahi 
yang disepikan dari perpindahan dan persamaan 
sebagaimana dzat-Nya. 

 Ditulis dalam kitab ar Risalah al- Qusyairiyah: 

Kedekatan Allah dengan hambanya merupakan Karomah 
dari-Nya, sedangkan jauhnya Allah dari hambaNya 
merupakaan kenistaan bagi dirinya, keluhuran Allah 
tanpa ada yang menjunjungnya, begitu juga dengan 
kedatangan-Nya, tanpa ada proses perpidahan. Pada kata 
―keluhuran Allah tanpa ada yang menjunjungnya‖ 
jangan diasumsikan tidak ada yang mengangkatnya. 

 Tidak ada perbedaan dikalangan Ahlussunnah 

dalam menyikapi makna  ٖـد (tangan) dalam firman Allah 
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 ,(tangan Allah di atas tangan mereka) ٖـد اهلل فـٕأ  ٖـدّٖي    

bahwa yang dimaksud dengan  ٖـد dalam ayat tersebut, 

bukanlah organ tubuh yang biasa kita lihat. Begitu juga 
lafad yang secara harfiah, bermakna betis dan jari. Ketika 
disandarkan pada Allah, maka yang dimaksud bukanlah 
betis atau jari yang biasa kita lihat setiap hari. Sehingga 
bisa diambil kesimpulan, bahwa turun, datang, istiwa‟nya 
Allah tidak sama dengan apa yang dikenal pada jasad. 

 Barang siapa menetapkan bahwa Allah turun, 
datang, bersemayam sebagaimana yang terjadi pada  
mahluk-Nya, maka ia telah tersesat dan kafir, karena ahlul 
haq meyakini bahwa turun, datang, dan bersemayam 
yang disandarkan pada Allah sama sekali berbeda 
dengan apa yang terjadi pada mahluk-Nya. Dan mereka 
mengingkari turun dan datang yang sama dengan jisim 
melalui proses perpindahan dari satu tempat ke tempat 
yang lain. Mereka juga beriman bahwa Allah istiwa‟ di 
„arsy, akan tetapi mengingkari istiwa‟ yang kita kenal 
pada jisim, karena istiwa‘ pada jisim diketahui 
bentuknya. 

 Inilah keyakinan yang benar, yang ditempuh para 
Salafus Shaleh, yang didalamnya terdapat umat-umat 
pilihan, seperti para sahabat dan tabi‘in. 

 Adapun orang-orang yang mengaku bahwa 
dirinya mengikuti keyakinan yang ditempuh Salafus 
Shaleh. Tapi kenyataanya dia berkeyakinan bahwa Allah 
adalah jisim, atau bahkan dirinya ragu apakah Allah itu 
jisim atau tidak, maka, itu merupakan kemunafikan yang 
nyata. 
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 Perbedaan yang menonjol antara kita dan para 
Mutasyabbihin, adalah dalam penetapan apakah Allah itu 
jisim atau tidak. Karena segala sesuatu hanya dibagi 
menjadi dua saja. Yaitu berupa jisim atau tidak, tidak 
mungkin bisa lepas dari keduanya, atau tersusun dari 
keduanya secara bersamaan, sehingga kadang-kadang ia 
berupa jisim dan kadang-kadang tidak. Sehingga 
keyakinan mereka tidak bisa lepas dari tiga hal dibawah 
ini : 

 ۞ orang yang berasumsi dan meyakini bahwa 

Allah adalah jisim. 

 ۞ orang yang meyakini bahwa Allah tidak 

berupa jisim. 

 ۞ orang yang berada dalam keraguan, antara 

Allah itu jisim atau bukan. 

 Sebetulnya golongan yang ketiga ini tidak ada 
bedanya dengan golongan yang pertama, yaitu sama-
sama sesat dan kafirnya. Karena telah menyamakan Allah 
dengan mahlukNya, dengan cara mensifati-Nya sama 
seperti sifat mahluk-Nya yang terbatas. 

 Adapun ahlul haq meyakini bahwa sama sekali 
tidak boleh berkeyakinan bahwa Allah adalah satu bagian 
dari makhluk sehingga masuk dalam batasan jisim atau 
makhluk. Barang siapa telah meyakini bahwa Allah 
bukanlah jisim, maka ia harus membuang jauh-jauh 
semua yang berhubungan dengan jisim dari hatinya. 
Karena kalau tidak, maka imannya masih perlu 
dipertanyakan. 

Allah ada sebelum yang lain wujud. 
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Segala sesuatu selain Allah adalah mahluk, yang 
keberadaannya baru, setelah sebelumnya didahului oleh 
tidak ada. Allah SWT berfirman: 

 ْ ٍٞ ُكنِّ خناِلق  الٖم ٘م  [62/الشوز] عن
Allah adalah Pencipta segala sesuatu (Q.S ar Ra‟d 16) 

Ketika akal sudah bisa menggambarkan mata 
rantai segala sesuatu selain Allah, keberadaanya baru, 
setelah sebelumnya tidak ada, maka logikanya, 
keberadaan Dzat yang telah menciptakan mereka, lebih 
awal dari pada keberadaan mereka. Tentunya dengan 
lebih awal yang terbebas dari dimensi ruang dan waktu, 
sebagaimana dijelaskan di depan. 

Diriwayatkan dari Imron bin Hushoin RA, Nabi 
Muhammad SAW bersabda:  

ُنَك ُنَك – ٓ زنٗمَغ ٌٞ٘معن َمُكٖن يملَٔن اهلُل ا ُنكَـ  – ْ عنـ ون ٞن٘معنـ  اَلٔن اهلُل ا  اهلُل ا
 .ْ َمبمَق ٌٞ٘معن َمُكٖن يملَٔن

 Hadits-hadits ini terdapat dalam dalam shahih 
Bukhari, shahih Muslim dan kitab-kitab Sunan yang lain. 

 Ketika beberapa riwayat hadits diriwayatkan 
secara maknawi, maka bisa diambil kesimpulan satu 
makna yang sama. Oleh karena itu kita harus focus pada 
persamaan makna tersebut, walau secara lafdzi hadits –
hadits tersebut berbeda. 

 Ada kemungkinan dua makna yang terkandung 

dalam hadits  ــْ مل ٖكــَ عــ١ٗ قبم  , salah satunya selaras 

dengan riwayat-riwayat yang lain. Karena ketika 
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dikatakan ― tidak ada sesuatu apapun bersama Allah‖ 
maka sudah pasti sesuatu itu belum wujud sebelum 
Allah. Sehingga secara ilmiah tidak diperbolehkan 
menggunakan kemungkinan arti yang lain, disebabkan 
adanya pertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang 
shahih.  

 Sementara orang yang berargumen dengan 

menggunakan dalil  hadits    ٘ ٞ ٌت األٔه فمٗط قبمـك عـ juga 

keliru. Karena dalam Hadits ini juga dimungkinkan 
adanya dua makna yang berbeda. Sementara hadits 
muhtamal (hadits yang mempunyai kemungkinan makna 
lebih dari satu), tidak boleh dijadikan penguat bagi hadits 
muhtamal yang lain. Selain itu, hadits tersebut juga tidak 
bertentangan dengan hadits-hadits shahih, sebagaimana 
diterangkan di atas, sehingga hadits-hadits tersebut, 
harus diarahkan pada makna yang sama dengan hadits 
shahih. Karena hadits muhtamal  hanya bisa dikuatkan 
oleh hadits shahih. 

 Adapun riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya 

adalah, ٘ٞكاُ اهلل قبن كن ع    

 Barang siapa menggunakan hadits  muhtamal, 
sebagai dalil, tanpa menghiraukan hadits yang sudah 
jelas maknanya, maka, dia sudah menyalahi aturan dasar 
keilmuan, dan telah mempergunakan dalil menurut hawa 
nafsunya, serta mengikuti jalan orang-orang yang 
tersesat, yang lebih memilih makna yang lemah dari pada 
nash yang masih muhtamal. Sehingga orang tersebut 
meninggalkan dalil yang sudah pasti dan jelas maknanya, 
yang di dalamnya  sudah tidak didapati kesamaran dan 
kemungkinan-kemungkinan yang lain. 
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 Hal ini, apabila tidak ada referensi hadits dari 
selain sahabat, yang meriwayatkan hadits-hadits tersebut 
di atas. Namun bagaimana mungkin, padahal ada 
referensi lain yang jelas maknanya, yang tidak 
mengandung kemungkinan adanya makna yang lain, 
kecuali hanya satu makna itu saja. 

 Sahabat Buraidah RA meriwayakan sebuah hadits 
yang berbunyi:                    

 Allah telah wujud sebelum wujudnya) كاُ اهلل ٔال ع١ٗ غريٓ

sesuatu yang lain). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban, Al Hakim dan Ibnu Abi Syaibah. Dengan hadits 
ini makna yang dimaksud dalam hadits muhmal bisa 
dijelaskan. dan dengan hadits ini pula, kesalah pahaman 
orang-orang yang telah keliru dan para ahli bid‘ah bisa 
tertepis.  

 Hal ini bagi orang yang mau lebih mendahulukan 
apa yang datang dari Nabi dari pada hawa nafsunya serta 
tidak mempermainkannya dan mau meninggalkan 
makna yang belum pasti, tentu sudah tidak ada keraguan 
lagi dalam membahas sebuah hadits. Na‟udzubillahi minal 
hawaa wa nas'alu Allaha al „afwa wal „afiyah. 

 Sangat jelas  dari  semua  riwayat  di atas – dan hal 
itu sudah pasti – bahwa semua sahabat Nabi telah 
memahami beberapa hal dari hadits  Nabi. Diantaranya:  
Allah adalah Dzat yang menciptakan segala sesuatu, 
Allah telah ada sebelum yang lain  ada, dan tidak 
terwujud sesuatu apapun ketika itu selain Allah, Allah 
ada dan tidak ada suatu apapun yang ada bersamanya. 
Tidak pernah ditemukan satu  riwayatpun dari para 
sahabat yang  menentang  hal  tersebut, karena itu 
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pemahaman mereka merupakan hujjah atau landasan 
hukum bagi yang lain. Selain itu, para sahabat tersebut 
telah mendengar hadits secara langsung  dari  
sumbernya,  dan menampung serta mencernanya dengan 
baik. Mereka adalah orang-orang  tepercaya. Metode 
seperti inilah yang ditempuh para Salafus Shaleh, sehingga 
mereka menjadi generasi terbaik. 

 Diriwayatkan dari Abi Razin al-‗Uqaily, beliau 
berkata  " Saya  bertanya kepada Rasullah SAW, di mana 
Allah SWT berada sebelum menciptakan mahluk-
mahluk-Nya ? ‖ Nabi menjawab " Allah berada di „Amaa‟,  
yaitu satu tempat dimana di atas dan di bawahnya 
terdapat ruang hampa, dan Allah menciptakan ‗ArsyNya 
di atas air ". Hadits  ini  diriwayatkan oleh Imam  at-
Tirmidzi dengan sanad yang baik. Beliau berkata ―Imam  
Ahmad  berkata‖  ―Imam  Yazid berkata "  yang 
dimaksud dengan „Amaa‟ adalah, Allah tidak bersama 
suatu apapun yang lain. " Cukuplah bagi kita Imam 
Tirmidzi dan Imam Ahmad Ibn. Hanbal, sebagai 
imamnya Ahlussunnah wal Jama'ah, dan guru besar beliau, 
Imam  Yazid untuk menjadi hujjah. 

Dan dalam riwayat Imam Ahmad terdapat hadits 

yang berbunyi:     ثي خمـق العـز  بعـد  لـك (kemudian setelah 

itu Allah menciptakan „ArsyNya). Dalam riwayat ini 

terdapat penjelasan tentang makna hadits  ٜٔكاُ  زعْ  م
 Kita tahu„Arsy .( dan ‗ArasyNya berada di atas air)  املـاٞ 

dan air adalah mahluk ciptaan Allah,  Qudrat dan  
kekuasaanNya, pantas dan mampu untuk menciptakan 
„Arsy, air, udara, kehampaan, dan kekosongan dalam satu 
saat. 
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Maka dengan penjelasan ini, menjadi jelaslah  
kebenaran  hakiki  baik  secara logika, maupun dengan 
menggunakan dalil naqly.  

Inilah keyakinan beragama yang benar, yang 
menjadi pegangan  para Salafus Shaleh, sedangkan yang 
lain adalah keyakinan beragama orang yang tersesat yang 
bodoh. Karena tak ada lain di balik kebenaran kecuali 
hanya kesesatan.  

Kita beriman dan percaya dengan segala sesuatu 
yang  datang dari Allah SWT, yang sesuai dengan 
kehendakNya. Kita juga percaya kepada semua hal yang 
dibawa oleh Rasulallah SAW. Yaitu segala sesuatu yang 
sesuai dengan kesucian Allah SWT dari sifat jismiah, 
bukan berdasar kesalah pahaman, gambaran semu yang 
keliru, dan khayalan-khayalan belaka.  

Apapun yang terlintas di hati kita, tentang Dzat 
Allah yang luhur, tentu Allah sangat jauh berbeda 
dengan semua itu. Dan tentu tidak diperbolehkan bagi 
setiap manusia, mengikuti  pendapat  yang  salah  dalam 
keyakinan terhadap tuhannya. Yaitu keyakinan yang 
menyamakan Sang Khaliq dengan maklukNya, padahal 
dia tahu bahwa Allah SWT  maha suci dari semua sifat 
makluk, karena tak ada satupun yang menyerupaiNya. 

Kebenaran hakiki  itu  begitu dekat, dan sudah 
menjadi fitrah  setiap manusia sebagai mahluk yang 
berakal. Mudah bagi seorang  mukmin  untuk  lebih 
waspada  dan  membuang jauh-jauh semua khayalan, 
pemahaman yang salah. Karena setiap orang mukmin  
yang  benar  keyakinannya,  akan meyakini bahwa 
Allahlah yang menciptakan tempat, masa, dan semua hal  
yang  wujud. Dan dia juga akan meyakini, bahwa Allah 
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sudah ada  sebelum  masa,  tempat,  dan  semua  hal  
tersebut  wujud,  dan keberadaan Allah tidak dibatasi 
ruang dan waktu, sehingga tidak pernah berubah, dan 
tidak membutuhkan waktu, tempat dan sesuatu apapun. 

Sudah diterangkan di depan bahwa  sebelum 
terciptanya semua mahluk, baik itu tempat, masa, arah, 
dan yang lainnya, hanya Allah saja yang wujud.  Seperti 
inilah keyakinan para sahabat Nabi SAW dan para Salafus 
Shaleh. Dan seperti ini pula, keyakinan yang timbul dari 
akal sehat. Sedangkan  yang  lain hanyalah  kedustaan  
dan  penipuan  yang  tidak berdasar sama sekali, baik 
dari akal sehat maupun al-Qur'an dan Hadits, sehingga 
tidak perlu diperdulikan. 

Adapun bagaimana Allah menciptakan  
mahlukNya, Allah telah menjawabnya dalam firmanNya:  

ّ يم ونا ّندمت  ٔناِت خنِمقن َ عم ّٔيم  خنِمـقن  ٔنَلـا  ٔناِلَأرمٔض الضحىنا  ُكٍمـت   ٔنونـا  َ ٌمُفِضـ
 [51/الكّف]  نض ًدا اِلى ِضمِّ ن و َحِخذن

Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) 
untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak 
(pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku 
mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai 
penolong. (Q.S al Kahfi 51) 

Yang dipandang dari ayat ini adalah, sisi 
keumuman lafadz nya. Sedangkan penciptaan dan 
pemberian bantuan adalah urusan  Allah, dan Allah 
Maha kuasa atas segala sesuatu.  

Sebagaimana halnya seorang raja, ketika 
menginginkan sesuatu dalam kerajaan kecilnya, maka 
dengan mudah akan tercapai, inilah ilustrasi sederhana, 
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namun cukup untuk menjadi hujjah dan bukti, dalam 
menyakini tentang akan tercapainya semua keinginan 
Dzat Yang Maha Esa dan Maha Kamal dengan 
kesempurnaan yang absolut. Allah SWT berfirman: 

ٓ  ٔإٌحىنا ( ُم عنٗم٠ًا َ رنادن ٔإ نا َ ومز  ْ  ٖنُقٕهن َ  َم َل ُ  ُك ُن  َفٗنُكٕ  ِبٗنـِدِٓ  اٖلِذٙ َفض بمحنا
ٍٞ ُكنِّ ونَمُكٕت  ٘م ِْ عن ُن ٔنٔإَلٗم  [83 ،82:  ٖط]  ت زمدنع ٕ

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu 
hanyalah Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia. 
Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas 
segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.(Q.S 
Yasiin 82-83) 

 

Ahadiyah, Kalam dan Qadr 

Allah adalah Dzat Yang Maha Esa, yang tiada 
sekutu baginya dalam keesanNya,  baik dalam DzatNya, 
sifat dan pekerjaanNya. Tak ada yang mengetahui 
hakikat DzatNya, kecuali diriNya sendiri. Ketika sesuatu 
yang dibatasi oleh ruang dan waktu tidak mampu 
mengetahui batas lain yang lebih luas, maka, bagaimana 
mungkin, ia mampu mengetahui Allah, Dzat yang tidak 
dibatasi ruang dan waktu. Allah SWT berfirman: 

ْ  َلا ـنار  ت دمٔرُك  [103/األٌعاً] اِلَأبم
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata (Q,S al 

An‟am 103) 

Hakekat mengetahui sesuatu adalah, memahami 
secara mendetail tentang hakekatnya. 

Allah SWT berfirman:  



Tuhan dan Makhluk  20 

ٕمون٠ٍِذ ٔ د ٌٕٓ ّنا ٔإَلٜ . ٌناِضزنْٚ ٖن  [23 ،22/القٗاوٛ].  ٌناِظزنْٚ رنبِّ
Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. 
Kepada Tuhannyalah mereka Melihat . (al- Qiyamah 22-23) 

Selain ayat tersebut, Nabipun telah menerangkan 
bahwa orang-orang mukmin akan melihat tuhannya 
kelak di Akherat.  Tidak bisanya manusia mengetahui 
tuhannya, seperti diterangkan dalam surat al- An‘am 103 
di atas, tidak bertentangan dengan bisa melihatnya 
manusia kelak, sebagaimana dalam surat al- Qiyamah 22-
23, dan hadits Nabi. Karena apa yang dinafikan dalam 
surat al-An‘am, berbeda dengan apa yang ditetapkan 
dalam surat al-Qiyamah 22-23 dan hadits Nabi. Sehingga 
sah-sah saja, apabila orang Islam bisa melihat Allah SWT, 
kelak di surga. Tentunya, melihat dengan penglihatan, 
yang tak bisa mendefinisikan hakekat Allah, Karena 
Allah bukanlah jisim, sehingga melihatNya pun, tidak 
seperti melihat sesuatu yang berbentuk jisim .  

Kita semua beriman bahwa kalam Allah adalah 
haq, begitu juga sabda nabiNya juga haq, menurut makna 
yang patut dengan sifat kamal Allah SWT, yang suci dan 
luhur, tanpa ada keserupaan, dan tanpa diketahui tata 
caranya. Maha suci engkau ya Allah, sebagaimana 
engkau memuji Dzatmu sendiri. Tak cukup segala pujian 
kami rangkai untuk memujimu. 

Kalam Allah SWT adalah haq, Madzhab para 
pembesar sufi, dalam masalah ini, adalah sebagaimana  
madzhab Salafus Shaleh, meyakini bahwa Kalamullah 
adalah qodim bukanlah mahluk, barang  siapapun yang 
berprasangka bahwa kalamullah, hadits (baru ) 
sebagaimana kalam mahlukNya, maka orang tersebut 
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telah tersesat dan bertentangan dengan madzhab ulama 
salaf. Fitnah yang mengatakan al-Quran adalah makluk, 
yang dicetuskan oleh Ibnu Abi Duwad, itu benar adanya. 
Dan semua orang tahu dan tidak ragu bahwa Imam 
Ahmad ibn Hanbal dipukuli, setelah dipaksa untuk 
mengatakan bahwa al-Quran adalah mahluk,  namun 
beliau tidak mau mengikutinya. Sedangkan firman Allah:  

ّٔيم ونا َم ٖنِأِتٗ َم ِ ِكٕز ِو ّٔيم ِو  [2/األٌبٗاٞ] و حمدنٍخ رنبِّ
Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Quran pun yang 
baru (di-turunkan) dari Tuhan mereka (Q.S.al Anbiya‟ 2) 

Maksudnya adalah, al-Quran hadits(baru) bila 
dikaitkan dengan manusia, dalam arti, manusia belum 
mengetahui al-Quran sebelum diturunkan oleh Allah dan 
belum mengenalnya dari bapak-bapak mereka. Barang 
siapa yang berprasangka bahwa al-Quran adalah hadits 
(baru) bila dikaitkan dengan DzatNya yang luhur dan 
suci, maka orang tersebut tentu amat merugi dan sia-sia. 
Sebagian orang bodoh berkata : bagaimana mungkin 
Allah menceritakan ucapan beberapa manusia padahal 
mereka belum wujud ? Jawabnya mudah sekali, yaitu  
bukakankah dalam hadits shahih disebutkan, bahwa 
Allah punya al-qalam atau pena yang menulis semua hal, 
yang akan terjadi sampai hari kiamat?  

Bukakankah  apa yang akan Allah firmakan 
kepada Nabi Musa dan semua Nabi, semuanya sudah 
tertulis sebelum mereka diciptakan? Maka, sudah tidak 
ada keraguan lagi, bahwa semua itu sudah wujud sejak 
dahulu kala dalam Lauhul Mahfudz. Dan sebelumnya,  
semua itu menjadi rahasia, yang hanya diketahui Allah, 
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kita cukup pasrah dan menyerahkan hakekat semuanya 
kepada Allah. 

Dalam masalah Qadar , kepercayaan para ulama,  
sama halnya seperti kepercayaan para sahabat, dimana 
mereka tidak membatalkan hujjah Allah atas 
makhlukNya. Sehingga taklif adalah sesuatu yang haq. 
Seluruh umat Islam baik golongan Jabariyyah, Mu'tazilah 
dan Ahlu Sunnah telah sepakat mengenai hal tersebut. 
Tak satupun yang membatalkan adanya taklif,  dengan 
syarat-syarat yang sudah diketahui dalam Syariat yang 
suci kecuali orang –orang kafir liberal yang sudah keluar 
dari Islam. Tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa qadar, 
Iradat dan qodrat  sesuai dengan  Ilmu Allah yang Azali, 
tidak ada pertentangan antara cakupan sifat ilmu dengan 
taklif. Dan apabila ada perbedaan pendapat di antara 
kelompok Islam, pada dasarnya perbedaan itu, tidak 
sampai menyangkut esensi dari taklif itu sendiri, 
melainkan hanya pada wilayah sebab musabab taklif itu 
sendiri. Maka perbedaan tersebut sejatinya tidak terlalu 
penting karena orang yang mengetahui secara mendalam 
tentang sebab-sebab taklif maka ia akan tahu bahwa ia 
diberi beban tanggung jawab,  juga ia akan meyakini 
bahwa taklif itu sesuatu yang haq,  serta akan beramal 
atas dasar keyakinannya tersebut. Bukanlah suatu yang 
membahayakan apabila sebab musabab taklif itu masih 
diperdebatkan. 

Ketika umat Islam telah sepakat tentang taklif, 
maka tidak ada keraguan lagi bahwa orang yang percaya 
adanya taklif, namun tidak mengetahui sebab-sebabnya 
orang tersebut selamat di dunia dan akhirat. 
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Segala sesuatu yang akal kita tidak mampu 
menjangkaunya, kita kembalikan kepada Allah yang 
maha tahu. Para ulama telah sepakat, bahwa mungkin 
saja ada hakekat, yang apabila kita mengetahuinya, justru 
kita akan mengajukan hujjah yang justru akan 
memberatkan diri kita sendiri. Bagi akal sehat itu 
bukanlah sesuatu yang mustahil. 

 1.ٌيٗمِم ن ٕيِمِ  ٙمِ  نُِّك أنٕمَفٔن

 

Istiwa’ Allah di ‘Arsy 

Kita beriman kepada Allah, dan semua yang 
datang dariNya, yang sesuai dengan kehendakNya, tanpa 
harus menyerupakanNya dan meniadakan sifat-sifatNya. 
Allah SWT berfirman: 

ِْ َلٗمطن ٌٞ َكِىجمِم ٘م ٕن عن  ِ ـِري  الضحِىٗع  ٔن  [11/الغٕرٝ] اِلبن
Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah 

yang Maha mendengar dan Melihat. (Q.S as Syuraa 11) 
 

Inilah akidah para Salafus Shaleh. Semua Nash al-Quran 
dan hadits yang memberikan arti penyerupaan Allah 
dengan mahluknya, harus di arahkan sesuai dengan 
akidah ini, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. 
Ada sebagian orang yang mengaku mendalami kajian ini 

menambahkan lafadz    ــٕأ العــز  Allah)  ٔاُ اهلل وضــَقز ف

                                                 
1 Ahl al-Haq al-Arifuna bi Allah, karya Syaikh Al-Arif al-Mursyid as-
Sayyid Muhammad al-Hafidz bin Abdil Lathif at-Tijani al-Mishri. 
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berada di atas Arsy), dalam menyikapi Istiwa‟ Allah di 
„ArsyNya,  menurut ijtihad, pendapat dan keinginannya 
sendiri. 

Tambahan lafadz seperti ini, tidak ada dalam al-
Quran ataupun hadits yang shahih, yang ada hanya 

lafadz  ٞاصـَٕا , sedangkn lafadz  ٞاالصـَٕا  tidak terkhusus 

pada Arsy saja, akan tetapi juga pada yang lainnya. 
Seperti dalam firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 

 . ثي اصَٕٝ اىل الضىاٞ  :29

 Kalimat    اُ اهلل فـٕأ العـز  mengandung beberapa 

makna yang  didalamnya terdapat makna keimanan dan 
kekufuran. Karena jika yang dimaksud dengan kalimat 
tersebut adalah sifat yang mencakup tempat, dan 
mengandung unsur menyerupakan Allah dengan 
mahlukNYa, dengan cara berada di atas, sebagaimana  
diamnya makhluk, semisal ucapan seseorang : saya 
duduk di atas kursi, maka orang yang berpendapat 
seperti ini, sudah dapat dipastikan kekufurannya, 
sebagaima yang telah disebutkan dalam al-Quran:  

ِْ َلٗمطن ٌٞ َكِىجمِم ٘م ٕن عن  ِ ـِري  الضحِىٗع  ٔن  اِلبن
Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah 

yang Maha mendengar dan Melihat.ن)Q.S as Syuraa 11) 

ٕن ُقنم  ِ  ْ ْنٌد الٖم  َ .  ْ ـحىند  الٖم َم ٔنَليم . ٖ َٕلدم ٔنَليم ٖنِمدم َليم.  ال ْ  ٖنُك ًٕا  َل  ُكُفـ
ْنٌد  َ . 
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Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.Allah adalah 
Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.Dia tiada 
beranak dan tidak pula diperanakkan,Dan tidak ada seorangpun 
yang setara dengan Dia." (Q.S al- Ikhlash 1-4) 

Namun jika yang dikehendaki dengan Fauqiyah 
(arah atas), adalah  pangkat yang tinggi nan luhur, 
sebagaimana ditakwili oleh sebagian ulama, atau yang 
dimaksud adalah Fauqiyah yang cocok dan patut  dengan 
keluhuran Allah dan sifat maha suciNya, tanpa adanya 
penyerupaan dan peniadaan sifat-sifat keagungan Allah, 
sebagaimana pendapat ulama yang lain, maka, kedua 
pendapat terakhir inilah yang sesuai dengan akidah para 
ulama Salafus Shaleh.  

Kesimpulannya, mensifati Allah dengan sifat di 

atas arsy (   فـٕأ العـز ), padahal, kalimat ini tidak terdapat 

dalam al-Quran dan hadits shahih, yang telah muttafaq 
„alaih,  tidak diperkenankan. Karena Allah hanya boleh 
disifati dengan sifat yang telah menjadi Nash, baik itu al-
Quran ataupun hadits, bukan dengan jalan Ijtihad 
ataupun penggalian hukum (Istinbath). 

Menurut hemat kami (penulis),  sifat ini (Fauqiyah) 
disamping tidak tercantum dalam al-Quran dan hadits, di 
dalamnya terkandung  makna yang banyak. Salah 
satunya makna yang bisa menyeret pada kekufuran, bila 
yang dikehendaki adalah arti jasad.  dan makna 
keimanan jika yang dikehendaki makna yang sesuai 
dengan yang terdapat dalam al-Quran dan hadits. 

Akan tetapi munculnya pensifatan seperti ini, dari 
seorang mukmin yang mengesakan Allah SWT, harus 
diarahkan pada makna yang sesuai dengan keimanan 
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yang benar. Begitu juga kalimat ُاهلل وٕدــٕد يف كــن وكــا  
(Allah wujud di semua tempat),  walaupun sejatinya 
mempunyai arti yang banyak , namun apabila 
diungkapakan oleh orang mukmin yang mengesakan 
Allah, maka wajib ditafsiri dengan makna yang sesuai 
dengan keesaan Allah SWT, sebagai bentuk khusnu dzon 
kepada sesama muslim. Kemudian bagaimana dengan 
orang yang tergesa-gesa dan terlalu cepat menghukumi 
kufur dan keluar dari Islam? Tidak ada keraguan 
menurut kami,  bahwa sebagian orang awam yang 
mengatakan ucapan ini, tidak pernah terlintas dalam 
hatinya, untuk menghendaki makna kekufuran atau 
kemusyrikan  yang terkandung dalam kalimat tersebut. 
Akan tetapi yang  mereka kehendaki adalah makna 
umum  dari lafadz tersebut. , sebagaimana yang terlintas 
pada orang yang mengatakan kebersamaan Allah dengan 

yang lain (  ٛاملعٗـٛ اهليٗـ), maksudnya adalah kebersamaan 

Allah dengan ilmuNya, pertolonganNya, bantuanNya 
dan perlindunganNya. 

 

PENAFSIRAN ISTIWA' DENGAN ISTIQROR 

Telah disinggung di depan, bahwa Allah hanya 
boleh disifati dengan sifat yang terdapat dalam Nash, baik 
dalam al-Quran maupun hadits, bukan dengan jalan 
ijtihad ataupun lewat penggalian hukum (Istinbath). 
Cukuplah apa yang tercantum dalam al-Quran dan 
hadits, tanpa perlu dikurangi ataupun ditambahi. Karena 
masalah ini bukanlah ajang perdebatan dan pemikiran. 
Posisi akal kita adalah menerima, tunduk patuh dan 
beriman pada semua yang datang dari Allah,. 
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Sebagaiman yang pernah diungkapkan oleh Imam Syafii 
– salah satu pembesar ulam salaf-  saya beriman kepada 
Allah, dan kepada semua yang datang dariNya sesuai 
dengan kehendakNya, tanpa harus ada penyerupaan 
dengan yang lainNya dan tanpa harus meniadakan sifat-
sifatNya . sebagaimana firmanNya: 

ِْ َلٗمطن ٌٞ َكِىجمِم ٘م ٕن عن  ِ ـِري  ِىٗع الضح ٔن  [11/الغٕرٝ]  اِلبن
Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah 
yang Maha mendengar dan Melihat. (QS. As-Syuraa 11) 

Menurut Imam Haromain, para ulama Islam telah 
bersepakat bahwa, tidak diperbolehkan menyifati Allah 
dengan  sifat hasil ijtihad, yang dalam penetapannya 
tidak menggunakan alasan rasio, ataupun dalil al-Quran 
dan hadits. Begitu juga para ulama telah sepakat, bahwa 
lahiriyah sebuah ayat atau al-Quran boleh dipersempit 
maknanya atau bahkan boleh ditinggalkan hanya 
berdasarkan hadits Ahad,  atau dengan qiyas. Maka 
bagaimana mungkin dalil yang boleh ditinggalkan 
dengan hanya berdasarkan dalil yang belum dikuatkan, 
akan dijadikan hujjah yang kuat? . ( lihat catatan kaki 
buku karangan Imam As-Subuki, as Saif as Shaqil fir Raddi 
„Alaa Ibni Zafil,  hal 58.) 

Sedangkan riwayat yang datang dari Ibnu Abbas,  
bahwa beliau pernah mengatakan, dalam menyikapi 

firman Allah      اصـَٕٝ  مـٜ العـز , yang dimaksud adalah, 

Allah menetap di atas Arsy, dan memenuhi semua Arsy 
atau naik keatasnya atau semua makhlukNya duduk di 
sekitarNya dan seterusnya, maka riwayat ini berasal dari 
Abi shaleh dan Muhammad ibn Marwan al- Kalaby, yang 
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menurut Imam Baihaqy hadits-hadits yang diriwayatkan 
oleh keduanya, menurut ulama Ushul al-Hadits harus 
ditinggalkan. Semua hadits mereka tidak bisa digunakan 
sebagai hujjah, dikarenakan banyaknya kemunkaran dan 
kebohongan dari mereka,  dalam riwayat-riwayatnya. 
Imam Ali ibnu al- Madiny berkata: saya mendengar 
Yahya ibn Said al-Qoththon menceritakan dari Sofyan, 
bahwa Al-Kalaby berkata, Abu Sholeh berkata kepadaku 
" semua hadits yang saya riwayatkan kepadamu adalah 
bohong". Diriwayatkan dari Sofyan dari Al-Kalaby bahwa 
ia berkata: Abu Sholeh berkata kepadaku " lihat dan 
telitilah semua hadits yang engkau riwayatkan dariku 
dari Ibnu Abbas, maka janganlah engkau riwayatkan 
kepada yang lain. 

Yahya ibn Ma'in berkata: Al-Kalaby bukanlah 
siapa-siapa. Imam al-Bukhary berkata: Muhammad ibn 
Marwan al-Kalaby al-Kufy semua murid-muridnya tidak 
memperdulikannya dan mereka sama sekali tidak 
meriwayatkan Hadits darinya. 

Saya (penulis) berpendapat bagaimana mungkin, 
pendapat-pendapat seperti ini, benar-benar dari Ibnu 
Abbas. Kemudian, tidak seorangpun dari murid-
muridnya, yang mengetahui dan meriwayatkan darinya, 
padahal, ini sangat penting untuk diketahui. (al- Asma' 
wa As- Shifat dengan sedikit pengurangan hal. 413 s/d 
415) 

Imam agung Abu Hanifah menulis dalam  
bukunya ―al- Washiat ―  kami meyakini bahwa Allah  
Istiwa' di ArsyNya, bukan karena Ia membutuhkannya, 
dan tanpa menetap di atasnya. Dialah yang menjaga Arsy 
dan yang lainnya,  bukan karena Ia membutuhkannya. ( 
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Al- Washiat wa Syarkhiha, yang dicetak bersama dengan 
Al- fiqh al- akhbar dan kitab Al Ibanah serta kitab-kitab 
lain. Hal. 62)  

Istiwa' dan Penambahan Kata Ad-Dzat (الذات) 
Begitu juga, kita wajib berpegang teguh pada dalil 

yang ada dalam al-Quran dan hadits, dalam men-sifati 
istiwa',  tanpa harus menambah kata 'Bidzatihi'. Kami 
pernah mendengar, sebagian ulama berkata tanpa 
tendensi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah; bahwa Allah 

bertempat dengan DzatNya ( ــ ْاصــَٕٝ بذات )di atas 'Arsy, 

sebagai ganti dari redaksi kata (    اصـَٕٝ  مـٜ العـز) yang 

memang sudah jelas ada dalam nash Al-Qur'an. Dan juga 

kata:  ْ ــ ــَ خمق ــاَٟ و  Allah itu berbeda dengan) ٔاُ اهلل ب

makhluknya). Kalimat   ْباَٟ وـَ خمقـ juga tidak ada dalam 

redaksi Al-Qur'an maupun As-Sunnah, hanya saja, ada 
sebagian ulama salaf yang mengatakannya, dengan 
makna menafikan percampuran (serupa). Sebagai 
argument untuk menolak pendapat kelompok Jahm dan 
pengikut-pengikutnya (Jahmiyah), bukannya bermakna 
menjauhkan secara jarak, seperti penjelasan dalam kitab 
Al-Asma' wa Al-Sifat (Hal.410) Ta‟aala Allahu „an dzalik. 

Adapun kata   فٕأ العـز tidak teriwayatkan secara 

marfu' , kecuali dalam beberapa sanad hadits Au'al, dari 
riwayat Ibnu Mandah dalam hadits tentang tauhid, dalam 
sanad Ibnu Mandah tedapat 'Abdillah bin 'Umairoh yang 
majhulul hal ( tidak diketahui keadaanya), selain itu, dia 
tidak pernah bertemu dengan al-Ahnaf, apalagi dengan 
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al- Abbas. (lihat komentar atas kitab As-Saif Al-Shaqil, 
karangan As-Subuki, hal. 47) 

 Salah seorang ulama salafy, Syaikh Muhammad 
Nasiruddin Al-Albani dalam pendahuluan ringkasan 
kitab Al-'Uluw karya Imam Al-Dzahaby "- setelah 
beberapa penjelasan- menjelaskan: dengan paparan ini, 

menjadi jelas bahwa kedua kata ini ( ــ ْبذات - ــاَٟ   )ب tidak 

diketahui pada masa shahabat—Radliya Allahu „Anhum—
tidak juga pada masa tabi'in, sehingga pengucapan kedua 
kalimat tersebut untuk menjelaskan lafad Istiwa‟ adalah 
istilah yang baru. 

 Menurut saya (penulis), penambahan kedua kata 
ini, juga tidak diketahui ada pada masa tabiin—namun 
ketika kelompok  Al-Jahm dan para pengikutnya, 
melakukan bid'ah, dengan berkata bahwa Allah ada di 
segala tempat, sehingga mau tidak mau para imam juga 

mengatakan kata َٟــا  tanpa ada seorangpun yang  , ب

mengingkari. (Hal.18) 

 " Mereka (para imam-pen) berpendapat—tanpa 
bertendensi dalil—bahwa cara menyanggah kelopmpok  
Al-Jahm (Yang dihukumi kafir dan darahnya halal) yaitu 
dengan mengungkapkan kata yang dapat memberikan 
asumsi tasybih (penyerupaan) dan Tajsim (bertubuh, 
berbentuk) pada hakikatnya Allah  dan bertempat pada 
suatu tempat, selanjutnya mereka mengatakan: 

 "Allah  berdiri dengan dzat-Nya sendiri, dan 
berbeda dari ciptaan-Nya", kemudian mereka menolak 
pendapat ta'thil  kelompok Al-Jahm serta pentakwilannya 
menggunakan takwil yang dangkal, dan tidak cermat. 
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Dari sisi lafadz yang tidak jauh berbeda dengan tajsimnya 
Muhammad ibn Kiram as-Sijistany hingga terlihat seolah 
mereka adalah berkuasa atas Allah SWT, sembari 
menyandarkan semua laqab (julukan) yang mereka 
kehendaki kepada Allah,  karena begitu semangatnya 
mereka terhadap tauhid. Sebaiknya mereka diam saja, 
dan pasrah seperti yang telah dilakukan ulama salaf. 

 Imam Abu Hanifah, Rahimahu Allahu berkata: 
"Tidak seyogyanya bagi siapapun berbicara dan 
membahas tentang Dzat Allah, akan tetapi, sebaiknya 
yang harus dilakukan adalah, mensifati-Nya dengan sifat 
yang telah dipilih Allah untuk mensifati diri-Nya sendiri, 
begitu juga, sebaiknya tidak berbicara tentang Allah 
menurut pendapatnya sendiri." (Idhoh Al-Dalil. Hal.44-45) 

 Al-Imam Syaikh Badruddin ibn Jama'ah berkata: 
"Ketika semua itu sudah terjadi, maka barang siapa 
menjadikan  istiwa' Allah, sebagaimana yang difahami 
dari mahlukNya (Mukhditsin), dengan mengatakan, 

" ــ  ــَٕٝ بذاتـ ْاصـ " (bersemayam dengan DzatNya) atau 

mengucapkan, " ْ ــ ــَٕٝ ْقٗقَـ  bersemayam secara) "اصـ

hakekat), maka dia benar-benar telah melakukan bid'ah 

dengan penambahan kedua kata tersebut (  ْبذاتـْ ، ْقٗقَـ). 
yang mana hal tersebut tidak pernah disinggung dalam 
as- Sunnah, ataupun penjelasan dari salah seseorang dari 
para imam yang menjadi panutan. Ada sebagian ulama 
muta'akhirin menambahi, seraya berkata: " Istiwa' 
objeknya adalah Dzat, berada di atas Arsy-Nya dan 
memenuhinya, dan Dzat-Nya mempunyai batas yang 
harus  diketahui oleh-Nya . Ulama lain mengatakan, " 
tempatNya khusus, tidak bertempat di lainnya, tempat-
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Nya adalah wujud Dzat-Nya di atas Arsy-Nya", kemudian 
melanjutkan, " yang lebih pantas adalah,  Allah berdiam 
diri di Arsy, dan kursy adalah tempat kedua telapak kaki-
Nya". Yahya bin 'Ammar berkata, " Namun kami 
berpendapat, Allah dengan Dzat-Nya bersinggasana di 
Arsy, ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Adz-Dzahabi 
melanjutkan setelah menukil keterangan Yahya, " 
Perkataanmu 'Bidzatihi' merupakan buah pikiranmu 
sendiri." (Lihat kitab Al-'Uluw Al-Dzahabi. Hal, 178) 

Dalam kitab ini (al-'Uluwwu adz-Dzahabi) banyak 
sekali perkataan sebagian orang Mujassimah. Wa Laa 
Haula Wa La Quwwata Illa Billah  

 Kami menegaskan bahwa, Imam Ahmad terbebas 
dari kemunkaran-kemunkaran seperti ini, yang 
dialamatkan kepadanya, karena apa yang dinukil dari 
beliau, bukanlah ditujukan pada Allah SWT. Dan beliau 
mengatakan, " Istiwa' adalah sifat yang musallamah (kita 
pasrah saja apa adanya), dan seperti inilah, yang diyakini 
sebagian ulama salaf." Ketika Imam Ahmad ditanya 
tentang al-Istiwa', beliau menjawab, " Allah Istiwa‟ di atas 
Arsy sesuai kehendakNya, tanpa ada batasan dan tidak 
ada orang yang mampu menyifatinya. Keterangan ini 
disebutkan oleh al-Kholal dengan sanad yang sampai 
kepadanya. (Idhoh al-Dalil. Hal, 108) 

 

ARSY DAN SIFAT FAUQIYYAH 

 Seperti disinggung di depan, bahwa dalam 
menyifati istiwa',wajib berpegang teguh pada apa yang 
sudah menjadi Nash, dalam al-Quran dan hadits. Tidak 
boleh menambahi sedikitpun walaupun dengan jalan 
ijtihad ataupun penggalian hukum (istinbath). Begitu 
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juga,bagi kita wajib mengambil kecukupan dan tetap 
berpegangan dengan apa yang ada pada Nash,  tanpa 
menambahkan nash lain yang tidak shahih, yang di 
dalamnya tidak terdapat keterangan hukum halam dan 
haram, apalagi masalah aqidah-aqidah yang bahayanya 
lebih besar dan mempunyai peran yang besar pula. Lalu 
bagiamana dengan orang-orang yang menetapkan 
beberapa hal dalam pembahasan ini, dengan berdasarkan 
haditst-haditst yang masih menjadi perdebatan di antara 
para ulama, seperti orang yang menambakan kata 
fauqiyyah 'ala arsy pada sifat istiwa', kemudian 
mengatakan bahwa Allah di atas arsy, padahal kata fauqa 
al-arsy tidak teriwayatkan secara marfu', kecuali pada 
sebagian sanad dari hadist Au'al, dari riwayatnya Ibnu 
Mandah dalam pembahasan Tauhid, sebagaimana telah 
dijelaskan di depan, bahwa dalam sanadnya terdapat 
Abdullah bin 'Amiroh yang majhulul hal (tidak diketahui 
keadaannya) dan dia tidak pernah bertemu dengan 
sahabat Ahnaf, apalagi denga al-Abbas. 

 

DALAM AQAID YANG MENJADI PATOKAN 
HARUS HADITS SHAHIH, TIDAK BOLEH HADITS 
DHAIF. 

 Ibnu Sholah mengatakan dalam kitab 
Muqoddimah fi Ulumil Hadits, " Menurut ahli haditst 
dan ulama yang lain, boleh meremehkan sanadnya hadits 
dlaif dan meriwayatkannya, selama belum menyentuh 
level Maudlu‟ (palsu), tanpa harus menerangkan 
kedlaifannya, kecuali dalam bahasan sifat-sifat Allah dan 
hukum-hukum Syari‘at yang menerangkan halal dan 
haram dan yang lainnya.  Hal tersebut-yang 
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diperbolehkan- seperti hadits yang menerangkan 
mawa‟idz (peringatan-peringatan), kisah-kisah, 
keutamaan-keutamaan amal, Targhib dan Tarhib (sugesti 
dan ancaman) dan masalah-masalah yang lain yang tidak 
ada hubungannya dengan hukum syari‘at dan aqaid. 

 Termasuk ulama yang memperbolehkan hal itu, 
yang kami meriwayatkan darinya adalah Abdurrahman 
bin Mahdi dan Imam Ahmad bin Hanbal. (seperti inilah 
keterangan yang terdapat dalam Muqoddimah Ibnu 
Sholah, hal. 49) 

 Imam Nawawi mengatakan dalam  kitab at-
Taqrib, " Menurut ahli haditst dan ulama yang lain, 
meremehkan sanadnya hadits dlaif dan mengamalkannya, 
hukumnya boleh, tanpa harus menjelaskan 
kedho'ifannya, selama itu bukan hadits maudlu‟ (palsu), 
dan tidak menerangkan sifat-sifat Allah, dan hukum-
hukum syari‘at, seperti halal dan haram dan tidak 
berhubungan dengan masalah aqaid dan hukum. ( Begitu 
juga keterangan dalam Tadrib ar-Rowi, komentar Imam 
Syuyuthi atas  kitab Al-Taqrib. Vol. 1. hal, 298) 

 Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam 
mengomentari al-Kalaby, "Haditst-haditst yang boleh 
ditulis (dibuat hujjah) darinya (al-Kalabi), adalah haditst-
haditst tentang  perang, dan semacamnya. Apabila hadist 
yang diriwayatkan olehnya (al-kalaby) adalah hadits 
yang menerangkan halal dan haram kami mencari dari 
orang lain yang lebih kuat." Dalam hal ini, al-Baihaqy 
berkomentar, " ketika dalam halal dan haram saja hadits 
al-Kalabi tidak bisa dijadikan pijakan, apalagi dalam sifat-
sifat Allah.  Yang menjadikan ulama' membenci al-kalaby 
hanya karena dia suka meriwayatkan dari ahli kitab 
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kemudian dari rowi-rowi yang lemah dan menyamarkan 
nama-namanya. (seperti dalam al-Asma' wa as-Shifat. 
Hal, 418) 

 Yang mengherankan, kami melihat sebagian dari 
mereka  (ulama) mengingkari beberapa hal yang 
dikerjakan orang lain, dengan dalih karena hal itu tidak 
berlandaskan hadits shahih. Sehingga tak ada sedikit pun 
celah, untuk mengamalkan hadits dla‟if dan bertendensi 
dengannya, padahal permasalahan ini, sangat luas sekali. 
bahkan para ulama mempermudah penggunaan hadits 
dla‟if berdasar pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan 
dalam ilmu ushul fikih. Yang menjadi musibah besar 
justru, orang-orang yang mengingkari penggunaan hadits 
dho'if, pada hal-hal yang berhubungan dengan fadloilul 
a‟mal, manaqib, targhib atau tarhib (sugesti dan ancaman), 
yang notabenenya mayoritas ulama memperbolehkan hal 
tersebut.malah menjadikan hadits dla‟if sebagai dalil  
‗aqaid  dan memperdebatkannya, sebagaimana mereka 
menggunakan hadits au'al yang di dlo'ifkan. Hal itu pada 
bab akidah, yang di dalamnya para ulama telah 
berkonsensus, bahwa dalam masalah ‗Aqidah tidak boleh 
menggunakan hadits dla‟if  sebagai dalil,akan tetapi harus 
hadits shahih kalau tidak mau dikatakan harus 
menggunakan hadits mutawatir. Falaa hawla wa laa 
quwwata illa billahi al-„Aliyyi al-„Adzimi. 

 Imam Ahmad bin Hanbal Radliya Allahu „Anhu , 
mengatakan, " Ketika kami meriwayatkan tentang hukum 
halal dan haram, kami perketat (dan teliti), namun ketika 
kami meriwayatkan tentang fadlailul a‟mal (keutamaan 
ibadah) dan semacamnya, kami tidak mempersulit." 
Dalam satu riwayat lain dari beliau, haditst-haditst yang 
berhubungan dengan hadist roqo'iq (hadist yang untuk 
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melembutkan hati) itu bisa diberikan kelonggaran 
sehinggan ada riwayat yang menerangkan hukumnya. 

 Imam Abdurrohman bin Mahdi mengatakan, " 
Ketika kami meriwayatkan hadits Nabi Muhammad Saw. 
Yang menerangkan  halal, haram dan yang lainnya, kami 
perketat sanad-sanadnya dan selektif pada rowinya." 

 Abu Zakariya al-'Anbari mengatakan, " suatu 
khabar atau hadits ketika tidak memerangkan halal 
haram, serta tidak menerangkan wajibnya suatu hukum, 
akan tetapi menerangankan targhib dan tarhib(sugesti dan 
ancaman), maka saya  tidak terlalu ketat dan selektif 
dalam meneliti para rowinya." (al-Ajwibah al-Fadhilah. 
Imam Al-Laknawy. Hal, 36) 

 Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya al-
Adzkar,: menurut ulama fiqih dan ulama yang lain, boleh 
bahkan sunnah menggunakan hadits dla‟if  selama tidak 
maudlu‟, dalam hal-hal yang berhubungan dengan fadlailil 
a‟mal, targhib dan tarhib (sugesti dan ancaman). Adapun 
dalam hal yang berhubungan hokum halal dan haram, 
jual beli, nikah, talak, dan yang lainnya harus 
menggunakan hadits Shahih atau minimal hadits Hasan. 

 al-Hafidz al-Iraqi berkomentar dalam kitab "Syarh 
al-Alfiyah"-nya, " pada selain hadits Maudu', para ulama 
memberikan toleransi untuk tidak terlalu memperketat 
sanad periwayatan hadits tersebut, tanpa harus 
menjelaskan kedho'ifannya, ketika hadits tersebut tidak 
menerangkan akidah dan hukum-hukum, seperti hadits 
yang menerangkan targhib dan tarhib, nasihat-nasihat, 
cerita umat-umat terdahulu, fadlailul a‟mal dan 
semacamnya. Adapaun ketika suatu hadits menjelaskan 
hukum-hukum syari'at; seperti halal dan haram dan 
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lainnya, atau menjelaskan masalah akidah seperti halnya 
sifat-sifat Allah, sifat jaiz, sifat mustahil dan semacamnya, 
maka ulama tidak memberikan toleransi dalam hal 
pensanadannya."  

Termasuk ulama-ulama yang menjelaskan 
masalah ini , adalah Imam Ahmad bin Hanbal,  
Abdurrohman bin Mahdi, Abdulloh bin Al-Mubarok dan 
masih banyak yang lainnya. Ibnu 'Ady pun dengan 
mantap telah menjelaskan dalam kitab Muqoddimah al-
Kamil, al-Khotib dalam al-Kifayah dengan membuat satu 
bab khusus. ( Ibid. hal, 291) 

 

ANALISA PENTING PADA PENDAPAT IMAM 
MALIK TENTANG ISTIWA' 

Al-Imam Al-Hafid Abu Bakar Al-Baihaqi benar-
benar telah menukil dalam kitabnya " al-Asma' wa as-
Shifat" (hal, 150) keterangan-keterangan yang cukup 
banyak, yang menjelaskan sikap Imam Malik dalam 
masalah Istiwa', kita tahu Imam Malik adalah, imamnya 
ahli sunnah dan merupakan alim-alimnya penduduk 
Madinah dan merupakan amirul mu'minin dalam hadits. 

Termasuk dalam keterangan itu, apa yang 
diriwayatkan oleh  Abdulloh bin Wahb. Beliau berkata, " 
suatu ketika kami sedang bersama Malik bin Anas, 
kemudian ada seorang lelaki memasuki majlis. Kemudian 

ia berkata, ―hai Aba Abdillah,     ٝ  ,الـزنَ  مـٜ العـز  اصـَٕ
seperti apakah  Istiwa‟Nya Allah? Imam Malik 
menundukkan kepalanya dan keringat dinginnyapun 
bercucuran, lalu beliau mendongakkan kepalanya 
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sembari berkata,‖   ٝ  begitulah Allah الزنَ  مٜ العـز  اصـَٕ

mensifati diri-Nya. Tidak usah ditanyakan bagiamana? 
dan pertanyaan bagaimana tidak berlaku pada Allah. 
Engkau adalah orang jahat yang ahli bid'ah. Usir dia." 
Ibnu Wahb mengatakan, "kemudian lelaki itupun diusir." 

Masih dalam keterangan di atas, apa yang 
diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya. Beliau mengatakan, " 
Ketika kami sedang bersama Malik bin Anas, ada seorang 
lelaki memasuki majlis, kemudian ia berkata, ―hai Aba 

Abdillah,  َالزن    ٝ  ‟seperti apakah Istiwa ,  مـٜ العـز  اصـَٕ

Allah? Imam Malik menundukkan kepalanya dan 
keringat dinginnyapun bercucuran, lalu beliau berkata, 
‖Istiwa‟ Allah itu sudah maklum, namun caranya yang 
tidak bisa dilogika. Mengimaninya adalah wajib, 
Mempersoalkannya adalah bid'ah. Aku melihatmu 
sebagai orang ahli bid'ah." Kemudian Imam Malik 
memerintahkannya untuk diusir. Hal ini juga 
diriwayatkan dari Robi'ah bin Abi Abdirrahman, guru 
Imam Malik, juga  dari Umi Salamah Radliya Allahu 
„Anhaa. Sebagaimana diceritakan oleh al-lalKai. 

 al-Hafidz al-'Abdari mengatakan dalam kitabnya 
"ad-Dalil" (hal, 36), " Adapaun riwayat al-Lalka-i yang 
diriwayatkannya dari Umi Salamah dan Robi'ah bin Abi 
Abdirrohman, yaitu, beliau berdua mengatakan, “Istiwa‟ 
Allah itu sudah tidak samar lagi, caranya saja yang tidak 
bisa dilogika‖ yang dimaksud dari ucapan keduanya 
―sudah maklum‖ adalah sudah jelas termaktub dalam al-

Quran, dengan bukti riwayat al-Lalka-i, yaitu kata   ٞاصـَٕا
-artiny istiwa' dimaksud disebutkan dalam Al , وـذكٕر 
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Qur'an. Seperti ini juga yang dimaksud oleh Imam 
Malik,dalam riwayatnya,  beliau tidak pernah 
menetapkan ―sudah maklum‖ sebagaimana disangkakan 
dan tersebar serta masyhur diperbincangkan. Seandainya 
toh memang benar, maka maksudnya adalah apa yang 
telah kami utarakan, yaitu, Istiwa' yang disebutkan dalam 
al-Quran. Adapun riwayat yang diceritakan atas nama 
beliau, yang redaksinya‖ al-Istiwa‟ ma‟lumun wal kaifiyatu 
majhulatun” maka, Imam Malik tidak pernah 
meriwayatkannya, begitu juga imam-imam yang lain, 
sehingga tidak usah dipedulikan. 

 

PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA SALAF MENGENAI 
SIFAT-SIFAT ALLAH. 

 Muhammad bin Hasan as-Syaibany murid dari 
Imam Abi Hanifah As-Tsani mengatakan, "Seluruh ahli 
fikih, dari ujung timur sampai barat sepakat, harus 
beriman dengan sifat-sifat Allah, tanpa harus ditafsiri 
lagi, dan tanpa adanya penyerupaan". Beliau 
melanjutkan, " semua sifat yang oleh Allah digunakan 
untuk menyifati DzatNya sendiri, maka membacanya 
merupakan  tafsirnya." (al-lalka-i dalam "Syarh Al-
Sunnah") 

 al-Baihaqy dengan sanad yang sampai pada Ishaq 
bin Musa Al-Anshory,mengungkapkan, bahwa al-
Anshory berkata, " Saya mendengar Sufyan bin 'Uyainah 
berkata: semua sifat yang oleh Allah digunakan untuk 
menyifati DzatNya sendiri dalam kitab-Nya, maka 
membacanya adalah tafsirannya. Tak seorangpun berhak 
untuk menafsirinya, baik dengan bahasa Arab ataupun 
persi ataupun yang lain". Ketika Imam Ahmad -Rahimahu 
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Allahu Ta‟alaa- ditanya, tentang hadits ru'yah dan nuzul 
(bisa dilihat dan turun) dan semisalnya, beliau 
mengatakan, "Kami beriman kepadanya dan 
membenarkannya dengan tanpa menanyakan bagiamana 
caranya dan maknanya. (al-lalka-i dalam Syarh Al-
Sunnah) 

 Abdulmalik bin Wahb berkata, " Ketika kami 
sedang bersama Malik bin Anas, ada seorang lelaki 
memasuki majlis, kemudian ia berkata, hai Aba Abdillah, 

   ٝ  ?seperi apakah Istiwa‟Nya Allah , الزنَ  مـٜ العـز  اصـَٕ

Imam Malik menundukkan kepalanya dan keringat 
dinginnyapun bercucuran, lalu beliau mengangkat 

kepalanya dan menjawab,   ٝ ــَٕ ــز  اص ــٜ الع ــزنَ  م  , ال

begitulah Allah menyifati diri-Nya. Tak perlu ditanyakan 
bagiamana? dan pertanyaan bagaimana tidak berlaku 
bagi Allah. Engkau adalah lelaki ahli bid'ah. Keluarkan 
dia." 

 Pada lafadz lain dengan riwayatnya Yahya bin 
Yahya, Istiwa‟Nya Allah sudah tidak samar lagi, caranya 
saja yang tidak bisa dilogika. Mengimaninya adalah 
wajib, mempersoalkannya adalah bid'ah. Aku menilaimu 
sebagi orang yang ahli bid'ah. Kemudian Malik bin Anas 
memerintahkan lelaki itu untuk diusir. Akhirnya orang 
tersebut diusir. 

 Hal tersebut diriwayatkan dari Rabi‘ah ar-Ra'i 
gurunya Imam Malik. Abdulloh bin Shaleh bin Muslim 
berkata, " Rabi'ah ketika ditanya tentang firman Alloh 

   ٝ  ?seperti apakan Istiwa‟Nya Allah الزنَ  مـٜ العـز  اصـَٕ

Beliau menjawab, bagimana caranya tidak ada yang tahu, 



Dua Dimensi yang Berbeda  41 

sementara Istiwa‟Nya tidak bisa dilogika. Yang wajib bagi 
kita adalah mengimani semuanya." 

 al-Baihaqi berkata, " al-Hafidz Muhammad bin 
Abdullah mengabarkan padaku. beliau berkata, 'Ini 
adalah naskah kitab yang didekte oleh Syaikh Abu Bakar 
Ahmad bin Ishaq bin Ayyub, tentang mazhab Ahlus 
Sunnah dalam masalah yang terjadi antara Muhammad 
bin Ishaq dan Huzaimah dan para murid-muridnya. 
Kemudian beliau menyebutkan, di dalam kitab itu beliau 

menyitir firman Allah  َٕٝالــزنَ  مــٜ العــز  اصــ tanpa 

diketahui caranya. "Pendapat (atsar) para salaf dalam 
masalah ini banyak sekali, diantaranya juga ditinjukkan 
oleh mazhab syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Husain bin 
Al-Fadl Al-Bujaly dan ulama muta'akhkhirin, termasuk 
Abu Sulaiman Al-Khottoby. 

 Imam Al-Baghawy mengatakan dalam kitab Syarh 
as-Sunnah, "Ahlussunnah berpendapat bahwa Istiwa‟Nya 

Allah di 'Arsy ( ٝ  .adalah sifat Allah (الزنَ  مٜ العز  اصـَٕ

Tanpa menanyakan bagiamana caranya. Wajib bagi siapa 
pun untuk mengimaninya. Seperti apa hakekatnya 
diserahkan pada Allah." Kemudian Al-Baghawy 
menyebutkan ceritanya Imam Malik (di atas). 

 Imam Abi Hanifah ketika ditanya mengenai 
haditst nuzul (turun Allah ke bumi), beliau menjawab, " 
TurunNya kebumi tanpa diketahui bagaimana 
bentuknya." (keterangan dalam al-Asma' wa as-Shifat. 
Hal, 456 dan kitab 'Idhoh ad-Dalil. Hal, 40) 
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DALIL PALING VALID TENTANG KESHAHIHAN 
TAKWIL 

 Akan kami tampilkan sebuah haditst shahih yang 
merupakan hujjah (argument) paling penting tentang 
keshahihan takwil. Sungguh ulama yang mengatakan, 
bahwa takwil adalah batil (hal ini ketika dimutlakkan) 
justru itu adalah pendapat yang paling batil. Akan tetapi 
harus ada pentafsilan dan penjelasan bahwa ada sebagian 
Nash-nash baik itu dari al-Quran atupun hadits-yang 
ditakwili oleh ulama, dan dijelaskan bahwa di dalamnya 
terdapat makna yang tersirat, yang berbeda dengan yang 
tersurat. Bahkan hal itu pernah diterangkan Rasulullah 
secara langsung ketika beliau bersabda: 

Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai anak Adam, 
aku sakit. Karena apa kau tidak  menjengukku?" 

"Ya Rabbi, bagaimana aku harus menjenguk 
Engkau, sedang Engkau adalah Tuhan alam semesata?" 
jawab anak Adam. 

Lalu Allah berfirman, " Apakah kau tak tahu, bahwa 
hambaku fulan sedang sakit, sedang kau tak 
menjenguknya. Apakah kau tak tahu, jikalau kau 
menjenguknya  kau akan menemukan Aku di sisinya. 
Kemudian Allah menanyai anak Adam, " Wahai anak 
Adam, aku meminta minum padamu, akan tetapi kau tak 
memberikannya." Anak adam berkata, "Tuhanku, 
bagiamana aku harus memberi-Mu minuman sedang 
Engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah SWT 
menjawab, "Tidakkah kau tahu bahwa hambaku fulan, 
meminta minuman padamu sedang kau tak memberinya? 
Adakah kau tak tahu, bahwa jika kau memberinya 
minuman, niscaya kau akan menemukannya di sisi-Ku." 
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Allah kembali menanyai anak Adam, "Wahai anak Adam, 
aku meminta makanan padamu, namun mengapa kau tak 
memberikannya?" Anak Adam menjawab, "Tuhanku, 
bagaimana aku harus memberi Engkau makan, sedang 
Engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah melanjutkan, 
"tidakkah kau tahu, bahwa hambaku fulan meminta 
makanan padamu, akan tetapi kau tak memberikannya? 
Adakah kau tak tahu, jika kau memberinya makanan 
maka dirimu akan menemukannya di sisi-Ku." Haditst ini 
lafadz-nya al-Asyib. Redaksi Pada riwayat Zaid bin al-
Habbab adalah "Jika kau menjenguknya maka sungguh 
kau menemukannya di sisi-Ku". Di sebagian haditst yang 
lain Zaid meriwayatkan secara makna. Imam Muslim 
meriwayatkan haditst tersebut dalam kitab Shahihnya 
dari haditsnya Bahz bin Asad dari Hammad. Dalam 
haditst tersebut diterangkan bahwa hal itu akan terjadi 
pada hari kiamat. 

 al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi mengatakan, " 
permintaan penjelasan dari seorang hamba dalam hadits 
ini (di atas. Pen) dalam hal yang menurutnya janggal, 
adalah dalil (indikasi) diperbolehkannya bertanya, bagi 
orang yang belum faham, kepada orang yang telah 
faham, sehingga kata-kata yang dirasa janggal menjadi 
jelas, ketika hal itu memang dimungkinkan. Hadits ini 
juga merupakan dalil, bahwa terkadang suatu lafadz ada 
yang mutlak, sedang yang dimaksud bukanlah makna 
dzohir yang ditunjukkan lafadz itu. Karena dalam haditst 

di atas, Allah memutlakkan kata sakit ( املـزض), meminta 

minum(ٞاالصَضقا), meminta makan(ًاالصَطعا) atas diri-Nya 

sendiri, tapi sebenarnya yang dikehendaki adalah para 
walinya. Hal itu sebagaimana firmannya:  
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ٞ  ٔإٌحىنا َن دنشنا ُن اٖلِذٖ ْن ٖ حنأرب ٕ ْ  الٖم  [33/املاٟدٚ]  ٔنرنص َٕل
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan rasul-Nya (QS. al-Maaidah 33),  

dan firman-Nya: 

ُح َن ٔإ ُن اٖلِذٖ ْنال ٖ ؤم  ٔ ْ  ٖم  [57/األْشاب]  ٔنرنص َٕل
Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-
Nya (QS. al- Ahzab 57.) serta firman-Nya: 

ُم ـ ز ٔا ٔإ ْن تنٍم ـ زمُكيم الٖم  [7/حمىد]  َ ِقدناونُكيم ٔنٖ جنبِّتم ٖنٍم
Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, 
niscaya dia akan menolongmu (QS. Muhammad 7) 

Yang dikehendaki pada ayat-ayat ini adalah para 

wali Alloh. Firman Allah   ٓلٕدـدتٍٜ  ٍـد , dalam hadits di 

atas, tafsirannya, " Niscaya kau dapat menemukan 
rahmat dan pahala-Ku di sisinya. Ayat yang senada 
dengan hal ini, adalah firman Allah: 

ٔندندن ْن ٔن ٓ  الٖم ٓ  ِ ٍمدن ٕنٖفا  [39/الٍٕر]  َف
Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah 
memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup  
(QS. an-Nur 39) 

Maksudnya merasakan hisab dan siksa-Nya. (al-
Asma' wa as-Shifat. Vol 1. Hal, 350) 
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IBNU TAIMIYYAH DAN TAKWIL 

Banyak sekali Syaikh Ibnu Taimiyyah yang 
dibanggakan oleh pengikutnya yang mengaku mengikuti 
ulama' salaf dengan mengikutinya dalam membatalkan 
adanya takwil dan majas menukil takwilan-takwilan dari 
ulama' salaf, yang mengalihkan suatu lafadz dari makna 
yang tersurat pada makna yang tersirat, diantaranya 
adalah : 

Maiyyatullah waqurbuhu min kholqihi (kebersamaan 
dan kedekatan Allah dengan makhlukNya): 

 Imam ibnu taimiyyah menceritakan ada 4 
madzhab(pendapat) ulama' salaf yang membahas arti 
kebersamaaan dan dekatnya Allah dengan mahlukNya, beliau 
menerima satu madzhab dari keempat madzhab tadi, 
yaitu madzhab yang ke-4 dan menisbatkan pendapat 
tersebut pada kaum salaf, yaitu para imam, masyayikh 
dan para ahli agama dan ahli ilmu, sebagaimana beliau 
katakan sendiri dalam majmu' fatawa juz 5 hal 231" 
bahwa ulama' salaf beriman dengan apa saja yang datang 
dari al-Kitab (al-Qur'an) dan Sunnah nabi, dengan tanpa 
merubah kalimat-kalimat yang ada, dan mereka 
menetapkan bahwa Allah diatas langit dan 
'ArsyNya,berbeda dari mahluk dan mereka pun berbeda 
dariNya, Allah juga bersama seluruh hambanya dengan 
ilmunya, bersama para nabi dan kekasihNya dengan 
memberi pertolongan,kekuatan dan kecukupan". 

 Setelah beliau menisbatkan takwilan tadi kepada 
ulama' salaf secara umum, lalu beliau menisbatkanya  
kepada Imam Ahmad, guru besar madzhab Hanbali, 
beliau berkata "bahwasanya Hanbal ibnu Ishaq bertanya 
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kepada Imam Abu Abdillah (Imam Ahmad) tentang arti 
fiman Allah SWT yang berbunyi  

ٕن ٔإٖلا ّ يم ِ  َن ونعن  َكاٌ ٕا ونا َ ٖم

lalu Imam Ahmad menjawab, "bahwa ilmu Allah (yang 
bersama mereka), Allah adalah Dzat yang mengetahui hal 
yang gaib dan tampak, dan ilmunya meliputi segala 
sesuatu" 

 Makna Lafadz ma'iyyah (bersama) dan alqurbu 
(dekat) disini telah dialihkan dari makna lahirnya. 
Adapun rahasia dari pengalihan makna tersebut adalah 
penafian terhadap adanya persangkaan persentuhan 
secara indrawi. 

 Inti pembahasan ini adalah bahwa Ibnu 
Taimiyyah mengakui tentang adanya takwil majazi 
(metaforis), walaupun beliau tidak menyebutnya majaz, 
dan beliau pun menjadikan takwil sebagai alat untuk 
mempertahankan keselamatan Aqidah dan 
membebaskan Kitabullah yang mulia dari serangan 
musuh. 

 Imam Ibnu taimiyyah telah menguraikan 
beberapa nash syariat berdasarkan metode 
ini,diantaranya adalah firman Allah yang menceritakan 
perkataan Nabi Ibrahim AS yang berbunyi: 

َح رنبِّ  ّ َن ٔإٌح َن َكِجرًيا َ ضمَمِم  [36/إبزاِٗي]  الٍحأظ ِو
" wahai tuhanku,sungguh mereka(berhala-berhala) telah banyak 
nmenyesatkan banyak manusia" (QS. Ibrahim 36).  

Dan fiman Allah yang berbunyi : 
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ِ يم ٔنونا  [101/ِٕد]  تنَمِبٍٗب َغٗمزن سناد ٔ
" dan tidaklah tuhan-tuhan (berhala) mereka memberi manfaat 
apa-apa bagi mereka kecuali kerugian" (QS. Hud 101).  

Begitu juga sabda baginda Nabi Muhammad 
SAW: 

ــِمَ  ــ َكَم ــدِّ اظنالٍح ــدِّٔن ي ِنرمال ــِم َٔن ار ٍنٖمال ــالٍِّ َكَم ٞنضن ــْمأَلِا ا ُٔزنىن ــذح ا  ب ِنال
 ز ٖمٔزحناِلٔن

"manusia telah dirusak oleh dirham dan dinar sedang kaum 
wanita telah dirusak oleh dua perkara merah yaitu emas dan 
sutra" 

Imam Ibnu Taimiyyah sebenarnya telah 
menguraikan nash-nash diatas dengan dasar bahwa 
peyandaran makna penyesatan, tambahnya kerusakan, 
kepada berhala-berhala dan penyandaran rusaknya umat 
manusia dan kaum wanita pada dirham, dinar, emas dan 
sutra hanya merupakan sebab saja, yang pada hakikatya, 
pelaku sebenarnya dari semua itu adalah Allah 'Azza wa 
Jalla. 

 

IBNU QOYYIM DAN TAKWIL 

Sebenarnya, majaz adalah dasar, dan penopang 
paling pokok dalam takwil, disamping merupakan 
metode paling utama dalam pentakwilan. as-Syaikh Ibnu 
Qoyyim telah mengingkari tentang adanya majaz dalam 
kitab beliau as Showaiq al mursalah, akan tetapi pada 
beberapa tempat dalam kitab-kitabnya yang lain, beliau 
mengakui dan menjadikannya pegangan. Metode beliau 
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dalam pembahasan majaz sama seperti metode gurunya, 
yaitu Imam ibnu Taimiyyah, yang telah mengakui 
tentang adanya majaz baik secara takwil (metafora) 
ataupun tashrih (dengan jelas), pada beberapa tempat 
yang berbeda-beda dalam kitab-kitab karya beliau. 

Kesimpulannya, Imam ibnu Qoyyim dalam 
pembahasan majaz mempunyai dua  madzhab(pendapat): 

1. Madzhab yang sudah masyhur, yaitu beliau 
mengingkari adanya majaz.  

2. Madzhab yang tidak masyhur, yaitu beliau mengakui 
adanya majaz. 

Dan pengakuan beliau tentang adanya majaz, menurut 
kami adalah merupakan takwil itu sendiri. Karena arti 
dari takwil adalah mengalihkan sebuah lafadz dari 
makna lahirnya, karena adanya sebab-sebab majazi. 

 Dr.Abdul  'Adzim al-muth'iny bekata "argument-
argumen kami yang menunjukkan  pengakuan imam 
Ibnu Taimiyyah terhadap majaz itu ada tiga, yaitu : 

1. Takwil-takwil majaz, yang beliau nukil dari sebagian 
ulama' salaf, kemudian beliau menerima salah satu 
pendapat, untuk diterapkan dalam nash-nash al-
Qur'an. 

2. Takwil-takwil majaz yang beliau mulai sendiri. 

3. Dalam perkataan beliau banyak mengandung majaz, 
sedang beliau tidak mengingkari hal itu. Dan usaha-
usaha beliau dalam mengarahkan makna nash-nash 
al-Qur'an yang sulit difahami menurut lahirnya, 
sebagaimana beliau menjadikan majaz sebagai alat 
untuk membela para imam, dan pendapat mereka 
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terhadap al-Hadist an-Nabawy. Sesungguhnya hal ini 
telah kami paparkan diatas dengan ringkas. 

Adapun mengenai imam ibnu Qoyyim, kami 
punya dua argument tambahan yang tidak diragukan 
lagi, yang menunjukan pengakuan beliau terhadap 
adanya majaz :  

1. Kitab–kitab beliau yang banyak di penuhi dengan 
takwil majazi , selain kitab as-Shawa'iq yang kami 
sebutkan diatas. 

2. Dalam perkataan beliau banyak terdapat majaz secara 
jelas. 

Dan Imam ibnu Qoyyim, dalam dua pembahasan 
ini, lebih punya banyak peran dan kajian dari pada guru 
beliau Imam Ibnu Taimiyyah. Atas dasar inilah, kami 
arahkan pembicaraan ini. 

 

TAKWIL –TAKWIL MAJAZI 

Setelah kami meneliti beberapa takwil majazi, 
menurut al-'Allamah Ibnu Qoyyim, kemudian kami 
kembalikan pada dasar-dasar balaghah (sastra arab) 
ternyata masuk dalam semua kreteria majaz, diantaranya : 
1. Takwil majazy yang termasuk dalam kategori majaz 

'aqly 
2. Takwil majazy yang masuk dalam kategori majaz 

lughowy mursal 
3. Takwil majazy yang masuk dalam kategori majaz 

lughowy isti'aroh2 

                                                 
2 Al Majaz 'Indal Imam Ibnu Tamiyyah Wa Talamidzihi Bainal Inkar 
Wal Iqror (Hal 24) Karya Dr Abdul 'Adhim Ibrohim Muhammad Al- 
Muth'iny 
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DIAM SEBAGAI PENAFSIRAN SIFAT ALLAH  

Tafsiran ulama' salaf terhadap sifat Allah. 

Suatu kali Rabi'ah ditanya pendapatnya tentang 

makna firman allah SWT: ( ٝ  seperti (الزنَ  مٜ العز  اصـَٕ

apakah istiwa‟ Allah ? beliau menjawab: bahwa Allah 
beristiwa‟ di ‗Arsy itu sudah jelas, namun prakteknya 
seperti apa, akal tak mampu mendefinisikannya. Yang 
wajib bagi kita adalah mengimani semua itu. kemudian 
Robi'ah berkata : telah bercerita pada kami al-Hafizd Abu 
Abdillah beliau berkata : telah bercerita padaku 
Muhammad bin yazid beliau berkata: saya mendengar 
Aba Yahya al-Bazzar berkata : saya mendengar Abul 
Abbas ibnu Khamzah berkata : saya mendengar Ahmad 
bin Abil Hawary berkata: saya mendengar Sufyan bin 
'Uyainah berkata " semua sifat yang oleh Allah digunakan 
untuk mensifati DzatNya yang suci, di dalam al-Qur'an, 
maka tafsirnya adalah membacanya dan diam atasnya 
(tidak mambahasnya). 

Imam al Qurthubi menafsiri firman Allah SWT: 

ُن ْن ونا َفٗنَحِبع ٕ ْ  تنغنابن ٞن ِوٍم ِٛ ابمَِػنا ٞن اِلِفَمٍن ِْ ٔنابمَِػنا ِٖٔٔم  [7/ ىزاُ آه]  تنِأ

Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 
mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk 
mencari-cari ta'wilnya (QS Aly „Imran 7) 

Guru kami Abul 'Abbas rahimahullah berkata: 
tujuan orang-orang yang mengikuti dan mengumpulkan  
ayat mutasyabih itu tidak lepas dari beberapa  alasan, 
diantaranya:  
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1. Adakalanya mereka ingin membuat keragu-raguan 
(tasykik) pada al Qur'an, dan menyesatkan kaum 
awam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Zindik 
dan kaum Qoromithoh (salah satu sekte dalam Syiah), 
yang berusaha mencaci al Qur'an. 

2. Adakalanya tujuan mereka mengikuti ayat tersebut, 
karena ingin menjadikan makna lahir ayat tersebut 
sebagai sebuah keyakinan, sebagaimana yang 
dilakukan oleh aliran mujassimah, yang 
mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist-
hadist, yang makna lahirnya menunjukan bahwa 
Allah jisim, sehingga mereka meyakini bahwa Allah 
jisim dan berbentuk, yang punya wajah, mata, 
lambung, kaki dan jari. Sungguh Allah maha suci dari 
segala sifat sifat tersebut. 

3. Adakalanya mereka mengkuti ayat ayat yang 
mutasyabih karena ingin memperlihatkan takwilannya 
dan menjelaskan maknanya. Atau seperti apa yang 
dilakukan oleh subaigh, ketika ia banyak bertanya 
pada sayyidina Umar tentang masalah ini. 

Dari setiap alasan diatas, timbul hukum yang 
berbeda-beda, yang dapat kami simpulkan menjadi 4 
hukum sebagai berikut: 

1. Hukum bagi golongan pertama, adalah kufur dan 
wajib dibunuh tanpa diminta untuk bertobat terlebih 
dahulu. 

2. Hukum bagi golongan yang kedua, adalah kufur 
menurut pendapat yang shahih, karena tidak ada 
perbedaan antara mereka dan para penyembah 
berhala dan gambar. Namun, mereka diminta untuk 
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bertobat lebih dahulu, jika mereka mau bertobat, 
maka mereka diampuni. Tapi jika mereka tidak mau 
bertobat, mereka harus dibunuh sebagaimana orang 
yang murtad. 

3. Para ulama' berbeda pendapat tentang boleh tidaknya 
mengikuti ayat Mutasyabih, (dengan tujuan 
sebagaimana golongan ketiga) karena berangkat dari 
masih adanya khilaf tentang boleh tidaknya 
mentakwili ayat Mutasybih. Seperti diketahui, bahwa 
ulama' salaf  tidak mau  menyinggung tentang  
pentakwilan  ayat Mutasyabih, beserta keyakinan 
mereka, tentang tidak mungkinnya makna lahir dari 
ayat Mutasyabih pada Allah. mereka berkata 
"berlakukan saja ayat tersebut apa adanya". Sebagian 
ulama' yang lain berpendapat, agar ayat Mutasyabih 
dijelaskan takwilannya, dan diarahkan pada makna 
yang pas menurut bahasa, tanpa memastikakan salah 
satu dari keglobalan makna ayat tersebut. 

4. Hukuman baginya adalah dita'dib (diberi pelajaran) 
dengan sungguh sungguh, sebagaimana yang 
dilakukan oleh Umar RA pada Subaigh. (Lihat Kitab 
al Jami' li Ahkamil Qur'an, Karya Al Imam Al 
Qurthuby Juz 4 Hal 15- 16). 

 

al Imam Azzamakhsyary bertanya kepada Imam 

Al Ghazali Rahimahumalloh tentang arti firman Allah SWT 

 Maka Imam Ghazali menjawab  . )الزنَ  مٜ العز  اصَٕٝ(

"jika tidak mungkin bagimu untuk mengetahui dirimu 

sendiri, dengan bagaimana dan dimana, maka patutkah 
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engkau yang dengan sifat kahambaanmu mensifati 

ketuhanan Allah SWT, dengan bagaimana  dan dimana, 

sedang Allah adalah Dzat yang suci dari bagaimana dan 

dimana, kemudian beliau menyenandungkan beberapa 

bait syair yang berbunyi : 

Katakan pada orang yang faham ucapanku 

Hentikan celaanmu karna ini(ucapanku) adalah 

penjelasan yang panjang 

Disana ada rahasia yang sulit terpecahkan yang beda 

dengan yang lain 

Yang dapat memenggal leher orang-orang besar 

sekalipun 

Engkau tidak mengenali dirimu sendiri 

Juga engkau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya 

Tidak, sungguh engkau tidak tahu semua sifat yang ada 

pada dirimu 

Yang membuat akal bingung berada dalam 

kerahasiaannya  

Dari manakah ruh yang ada pada dirimu berasal  

Adakah engkau melihatnya hingga engkau tahu bagai 

mana ia meliputimu 

Begitu juga dengan nafasmu bagaimana engkau dapat 

menghitungnya 

Tidak, sungguh engkau tidak tahu kapan ia akan 

menghilang darimu 

Dimanakah akal dan pemahamanmu ketika engkau 

tidur  

Ayo,  katakanlah padaku wahai orang yang bodoh 
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Engkau selalu memakan roti sementara engkau tidak 

tahu bagaimana ia menjadi energi dalam dirimu atau 

bahkan bagaimana engkau kencing 

Kalau pada semua sifat yang ada pada dirimu saja 

engkau masih bingung 

Bagaimana engkau bisa tahu seperti apa istiwa' Allah 

di 'Arys 

Tak usah dirimu bertanya, bagaimana Allah beristiwa' 

dan bagaimana Allah nuzul 

Tak usah pula engkau bertanya, bagaimana Alloh 

bercerita dan bagaimana Allah melihat 

Sungguh aku bersumpah tiada lain itu semua kecuali 

pekerjaan yang sia-sia 

Allah adalah dzat yang perlu ditanya dengan dimana 

dan bagaiamana  

Karena Dialah tuhan yang memiliki "bagaimana” 

sedangkan pertanyaan bagaimana selalu berubah-ubah 

Dialah dzat yang maha tinggi yang tiada tandingannya  

Yang selalu berada dimana-mana 

Maha agung dzat dan sifatnya  

Dan maha luhur kuasanya jauh dari apa yang engkau 

ucapkan 

 

MA'IYYAH ILAHIYYAH 

Telah dijelaskan dalam penjelasan aqidah kaum 
salaf Radliya Allahu „Anhum, bahwa mereka mengimani 
segala sesuatu, yang oleh Allah dinisbatkan pada Dzat-
Nya yang suci, tanpa harus melogika caranya, apakah 
seperti mahluk atau tidak. Sebagaimana diketahhui 
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bahwa Dzat Allah tidak serupa dengan dzat yang lain, 
begitu juga dengan sifat Allah, tidak menyerupai sifat-
sifat mahlukNya, begitu juga pekerjaan Allah. Hal ini 
telah menjadi konsensus, yang tidak lagi ada perbedaan 
antara kaum muslimin.  

 Sebagaimana telah kami paparkan, bahwa kata 
kerja, jika dinisbatkan pada Allah, maka kata kerja 
tersebut tidak dibatasi zaman dan waktu. Sehingga kata 

 ketika (berkeinginan) ٖغــاٞ dan (berkehendak) ٖزٖــد 

dinisbatkan pada makhluk akan berzaman Hal (sekarang) 
atau Istiqbal (akan datang).  tapi jika dinisbatkan pada 
Allah, hilanglah waktu dan zaman dari kedua kata 
tersebut. Sehingga tidak ada waktu sekarang atau waktu 
akan datang. Karena pekerjaan tersebut dinisbatkan pada 
Dzat yang menciptakan waktu dan zaman. Maka Irodah 
(kehendak) yang dinisbatkan pada Allah, adalah Irodah 
mutlak (tidak terikat dengan dimensi ruang dan waktu), 
yang Azali dan abadi. 

 Begitu juga dengan Dzorof (tempat), ketika 
dinisbatkan pada Allah, maka hilanglah sifat ke dzorfiyah-
annya, karena Allah  adalah Dzat yang menjadikan semua 
dzorof tersebut. Kalau begitu, Allah itu wujud sebelum 
adanya tempat dan tidak bertempat. Maha suci Allah dari 
segala perubahan dan pergantian,tidak pula Allah SWT 
akan kehilangan sifat sempurnaNya, sehingga wujudnya 
makhluk ini memberi faidah pada kesempurnaan Allah 
SWT: 

ُن ِٚا رنبِّ رنبَِّك ص بمحنا ُن  نىحا ِلِعشح ـُِفٕ  [180/الـافات]  ٖن
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" Maha suci Allah tuhanmu yang maha mulia dari apa-apa 
yang mereka sifati " (QS as Shafaat 180) 

Begitupun dengan firman allah SWT:  

َم َ َ ِوٍمَ يم ِٞ ِف٘ ون    الضحىنا
"apakah engkau merasa aman akan Dzat yang ada dilangit"  
(QS al Mulk 16) 

Pada dasarnya huruf jaar  fii )يف( , jika dipasang 

pada sesuatu yang boleh  menerima dhorfiyyah (tempat) 
maka ia berfaidah dhorfiyyah (tempat), tapi jika huruf jaar 
tersebut dipasang pada Dzat yang tidak bisa menerima 
dhorof  (tempat) hilanglah sifat dhorfiyyah. Sehingga huruf 
jaar tersebut, mempunyai makna yang suci dan patut 
dengan Dzat Allah yang maha suci. Dan ketika dirimu 
sudah  tahu, bahwa Dzat Allah tidak berupa jisim dan 
tidak pula menyerupai jisim dalam semua sifatnya, maka 
dirimu pasti meyakini bahwa sifat Allah tidak bermakna 
jasmani, akan tetapi sifat Allah punya makna lain, yang 
patut pada Dzat Allah yang suci. Sebagaimana engkau 

tahu, bahwa sabda  Rosulullah SAW "    ٍٖٞشه ربٍـا اىل الضـىا
 dan juga firman (tuhan kita turun ke langit dunia) الـدٌٗا " 

Allah SWT:  ٔداٞ ربك (dan telah datang tuhanmu) bahwa 

turun dan datang yang dinisbatkan pada Allah SWT 
adalah turun dan datang yang bersifat ilahiyyah yang jauh 
dari sifat-sifat yang ada pada makhlukNya. 

 Ada segolongan orang yang menetapkan sifat 
Ma‘iyyah (kebersamaan) yang terdapat dalam makhluk, 
pada Dzat Allah. Bisa dipastikan dari sini akan timbul 
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adanya pemahaman hulul (bersatu/masuknya satu dzat 
pada yang lain ) dan penjisiman Allah. Sudah tidak ada 
perkhilafan lagi, bahwa orang yang berkeyakinan seperti 
ini adalah kafir. Mereka punya keyakinan bahwa Allah 
SWT itu bertempat pada setiap tempat  sebagaimana 
bertempatnya air pada sebatang pohon, dan menetapnya 
ruh dalam jasad. ini adalah jelas sebuah keyakinan yang 
sesat. Karena Allah SWT telah wujud sebelum adanya 
segala sesuatu, tanpa butuh tempat.  Allah tetap 
sebagaimana Ia ada, tidak berubah, tidak pernah 
bertempat pada satu tempat, tak pernah berjasad ataupun 
menyatu dengan mahlukNya. 

 Ada Kelompok lain yang ingin mensucikan Allah 
dari pendapat  diatas, namun mereka malah 
mengarahkan sifat fauqiyyah (berada di atas) Allah diatas 
sesuatu yang lain,  pada sifat fauqiyyah-nya jism, sehingga 
mereka menempatkan Allah pada salah satu tempat 
dalam semesta ini, sehingga mereka telah jatuh dalam 
apa yang mereka jauhi. Mereka berkata " fulan telah 
berkata: bahwa Allah diatas segala sesuatu dengan 
DzatNya, dan bersama dengan segala sesuatu dengan 
ilmuNya." Dan yang dipertanyakan sekarang adalah 
"apakah ilmu Allah itu terpisah dari DzatNya? Apakah 
lafadz Bidzatihi (dengan DzatNya) memang terdapat 
dalam al-Quran maupun Hadis? Jawabnya tentu tidak 
ada. Tapi kenapa justru mereka mengikutinya dalam 
berakidah? Apakah dalam akidah diperbolehkan 
bertaklid (mengikuti keyakinan orang lain tanpa 
mengetahui dalilnya) ? 

 Pada dasarnya, mereka tidak mensucikan Allah 
dari sifat jismiyyah, karena, jika mereka mensucikan Allah 
dari sifat jismiyyah, maka semua sifat yang melekat pada 
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sesuatu yang bersifat jisim, akan hilang dari imajinasi 
mereka. 

 Penjelasan dari semua paparan di atas adalah 
sebagai berikut: jika dirimu mengandaikan bahwa 
keberadaan Dzat Allah diatas „Arsy , seperti "berada di 
atas" yang kita kenal dan lihat pada mahluk, maka dirimu 
harus membandingkan antara sifat" atas" dan sifat " 
datang dan turun " yang telah dinisbatkan pada Allah 
dalam al-Qur'an dan Hadist. Sehingga dirimu juga harus 
mengatakan, bahwa datang dan turunnya Allah, juga 
seperti datang dan turun yang kita lihat pada mahluk. 

 Jika dikatakan Allah telah datang dan turun, lalu 
di saat yang sama dikatakan bahwa Allah masih selalu 
berada di atas, maka secara otomatis hal itu telah 
menafikan turunnya Allah, karena tidak bisa diterima 
oleh akal sehat, bahwa ada satu jisim yang ada diatas, 
kemudian turun, tapi ia masih selalu ada diatas. Sehingga 
hal itu seakan-akan menegaskan, bahwa Allah turun dan 
tidak turun secara bersamaan. Hal seperti ini adalah 
pengumpulan dua hal yang berlawanan, dan itu adalah 
muhaal (tidak mungkin). 

 Namun ketika yang dimaksud adalah ―datang‖ 
sebagaimana yang telah diketahui, maka secara otomatis 
hal itu telah menghilangkan sifat Fauqiyyah (berada di 
atas) yang telah diketahui,  jika engkau mentakwili " 
datang dan turun" dan engkau katakan dengan tinggi 
yang kita ketahui maka engkau akan dicela,begitu juga 
jika engkau mentakwili sifat "diatas" dan engkau katakan 
dengan datang yang engkau ketahui maka engkau telah 
dicela pula. 
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 Sesungguhnya adanya pertentangan hanya terjadi 
pada orang yang menyangka bahwa Fauqiyyah (berada di 
atas) Allah itu, seperti makhluk dan  meniadakan adanya 
sifat Fauqiyyah ilahiyyah yang tidak menyerupai 
fauqiyyahnya makhluk sama sekali dan juga adanya 
persangkaan bahwa datangnya Allah itu sama dengan 
datangnya mahluk serta meniadakan datang yang bersifat 
ilahiyah yang suci dan keyakinan yang seperti ini adalah 
kesesatan yang jelas yang menyerupai pertentangan 
orang-orang kafir yang mengatakan "3 itu 1 dan 1 adalah 
3 dalam saat yang bersamaan". 

Kita tidak tahu, entah apa yang merasuki pikiran 
mereka, sehingga mengarahkan nash-nash tersebut pada 
fauqiyyah yang sama dengan Fauqiyyah makhluk, padahal 
itu jelas bertentangan dengan syara' dan akal, bahkan 
penganut paham matrealisme hingga  orang atheis pun 
sudah mulai mengubah pendapat mereka tentang benda-
benda materi (ajsam al-maaddiyyah). Mereka 
mengembalikan semua itu pada satu titik/pokok yang 
bukan berupa benda, dan di antara mereka ada yang 
menyatakan : "Ether adalah bagian dari materi". 

Maka orang mukmin lah yang seharusnya lebih 
awal meninggalkan kebekuan bersifat fisik ini. 

Datang, berada di atas, dan bersamanya materi  
semuanya Mukayyafah (diketahui), sedangkan yang selain 
materi tidak mungkin diketahui. Inilah yang sesuai 
dengan paham salafus shaleh. 

Mengapa mereka tidak mengarahkan nash-nash 
tersebut pada fauqiyyah yang suci yang berbeda dengan 
Fauqiyyahnya makhluk? padahal kita sudah punya nash-
nash (tentang fauqiyyah) yang sangat jelas. Begitu juga 
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maji' (datang) serta kata yang lainnya, padahal dengan 
begitu mereka bisa menghindari kontradiksi yang 
menjadi bukti kelemahan pikiran mereka. Agama kita 
adalah agama yang satu, tidak sama dengan agama lain 
yang ajaran-ajarannya selalu bertentangan dan rancu. 

Yang jelas secara ilmiah permasalahan di atas 
adalah, bahwa Allah bukan benda dan apapun yang 
dihubungkan dengan Allah juga  tidak bersifat benda. 
Maka fauqiyyah-Nya tidak bersifat kebendaan, nuzul-Nya 
tidak bersifat kebendaan, datang-Nya tidak bersifat 
kebendaan dan kebersamaan-Nya juga tidak bersifat 
kebendaan. 

Dan fiman Allah : 

 ْ َم ٔنالٖم ّٔيم ِو  [20/الربٔج]  و ِحْٗط ٔنرناِٟ
"Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka".(QS. 
al Buruj 20) 

Ihathoh (sifat meliputi) Allah itu suci dari hal yang 
menyerupai ihathohnya mahluk, karena meliputi atau 
melingkupinya mereka sama dengan meliputinya kalung 
pada leher. Kedekatan Allah dengan hambanya  telah  
termaktub dalam Al-Qur'an: 

 َ ِْ َ ِقزنب  ٔنٌنحم َم ٔإَلٗم ٕنٔرِٖد ْنبمٔن ِو  [16/أ]  اِل
"dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya". 
(QS. Qaaf 16) 

 Yaitu lebih dekat dengan mereka dari pada jiwa-
jiwa mereka sendiri. Dia-lah yang terus menerus 
mengurus mereka, mereka tidak akan berkehendak 
kecuali sesuai dengan kehendakNya, Dia-lah yang 
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mengatur mereka sesuai dengan kehendakNya, tiada 
daya upaya dan tiada  kekuatan melainkan karena-Nya. 

 

KEDEKATAN ALLAH SANGAT BERBEDA DENGAN 
KEDEKATAN MAHLUKNYA. 

 Maha sucilah Engkau Ya Allah, dimanapun engkau 
berada tanpa harus bertempat, dimanapun engkau 
berada, tetaplah engkau yang tak pernah berubah dan 
tiada bertempat. Adapun  hadits Turmudzi yang 
menerangkan bahwa  Rasulullah SAW pernah di tanya : 
"dimanakah Tuhan kita sebelum menciptakan seluruh 
makhluknya? Beliau menjawab :"berada di 'Amaa' . kata 
'Amaa' adalah sesuatu yang gaib. Sebagian ulama' 
menafsiri dengan "tidak ada sesuatu pun yang 
bersamanya". (Penafsiran) ini adalah yang sesuai dengan 
hadits-hadits shahih lainnya. Dengan begitu juga tidak 
ada kontaradiksi sama sekali. 

 Diantara kebodohan orang-orang sesat adalah 
perkataan mereka : "(Allah itu) ada kalanya  di alam ini 
atau diluarnya", sedangkan para pendusta akan 
Tuhannya menyangka bahwa menafikan kedua hal 
tersebut berarti menafikan akan ada-Nya, sungguh ini 
adalah puncak ketololan, dan itulah bukti bahwa mereka 
adalah mujassim sesat, karena hal itu hanya akan terjadi 
dalam pengertian tajsim, padahal kita menafikan 
masuknya Allah ke alam ini dengan masuk secara 
jasmany, dan kita juga menafikan keluarnya Dia dari alam 
ini dengan keluar secara jasmany. Dan kita mengakui 
bahwa Allah itu berada diatas yang sesuai dengan 
keilahianNya, dekat dan meliputi secara ilahiyyah yang 
terbebas dari bentuk-bentuk jisim dan semua sifatnya, 



Tuhan dan Makhluk  62 

mulai dari imanensi, emanasi, menyatu, bercampur, 
bertempat dan berjarak. Sesungguhnya Dzat Allah suci 
dari jismiyyah dan segala konsekwensinya, maka sifat-
Nya pun suci dari hal-hal tersebut. 

Kita serahkan semua ini kepada Allah dan 
berpasrah dengan sebenarnya, tidak seperti orang-orang 
munafiq yang mengharamkan taklid dalam masalah furu' 
(cabang), akan tetapi dalam hal Aqaid mereka sendiri 
taqlid pada orang-orang  yang perbedaan pendapat 
mereka dalam masalah furu' tidak dianggap. Subhanallah. 

Yang mereka tampakkan adalah pasrah, tapi 
dibalik itu mereka menyembunyikan tajsim paganis, 
dimana islam datang untuk menghapuskannya. 

Ketahuilah, bahwa orang yang pengaruh tajsim 
masih melekat dalam hatinya, maka berarti keyakinan 
paganis masih melekat pada orang itu. Dari arah 
manapun dan dalam segi apapun, tidak ada sesuatupun 
yang sama dengan Allah SWT. Kita iman pada apa yang 
telah diturunkan oleh Allah SWT sesuai dengan makna 
yang dikehendaki-Nya. Dan semua ini adalah aqidah 
salafus shaleh yang tidak mengenal Takyif ataupun 
Tasybih. 

 

DI MANAKAH ALLAH? 

 Diriwayatkan dari Mu'awiyyah bin Hakam as-
Sulamy, beliau berkata : "Saya pernah mempunyai 
seorang budak perempuan yang bertugas menggembala 
kambing-kambing milik saya, di daerah antara gunung 
Uhud dan al-Jawaniyyah, suatu hari, saat saya 
mengunjunginya, ada seekor srigala yang memangsa 
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seekor kambing saya, karena saya hanyalah (orang biasa) 
seperti anak turun Adam yang lain, yang bisa salah 
seperti mereka, saya pukul dia dengan keras, kemudian 
saya menemui Rasulullah SAW, dan ternyata beliau 
sangat marah pada saya, saya katakan : 

"Bagaimana kalau saya memerdekakannya, 
Rasulullah?" 

"Bawalah dia kesini!" jawab beliau 

Kemudian saya ajak dia menemui Rosulullah SAW, 
lalu beliau bertanya padanya : 

"Dimanakah Allah?", dia menjawab: 

"Di langit". 

"Siapakah saya?" tanya beliau lagi 

"Anda adalah utusan Allah" jawabnya, kemudian 
beliau bersabda : 

"Merdekakanlah!, dia wanita yang beriman". 

(HR. Muslim dalam kitabul masajid wa mawadli‟is 
shalati fi baabi takhrimil kalaam  fis shalati  wa naskhi maa 
kaana min ibaahatin). 

Dalam kitab Al-Misykat: "Diriwayatkan oleh Imam 
Malik dalam Kitab Pernikahan pada Bab budak dalam 
kafarah harus perempuan yang mu'minah". 

Dan diriwayatkan dari seorang sahabat kalangan 
Anshar bahwa dia pernah menemui Rasulullah SAW 
dengan membawa seorang budak perempuan berkulit 
hitam, dia berkata : 
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"Ya Rosul!, saya berkewajiban memerdekakan 
seorang budak perempuan (sebagai kaffarah), jika anda 
katakan bahwa budak ini beriman maka saya akan 
memerdekakannya", kemudian Rasulullah SAW 
menanyainya : 

"Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
selain Allah?" 

"Iya" jawabnya 

"Apakah kamu bersaksi bahwa saya adalah 
Rasulullah?" tanya beliau lagi, dan dia menjawab : 

"Iya" 

Beliau bertanya sekali lagi : 

"Apakah kamu juga beriman akan hari kebangkitan 
setelah mati?" 

"Iya" jawabnya, beliau bersabda : 

"Merdekakan dia!" 

(HR. Ahmad dan periwayat hadist ini adalah orang-
orang yang berkriteria periwayat hadist shahih). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. bahwa 
seorang pria pernah menemui Rosulullah SAW dengan 
membawa budak keturunan 'ajam (selain bangsa Arab) 
berkulit hitam, dia berkata: 

"Ya Rasul!, saya berkewajiban memerdekakan 
seorang budak perempuan (sebagai kaffaroh)", lalu 
Rasulullah bertanya pada budak tersebut : 

"Dimanakah Allah?" 
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Dengan wajah dan jari telunjuknya, dia menunjuk 
ke langit. Kemudian beliau bertanya lagi : 

"Siapakah saya?". dengan telunjuknya dia 
menunjuk ke arah Rasulullah dan (menengadahkan 
wajahnya) ke langit, maksudnya "anda adalah utusan 
Allah". Kemudian beliau bersabda : 

"Merdekakanlah dia!" 

(HR. Ahmad, al-Bazzar dan at-thabarany dalam 
kitab al-Ausath-nya, hanya saja beliau meriwayatkan 
dengan lafadz : beliau bertanya padanya : "siapakah 
Tuhanmu?" kemudian dengan wajahnya dia menunjuk ke 
arah langit seraya berkata : "Allah", periwayatnya adalah 
orang-orang terpercaya) 

 (Majma'uz Zawa'id Vol. 1 Hal. 23 Kitab Iman Bab 
orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah). 

Hadist Syarif  ini dibuat tendensi oleh orang yang 
berpendapat bahwa arah dengan al-uluw dan fauqiyyah 
(berada diatas dan di tempat yang tinggi) berlaku bagi 
Allah, pendapat ini jelas bertentangan dengan 
kebanyakan faham Ahli Sunnah yang mengatakan, bahwa 
al-uluw dan fauqiyyahnya Allah tidaklah berarah, karena 
kata arah itu memberi persepsi bahwa Allah itu 
bertempat, dan hal ini tidak bisa diarahkan pada majaz 
(metafora) sama sekali, berbeda dengan kata al-uluw dan 
fauqiyyah, adapun al-uluw itu bisa berarti tempat seperti 
dalam kalimat : "kitab ini di atas kursi", dan juga bisa 
berarti tingginya kedudukan, seperti dalam firman Allah : 

ّ يم َفضحِمٍنا الزُّص ن  ِتِمَك  [253/البقزٚ]  بنعمٕض  نَمٜ بنعمضن
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Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian (dari) mereka 
atas sebagian yang lain ( QS‟ al Baqaarah 253). 

Adapun kata fauqiyyah masih bisa mengarah pada 
arti tempat yang merupakan tajsim bi'ainihi (tempat yamg 
berbentuk materi), seperti dalam kalimat : "kitab ini 
diatas kursi", dan juga bisa berarti tingkat keutamaan dan 

tingginya kedudukan seperti dalam firman Allah :   ٖـد اهلل
 ."(kuasa Allah berada di atas segala kuasa mereka) "فٕأ اٖدّٖي"

Mayoritas Ahli Sunnah mengakui al-uluw dan fauqiyyah 
bagi Allah, tapi mereka tidak mengatakan berjihah 
(berarah), yang konsekwensinya akan menetapkan jisim 
dan tempat bagi Allah, padahal itu jelas merupakan sifat 
hawadits (mahluk). 

Jika kamu sudah memahami hal ini, maka 
ketahuilah bahwa pertanyaan tentang Allah dengan kata 
"dimanakah?" tidak termasuk dalam pokok-pokok 
tauhid. Memang seperti itu, tapi penetapan istiwa' al-uluw 
dan fauqiyyah yang layak bagi Allah adalah suatu hal 
yang sudah diwartakan dalam al-Qur'anul Karim, dan itu 
juga yang diterima dari ulama' salaf, tapi (tetap saja) 
pertanyaan tentang Allah dengan menggunakan kata 
"dimanakah" bukan merupakan pokok-pokok agama, 
bahkan bisa menghilangkan kesempurnaan dalam 
pensucian yang menjadi tuntutan seorang hamba, dan 
itupun bukanlah satu ukuran yang tepat sekaligus 
mu'tabar untuk mengetahui hakekat keimanan seseorang, 
untuk menerapkan hukum-hukum  islam serta semua hal 
yang menjadi konsekwensinya yang berupa hak-hak dan 
kehormatannya. 
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Ukuran yang tepat sekaligus mu'tabar, untuk 
mengetahui hakekat keislaman seseorang sebenarnya 
sudah pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 
dalam sabda beliau :"Saya diperintahkan memerangi 

manusia hingga mereka mau mengucapkan kalimat  ال إال
 maka ketika mereka sudah mengucapkannya berarti ,اهلل

mereka sudah melindungi darah dan harta mereka dari 
saya, adapun hisab (perhitungan)nya adalah urusan 
Allah" dan sabda beliau: "barang siapa mau 

mengucapkan ال إلـــْ إال اهلل dengan tulus maka Allah 

haramkan dia masuk neraka". Oleh karena itu, apabila 

seseorang sudah mengucapkan kata : "   ال إلـْ إال اهلل حمىـد
 berarti dia telah memberikan satu hal yang "رصــٕه اهلل

benar dan cukup untuk menjelaskan akidahnya dan 
diapun telah di lindungi agama serta masuk dalam satu 
benteng yang kokoh (agama Islam). 

Konon Nabi sebelum menyerang musuh, beliau 
menunggu apakah terdengar  suara adzan dari arah 
mereka?, apabila terdengar, maka nabi urung menyerang. 
Dalam berinteraksi dengan umatnya, Nabi tidak pernah 
bertanya tempat Allah, setelah mereka  mengikrarkan 
kalimat tauhid. Hal itu bukanlah kebiasaan beliau. Dan 
Nabi juga tidak pernah mengatakan bahwa seyogyanya 
setelah mengucapkan kalimat tauhid mereka berikrar 
bahwa "Allah itu di atas langit", ataupun wajib bertanya 
pada mereka : "dimanakah Allah?". Pahamilah ! 

Sebenarnya dalam riwayat yang lain redaksi 
pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi tidak (hanya) 
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seperti di atas, melainkan (juga) dengan kata "Apakah 
kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah?" atau 
dalam riwayat yang lain dengan kalimat "Siapakah 
Tuhanmu?". 

Dengan begitu bisa diketahui bahwa pengambilan 
dalil (istidlal) oleh sebagian ulama' dengan hadits-hadits 
di atas bahwa Allah itu bertempat atau berada di satu 
arah adalah istidlal yang cacat sekaligus gugur, dan 
pendapat seperti itu salah, sebenarnya ulama' ahli sunnah 
wal jama'ah sudah mufakat akan maha sucinya Allah dari 
sifat kebendaan, sehingga Allah pun suci dari segala sifat 
benda seperti panjang, jauh dan yang lain. Dan dalam hal 
ini tidak ada perselisihan pendapat sama sekali di antara 
kaum muslimin, bahkan penganut sekte Karomiyyah al-
Mujassimah pun, ketika bependapat tentang jisim mereka 
mengatakan: "Allah itu merupakan jisim tapi tidak seperti 
jisim-jisim lain". dan apakah ini kontradiksi (pemikiran) 
ataukah kemunafikan mereka?, karena jika mereka 
menetapkan jismiyyah sesuai dengan arti sebenarnya 
secara literal sebagaimana yang sudah diketahui dan 
dikenal para ahli bahasa, berarti mereka juga menetapkan 
jisim yang berdimensi panjang, lebar dan tebal. Tapi jika 
mereka menafikan ketiga dimensi ini, maka akan terjadi 
kontradiksi. Oleh karena itulah kekufuran sekte ini 
(dengan pemahaman seperti ini) masih menjadi 
kontrofersi para ulama'. Tapi jika mereka tidak menafikan 
hal tersebut dan hanya menafikan keberadaannya seperti 
benda dari segi sifat-sifat yang lain, maka hal itu juga 
tidak ada gunanya, karena mereka telah menjadikan-Nya 
satu di antara bagian benda tersebut, yang tercakup 
dalam definisinya, berarti Dia adalah bagian dari hal 
yang masih universal. Dan mereka (dengan pemahaman 
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ini) adalah golongan yang kekufurannya tidak 
dipertentangkan lagi oleh para ulama' karena mereka 
telah menyekutukan Allah. 

Begitu juga para ulama masih berselisih pendapat 

mengenai orang yang menisbatkan ٛٗاجلّٛ الفٕق  (berada di 

atas) yang menjadi perlawanan kata  ٛالَحَٗـ (bawah) yang 

kita kenal.  Karena jihat atau arah merupakan bagian dari 
jisim, padahal jisim memiliki enam sisi –ketika satu objek 
benda diletakkan disamping satu atau beberapa benda 
lain niscaya akan muncul enam sisi darinya : atas, bawah, 
kanan, kiri, depan dan belakang. Dan arah adalah sesuatu 
yang masih relatif yang bisa berubah sesuai dengan letak 
dan sudut pandang. Maka orang yang berpendapat akan 
berlakunya jihat (arah) bagi Allah, secara otomatis 
mengatakan Allah adalah jisim, dan apabila ia 
memastikan bahwa Allah adalah jisim, dan hal itu 
menjadi keyakinannya, sudah tidak ada pertentangan lagi 
diantara ulama dalam kekafirannya. tapi ketika dia 
menafikannya (jismiyyah),  maka hal ini menjadi sangat 
kontradiktif, karena disatu sisi dia menetapkan arah bagi 
Allah, tapi disaat yang lain dia dengan jelas menafikan 
jisim. 

Dengan alasan inilah para ulama' masih bersilang 
pendapat akan kekufurannya, sesuai dengan kaidah : 
"apakah hal yang menjadi konsekwensi dari sebuah 
madzhab juga menjadi madzhab, walaupun orang yang 
bermazhab tersebut tidak mengakui, ataukah tidak ?" 

Adapun orang yang mengatakan bahwa Allah 
berada dibawah sesuatu, maka sudah menjadi konsensus 
para ulama' bahwa orang ini kafir. 
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HADITS BUDAK PEREMPUAN 

Adapun hadits tentang budak perempuan yang 
ditanyai oleh Rasulullah SAW : "dimanakah Allah?" lalu 
dia menjawab: "dilangit" dan beliau bertanya lagi: "lalu 
siapakah saya?" dan dia menjawab :"engkau adalah 
Rasulullah" kemudian beliau bersabda :"merdekakan dia!, 
karena dia wanita yang beriman". Maka sesungguhnya 
guru kami as-Syaikh Muhammad al-Hafidz pernah 
mengatakan: "kata 'sepakat' dari seluruh ulama 
Ahlussunnah Wal Jama'ah mengenai kalimat "dimanakah 
Allah?" –seandainya (riwayat yang benar) adalah seperti 
itu– adalah bahwa yang dimaksud bukanlah Allah itu 
bertempat, ataupun Rasulullah bertanya letak dimana 
Allah bertempat, dan kebatalan hal itu tidak bisa 
disanggah lagi. Karena Allah adalah pencipta seluruh 
alam dengan tempat yang ada didalamya, dan wujud-
Nya lebih dahulu dari segalanya, berarti sebelum adanya 
tempat Dia tak bertempat. Maha suci Allah dari 
perubahan dan pergantian. Sehingga ketika menciptakan, 
Allah tetap seperti sedia kala yang tak membutuhkan 
tempat dan alam semesta. 

Ketika diantara orang-orang kafir ada yang 
mempunyai kepercayaan bahwa Allah itu duduk di 
'Arsy, diatas langit, dengan cara sebagaimana duduk 
yang kita kenal, sedangkan kaum masehi (Nasrany) 
mengatakan bahwa Allah telah mengangkat putra-Nya, 
lalu mendudukkan disamping-Nya diatas 'Arsy (lihat 
kitab-kitab Injil mereka), lalu ketika anda bertanya 
seorang diantara mereka :"dimanakah Allah?" kemudian 
dia akan menjawab :"diatas langit". Maka hal itu tidak 
bisa menunjukkan bahwa dia telah mengakui ke-esa-an-
Nya. Maka dia pun masih dalam kekufuran dengan 
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kepercayaan bahwa Allah berputra. Maha suci Allah dari 
segala perkataan orang-orang sesat. 

Hal yang jelas adalah, maksud pertanyaan 
Rasulullah SAW hanyalah untuk menafikan kesyirikan 
dari budak tersebut. Dan ketika pertanyaan 
menggunakan kalimat : "dimanakah Allah?" yang 
menuntut tempat, dan jawabannya : "diatas langit", 
berarti keduanya belum bisa memberi pengertian 
menafikan syirik. Maka kami yakin bahwa maksud 
pertanyaan yang terlontar dari rasulullah SAW tidaklah 
demikian. Dan jika benar bahwa secara bahasa kalimat: 

 menuntut jawaban sesembahan, bukan tempat "اٖـَ اهلل  "

sesembahan, maka inilah yang dimaksudkan. Seperti 
seseorang yang bertanya pada seorang anak, tentang 
ayahnya, sedangkan dia  tidak tahu:"mana ayahmu?", 
"siapa orang-orang itu?"  maksudnya bukan bertanya 
tempat ayahnya berada, melainkan menetukan 
individunya, maka jawabannya adalah: "inilah ayah 
saya!". 

Diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat Allah 
akan menyeru : 

"di mana orang-orang yang lambungnya selalu jauh 
dari tempat tidurnya (mereka tidak tidur di waktu 
biasanya orang tidur, untuk mengerjakan shalat 
malam)?". Artinya : "hai orang-orang yang selalu 
menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, kemarilah 
kalian!, maka bangkitlah mereka. Yang ditanyakan disini 
jelas bukan tempat mereka berada. 

Dan diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah 
bertanya pada Hushoin: "berapa tuhan yang kamu 
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sembah?", dia menjawab : "enam (berada) di bumi dan 
satu (lagi berada) di langit. Begitu juga ketika dia ditanya 
oleh seseorang: "dimanakah Tuhanmu?" lalu dia 
menjawab :"diatas langit", dan dia masih berada dalam 
kekufuran dan kemusyrikannya. Maka pertanyaan dan 
jawaban ini tidak bisa menunjukkan bahwa dia orang 
yang beriman. Dan pertanyaan yang jawabannya bisa 
menunjukkan peng-esa-an hanyalah seperti ketika dia 
ditanya "siapakah Tuhanmu?" atau "siapakah yang kamu 
sembah?" lalu dia menjawab: "Allah" atau "saya 
menyembah Allah". Bukankah sabda Nabi SAW adalah: 
"Saya diperintahkan memerangi manusia hingga mereka 

mau mengucapkan kalimat إال اهلل الْال ", bukannya :"hingga 

mereka mau mengucapkan 'sesungguhnya Allah 
memiliki sebuah tempat diatas langit'." 

Dan ketika riwayat-riwayat hadits ada kalanya 
secara lafadz, dan ada kalanya hanya secara makna yang 
dipahami rawi, maka penggunaan secara lafdzi lebih 
diprioritaskan dan lebih kuat (walau dalam hadis shahih 
sekalipun), apalagi dalam redaksi hadits tersebut 
menggunakan: "siapakah Tuhanmu?". Dan ketika 
pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang 
menanyakan tentang ketauhidan sesorang, maka kami 
yakin bahwa manusia paling fasih (Nabi Muhammad) 
yang telah dikaruniai 'jawami'ul kalim' tidak mungkin 
bertanya –untuk menyelidiki keimanan budak 
perempuan diatas– dengan pertanyaan yang tidak bisa 
menjelaskan status keimanannya. Akan tetapi, berhubung 
budak tadi bukan orang Arab dan tidak bisa berbahasa 
Arab dengan baik, maka Nabi SAW pun menggunakan 
bahasa yang bisa dia pahami dengan kalimat 
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:"dimanakah Allah?" dan ketika mengutarakan sesuatu 
dengan kata tanpa isyarat sudah menjadi hal yang 
lumrah dalam bahasa dan tradisi, maka budak tadi 
menggunakan isyarat, bukannya kata. Dan ketika orang 
yang berbicara dengan isyarat, kebiasaannya adalah 
menggunakan sesuatu yang konkret untuk menjelas hal-
hal yang masih abstrak, maka jawabannya tidak bisa 
dibuat dalil bahwa dia meyakini adanya jihat (arah), 
apalagi dia membatasinya. Dan kita menolak pemahaman 
orang yang menisbatkan hal tersebut pada Rasulullah 
serta kita menganggapnya sebuah kesalahpahaman dan 
buruknya pemahaman. 

 

TAUHID ULUHIYYAH DAN RUBUBIYYAH ADALAH 
DUA HAL YANG TAK TERPISAHKAN. 

 Ketahuilah bahwa tauhid yang dibawa oleh para 
Rasul, dan dijelaskan oleh Nabi akhir zaman Muhammad 
SAW dengan penjelasan yang sempurna, serta 
diberitakan dalam al-Quran dengan dalil yang sangat 
jelas, adalah bahwa Allah Esa dalam Dzat-Nya, sifatNya, 
dan tidak ada sang pencipta kecuali Ia, yang tidak ada 
yang berhak disembah kecuali diriNya. Semuanya 

terkandung dalam kalimat Thayyibah ― الالـْ اال اهلل ―. Hal ini 

telah dijelaskan dengan baik oleh al-Baihaqy dalam 
kitabnya ―al-Asma‘ was shifat‖ dalam permasalahan 
yang telah dinukilnya dari Abi Abdillah al-Halimy, 
bahwa yang dimaksud dengan Allah Esa dalam DzatNya 
adalah, Dzat Allah yang agung tidak tersusun dari organ-
organ, baik itu materi ataupun non materi. Sehingga Dzat 
Allah tidak terdefinisikan dengan ukuran, sentuhan, 
bentuk dan yang lainnya. Al- Quran telah menjelaskan 
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bahwa Allah adalah Dzat yang kaya, sempurna dan wajib 
adanya. Adapun ketika dikatakan Allah DzatNya 
tersusun dari organ, dan terdefinisikan dengan ukuran 
dan yang lainnya, maka hal itu akan memberikan 
konsekwensi Allah butuh kepada yang lain. Dan hal itu 
akan menafikan wajibnya keberadaan Allah, dan akan 
menjadikan Allah membutuhkan tempat. Maha suci Alah 
dari semua hal tersebut. Karena Allah adalah Dzat yang 
wajib adaNya. Allah adalah yang Awal dan yang Akhir. 
Allah adalah Dzat yang maha kaya dan yang berhak 
dipuji. Adapun yang dimaksud dengan Allah Esa dalam 
sifatNYa adalah, tak ada selain Allah yang wajib wujud. 
Begitu juga dengan semua sifat yang menjadi 
konsekwensi sifat kamalNya, yang sesuai dengan 
keberadaanNya yang luhur, seperti Hidup, Ilmu, Iradah 
dan QudrahNya. 

 Ketika sudah menjadi suatu ketetapan, bahwa 
Allah Maha Esa, maka sudah semestinya kalau tidak ada 
sang pencipta dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan 
ketika sudah nyata, bahwa tiada sang pencipta kecuali 
Allah, maka sudah pasti, tak ada yang berhak disembah 
kecuali Dia. Karena Tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah –
yang berhak atas ibadah- adalah dua hal yang tidak bisa 
dipisah. Baik menurut ‗Urf (kebiasaan) ataupun Syara‟. 
Meyakini salah satunya berarti meyakini yang lain, begitu 
juga ketika menyekutukan salah satunya, berarti 
menyekutukan yang lain.  

 Barang siapa meyakini bahwa tiada Tuhan  dan 
sang pencipta kecuali Allah, maka dia tidak akan 
meyakini ada yang lain yang berhak disembah kecuali 
Dia. Dan barang siapa meyakini bahwa tak ada yang 
berhak disembah kecuali Allah, maka hal itu merupakan 
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pondasi baginya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan 
barang siapa menyekutukan Allah dengan yang lainNya 
dalam beribadah, maka sudah pasti ia telah meyakini 
bahwa selain Allah tersebut juga Tuhan. Hanya seperti 
inilah yang difahami oleh semua orang sejak dulu. 
Karena merupakan hal yang tidak mungkin, ada orang 
yang tidak meyakini ketuhanan suatu benda, kemudian 
ia menjadikannya sebagai sesembahan bagi dirinya. 
Karena hal itu pula, mengapa para Nabi dan Dzat yang 
telah mengutus mereka, merasa cukup dengan hanya 
mendakwahkan tauhid, dengan salah satu dari kedua  
Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah, dan 
menempatkan masing-masing dari keduanya pada 
tempat yang lain. Dengan alasan secara logika keduanya 
sangat tidak mungkin terpisahkan, juga karena meyakini 
salah satu dari keduanya berarti pengakuan atas yang 
lain. Begitu juga sebaliknya. Hal ini banyak disinggung 
dalam al-Quran dan hadis, sebagaimana firman Allah : 

َم  رنبَُّك َ خنذن ٔنٔإ م ٘  ِوـ ًن بنٍِـ َم  َآدن ِِيم  ِوـ ّ ـٕٔر ّ يم  ُظ ِ يم    رِّٖحـَن ّندن ٜ  ٔنَ عمـ   نَمـ
ّٔيم  ِبزنبُِّكيم َ َلضمت  َ ٌمُفِض

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil 
kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah 
Aku Ini Tuhanmu?"   ( QS al-A‟raaf 172) 
 Mengapa dalam kesaksian itu Allah SWT 

menggunakan  redaksi  "ــزبكي لضــت ب  " bukan redaksi 

 mengapa Allah juga menggunakannya sebagai ?" بـهليكي" 
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hujjah yang berimplikasi buruk bagi orang yang telah 
menyekutukam Allah, dalam firmanNya: 

ُم ًن تنُقُٕلٕا َ  ٕم ِٛ ٖن َم ُكٍحا ٔإٌحا اِلِقٗناون  [172/األ زاس] َغاِفِم ن ِنذنا  ن
Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu 
tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah 
orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)", Atau 
agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua 
kami Telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu,(QS. al-
A‟raaf 173). 

 Bukankah ini sudah jelas-jelas bahwa kesaksian 
dengan Tauhid Rububiyyah juga merupakan kesaksian 
terhadap Tauhid Ibadah?. sungguh dalam hal ini sudah 
tidak ada pertentangan lagi antar ulama sejak masa 
sahabat Nabi hingga masa sekarang. 

 

SIKAP NABI NUH AS. 

Apa yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya yang 

menyembah berhala? Beliau menyampaikan  فقمت اصَػفزٔا
 Maka Aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun)  ربكـي  

kepada Tuhanmu), sembari menunjukkan bukti-bukti 
Tauhud Rububiyyah, karena sudah tertancap di hati semua 
orang, bahwa tak mungkin ia menyembah selain Allah, 
kecuali ia telah menyekutukan Allah dengannya dalam 
ketuhanan. Kemudian ketika kesyirikan  itu telah sirna, 
baru diikuti dengan Tauhid Ubudiyyah. 
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SIKAP NABI IBRAHIM AS. 

 Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika 
didebat oleh kaumnya mengenai Tuhannya? Beliau 
berkata ―Tuhanku adalah Dzat yang memberi 
kehidupkan juga kematian". Nabi Ibrahim 
menyampaikan sedikit demi sedikit kepada umatnya, 
supaya mereka bisa mendapat petunjuk menuju jalan 
yang benar. Nabi Ibrahim mengungkapkannya dengan 
redaksi ―Hadza Rabby, Hadza Rabby, bukan dengan ―Ilahi”. 
Padahal puncak dari tujuan hujjah Ibrahim adalah 

mengatakan   "إٌ٘ ٔدّت ٔدّ٘ لمذٙ فطـز الضـىٕات ٔاألرض" 

(Sesungguhnya Aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang 
menciptakan langit dan bumi). Inilah sebenarnya Tauhid 
Rububiyyah yang terpatri dalam setiap akal yang sehat, 
ketika ia menerima Tauhid Uluhiyyah. 

Nabi Ibrahim khalilullah AS berkata kepada para 
penyembah berhala: 

ٔناِت رنبُّ رنبُُّكيم بننم َقاهن َح اٖلِذٙ ٔناِلَأرمٔض الضحىنا  ِ  [56/األٌبٗاٞ]  َفَطزن
Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit 
dan bumi yang Telah menciptakannya  (al- Anbiya‟ 56) 

 Bukankah ini adalah pemindahan sekaligus 
pembatalan terhadap penuhanan berhala yang mereka 
yakini ketuhanannya? Selain itu Ibrahim juga 
menunjukkan dalil yang kasat mata, yaitu penghancuran 
berhala-berhala yang dianggap tuhan, sebagai bukti bagi 
para penyembahnya, bahwa seandainya berhala-berhala 
itu memang betul-betul Tuhan, niscaya ia akan mampu 
membela diri. Dan ketika ketuhanan berhala-berhala itu 
sudah hilang dari hati penyembahnya, maka secara 
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otomatis mereka tidak akan menyembahnya lagi. Hal 
semacam ini sudah sangat jelas dan nyata. Sehingga 
memperdebatkan hal itu adalah kecongkakan. 

 

SIKAP NABI MUSA AS DAN NABI HARUN AS. 

 Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berkata 
kepada Fir‘aun ―kami adalah utusan Tuhan pencipta 
alam semesta‖, maka terjadilah perdebatan sengit antara 
keduanya dan Fir‘aun dalam masalah Rububiyyah dan 
Uluhiyyah. Hal ini terekam dalam Firman Allah dalam 
surat as- Syu‘ara‘ 23-28: 

ُ  َقاهن ٕم ٔناتِ  رنبُّ َقـاهن  . اِلعنـاَلِى ن  رنبُّ ٔنونـا  ِفزم ن  ٔنونـا  ٔناِلـَأرمضٔ  الضحـىنا
ّ ىنا ُم بنٗمٍن َم َقاهن . و ِٕقٍِ ن ُكٍمَ يم ٔإ ْ   ِلىن ٕمَلـ ُن  َ َلـا  ْن  رنبُُّكـيم  َقـاهن  . تنضمـَنِىع ٕ
ٔحِل ن َآبناُِٟكي  ٔنرنبُّ ُح َقاهن . اِلَأ ٌُ  ٔإَلٗمُكيم ُ رمِصنن اٖلِذٙ رنص َٕلُكي  ٔإ . َلىنذمٍ ـٕ
ــاهن ــٔزٔأ رنبُّ َقـ ــٔزِب اِلىنغمـ ــا ٔناِلىنػمـ ــا ٔنونـ ّ ىنـ ُم بنٗمٍن ــَ يم ٔإ ُن ُكٍمـ ــٕ . تنعمِقُمـ

 [28-23/الغعزاٞ]
Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu? "Musa 
menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang 
di antara keduanya (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian 
(orang-orang) mempercayai-Nya".Berkata Fir'aun kepada 
orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak 
mendengarkan?"Musa Berkata (pula): "Tuhan kamu dan 
Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu". Fir'aun 
berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu 
sekalian benar-benar   orang gila".Musa berkata: "Tuhan yang 
menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara 
keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal". 
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Kemudian dalam satu kesempatan Fir‘aun berkata 
kepada kaumnya: 

َم َلُكيم  نِمىمت  ونا ٍْ ِو  [38/القـص]  َغٗمٔزٙ ٔإَل
Dan Berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, Aku tidak 
mengetahui Tuhan bagimu selain Aku. (QS al-Qashash 38) 
dalam kesempatan yang lain Fir‘aun berkata: 

 [24/الٍاس ات] ِلَأ مَمٜا رنبُُّكي  َ ٌنا َفَقاهن
 (seraya) berkata:"Akulah Tuhanmu yang paling tinggi" .(QS 
an Nazi‟aat24) 

 

SIKAP NABI ISA AS. 

 Allah berfirman kepada Nabi Isa AS ibn Maryam: 

٘ن اتحِخذ ٌِٔ٘ ِلمٍحأظ ُقِمتن َ َ ٌمتن َٔ ٔنُ وِّ ّنٗم َم ٔإَل ُٔ ِو ِْ د ٔ  [116/املاٟدٚ]  الٖم
Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera 
Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia: 
"Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?". 
(QS al-Maidah 116) 

Kemudian Nabi Isa AS menjawab sebagaiman diceritakan 
al-Quran: 

ّ يم ُقِمت  ونا ِْ َ ونزمتنٍِ٘ ونا ٔإٖلا َل ُٔ ِب ْن ا مب د ٔا َ   [117/املاٟدٚ] ٔنرنبحُكيم رنبِّ٘ الٖم
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang 
Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: 
"Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu" (QS al-Maidah 
117) 
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Kalau sebagian mereka mengira bahwa Tauhid Rububiyyah 
tidak mesti selalu bergandengan dengan Tauhid 
Uluhiyyah, niscaya Allah bisa memprotes Nabi Isa dengan 
berkata ‖engkau  belum menunaikan apa yang engkau 
Aku utus untuknya. Karena Aku mengutus dirimu untuk 
menyampaikan risalah Tauhid Uluhiyyah. Sementara 
diriku tak membebanimu untuk menyampaikan Tauhid 
Rububiyyah, karena mereka telah mengakui itu". tapi 
seperti yang kita tahu ternyata Allah menerima hujjah 
(alasan) Nabi Isa AS. Apakah itu semua tidak merupakan 
hujjah yang terang benderang? Pada ayat yang lain, 
Nabiyullah Isa AS berkata:  

ُح ْن ٔإ  [51/ ىزاُ آه]  َفا مب د ٔٓ  ٔنرنبُُّكيم رنبِّ٘ الٖم
Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Karena itu 
sembahlah Dia. (QS Ali Imraan 51 ) 

 Dengan menggunakan huruf Fa‟ yang berfaidah 
Tafri‟ (yang mencabangkan kalam sebelumnya, dan 
memberikan makna konsekwensi) dan tertib. Yang 
memberikan pengertian bahwa Tauhid Uluhiyyah dan 
Rububiyyah tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dalam 
mengungkapkan perintah Allah pada rasulNya kadang-

kadang menggunakan redaksi   " ــا ــذ ٔلٗ ــري اهلل  ل ــن اغ  " ق

(Katakanlah: "Apakah akan Aku jadikan pelindung selain dari 
Allah), namun pada kesempatan yang lain  menggunakan 

redaksi   "قن اغري اهلل  بػ٘ ربا ِٕٔ رب كـن عـ١ٗ " (Katakanlah: 

"Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia 
adalah Tuhan bagi segala sesuatu). 
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PERTANYAAN DALAM KUBUR 

 Hadis yang menerangkan masalah pertanyan 
dalam kubur, yang hampir sampai pada batas dikatakan 
hadis Mutawatir maknawi sangat masyhur sekali. Dalam 
hadis tersebut diterangkan, bahwa ada dua malaikat yang 
akan menanyai semua ahli kubur dengan pertanyaan 
―Man Rabbuka?”(siapa Tuhanmu?), keduanya tidak 
menggunakan “Man Ilahuka?. Begitupun ketika 
menjawab, mereka menjawab dengan ―Allahu Rabbi”. 
Maka keduanya sudah meganggap cukup jawaban 
tersebut untuk menunjukkan ketauhidan. Dan keduanya 
tidak akan berkata lagi ―ini baru Tauhid Rububiyyah” dan 
belum bisa menyelamatkanmu. 

 Pertama kali Allah mengkhitabi ruh-ruh 

hambaNya dengan   " لضـت بـزبكي  " . dan itu sudah cukup 

bagi Allah sebagai pengakuan keEsaan dalam 
keTuhananNya dari hamba-hambaNya. Begitu juga 
setiap ahli kubur, pertama kali akan ditanya dengan 
pertanyaan ―Man Rabbuka”?. Dan jawaban bahwa Allah 
adalah Robb mereka, sudah dianggap cukup. Apa mereka 
masih akan ragu setelah ini? Tapi Allah hanya akan 
memberikan hidayahNya kepada yang dikehendakiNya. 

 

KETETAPAN AL-QURAN DALAM PERMASALAHAN 
INI 

 Allah SWT telah menetapkan dalam al-Quran 
bahwa pasti akan terjadi kerusakan dalam penafian 
keEsaanNya. Allah SWT juga menerangkan bahwa 
penyekutuan dalam keIlahiyan secara otomatis adalah 
juga penyekutuan dalam keRububiyyahan. Maha Suci 
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Allah dari segala sekutu. Lihatlah apa yang telah 
difirmankanNya:  

ُن ٔنونا ْ  َكا َم ونعن ٍْ ِو ِنبن ٔإً ا ٔإَل ٍْ ُكنُّ َلذن ّ يم  ٔنَلعنَمـا  خنَمقن ِبىنا ٔإَل ٜ  بنعمض ـ   نَمـ
ُن بنعمٕض ِْ ص بمحنا ُن  نىحا الٖم ـُِفٕ  [91/املؤوٍُٕ]  ٖن

Dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau 
ada Tuhan beserta-Nya, masing-masing Tuhan itu akan 
membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari 
tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha 
Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,(QS al-
Mukminun 91) 

Maksudnya, seandainya ada Tuhan selain Allah niscaya 
ia adalah Tuhan sekaligus yang maha pencipta, dan 
seandainya memang seperti itu, maka tuhan-tuhan itu 
akan membawa mahluk yang diciptakannya ………dst.  

 Suatu dalil bisa dikatakan sempurna, apabila dalil 
itu sudah pasti, dan bisa diterima oleh semua audiennya. 
Allah tak mau semua hujjah yang dilontarkanNya kecuali 
hujjah yang sempurna. Allah SWT berfirman: 

ُٛ ٔنتنىحتم  [115/األٌعاً]  ٔن ندمّلا ِصدمّقا رنبَِّك َكِمىن
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai 
kalimat yang benar dan adil.(QS al-An‟am 115) 

  Maknanya adalah, al-Quran telah menetapkan, 
barang siapa yang yang menyekutukan Dzat yang berhak 
untuk disembah, maka secara otomatis dia telah 
menyekutukan Allah dalam keTuhananNya. Begitu juga 
dengan firman Allah: 
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ٕم ُن َل ّٔىنا َكا ْٛ ِفٗ ّن ْ  ٔإٖلا َآِل   [22/األٌبٗاٞ]  َلَفضندنتنا الٖم
Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, 
tentulah keduanya itu Telah rusak binasa.( QS al- Anbiya‟ 22)  

 Allah tidak mengungkapkan firmanNya dengan 
kata ―Arbaabun” jamak dari kata ―Rabbun”, karena Tauhid 
Rububiyyah dan Uluhiyyah tidak bisa dipisahkan. 

 Penetapan keterangan ini bisa dibaca dalam kitab-
kitab aqaid. Namun kesimpulannya adalah, apabila Allah 
bersekutu dalam keUluhiyyaaNya, niscaya Ia juga akan 
bersekutu dalam keRububiyyahan dan keKhalikanNya. 
Seandainya memang seperti itu niscaya Ia akan bersekutu 
juga dalam kewajiban wujudNya. Dan ketika hal itu 
terjadi, maka rusaklah alam semesta ini, dan tidak akan 
ditemukan keteraturan di dalamnya. Bahkan sebagian 
kecilpun dari alam tersebut tidak akan terwujud. 

 

RANGKUMAN 

 Dengan keterangan di atas, jelaslah sudah bahwa 
tidak ada kesamaran lagi, bagi orang yang mau 
berTadabbur (merenungi) al-Quran, bahwa Tauhid 
Uluhiyyah dan Tauhid Rububiyyah, tidak terpisahkan, baik 
menurut logika ataupun Syara‟. Menyakini salah satu dari 
keduanya, berarti meyakini yang lain, begitu juga, 
penafian salah satu dari keduanya, adalah penafian 
terhadap yang lain, dalil atas salah satu dari keduanya 
berarti dalil atas lainnya. Adapun keterangan yang 
mengatakan, bahwa para Rasul tidak diutus kecuali 
dengan Tauhid Rububiyyah, itu karena semua orang sudah 
tidak butuh lagi untuk diterangkan. Adapun keterangan 
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yang mengatakan bahwa para Rasul tidak diutus kecuali 
dengan Tauhid Ibadah, -dengan  berargumen pada 
sebagian ayat yang kurang difahaminya- merupakan 
ucapan bohong, yang diingkari oleh al-Quran. Dan 
pendakwaan yang argumennya dibatalkan oleh ilmu 
sejarah orang-orang musyrik, baik yang kuno ataupun 
yang baru, yang telah diceritakan al-Quran dan telah 
diketahui orang banyak, yaitu orang-orang yang 
terpengaruh fitnah Musa Samiry, salah seorang dari 
kaum Bani Israel, yang menyekutukan anak sapi dalam 
beribadah kepada tuhannya. Menaggapi hal ini 
Nabiyullah Harun berkata dengan redaksi yang sangat 

ringkas, sebagaimana dalam firman Allah SWT:  ٔإُ ربكي
 .(Tuhan kalian adalah Allah yang bersifat Rahman) الزنَ

Maksudnya, Tuhan kalian bukanlah anak sapi itu. Tidak 
mungkin perkataan ini terlontar dari Nabiyulloh Harun 
AS. Kecuali penyekutuan mereka dalam beribadah itu 
berdasarkan penyekutuan rububiyyah. 

 Ketahuilah bahwa setiap perkataan, yang 
bertentangan dengan ini semua, adalah penentangan 
terhadap kebenaran, dan tunduk terhadap hawa nafsu. 
Diriwayatkan dalam hadis shahih, bahwa ada seorang 
laki-laki meminta wasiat yang konprehensif, pada 
Rasulullah SAW, sehingga ia tak perlu bertanya lagi 
sesudahnya kepada orang lain. Kemudian Rasulullah 

SAW mewasiatinya dalam sabdanya "  ٘ بأب٘ ِٕ ٔ و٘ قن رب
 Demi ayah ibuku, katakanlah: Tuhanku)  اهلل ثـي اصــَقي" 

adalah Allah, kemudian konsistenlah).  
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 Seandainya yang benar apa yang dikatakan oleh 
orang-orang yang telah membedakan antara Tauhid 
Uluhiyyah dan Tauhid Rububiyyah, yang berdasar 
fatwanya telah menghalalkan darah-darah umat manusia, 
yang justru hal itu dilindungi oleh Islam dan di haramkan 
oleh Allah dan RasulNya, niscaya apa yang diwasiatkan 
oleh Nabi sebagaimana di atas, belum cukup dan belum 
bisa menunaikan apa yang dibawa oleh para utusan.. 
Betapa tidak mungkinnya hal itu. padahal firman Allah 
SWT dalam al-Quran : 

ُح َن ٔإ ْ  رنبٍُّنا َقاُلٕا اٖلِذٖ  اصمَنَقاو ٕا األٖٛ ث يح الٖم
(Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami 
ialah Allah" Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,) 
 Ayat ini disebutkan dua kali dalam al-Quran, 
yaitu pada surat Ha Mim Sajdah dan surat al-Ahqaaf. 
Dimana Allah menetapkan semua keberuntungan atas 
Istiqamah (konsistensi diri dalam keimanan), yang 

didasarkan atas perkataan "ربٍــا اهلل" (tuhan kita adalah 

Allah), bukan dengan ungkapan   "إيٍـا" . adakah setelah 

Allah dan RasulNya yang berhak berkomentar? 

ِّ ِْ بنعمدن ْنِدٍٖح َفِبَأ ِْ الٖم ُن ٔنَآٖناِت    ٖ ؤمِوٍ ٕ
Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman 
sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya.( QS al-
Jatsiyah 6) 

Wahai orang-orang mukmin, berhati-hatilah terhadap 
penyimpangan-penyimpangan, yang dilakukan oleh 
orang-orang yang ekstrim (dalam beragama), dan 
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penganut faham-faham yang batal, serta dari serangan 
orang-orang yang ingkar, yaitu orang-orang, yang tiada 
lain tujuannya kecuali, mencela mayoritas muslimin, 
mengkafirkan mereka, menghina para pembesar, ulama-
ulama yang „Amilin (mengamalkan ilmu yang 
diketahuinya) dan para Ahli Sunnah yang memahami 
agama dengan mendetail. Mereka mengatakan bahwa 
para imam itu telah kafir, merobohkan sendi-sendi Islam, 
mencampakkan sunnah rosul dan Al-Quran, berkhianat 
terhadap agama Allah, dan tuduhan-tuduhan yang lain 
yang sangat bertolak belakang dengan hakekat Islam. 
Pekerjaan mereka tak ada lain kecuali menyebarkan 
perpecahan diantara umat yang disatukan oleh Islam, 
dimana Islam justru menganjurkan untuk menjaga 
persatuan antar umat. Hanya kepada Allah kami 
memohon, semoga dengan pangkat NabiNya yang 
agung, Allah memberikan ilham kepada semua umat, 
supaya bersatu padu tidak terpecah belah, saling 

menyayangi, tidak saling berseteru.  3 إٌْ  ٔ الفضن الععٗي 
 

ُزْلَفى اللَِّه ِإَلى ِلُيَقرُِّبوَنا ِإلَّا َنِعُبُدُهِم َما  

Ayat pada judul di atas, adalah sebagian dari 
Nash-Nash yang dijadikan pijakan oleh sebagian orang 
untuk memperkuat argumentasi mereka yang tertolak, 
yang mengatakan bahwa tawassul dengan para Nabi, 
Auliya' dan Sholihin adalah kufur. Kemudian mereka 
menerapkannya pada setiap orang yang bertawassul 
dengan Nabi, para Auliya‘, dan orang-orang shalih dari 

                                                 
3 Lihat Furqanul Quran karya Syaikh Salamah al-‗Azamy. 
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umat Muhammad. Juga kepada orang-orang yang 
mengharap barokah dari mereka, atau peninggalan 
mereka, yang kasat mata atau yang maknawi. Juga 
kepada semua orang yang mengagungkan dan 
menghormati mereka. Mereka menganggap bahwa, 
berziarah kepada orang-orang muslim yang shaleh, 
bertawassul dengan mereka, mengharap barokah dari 
peninggalan-peninggalan mereka, dan berdoa di samping 
kuburan mereka adalah bentuk penyembahan kepada 
mereka, sebagaimana beribadahnya orang-orang musyrik 
kepada berhala-berhalanya. Dan mereka yang 
mengatakan tawassul adalah kufur tidak bisa 
membedakan mana yang hak mana yang batil. Mereka 
tidak tahu, bahwa Allah mengingkari orang-orang 
musyrik itu, karena mereka menyembah berhala, dan 
menjadikannya tuhan selain Allah, serta penyekutuan 
mereka terhadap berhala-berhala itu dalam pengakuan 
sebagai tuhan, dan ibadah mereka kepada berhala-
berhala itu, untuk mendekatkan diri mereka kepada 
Allah. Jadi, kekafiran dan kemusyrikan mereka ditinjau 
dari sisi ibadah mereka kepada berhala-berhala tersebut, 
juga keyakinan mereka bahwa berhala-berhala itu tuhan 
selain Allah. Bukan karena mereka bertawassul melalui 
berhala-berhala itu, juga bukan karena ucapan mereka, 
bahwa berhala-berhala itu bisa mendekatkan mereka 
kepada Allah SWT.  

Ini adalah masalah urgen yang harus dipaparkan. 
Yaitu di akhir ayat ini, terdapat kesaksian bahwa para 
musyrikin itu telah berbohong dengan ucapan mereka, 
yang memperbolehkan penyembahan berhala-berhala 

dalam ucapan mereka "ٜواٌعبدِي اال لٗقزبٍا سلف" ("Kami tidak 

menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan 
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kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya"). Padahal, 
seandainya mereka benar, seperti apa yang mereka 
ungkapkan, niscaya Allah akan lebih Agung bagi mereka 
dibanding berhala-berhala itu. sehingga mereka tidak 
akan menyembah selain  Allah. Hal ini dijelaskan oleh 
Allah SWT, di akhir ayat ini, dalam firmanNya: 

ُح ْن ٔإ ّمِدٙ َلا الٖم َم ٖن ٕن ون   َكٖفاٌر َكاِ ٌب ِ 
Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang 
pendusta dan sangat ingkar. (QS az-Zumar 3) 

 Namun begitu, Allah SWT melarang menghina 
berhala-berhala sesembahan mereka, dalam fimanNya:      

َن ض بُّٕاتن ٔنَلا ُن  اٖلِذٖ َم  ٖنـدم  ٕ ُٔ ِوـ ْن  َفٗنض ـبُّٕا  الٖمـِْ  د ٔ ًٔا  الٖمـ  ِ ِمـيٕ  ِبػنٗمـزٔ   نـدم
ٍٛ ِلُكنِّ سنٖحٍحا َكذنِلَك ّ يم ُ وح ّٔيم ٔإَلٜ ث يح  نىنَم ّ يم رنبِّ ّ يم ونزمِدع   َكـاٌ ٕا  ِبىنا َفٗ ٍنب٠ِّ 
ُن    [108/األٌعاً]  ٖنعمىنُمٕ

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 
sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah 
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami 
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. 
Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia 
memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka 
kerjakan.(QS al-An‟am 108). 

 Imam Abdurrazzaq, dan Imam Abdun ibn Hamid, 
Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnul Mundzir, Imam Ibnu Hatim 
dan Imam Abu Syaikh, semuanya meriwayatkan dari 
Qatadah ra, beliau berkata: "dulu kaum muslimin 
mencela berhala-berhala sesembahan kaum kafir, 
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kemudian orang-orang kafirpun mencela Allah Azza wa 
Jalla. Maka Allah menurunkan ayat : 

َن تنض بُّٕا ٔنَلا ُن اٖلِذٖ َم ٖندم  ٕ ُٔ ِو ِْ د ٔ ْن َفٗنض بُّٕا الٖم ًٔا الٖم  ِ ِمٕي ِبػنٗمٔز  ندم
Inilah sebab diturunkannya ayat  ini. Dengan ini, maka 
maka ayat ini melarang (Nahyu Tahrim Syadid), yaitu 
larangan keras kepada kaum muslimin dari 
mengucapkan kalimat-kalimat penghinaan yang 
ditujukan pada batu-batu yang disembah oleh para 
penyembah berhala yang ada di Makkah al Musyarrafah. 
Karena pegucapan kalimat penghinaan dapat 
menyebabkan kemarahan mereka. Disebabkan mereka 
cemburu atas batu-batu yang telah mereka yakini dari 
lubuk hatinya yang terdalam, bahwa batu-batu itu adalah 
tuhan yang memberikan manfaat dan mudlorat pada 
mereka. Karena keyakinan inilah, mereka marah dengan 
melakukan balasan yang sepadan pada kaum muslimin, 
yaitu dengan menghina Tuhan yang kaum muslimin 
sembah, yang merupakan Tuhan seluruh alam, dan 
mencela Allah dengan sifat kekurangan, padahal Allah 
adalah Dzat yang disucikan  dari segala kekurangan. 
Andai kata para penyembah berhala itu jujur, bahwa 
penyembahan mereka pada berhala tersebut adalah 
pendekatan mereka pada Allah, mereka tak akan berani 
mencela Allah, sebagai balasan pada kaum  muslimin, 
yang mencela Tuhan mereka. Hal ini jelas sekali 
menunjukkan, bahwa di hati mereka Allah SWT lebih 
hina atau tidak berharga dari pada batu-batu itu. 

 Hal tersebut (Allah lebih hina dari berhala-berhala 
tersebut) juga tercerminkan dalam firman Allah: 
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َم ّ يم ٔنَل٠ِ َم صنَأِلَن ٔناِت خنَمقن ون َح ٔناِلَأرمضن الضحىنا ْ  َلٗنُقُٕل  [25/لقىاُ]  الٖم
Dan jika engkau Muhammad menanyai mereka (kaum kafir): 
siapakah gerangan yang menciptakan tujuh langit dan bumi, 
sungguh mereka akan menjawab: Allah. (QS Luqman 25) 

Kalau benar orang-orang kafir itu meyakini 
bahwa Allah adalah sang maha pencipta Yang Esa, 
sedangkan berhala-berhala yang mereka sembah tidaklah 
mampu menciptakan apapun, maka sungguh mereka 
hanya akan menyembah Allah saja, bukan berhala-
berhala itu. Atau setidak-tidaknya mereka akan lebih 
memuliakan Allah mengalahkan berhala-berhala terebut. 

Apakah hal ini (berkeyakinan bahwa Allah jualah 
sang maha pencipta) sudah sesuai dengan penghinaan 
mereka kepada Allah Azza wa Jalla yang dilandasi 
cemburu dan pembalasan atas berhala-berhala mereka 
pada Allah SWT? Akal sehat pasti akan mengatakan, 
bahwa hal ini sama sekali tidak sesuai. Dan tidak hanya 
ayat yang kami sebutkan saja yang menunjukkan bahwa 
Allah tidak lebih berharga bagi kaum musyrik daripada 
berhala-berhala sesembahan mereka.Ayat tadi didukung 
oleh ayat-ayat lain yang menerangkan hal yang sama. 
diantaranya  firman Allah SWT : 

ِْ ٔندنعنُمٕا َن  نرنَ  ِوىحا ِلٖم ًٔ اِلحنزمِخ ِو ـًِٗبا ٔناِلَأٌمعنا ِْ ِنذنا َفَقاُلٕا ٌن ّٔيم ِلٖم  ِبشن مِى
ِنذنا ُن َفىنا ِلغ زنَكاٍِٟنا ٔن ّٔيم َكا ـِن  َفَما ِلغ زنَكاِٟ ٜ  ٖن ُن  ٔنونـا  الٖمـِْ  ٔإَلـ  ِلٖمـِْ  َكـا
ٕن  ّ ـِن  َف ّٔيم ٔإَلٜ ٖن ٞن ع زنَكاِٟ    [136/األٌعاً] ى ُٕٖنحمُك ونا صنا

Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari 
tanaman dan ternak yang Telah diciptakan Allah, lalu mereka 
Berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah 
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dan Ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian yang 
diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada 
Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, Maka 
sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat 
buruklah ketetapan mereka itu. 

Jika tidak karena Allah lebih rendah di hati 
mereka, daripada batu sesembahan mereka, niscaya 
mereka tidak akan lebih mengunggulkan batu-batu itu 
mengalahkan Allah, sebagaimana dalam ayat ini. 
Sehingga merekapun berhak untuk mendapat hukuman 

dari Allah, sebagaimana firmannya: ٞحيـكىُٕ وا صا   (betapa 

jelek system hukum mereka). Termasuk dalam hal ini apa 
yang diucapkan Sufyan sebelum masuk Islam "luhurlah 
Hubal". Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari bahwa 
Sufyan memanggil-manggil berhala kaum musyrikin 
yang bernama Hubal, untuk menandingi Allah,  tuhan 
langit dan bumi, dan memaksanya (Hubal), supaya Abi 
Sufyan dan pasukannya bisa mengalahkan pasukan 
muslimin yang ingin mengalahkan tuhan mereka. Inilah 
ukuran hubungan orang-orang musyrik dengan berhala-
berhala mereka dan dengan Allah tuhan alam semesta. 

Maka ketahuilah dengan sebenar-benarnya, 
karena kebanyakan manusia tidak memahami dengan 
sebenarnya. Dan merekapun membiarkan apa yang 
mereka fahami apa adanya.  

Jika kaum musyrikin berkata: "kami hanya 
menyembah Allah yang tiada sekutu baginya, bukannya 
para berhala, ibadah kamipun karena Allah bukan untuk 
berhala-berhala . tetapi karena kami mempunyai 
keyakinan bahwa berhala-berhala itu dekat dengan Allah 
-sebagaimana persepsi mereka– maka kamipun 
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menjadikan ibadah kami kepada Allah di hadapan 
berhala-berhala, tanpa menyekutukan mereka(berhala-
berhala) dengan Allah, dalam hal ketuhanan. Kami hanya 
mengharapkan berkah mereka, agar Allah menerima 
ibadah dan do'a kami kepadaNya, dan supaya Allah 
berkenan mendekatkan diri kami padaNya (Allah), atau 
mereka berkata ―bahwa berhala-berhala itu hanya sebagai 
kiblat saja, sementara ibadah kami murni kepada Allah, 
niscaya mereka tidak akan musyrik. Akan tetapi mereka 
dikatakan orang-orang yang bodoh. karena telah 
melakukan sesuatu yang diharamkan.  

Sekiranya orang-orang musyrik itu hanya 
menjadikan berhala mereka, sebagai kiblat, atau media 
untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa adanya 
pengetahuan dan perintah dari Allah SWT, serta mereka 
tidak punya dalil yang menerangkan hal itu, niscaya 
mereka tidak kafir dalam beribadah kepada Allah 
disamping berhala-berhala itu. sebagaimana orang 
mukmin yang melakukan adzan di dalam gereja, atau 
melakukan shalat fardlu atau sunnah di dalamnya. 

Bukankah sudah jelas, ketika Allah 
memerintahkan kaum muslimin, untuk menghadap 
Kakbah dalam shalat mereka, maka merekapun 
menjadikan Kakbah sebagai kiblat, dan menghadap 
padanya setiap melakukan shalat. Hal ini bukanlah kaum 
muslimin beribadah kepada Kakbah. Begitu juga ketika 
kaum muslimin mencium Hajar Aswad, itu murni ibadah 
kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Seandainya 
ada seorang mukmin yang niat beribadah kepada Kakbah 
dan Hajar Aswad, niscaya ia telah musyrik sebagaimana 
penyembah berhala. Padahal sudah jelas, bahwa amal 
seseorang tergantung niatnya, karena semua amal 
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digantungkan atas niat dan maksudnya. Maka, 
menunduk untuk mecium Hajar Aswad dan penempatan 
dahi Nabi di atas Hajar Aswad tidak bisa dikatakan 
bersujud kepada Hajar Aswad, sebagaimana persepsi 
para munkirin yang mengatakan, orang yang menunduk 
untuk mencium tangan para Wali Allah adalah bersujud 
kepadanya. Seandainya hal itu dianggap bersujud, tentu 
menunduk untuk mencium Hajar Aswad juga dikatakan 
bersujud pada Hajar Aswad. Saat itulah mereka 
(munkirin) berada dalam posisi dilematis, yang sebetulnya 
mereka ingin menghindarinya.  

Diriwayatkan bahwa Khabrul Ummah (tinta umat) 
Abdullah ibn al- Abbas Radliya Allahu „Anhumaa, 
menuntun tunggangan Zaid ibn Tsabit RA, salah satu 
ulama era sahabat. Melihat hal itu, Zaid mencegahnya, 
sebagai rasa Ta‟dzim  (hormat) dan karena Abdullah 
masih kerabat Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah 
berkata ― seperti inilah kami diperintah, untuk berbuat 
kepada ulama kita‖. kemudian Zaid mengambil tangan 
Abdullah dan menciumnya. Lalu Zaid berkata ― seperti 
inilah kami diperintah untuk berbuat kepada keluarga 
Nabi‖. Tentu menunduknya Zaid dari atas pelana 
keledainya, untuk mencium tangan Abdullah ibn al-
Abbas, tidak dikatakan sujud. Hal ini menunjukkan 
masing-masing dari keduanya, diperintah untuk 
menghormati yang lain, dan bahwasanya mengagungkan 
orang-orang shaleh dan mencium tangan  mereka 
disyari‘atkan dalam islam. 

Disebutkan dalam Sunan Abi Daud, yang 
diriwayatkan dari Zari‘ RA dimana beliau adalah 
sebagian delegasi Abdil Qais. Beliau berkata ―kami 
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bergegas turun dari tunggangan kami untuk mencium 
tangan dan kaki Nabi SAW. 

Disebutkan dalam kitabnya Iman Tirmidzi, yang 
diriwayatkan dari Sayyidah ‗Aisyah RA, beliau 
berkata‖suatu hari Zaid ibn Haritsah datang ke Madinah, 
pada waktu itu Rasulullah sedang berada di kamarnya. 
Kemudian Zaid mendatanginya sambil mengetuk pintu. 
Rasulullah bangun menghampiri Zaid sambil menarik 
bajunya. Kemudian Zaid memeluknya dan menciumnya. 
Hadis ini menurut Imam Tirmidzi adalah hadis hasan. 
Dan hadis ini menjadi bukti bahwa, mencium orang 
shaleh adalah sunnah, yang disyari‘atkan dalam Islam, 
dan merupakan bagian ajaran para Rasul. 

Dengan demikian, bertawassul kepada Allah, 
melalui orang-orang shaleh yang dekat dengan Allah, 
bukanlah merupakan kesyirikan. Begitu pula mencintai 
mereka karena Allah dalam hal yang diridloi Allah bukan 
merupakan kekafiran. 

Ketahuilah bahwa putra-putra Nabi Ya‘qub, 
datang menemui ayah mereka, untuk bertawassul kepada 
Allah dengan lantaran ayah mereka, dengan berkata:  

 [97/ٖٕصف] خناِط٠ِ ن ُكٍحا ٔإٌحا ا  ٌ ٕبنٍن َلٍنا اصمَنػمِفزم َ بناٌنا ٖنا َقاُلٕا
Mereka berkata: "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi 
kami terhadap dosa-dosa kami. (QS Yusuf 97) 

 Kenapa mereka tidak memohon ampun secara 
langsung, tanpa harus menjadikan ayah mereka sebagai 
lantaran? Apakah mereka dalam keadaan yang demikian 
masih dikatakan mukmin atau sudah kafir, Seperti yang 
dipersepikan para Munkirin? Dan tidaklah mereka 
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meminta Nabi Ya'qub untuk memohonkan ampunan 
untuk mereka, kecuali agar Nabi ya'qub mendekatkan 
mereka pada Allah. Dan hal itu karena mereka tahu, 
kedekatan dan kekhususan yang di miliki Nabi Ya'qub di 
sisi Allah, serta dosa-dosa yang telah menjauhkan mereka 
dari Allah dan menghalangi dikabulkannya doa mereka. 
Seperti itu juga penjelasan Allah kepada Nabi 
Muhammad SAW, tentang umatnya yang berdosa, 
sebagaimana firmanNya: 

ٕم ّ يم ٔنَل ّ يم َظَمى ٕا ٔإ م َ ٌح ٞ َٔك َ ٌمُفضن ْن َفاصمَنػمَفز ٔا دنا ّ ي  ٔناصمَنػمَفزن الٖم  َل
ٕندند ٔا الزحص ٕه  ْن َل ٕحاًبا الٖم ًِْٗىا تن  [64/الٍضاٞ]  رن

Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya, 
datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan 
rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka 
mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang.(QS. an Nisa‟ 64) 

 Lihatlah firman Allah 

ٕم ّ يم ٔنَل ّ يم ٖظَمى ِٕا ٔإ  َ ٌح   َ ٌُفضن

Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya,  

Maksudnya jika telah nyata mereka melakukan 
dosa dan kejelekan, karena merekalah yang berhak 

mendapatkan Syafaat " َٔك ُ " دنـآ  (datang kepadamu), Allah 

mendahulukan syarat kedatangan mereka-umatnya yang 
berdosa- kepada Nabi, sembari memohon dan tunduk, 
merendahkan diri di hadapan Nabi, sebelum menyebut 
permohonan maaf mereka kepada Allah. Kemudian Allah 
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menyebutkan  "الٓمـْ  َفاصمَنػمَفز ِٔا "  (lalu memohon ampun kepada 

Allah), apa faedah dari itu semua? Apa tidak mungkin 
mereka memohon ampun kepada Allah sebelum mereka 
datang kepada Nabi Muhammad SAW? Kemudian Allah  

menyebutkan  "ي  ٔناصمَنػمَفزن ّ ٕندنـد ٔاِ  الزحص ٕه  َل ْن  َل ٕحابـاّ  الٓمـ ِْٗىـاّ  تن "رح  

(dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah 
mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang), apa faedah dari permintaan ampun Nabi atas 
mereka? Apakah tidak cukup kedatangan mereka kepada 
Nabi, kemudian memohon ampun atas diri mereka 
sendiri, sehingga mereka akan mendapati  Allah Dzat 
yang Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang? 
Semua tidak lain untuk menunjukkan ketika terjadi 
musibah agar mereka mengungsi dan berlindung kepada 
Nabi SAW, dan bertawassul melalui Nabi dan memohon 
Syafaatnya, agar diampuni dosanya dan didekatkan 
dengan Allah SWT. 

 Allah sangat mengecam orang yang menghalangi 
pemohonan ampun dari Nabi Muhammad SAW, dan 
sangat membencinya, karena hal itu adalah termasuk 
tanda kemunafikan yang besar. Akan hal ini Allah 
berfirman: 

ّ يم ِقٗنن ٔنٔإ نا ٕما َل ِْ رنص ٕه  َلُكيم ٖنضمَنػمِفزم تنعناَل ٔما الٖم ٕح ّ يم َل ٞ ٔصن ّ يم ر   ٔنرنَ ٖمَن
ُن ـ دُّٔ ِ يم ٖن ُن ٔن  [5/املٍافقُٕ] و ضمَنِكِبز ٔ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: marilah (beriman), agar 
Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang 
muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka 
menyombongkan diri.(QS al-Munafiqun 5) 
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 Betapa dahsyatnya kecaman ini, dan alangkah 
pahitnya kutukan ini seandainya mereka memahaminya. 

 Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad 
SAW: 

ّٔيم ٔنصننِّ ُح  نَمٗم ٌَ صنَماتنَك ٔإ ّ يم صنَك ْ  َل  [103/الَٕبٛ]  نِمٌٗي صنِىٌٗع ٔنالٖم
Dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka (QS. at Taubah 103), 
yang dimaksud dengan ketentraman disini adalah 
menjadi rahmat bagi mereka. Allah SWT memuji orang 
mukmin Arab dalam firmanNya: 

َن َم اِلَأ مزناِب ٔنِو َ  ون ِْ ٖ ؤمِو ًٔ ِبالٖم ٕم  ِ ٍمـدن  ُقز بناٍت ٖ ٍمِفق  ونا ٔنٖنَحِخذ  اِلَآِخٔز ٔناِلٗن
ِْ ٕناِت الٖم ّنا َ َلا الزحص ٕٔه ٔنصنَم ْٛ ٔإٌح ّ يم ُقزمبن ّ ي  َل ْ  صنٗ دمِخُم ٘  الٖم ْمىنَِـِْ  ِفـ ُح رن  ٔإ
ْن ٌِْٗي َغُفٌٕر الٖم  [99/الَٕبٛ] رن

Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang beriman 
kepada Allah dan hari Kemudian, dan memandang apa yang 
dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk 
mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk 
memperoleh doa rasul. Ketahuilah, Sesungguhnya nafkah itu 
adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada 
Allah). kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat 
(surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.(QS at Taubah 99) 

 Lihatlah keutamaan Allah dan rahmatNya bagi 
orang yang beriman, bagaimana Ia memerintahkam Nabi 
untuk mendoakan mereka, dan menjelaskan kepada kita 
bahwa doa Rasul adalah Ibadah. Allah SWT saja 
memerintakan NabiNya untuk mendoakan kita, mereka –
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paraMunkirun- malah mengatakan bertawassul dengan 
Nabi Muhammad adalah kafir, meminta doa dari Nabi 
ataupun dari yang lain, dari hamba-hamba Allah yang 
shaleh adalah kafir. Betapa mereka tidak memahami kitab 
Allah dan Sunnah RasulNya. Padahal orang-orang 
mukmin berlindung kepada Nabi Muhammad ketika 
terjadi suatu musibah, kemudian dengan barokahnya 
musibah itu dihilangkan oleh Allah SWT. Seandainya hal 
ini merupakan perbuatan syirik, niscaya Nabi tidak akan 
membiarkan mereka untuk melakukannya, akan tetapi 
akan dicegahnya. 

 Ketahuilah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah 
mencegah seseorang yang ingin bersujud kepadanya, 
yaitu ketika orang itu berkata, ―aku melihat orang-orang 
bersujud kepada raja-raja mereka, dan saya melihat anda 
lebih berhak untuk disujudi dari pada mereka. Kemudian 
Nabi bersabda ― tak ada yang berhak untuk disujudi 
kecuali Allah SWT. 

 Lihatlah betapa dalam perbedaan antara Tawassul 
dan Ibadah. lantas dimanakah pemahaman yang benar? 
Apakah ada dari kalangan orang-orang muslim yang 
ketika berziarah pada Nabi dan para wali kemudian 
bersujud padanya? Atau adakah dari kaum muslimin 
yang beriktikad bahwa Nabi atau wali itu Tuhan selain 
Allah atau putera Allah? Jauh sekali perbedaan dua 
golongan tersebut. 

 Bagaimana bisa mereka mengharamkan Tawassul 
kepada Nabi dan Auliya‟, sementara hal itu sudah jelas 
diterangkan dalam al-Quran. Allah SWT berfirman dalam 
menceritakan orang-orang Yahudi: 
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َم ٔنَكاٌ ٕا ُن َقبمن  ِو َن  نَمٜ ٖنضمَنِفَِح ٕ  [89/البقزٚ]  َكَفز ٔا اٖلِذٖ
Padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) 
untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir (QS al 
Baqarah 89) 

Mereka memohon agar dimenangkan atas orang–orang 
musyrik. Dalam doanya mereka berkata ―Ya Allah 
dengan lantaran Nabi akhir zaman, yang engkau sifati 
dalam kitab Taurat, tolonglah kami!‖.  

ِ يم َفَمىحا ٞن ِْ َكَفز ٔا  نزنُفٕا ونا دنا  [89/البقزٚ]  ِب
Maka setelah datang kepada mereka apa yang Telah mereka 
ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. (QS al Baqaarah 89) 

 Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi 
Muhammad SAW. Apabila sebelum datangnya Nabi saja, 
Tawassul dengan Nabi Muhammad diperbolehkan, 
bagaimana mereka mengingkarinya setelah kedatangan 
beliau. 

 

MENGGUNAKAN AYAT SEBAGAI DALIL BUKAN 
PADA TEMPATNYA. 

 Sebagian dari orang-orang yang mengingkari 
Tawassul menggunakan ayat-ayat yang ada dalam al 
Quran yang turun untuk orang musyrik sebagai hujjah. 
Kemudian menerapkannya kepada semua orang 
mukmin, baik yang Khosh (memahami agama) atau „Am 
(orang-orang awam). Ayat-ayat itu digunakan oleh 
mereka untuk menyerang dan menghukumi kafir orang-
orang yang bertawassul kepada Nabi atau mengharap 
barokah darinya, atau mengagungkannya dan 



Tuhan dan Makhluk  100 

memayahkan diri untuk berziarah padanya atau 
memanggil-manggilnya. Mereka beralibi bahwa itu 
adalah berdoa kepada orang yang yang dipanggil, 
sementara doa adalah ibadah. dengan demikian ia telah 
beribadah kepada selain Allah. Karena itu ia telah 
menjadi musyrik. Mereka berdalil dengan firman Allah : 

ِْ ونعن تندم  ٕا َفَما ْنًدا الٖم  [18/اجلَ]  َ 
Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya 
di samping (menyembah) Allah. (QS al Jin 18). 

َم َم َ ضننُّ ٔنون َم ٖندم  ٕ ِوىح ُٔ ِو ِْ د ٔ َم الٖم ْ  ٖنضمَنِذٗب  َلا ون ًٔ ٔإَلٜ َل ٕم  ِٛاِلِقٗناونـ  ٖن
ِ يم َم ٔن ّٔيم  ن ُن د  ناِٟ ّ يم َكاٌ ٕا الٍحاظ  ْ ِغزن ٔنٔإ نا.  َغاِفُمٕ ًٞ َل  ٔنَكـاٌ ٕا  َ  مدنا

ّٔيم َن ِبِعبنادنِت  . َكاِفٔزٖ

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah 
sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat 
memperkenankan (doa) nya sampai hari kiamat dan mereka 
lalai dari (memperhatikan) doa mereka?. Dan apabila manusia 
dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan 
itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-
pemujaan mereka.(QS al Akhqaaf 5-6) 

َم تندمع  ٔنَلا ُٔ ِو ِْ د ٔ ُم ٖنض زَُّك ٔنَلا ٖنٍمَفع َك َلا ونا الٖم َن ٔإً ا َفهٔلٌحَك َفعنِمتن َفهٔل  ِو
 [106/ٌٖٕط] الٖعاِلِى ن

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi 
manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain 
Allah; sebab jika kamu berbuat  (yang demikian) itu, Maka 
Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang 
zalim".(QS Yunus 106) 
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 ْ ُٚ َل ٕن َن اِلحنقِّ دن م ُن ٔناٖلِذٖ َم ٖندم  ٕ ِْ ِو ُن  َلا د ٌِٔ ّ ـيم  ٖنضمـَنِذٗب ٕ ٍٞ  َل ٘م  ٔإٖلـا  ِبغنـ
ِْ َكبناِصِط ِٞ ٔإَلٜ َكٖفٗم ٓ  ِلٗنبمُمؼن اِلىنا ٕن ٔنونا َفا  ِ ِْ ٞ  ٔنونا ِببناِلِػ َن د  نا  ٔإٖلـا  اِلَكاِفٔزٖ

 [14/الز د]  ضنَمإه ِف٘
Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. dan 
berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat 
memperkenankan sesuatupun bagi mereka, melainkan seperti 
orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air 
supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat 
sampai ke mulutnya. dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, 
hanyalah sia-sia belaka.(QS ar Ra‟d 14) 

َن ُن ٔناٖلِذٖ َم  تندم  ٕ ُن  ونـا  د ٌِٔـِْ  ِوـ َم  ٖنىمِمُكـٕ ُم.  ِقِطِىـريٕ  ِوـ ِ يم  ٔإ  َلـا  تنـدم  ٕ
ٞنُكيم ٖنضمىنع ٕا ٕم د  نا ًن َلُكيم اصمَنذناب ٕا ونا صنِىع ٕا ٔنَل ٕم ُن  اِلِقٗناونـِٛ  ٔنٖن  ٖنِكُفـز ٔ

   . خنِبرٕي ِوجمن  ٖ ٍنب٠ِّ َك ٔنَلا ِبِغزمِكُكيم
Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada 
mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.Jika kamu 
menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau 
mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan 
permintaanmu. dan dihari kiamat mereka akan mengingkari 
kemusyirikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan 
kepadamu sebagai yang diberikan oleh yang Maha 
Mengetahui(QS Fathir13-14) 

َن ادم  ٕا ُقٔن َم سن نىمَ يم اٖلِذٖ ِْ ِو ُن َفَما د ٌِٔ  ٔنَلـا   نـٍمُكيم  الضُّزِّ َكغمفن ٖنىمِمُكٕ
ّٕٖٔما َن ُ َٔل٠َِك . تنحم ُن اٖلِذٖ ُن ٖندم  ٕ ّٔي  ٔإَلٜ ٖنبمَنػ ٕ ٕنِصـَٗمَٛ  رنبِّ ّ ـيم  اِل  َ ِقـزنب   َ ُّٖ

ُن ْ  ٔنٖنزمد ٕ ْمىنَن ُن رن ْ  ٔنٖنخناُفٕ ُح  نذنابن ُن رنبَِّك بن نذنا ٔإ  . ونحمذ ًٔرا َكا
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Katakanlah: "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) 
selain Allah, Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan 
untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula 
memindahkannya." Orang-orang yang mereka seru itu, mereka 
sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara 
mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan 
rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; Sesungguhnya azab 
Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.(QS al Israa‟ 56-
57) 

 Ayat seperti ini banyak sekali dalam al-Quran. 
Dan semuanya oleh mereka dibuat untuk menyerang 
orang yang bertauhid pada Allah.  

 Sebagian dari mereka mengatakan ―barang siapa 
yang meminta bantuan atau bertawassul dengan Nabi 
Muhammad atau yang lainnya, baik itu para nabi, para 
wali, orang-orang shaleh, atau memanggil-manggilnya 
atau minta syafaatnya, maka mereka telah musyrik dan 
masuk dalam keumuman semua ayat di atas. Berziarah 
kemakam Nabipun mereka hukumi kafir. Mereka 
berargumen dengan firman Allah yang menceritakan 
alasan orang-orang musyrik dalam penyembahan mereka 
terhadap berhala, sebagaimana disinggung dalam firman 

Allah:   يم  ونـا ِ ٜ  ِلٗ َقزِّب ٌٕنـا  ٔإٖلـا  ٌنعمب ـد  ٜ  الٖمـِْ  ٔإَلـ "س ِلَفـ ‖ ("Kami tidak 

menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan 
kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya").    

Menurut mereka orang yang bertawassul, tak 
ubahnya seperti orang-orang musyrik yang mengatakan 
"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka 
mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya", 
karena orang-orang musyrik itu juga berkeyakinan 
bahwa berhala-berhala itu mereka tidak bisa berbuat apa-
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apa, akan tetapi mereka meyakini bahwa hanya Allah 
Dzat yang Maha Pencipta. Dengan bukti firman Allah 
SWT:  

َم ّ يم ٔنَل٠ِ َم صنَأِلَن ّ يم ون َح خنَمَق ْ  َلٗنُقُٕل ُن َفَأٌحٜ الٖم   ٖ ؤمَفُكٕ
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah 

yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", 
(QS az Zuhruf 87) 

َم ّ يم ٔنَل٠ِ َم صنَأِلَن َح ٔناِلَأرمضن ٔناِتالضحىنا خنَمقن ون ْ  َلٗنُقُٕل    الٖم
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah 

yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka 
menjawab: "Allah".(az Zumar 38). 

  Allah tidak menghukumi orang-orang musyrik 
itu dengan kafir dan syirik kecuali karena mereka 
mengatakan "Kami tidak menyembah mereka melainkan 
supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- 
dekatnya". Dan orang yang melakukan Tawassul sama 
seperti mereka. Itulah sekelumit argument dari orang-
orang ekstrim dalam menyerang orang mukmin.  

 Argument itu jelas argument yang ngawur dan 
batal, karena orang mukmin tak pernah menjadikan para 
Nabi, para wali, sebagai tuhan atau sekutu bagi Allah. 
Mereka meyakini bahwa para Nabi, Auliya‘, adalah 
mahluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka juga tak 
pernah meyakini para Nabi, Auliya‘ berhak untuk 
disembah atau mereka bisa menciptakan sesuatu, atau 
mereka bisa memberikan manfaat atau madlarat. Mereka 
hanya mengharap barokah, karena para Nabi dan para 
Auliya‘ adalah para kekasih Allah yang dekat, yang 
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menjadi pilihan Allah. Dimana dengan barokahnya Allah 
akan merahmati hambaNya. 

 Hal tersebut banyak sekali dalilnya dalam al 
Quran dan Sunnah, kita akan menuturkan sebagian 
banyak dari dalil-dali tersebut. 

 Semua muslim mempunyai keyakinan bahwa 
Dzat yang Maha pencipta, yang bisa memberikan manfaat 
dan madlarat hanya Allah Yang Esa. Mereka tidak pernah 
meyakini ada selain Allah yang berhak disembah, mereka 
juga tak pernah meyakini ada yang lain yang bisa 
memberikan Ta‟tsir (pengaruh) selain Allah SWT. 
Adapun orang-orang musyrik, dimana semua ayat di atas 
diturunkan untuk mereka, semata-mata karena mereka 
meyakini berhala-berhala itu sebagai tuhan. Tuhan, 
maknanya dzat yang berhak untuk disembah. Mereka 
meyakini bahwa berhala-berhala itu berhak untuk 
disembah. Keyakinan itulah yang telah menjerumuskan 
mereka kedalam jurang kesyirikan. Ketikan diajukan 
argument kepada mereka bahwa, berhala-berhala itu 
tidak bisa berbuat apa-apa, mereka baru mengatakan 
"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka 
mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya". 
Bagaimana bisa, mereka yang mengingkari Tawassul dan 
para pengikutnya, menyamakan orang-orang mukmin 
yang mengEsakan Allah, dengan orang-orang musyrik 
yang meyakini ketuhanan berhala. 

 Ketika ini semua telah difahami, maka akan 
diketahui bahwa semua ayat yang disebutkan di atas dan 
yang semisalnya, khusus bagi orang-orang kafir yang 
musyrik. Sehingga tak tercakup didalamnya satupun dari 
orang mukmin, karena mereka tidak meyakini ada tuhan 
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selain Allah. Begitu juga mereka tidak meyakini ada yang 
berhak disembah selain Allah. 

 Disebutkan dalam hadisnya Imam Bukhary, yang 
diriwayatkan dari Ibn Umar RA, yang menerangkan 
tentang kaum Khawarij, dimana kaum Khawarij 
menjadikan ayat-ayat yang khusus diturunkan untuk 
orang-orang kafir, untuk kemudian diterapkan pada 
semua orang mukmin. Hal ini sama persis dengan apa 
yang dilakukan oleh para ekstrimis yang keras kepala, 
yang mengaku-ngaku mengikuti ulama Salaf. Padahal 
ulama salaf terbebas dari tindakan mereka.4 

 

SUDAH MENJADI KONSENSUS ULAMA BAHWA 
AL QURAN ADALAH KALAMULLAH YANG PALING 
MULIA. MENBANDINGKANNYA DENGAN 
SHALAWAT NABI ADALAH KEBENARAN YANG 
DISELEWENGKAN. 

 Seringkali kita mendengar saudara kita-semoga 
Allah memberikannya hidayah menuju jalan yang lurus, 
dan menerangi hatinya hingga ia bisa mencintai Nabinya 
yang mulia dengan sepenuh cinta.mereka sangat 
menentang dan membenci orang yang selalu membaca 
shalawat kepada Nabi yang menjadi rajanya penduduk 
langit dan bumi, Nabi Muhammad SAW. Mereka 
mengatkan ― menyibukkan diri dengan membaca al-
Quran dan berdzikir kepada Allah, lebih utama dari pada 
menyibukkan diri membaca shalawat kepada Nabi 
Muhammad SAW‖. Melihat alasan yang mereka 
kemukakan umatpun menjadi bingung dan kaget. Setiap 

                                                 
4 Diambil dari kitab Syawahidul Haq karya an Nabhany Hal. 152 
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orang yang mengaku sebagai muslim, yang bersaksi 
bahwa tiada Tuhan aelain Allah, dan Nabi Muhammad 
utsanNya, semuanya sudah pasti mengakui hal itu. 
Bahkan orang awampun yang tidak memiliki disiplin 
ilmu agama yang kuat akan mengatakan hal yang sama. 
Hal ini bukanlah suatu yang samar lagi, karena semua 
umat sudah mengetahui apa perbedaan antara al- Quran 
dan Shalawat Nabi, kecuali orang yang buta mata hatinya 
atau orang yang dungu-hanya kepada Allah tempat 
berlindung- yang hidupnya jauh dari komunitas muslim. 

 Saya berprasangka-ketahuilah bahwa sebagian 
prasangka adalah dosa- bahwa niat mereka jelek, tujuan 
merekapun busuk. Tujuan mereka tak lain hanya ingin 
supaya orang-orang yang betul-betul mencntai Nabi tidak 
lagi bershalawat kepadanya. Kemudian mereka 
berargumen dengan argument di atas supaya tujuan jelek 
mereka tercapai, karena mereka sudah dikuasai oleh rasa 
benci dan dengki. Ini apa yang ada dalam prasangka 
saya. Namun apabila itu semua salah, semoga Allah 
mengampuni saya dari semua dosa buruk sangka. 

 Mungkin mereka belum tahu, ada Nash yang 
menerangkan bahwa ada beberapa tempat dimana 
bershalawat kepada Nabi lebih Afdol daripada membaca 
al-Quran sekalipun. Pada tempat-tempat tersebut 
shalawat tidak bisa gantikan dengan yang lain. Adapun 
selain tempat-tempat tersebut, al-Quran lebih utama 
daripada bershalawat keapda Nabi SAW. Sudah 
seharusnya sebagai muslim, kita memperbanyak 
membaca al-Quran dan Shalawat Nabi.  

 Ibnu Hajar dalam Syarh Ubab mengatakan ― secara 
umum membaca al-Quran adalah dzikir yang paling 
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utama. Yang demikian ketika tidak dikaitkan dengan 
tempat dan waktu. Namun ketika ada nash-walaupun 
dlaif- yang menerangkan bahwa dalan waktu dan tempat 
tertentu ada dzikir lain yang lebih Afdol dari al-Quran, 
maka hal tersebut tak bisa disangkal, karena Nash Syara‟ 
sudah mengatakan demikian. Mengomentari pendapat 
Imam Nawawi dalam kitab Khasyiatu Idlokhi al Manasik 
pada bab ketiga, Ibnu Hajar berkata ― pada masalah 
ketiga dalam kitab tersebut diterangkan ― ketika ada 
seseorang ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad 
SAW, selama dalam perjalanan disunahkan untuk 
memperbanyak membaca shalawat kepada Nabi 
Muhammad SAW. Lebih-lebih ketika ia sudah melihat 
pohon-pohon dan pemandangan kota Madinah, sembari 
berdoa  semoga ziarahnya bermanfaat dan diterima oleh 
Allah SWT. Ibnu Hajar berkata ―apakah yang dimaksud 
dengan disunnahkan memperbanyak shalawat 
memberikan arti, bahwa pada saat itu, membaca shalawat 
lebih utama daripada membaca al-Quran? ataukah 
sebaliknya? Begitu juga pada malam Jumat, atau waktu-
waktu yang lain dimana pada saat itu dianjurkan untuk 
memperbanyak bershalawat. Atau keduanya sama kadar 
afdolnya? Semuanya masih mungkin. Namun 
pembahasan para ulama dalam bab Jumat lebih 
mengarah pada yang terakhir (yang keduanya sama). 
Akan tetapi yang jelas pada saat itu, membaca shalawat 
lebih utama daripada membaca al-Quran, karena itu 
dalah dzikir yang khusus pada waktu-waktu tertentu.  
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa, membaca al-
Quran dikatakan lebih afdol dari membaca shalawat 
ketika tidak  dikaitkan dengan waktu dan tempat 
tertentu. Adapun ketika dikaitkan dengan waktu dan 
tempat tertentu maka pembacaan shalawat lebih utama 
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daripada pembacaan al-Quran. Sedang pembacaan 
shalawat pada malam jumat dan ketika akan berziarah ke 
makam nabi masuk dalam pembahasan ini. 

 Imam al-Ghazaly menerangkan bahwa membaca 
al-Quran lebih utama bagi semua mahluk kecuali bagi 
orang yang suluk pada Allah, maka baginya yang lebih 
utama adalah berdzikir secara kontinyu. 

 Dalam kitab Dakhiratu al Ma‟ad  diungkapkan 
―sebagian ‗Arif Billah mengatakan ‖keadaannya berbeda-
beda, tergantung kondisi orang yang berdzikir. Ketika ia 
betul-betul sedang gandrung untuk membaca al-Quran, 
maka al-Quran baginya lebih utama. Namun ketika ia 
lebih senang membaca dzikir yang lain, maka yang lain 
itu yang lebih utama baginya. Kemudian beliau 
berkomentar ―ini adalah merupakan jalan tengah. Karena 
sudah tak diragukan lagi, ketika hati sudah bersih dari 
kebodohan, kotoran syahwat dan mahluk, serta mata 
hatinya bersih dari tebalnya tutup yang mencegah cahaya 
yang menembus kedalamnya, sehingga mata hati tersebut 
bisa melihat semua rahasia yang ada di dalamnya, yang 
sudah sepantasnya diketahuinya dengan izin dari Dzat 
yang Maha Pemberi dan Maha Pencipta, maka orang 
yang mempunyai hati yang suci seperti ini, bisa 
menyesuaikan diri, sesuai dengan tuntutan waktu apakah 
akan membaca al-Quran, dzikir atau bershalawat kepada 
Nabi Muhammad SAW.  Karena dalam kondisi yang 
seperti ini dia termasuk orang orang yang tercantum 

dalam ayat "َن ِنـد ٔا  ٔناٖلِذٖ ّ يم  ِفٍٗنـا  دنا ّمـِدٖنٍح " ص ـب َمٍنا  َلٍن  (Dan orang-

orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- 
benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami). 
Sehingga ia bisa mendekatkan diri pada Tuhannya dari 
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semua pintu, sesuai dengan panggilan jiwa yang 
menuntunnya, hingga ia bisa mengawasi semua tingkah 
dirinya. Dia akan menghabiskan semua waktunya sesuai 
dengan panggilan jiwa yang menuntunnya. Dalam 
kondisi seperti itu yang terbaik bagi dirinya adalah 
membaca al-Quran yang di dalamnya terdapat semua 
tanda adanya Dzat yang menurunkannya, dengan hati 
yang hadir dan semangat yang tinggi serta menjaga hak-
hak al-Quran, yaitu dengan membacanya secara tartil dan 
menjaga kehormatannya. Adapun shalawat Nabi bagi 
orang yang mencari Ridlo Allah, merupakan Washilah 
paling mudah dan paling bermanfaat untuk 
menyampaikannya pada derajat orang-orang yang 
terdahulu. Sehingga sudah sepatutnya sebisa mungkin 
berusaha membacaya untuk mendapatkan barokahnya. 
Dengan hati yang hadir dan etika yang tinggai karena 
melihat keagungan insan yang Shalawat dibacakan 
atasnya.  

Adapun keterangan ulama yang menyatakan 
dzikir-dzikir yang dikaitkan dengan waktu-waktu 
khusus, keutamaannya melebihi al-Quran apabila dibaca 
pada waktu itu, hal itu tidak menafikan keutamaan 
dzatiatil Quran al-Karim atas dzikir-dzikir yang lain, 
sebagaimana telah dijelaskan dalam banyak hadis pada 
kitab-kitab sunnah. Karena pahala mengikuti tuntunan 
Nabi, melebihi pahala membaca al-Quran, sebagaimana 
diterangkan para ulama.  

Rahasia dari semua itu adalah, semua dzikir 
merupakan anugerah dari Allah untuk mengobati 
penyakit-penyakit yang bersarang dihati mahluk, yang 
disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dunia yang telah 
berkarat di lempengan hatinya. Sedangkan dokter lebih 
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mengetahui obat apa yang cocok untuk penyakit tersebut, 
dan bagaimana cara penyelamatannya serta bagaimana 
cara mencabut  akar penyakit tersebut dari pusatnya, 
dengan tindakan dan cara yang terbaik bagi si pasien. 
Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Beliau adalah 
seorang dokter ahli yang professional, dan seorang yuang 
bijaksana yang berbudi pekerti mulia. Karena itu, 
mengikuti tuntunan beliau lebih baik dan lebih 
bermanfaat, dari pada apa yang dihayalkan oleh orang-
orang yang berakal pendek yang bodoh. Bahwasanya 
dzikir-dzikir itu lebih baik menurutnya sesuai dengan 
sangkaan dan khayalan mereka yang tidak 
ma'shum..Sangat jauh sekali perbedaan antara orang 
yang prilaku, ilmu dan prasangkanya dijaga oleh Allah 
SWT dengan orang yang dikehendaki Allah, untuk 
menjadi sasaran kesalahan, dan yang dijadikan untuknya 
keserupaan-keserupaan yang belum jelas (Mutasyabihaat) 
sebagai fitnah dan cobaan bagi mereka. Jadi barang siapa 
yang beriman bahwa Nabi Muhammad adalah imam dari 
para ahli makrifat, yang mengetahui setiap apapun yang 
di butuhkan oleh semua orang dalam segala situasi dan 
kondisi mereka, dan apapun yang bisa mendatangkan 
luapan nikmat bagi mereka, baik lahir ataupun batin, 
dunia ataupun akhirat, maka dia akan menjelaskan 
pemahaman, persangkaan, pengetahuan dan 
penemuannya serta akan mengakui bahwa orang yang 
menyimpang dari sunnah beliau dalam metode ilmiah, 
praktis, dzikir, dakwah dan perundang-undangan islam 
adalah orang yang dijauhkan dari rahmat, celaka, sesat 
dan menyesatkan, meninggalkan sunnah Rosululloh serta 
berbuat bid'ah. Semoga Allah memberi pertolongan pada 
kita untuk bisa mengikuti sunnah beliau dan menjadikan 
kita diantara pengikut-pengikut yang sempurna. 
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Syaikh Abu al Abbas at Tijany menerangkan dari 
apa yang dinukil muridnya dari hasil pendikteannya atas 
Syaikh Harazim dalam kitab Jawahir al Ma‘any, 
diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa 
malaikat Jibril AS mengabarinya bahwa Allah Azza wa 
Jalla berfirman ―barang siapa bershalawat atas engkau 
(Muhammad) maka aku akan bershalawat (merahmati) 
atas dirinya‖. Bersabda Nabi Muhammad SAW ―nyata 
bagi orang yang Allah bershalawat atas dirinya, bahwa ia 
tidak akan disiksa dalam api neraka‖.  

Dipandang dari sisi inilah, bershalawat kepada 
Nabi Muhammad SAW bagi orang fasik, lebih utama dari 
pada membaca al-Quran. Karena shalawat bisa menjadi 
Syafaat baginya dalam memperoleh ridla Tuhannya,  
melebur dosanya dan bisa menjadikannya masuk dalam 
golongan orang-orangyang beruntung di akherat. Tidak 
begitu halnya dengan al-Quran. Walau pun al-Quran 
lebih mulia daripada shalawat, akan tetapi al-Quran 
merupakan tempat untuk mendekatkan diri pada Allah. 
Sehingga barang siapa yang menempatinya, maka ia 
tidak boleh  berbudi pekerti yang kurang baik. karena 
barang siapa yang berani melakukannya, maka ia akan 
mendapat laknat dan murka Allah. Karena Hamalatal 
Quran (orang yang ahli membaca al-Quran) merupakan 
Ahlullah.  

 Maka dari itulah mereka disiksa melebihi dari 
yang lainnya, hanya dengan melakukan perbuatan yang 
beratnya sebesar atom. Kecuali bila mereka mendapat 
pertolongan dan anugerah Allah, sehingga mereka selalu 
mendapat penjagaan Allah dari melakukan perbuatan 
jelek. 
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 Maka sudah jelas kiranya bahwa mambaca 
shalawat atas Rasulullah bagi orang fasik lebih 
bermanfaat daripada membaca al-Quran, karena  
membaca al-Quran adalah derajat kenabian yang 
menuntut kesucian, kejernihan dan selalu beradab 
dengan adab yang diridlai Allah serta berakhlak dengan 
ahlak spiritual. karena hal itulah, orang-orang bodoh 
merasa kesulitan dalam membaca al-Quran, dikarenakan 
jauhnya mereka dari tingkatan tersebut.  

Adapun membaca shalawat kepada Rasulullah 
cukup hanya dengan melafadkannya, dengan selalu 
mengagugkan Rasulullah dalam kondisi yang patut bagi 
orang yang membacanya, yaitu dalam keadaan suci pada 
bagian yang terlihat saja, seperti pakaian, raga, dan 
tempat. serta membacanya dengan lafad yang sudah 
diketahui dari Syara' dan tidak keliru. Karena ia telah 
memperoleh jaminan dari Allah, bahwa Allah akan 
bershalawat padanya. Dan barang siapa Allah 
bershalawat padanya sekali saja, maka ia akan selamat 
dari sikasa api neraka. 

 

CATATAN 

 Imam Syihab ar-Ramly ketika ditanya ―mana yang 
lebih utama, Istighfar ataukah membaca shalawat atas 
Nabi Muhammad SAW? Ataukah dibedakan, bagi orang 
yang selalu taat kepada Allah, maka baginya bershalawat 
lebih utama. Dan bagi yang sering bermaksiat, maka yang 
lebih utama baginya adalah memperbanyak Istighfar?‖. 
Beliau menjawab: secara mutlak membaca shalawat 
kepada Nabi Muhammad SAW, lebih utama dari pada 
membaca Istighfar”. (Fatawa Imam Ramly dalam Bab 
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sa‟adatud daarain fis shalati „alan Nabi SAW sayyidil kaunain. 
Hal 39-41) 

 

KEDUDUKAN KHALIK DAN MAHLUK 

 Perbedaan antara derajat ketuhanan dan derajat 
mahluk adalah pembatas yang memisah antara 
keimanam dan kekafiran. Dan kami telah meyakini, 
bahwa orang yang mencapur adukkan keduanya dia 
telah benar-benar kafir. Wal „Iyaadu Billah. 

 Dalam setiap kedudukan terdapat hak-hak 
khusus. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan 
yang bersinggungan dengan bab ini, khususnya yang 
berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan semua 
keistimewaannya, yang membedakannya dari manusia 
yang lain dan mengunggulkannya dari mereka. Bagi 
sebagian orang hal ini masih belum jelas. Dikarenakan 
cara berfikir mereka yang lemah, serta sempitnya 
pandangan dan jeleknya pemahaman mereka. Sehingga 
dengan gegabah mereka langsung mengkafirkan orang 
yang mempercayai permasalahan tersebut, dan 
mengeluarkannya dari lingkaran keislaman. Mereka 
mengira bahwa hal itu adalah mencampur aduk antara 
pangkat khalik dan makhluk, serta menjadikan pangkat 
kenabian Muhammad SAW pada pangkat ketuhanan. 
Padahal kami tidak pernah melakukan hal itu pada Allah 
SWT. 

 Berkat anugerah Allah SWT, kami tahu apa yang 
wajib bagi Allah dan RasulNya. Kami juga tahu apa yang 
murni milik Allah, dan yang murni milik RasulNya, 
tanpa berlebih-lebihan dan melewati batas, hingga 
menyifatinya (Rasul) dengan sifat yang khusus bagi 
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Tuhan, yang bisa memberi, mencegah, memberi manfaat, 
menjadikan bahaya dengan sendirinya tanpa kehendak 
Allah dengan kekuasaan yang sempurna dan 
menyeluruh. Serta mampu mencipta dan mengatur, dan 
esa dalam kesempurnaan dan keagungannya. Serta 
berhak untuk disembah dengan berbagai macam bentuk 
ibadah. 

 Adapun berlebihan, dalam arti sekuat tenaga 
mencintai dan taat pada Nabi Muhammad, maka hal itu 
sangat dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis: 

 .ينٖنزمون َنٝ ابمارنـنالٍح ِتزنِطا َ ىنَك ٘مٌِٔمز ِطتناَل
Janganlah kalian melewati batas dalam memuliakan aku, 
sebagaimana kaum Nasrani telah melewati batas dalam 
memuliakan Isa putera Maryam. 

 Artinya, berlebihan dalam mencintai Nabi dan 
memujinya, selama belum seperti apa yang dilakukan 
orang Nasrani, maka hal itu merupakan perbuatan 
terpuji. Seandainya arti dari hadis tersebut tidak seperti 
apa yang diterangkan di atas, maka akan memberikan arti 
bahwa memuji dan memuliakan Nabi, tidak boleh sama 
sekali. Dan sudah maklum kiranya, bahwa hal seperti ini 
tak akan pernah terucap dari mulut seorang mukmin 
yang paling bodoh sekalipun. Karena Allah telah 
memuliakan NabiNya dalam al-Quran dengan segenap 
pengangungan. Sehingga wajib bagi kita mengagungkan 
orang yang telah diagungkan Allah dan telah diperintah 
untuk mengagungkannya. Semoga Allah merahmati 
orang yang telah berkata: 
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     ٔئِِّّٗبٌن ٘مٝ ِفارنـنالٍح ْ َم نا ادحون عمدن

   ْمٔن ْمٔن ِْٗما ِفًْدمون تن٠ما ِعىنِب يمُكا  ٔيِكَنا
Tinggalkanlah apa yang didakwakan orang Nasrani bagi Nabi 
mereka 

Dan pujilah Nabimu dengan pujian apapun engkau mau, dan 
berhati-hatilah 

 Bagaimanapun kita mengagungkan Nabi 
Muhammad, selama tidak menyentuh wilayah 
ketuhanan, maka sedikitpun itu bukanlah kekufuran atau 
kesyirikan. Bahkan itu merupakan ketaatan dan ibadah 
yang agung. Begitu juga mahluk-mahluk lain yang 
dimuliakan Allah, seperti para Nabi, utusan, malaikat, 
Syhada'. Shiddiqin dan orang-orang shaleh. Hal ini 
dijelaskan Allah dalam firmanNya: 

َم  نِلَك ِْ ْ ز وناِت ٖ عنعِّيم ٔنون ٕن الٖم  ّ ْ  خنٗمٌز َف ِْ ِ ٍمدن َل    رنبِّ
Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan 
apa-apa yang terhormat di sisi Allah, Maka itu adalah lebih 
baik baginya di sisi Tuhannya.(QS al-Hajj 30)  

َم  نِلَك ِْ عنعناِٟزن ٖ عنعِّيم ٔنون ّنا الٖم َم َفهٔلٌح ٕنٝ ِو     اِلُقُمِٕب تنِق
Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan 
syi'ar-syi'ar Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari 
ketakwaan hati.(QS al-Hajj 32) 

Termasuk dari hal tersebut adalah Kakbah yang 
mulia, Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim AS. Itu semua 
adalah batu, namun Allah memerintah kita semua untuk 
mengagungkannya, dengan bertawaf di Baitillah dan 
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mengusap Rukun Yamani, menciun Hajar Aswad, sholat 
di belakang Maqam Ibrahim, berdiri untuk berdoa di 
Mustajar (hijir ismail), di pintu Kakbah dan Multazam. 
Dalam semua keadaan itu kami tidak sedang beribadah 
kecuali hanya kepada Allah, kami juga tak pernah 
meyakini ada yang bisa memberikah pengaruh, manfaat 
dan kemudlaratan selain Allah. Tak ada yang lain kecuali 
Allah yang mampu melakukan semua hal  

 

KEDUDUKAN MAHLUK 

 kami semua meyakini bahwa Nabi Muhammad 
adalah seorang manusia biasa. Apapun yang terjadi pada 
manusia yang lain bisa saja terjadi pada beliau. Seperti 
sifat-sifat manusiawi ataupun sakit yang tidak sampai 
menjadikan aib yang membuat orang lari darinya, 
sebagaimana diterangakan Syaikh Marzuqi dalam hitab 
'Aqidatu al 'Awammya. 

 ٔضزنىناِل ِفٗمِفخنَك ٕصِقٌن ٔزٗمػنِب        ٔضزن ن َمِو يمّٔقِّْن ٘مِف ٌشاِٟدنٔن
Semua yang terjadi pada manusia, yang tidak sampai 
menjadikan aib, bisa juga terjadi pada para Rasul, seperti sakit 
yang ringan. 

 Kami juga meyakini bahwa Nabi Muhammad 
adalah seorang hamba Allah, yang tak mampu 
memberikan manfaat ataupun mudlarat pada dirinya 
sendiri. Begitu juga ia tak mampu menghidupkan, 
mematikan atau membangkitkan dari kubur kecuali atas 
kehendak Allah SWT. Allah SWT berfirman:  



Dua Dimensi yang Berbeda  117 

ٞن  ونـا  ٔإٖلـا  ضنـزًّا  ٔنَلا ٌنِفًعا ِ٘لٍنِفِض َ ومِمُك َلا ُقنم ْ   عنـا ٕم  الٖمـ  َ  مَمـي   ُكٍمـت   ٔنَلـ
َن َلاصمَنِكجنزمت  اِلػنٗمبن ٘ن ٔنونا اِلخنٗمٔز ِو ُم الضُّٕٞ  ونضحٍِ  ٔنبنِغـريٌ  ٌنـِذٖزٌ  ٔإٖلـا  َ ٌنا ٔإ
ًٕ ٕم ُن ِلَق  [188/األ زاس] ٖ ؤمِوٍ ٕ

Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi 
diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang 
dikehendaki Allah. dan sekiranya Aku mengetahui yang ghaib, 
tentulah Aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan Aku 
tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah 
pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-
orang yang beriman".(QS. Al-a'raaf 188) 

Kamipun yakin Nabi mauhammad telah 
menunaikan kerisalahannya, dan telah melaksanakan 
amanah yang diembannya. Dan telah menasehati umat 
serta menghilangkan segala bentuk kesusahan dari 
mereka, dan berjihad di jalan Allah hingga beliau wafat 
menghadap tuhannya dalam keadaan ridlo dan diridloi. 
Allah SWT berfirman: 

ّ يم ونٌِّٗت ٔإٌحَك ُن ٔنٔإٌح  [30/الشوز]  ونَِّٗ ٕ
Sesungguhnya kamu akan mati dan Sesungguhnya mereka 
akan mati (pula).(QS.az Zumar 30) 

ــا ــا ٔنون ــٕز دنعنِمٍن َم ِلبنغن ــ ــَك ِو ــدن َقبمِم ُم اِلخ ِم ــهٔل ــتح َ َف ــي  ِو  ّ ُن َف ــد ٔ  اِلخناِل
 [34/األٌبٗاٞ]

Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun 
sebelum kamu (Muhammad); Maka Jikalau kamu mati, apakah 
mereka akan kekal? (QS al Anbiya' 34) 



Tuhan dan Makhluk  118 

Predikat seorang hamba merupakan predikat 
paling mulia yang pernah di sandang oleh Nabi 
Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau bangga bila 
disebut sebagai seorang hamba. Beliau berkata "aku 
hanyalah seorang hamba". Allah telah menyabut beliau 
sebagai seorang hamba pada derajat yang paling tinggi, 
dalam firmanNya : 

ُن ِٓ َ صمزنٝ اٖلِذٙ ص بمحنا   ِبعنبمِد
Maha suci (Allah) yang telah memperjalankan 

hambanya (Muhammad) . Dan sesungguhnya ketika hamba 
Allah (Muhammad ) (QS al Isra' 1) 

 ْ ًن َلىحا ٔنَ ٌح ِْ  نبمد  َقا ُن َكاد ٔا ٖندم  ٕٓ  الٖم ِْ ٖنُكٌٕ ٕ   ِلبنًدا  نَمٗم

Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri 
menyembah-Nya (mengerjakan ibadat), hampir saja jin-jin itu 
desak mendesak mengerumuninya.(QS al- Jin 19) 

Sifat Basyariah, merupakan inti mukjizat beliau, 
beliau adalah seorang manusia biasa sebagaimana 
manusia yang lain. Walaupun toh seperti itu, beliau 
adalah adalah manusia yang berbeda dengan manusia 
pada umunnya. Karena beliau punya keistimewaan yang 
tak seorangpun mampu menyamainya apalagi 
mengunggulinya. Sebagaimana disabdakan oleh beliau 
dalam hadis shahih yang menerangkan tentang diri Nabi 
Muhammad SAW. 

 ٘مٍِٗمِقضمٖنٔن ٘مٍِى ِعِطٖ  ٘مبِّرن دنٍمِ  ت ٗمِبَ  ٘مٌِّٔإ يمُك٠َِنٗمّنَك ت ضمَل ٘مٌِّٔإ
Aku tidak sebagaimana kalian,ketika aku bermalam 

disisi tuhanku aku diberi makan dan minum. 
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Dengan ini menjadi jelas, penyebutan Nabi 
Muhammad sebagai manusia harus dibarengi dengan 
keistimewaan-keistimewaan yang membedakan dirinya 
dengan manusia pada umumnya. Seperti etikanya yang 
terpuji dan keistimewaan yang lain yang tiada duanya. 
Hal yang demikian tidak hanya khusus pada Nabi 
Muhammad saja. Begitu juga para rasul yang lain. 
Supaya pandangan kita sesuai dengan derajat mereka. 
Karena menganggap para rasul sebagai manusia biasa 
tanpa melihat keistimewaan-keistimewaan yang lain, 
adalah cara pandang jahiliyah yang musyrik.  

Dalam al-Quran terdapat bukti-bukti yang 
menerangkan hal itu. Salahsatunya adalah firman Allah 
yang menerangkan tentang ungkapan kaum Nabi Nuh 
kepada beliau. 

َن اِلىنَمُأ َفَقاهن َم َكَفز ٔا اٖلِذٖ ِْ ِو ٕمِو    ِوجمَمٍنا بنغنًزا ٔإٖلا ٌنزناَك ونا َق
Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya :"kami 
tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia 
(biasa)seperti kami". (QS. Hud 27) 

 Begitu juga dengan firman Allah yang 
menerangkan ucapan kaumnya Nabi Musa dan Nabi 
Harun kepada keduanya. 

َ  َفَقاُلٕا َٔ َ ٌ ؤمِو ّ ىنا ِوجمِمٍنا ِلبنغنزنٖم ٕمو  ُن َلٍنا ٔنَق     ناِبد ٔ
Maka mereka berkata "apakah (pantas) kita percaya kepada dua 
orang manusia seperti kita padahal kaum mereka (bani Israel) 
adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita ? (QS 
al Mu'minun 47) 
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 Begitu pula ucapan kaum Tsamud kepada nabi 
mereka Nabi Shaleh AS, sebagaimana diceritakan Allah 
SWT. 

ٍٛ َفِأِت ِوجمُمٍنا بنغنٌز ٔإٖلا َ ٌمتن ونا ُم ِبَآٖن َن ُكٍمتن ٔإ ـحاِدِق ن ِو   ال
Engkau hanyalah manusuia seperti kami maka datangkanlah 
suatu mu'jizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar. 
(QS.as Syu'araa' 154) 

 Begitupun ucapan penduduk Aikah pada Nabi 
Syua'ib, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat as-
Syu'araa': 

َن َ ٌمتن ٔإٌحىنا َقاُلٕا ٔنونا ِو َن.  ُم ِوجمُمٍنا بنغنٌز أإٖل َ ٌمتن اِلى ضنححٔزٖ َن ٌنُعٍَُّك ٔنٔإ  َلِى
   اِلَكاِ ِب ن

Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir . Dan 
engkau hanyalah manusia seperti kami dan sesungguhnya kami 
yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. (QS as- 
Syu'araa' 185-186) 

 Tidak berbeda dengan ucapan kaum-kaum di 
atas, apa yang diucapkan oleh orang musyrik kepada 
Nabi Muhammad, ketika mereka melihat bahwa Nabi 
Muhammad adalah manusia biasa seperti mereka, dalam 
firman Allah: 

ِنذنا الزحص ٕٔه ٖنِأُكن  الٖطعن ٕنأأٔنَقاُلٕا ونأه  ٔنٖنىمِغ٘ ِف٘ اِلَأصم ًن   .ا
mengapa rasul (Muhammad)ini memakan makanan dan 
berjalan di pasar-pasar (QS al-Furqaan 7) 

 Nabi Muhammadpun telah meceritakan dengan 
jujur tentang dirinya, akan keagungan sifat-sifatnya, dan 
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keistimewaan-keistimewaan diluar batas kemampuan 
manusia, yang membedakan antara dirinya dan orang 
lain di dalam hadis-hadis shaheh. 

 Diantaranya  sabda beliau  تٍــاً  ٍٗــاٙ ٔالٍٖــاً فمــي  
yang artinya: Kedua mataku sedang tidur akan tetapi hatiku 

tidak pernah . Begitu pula sabda beliau  ٘  راكـي وـَ ٔراٞ    إٌـ
 yang artinya: Aku melihat kalian  ظّزٙ كىا  راكي وَ  وـاو٘  

dari belakang sebagaimana aku melihatkalia  dari depanku . 

Dalam  hadis shaheh yang lain beliau  bersabda:  ٔتٗـت 
 yang artinya:  Telah diberikan kepadaku وفاتٗح خـشاَٟ األرض  

kunci-kunci perbendaharaan bumi. 

 Nabi Muhammad SAW meskipun telah 
meninggal dunia, namun hakekatnya beliau masih hidup 
di alam Barzah. Beliau masih bisa mendengar semua 
pembicaraan orang lain, menjawabi salam, dan pahala 
shalawat yang dibaca sampai pada beliau serta perbuatan 
umatnya diperlihatkan langsung terhadapnya, sehingga 
beliau merasa senang dengan amal kebajikan yang 
diperbuat oleh umatnya,  dan memintakan maaf pada 
Allah bagi umatnya yang telah berbuat kejelekan. Dan 
sesngguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk 
memakan jasadnya, sehingga jasadnya utuh, terjaga dari 
hal-hal yang bisa merusaknya dan dari gangguan-
gangguan yang ada dibumi . 

 Diriwayatkan dari Aus bin Aus RA. Rasulullah 
SAW bersabda: Termasuk hari kalian yang paling utama 
adalah hari Jum‟at, karena pada hari itu nabi Adam diciptakan 
dan diambil ruhnya, dan pada hari Jumat pula akan ditiup 
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sangkakala dan muncul suara yang membinasakan, maka 
perbanyaklah membaca shalawat kepadaku karena bacaan 
shalawatmu akan diperlihatkan padaku. Para sahabat 
bertanya : Wahai Rasulullah!, bagaimana mungkin bacaan 
shalawat kami diperlihatkan kepadamu  padahal jasadmu telah 
rusak ? Nabi menjawab : Sesungguhnya Allah 
mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi . HR. 
Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah,  Ibnu Hibban, dalam 
kitab shahihnya. menurut Imam Hakim hadis ini adalah 
shaheh.  

Ada satu risalah yang khusus mengupas masalah 
tersebut, yang dikarang oleh al-hafidz Jalaluddin as 
Suyuthi, dengan judul " Inbaaul Adzkiya‟ bi hayaatil 
anbiya‟". 

 Di riwayatkan dari ibnu Mas‘ud RA dari 
Rasulullah SAW bersabda: Hidupku itu baik bagi kalian, 
kalian bisa mendapat hadis (dariku), kalian juga dapat menggali 
hukum (dariku), dan ketika aku mati, maka kematianku baik 
bagi kalian, karena semua amal kalian akan di perlihatkan 
kepadaku, ketika aku melihat amal baik kalian, aku akan memuji 
kepada Allah, dan ketika aku melihat amal jelek kalian,  aku 
akan memintakan maaf kepada Allah untuk kalian.  

 al Haitsimi berkata hadis ini diriwayatkan oleh al  
Bazzaar dan semua perawinya adalah perawi yang 
shahih. 

  Di riwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari 
rosululloh SAW, beliau bersabda: Tidak seorangpun yang  
mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan 
ruhku hingga aku menjawab salamnya. HR Ahmad dan Abu 
Dawud. 
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 Menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan 
hadis di atas, yang dikembalikan adalah kemampuan 
berbicara beliau. 

 Diriwayatkan oleh 'Ammar bin Yasir, Rasulullah 
SAW berkata "Allah telah mewakilkan seorang malaikat 
untuk menjaga kuburanku. Malaikat itu diberi seluruh 
nama-nama mahluk. Sehingga tak seorangpun yang 
membaca shalawat atas diriku hingga hari kiamat, kecuali 
ia menyampaikannya padaku dengan memberi tahu 
namanya dan nama bapaknya, ini fulan bin fulan telah 
membaca shalawat atas diri anda. Hadis ini juga 
diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Abu Syaikh ibn Hibban 
dengan redaksi: Allah SWT mempunyai seorang  
malailat, yang kepadanya diserahkan nama-nama 
mahluk. Ketika aku mati, malaikat itu berdiri di 
kuburanku. Tak seorangpun yang bershalawat atas 
diriku, kecuali ia akan berkata "wahai Muhammad, telah 
bershalawat atas dirimu fulan bin fulan. Kemudian 
Rasulullah berkata "kemudian Allah SWT bershalawat 
(merahmati) orang tersebut, dengan satu banding 
sepuluh".  at- Thabarony juga meriwayatkan sebagaimana 
hadis di atas dalam kitab al – Kabir . 

 Meskipun Nabi Muhammad telah meninggal, 
namun keutamaan, kedudukan dan kehormatannya disisi 
Allah tetap abadi, bagi  orang mukmin, hal itu sudah 
tidak ada keraguan lagi. Oleh karena itu, bertawassul 
melalui Nabi Muhammad, untuk mendekatkan diri  pada 
Allah, hakekatnya adalah meyakini adanya realitas 
tersebut, serta pernyataan cinta kepada Nabi Muhammad 
serta keagungannya di sisi Allah SWT dan kerasulannya, 
bukan beribadah kepadanya. Walaupun Nabi 
Muhammad tinggi pangkatnya beliau tetap seorang 
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mahluk yang tak bisa memberi manfaat dan mudlarat 
tanpa izin Allah SWT. 

 Allah SWT berfirman: 

ْنٜ ِوجمُمُكيم بنغنٌز َ ٌنا ٔإٌحىنا ُقنم ٘ح ٖ ٕ ّ ُكيم َ ٌحىنا ٔإَل ٌْ ٔإَل ٌِْد ٔإَل  ٔنا
Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti 
kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya 
Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". (QS al Kahfi 110) 

 

PERSAMAAN DUA DIMENSI, KHOLIK DAN 
MAKHLUK TANPA HARUS MENAFIKAN 
KESUCIAN ALLAH SWT. 

 Sering sekali terjadi salah persepsi dalam 
memahami hal-hal yang terdapat persamaan antara dua 
dimensi -dimensi kholik dan makhluk- sehingga mereka 
mengira ketika hal itu dinisbatkan kepada mahluk,hal itu  
merupakan penyekutuan terhadap Allah SWT. Salah satu 
contohnya adalah keistimewaan Nabi Muhammad. 

 Banyak yang salah dalam memahami 
keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad. Mereka 
menyamakan keistimewaan itu dengan takaran sifat 
Basyariyah pada manusia pada umumnya. Sehingga 
mereka menganggap keistimewaan itu sebagai sesuatu 
yang terlalu diagung-agungkan dan berlebihan. Mereka 
berpersepsi  menyifati Nabi Muhammad dengan 
keistimewaan itu, berarti menyifati Nabi dengan sifat 
ketuhanan. Ini adalah murni sebuah kebodohan. Sebab 
Allah berhak memberikan apapun, kepada siapapun 
yang dikehendakiNya, sesuai dengan kehendakNya, 
tanpa adanya pretensi dan dorongan apapun. Hal itu 
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merupakan anugerah Allah SWT, bagi orang yang 
dikehendakiNya untuk menjadi orang yang mulia dan 
luhur pangkatnya. Atau untuk diperlihatkan bahwa 
orang itu lebih mulia dari yang lain. Hal yang demikian  
tidak sampai  mencabut hak-hak Rububiyah dan sifat 
Uluhiyah. Karena keduanya terjaga sesuai dengan maqam 
(kedudukan) Allah SWT. 

 Ketika sebagian sifat Uluhiyah  dimiliki seorang 
mahluk, maka dimensinya sudah berubah, sesuai dengan 
dimensi kemanusiannya, yang terbatas dan dihasilkan 
dengan usaha. Dan semua itu atas kehendak, izin serta 
anugerah dari Allah SWT, bukan dari kekuatan, atau  
pencapaian dirinya sendiri. Karena bagaimanapun itu 
lemah, tidak bisa menghindar dari marabahaya yang 
menimpanya, atau mensejahterakan dirinya, 
menghidupkan, mematikan tanpa izin Allah SWT. 

 Banyak sekali hal-hal, yang kalau kita lihat 
seharusnya hanya menjadi hak Allah semata, namun 
Allah menganugerahkannya kepada nabiNya atau yang 
lain. Hal yang demikian tidak menjadikan nabi atau yang 
lain berubah dimensi, dari dimensi mahluk menjadi 
dimensi ketuhanan, atau menjadikannya sebagai sekutu 
bagi Allah SWT.  

 Diantara hal-hal itu adalah : 

Syafaat 

  Seharusnya Syafaat  hanya menjadi hak Allah 
saja. Allah SWT berfirman: 

ِْ ُقنم ُٛ ِلٖم  الغحَفا ن
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Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. 
(QS az Zumar 44) 

Namun Syafaat  juga dimiliki oleh para utusan dan yang 
lain yang berhak memberikan Syafaat, dengan izin Allah 
SWT. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW 

bersabda "ٛ ٔتٗت الغفا ".yang artinya aku telah dianugerahi 

syafaat. Dalam hadis yang lain beliau bersabda   ٌـا  ٔه "
فع"عـافع ٔوغـ     yang artinya: saya dalah orang yang pertama 

kali memberikan syafaat, dan yang pertama kali diterima 
syafaatnya. 

 

Ilmu al ghaib (mengetahui sesuati yang gaib) 

 Sejatinya hal ini hanya menjadi hak Allah SWT. 
Sebagaimana dalam firmanNya: 

َم ٖنعمَمي  َلا ُقنم ٔناِت ِف٘ ون ْ  اِلػنٗمب ٔإٖلا ٔناِلَأرمٔض الضحىنا  الٖم
Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang 
mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah" (QS an Naml 
65) 

 Sudah dijelaskan dalam al Quran bahwa Allah 
SWT memberitahu Nabi Muhammad SAW sebagian dari 
sesuatu yang gaib, dalam firmannya dalam surat al Jin: 

ّٔز  َفَما اِلػنٗمِب  ناِلي  ِْ  نَمٜ ٖ ِع ْنًدا َغٗمِب َٔ ٔإٖلا( 26) َ  َم ارمتنضنٜ ون  رنص ٕٕه ِو
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Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, Maka dia 
tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib 
itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya.(QS al Jin 26-27) 

 

Hidayah (petunjuk) 

 Begitu juga hal ini sejatinya hanya menjadi hak 
Allah SWT. Allah SWT berfirman: 

ّمِدٙ َلا ٔإٌحَك َم تن ْمبنبمتن ون َح َ  ْن ٔنَلِك ّمِدٙ الٖم ٞ  َمون ٖن ٖنغنا  

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk 
kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk 
kepada orang yang dikehendaki-Nya. (QS. al Qashash 56) 

 Akan tetapi sudah tetap dalam penjelasan al 
Quran bahwa Nabi Muhammad SAW juga memiliki 

bagian dari hidayah. Allah SWT berfirman: 

ّمِدٙ ٔنٔإٌحَك  و ضمَنِقٕٗي ِصزناٍط ٔإَلٜ َلَن
Dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk 
kepada jalan yang lurus. (QS as Syuura 52) 

 Hidayah yang dimaksud pada ayat yang pertama, 
jelas bukanlah hidayah yang  ada pada ayat kedua. Hal 
ini hanya bisa difahami oleh orang mukmin yang berakal 
sehat, yang bisa membedakan antara Tuhan dan 
mahlukNya. Karena kalau tidak demikian, maka Allah 
butuh untuk mengatakan "Dan sesungguhnya kamu benar-
benarmemberi petunjuk dengan petunjuk yang berupa 
bimbingan. Atau Allah harus mengucapkan "Sesungguhnya 
kamu benar-benar memberi petunjuk dengan petunjuk yang 
lain, selain petunjukku. Akan tetapi semua itu tidak terjadi. 
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Bahkan Allah SWT telah menetapkan bagi Nabi 
Muhammad. Hidayah yang absolut, tanpa ada embel-
embel atau syarat apapun. kerena kami orang-orang 
muslim, faham betul akan arti dari satu lafad, dan 
perbedaan maksud dari teks-teks al Qur‘an yang 
disandarkan pada kata “Allah”dan maksud dari teks-teks 
al Qur‘an yang disandarkan pada kata”Mahammad” . 

 Adapun contoh lain yang berimplikasi sama 
dengan ayat-ayaat di atas, yang ada dalam al Quran 
adalah pensifatan Allah kepada Nabi Muhammad 
dengan sifat belas kasihan dan kasih sayang,  yang  

diungkapkan dengan redaksi " ٌٔس ُ ــٌٗي رن ِْ "رح   (QS at 

Taubah 128). Sementara di beberapa ayat yang lain,  Allah 
juga menyifati diriNya sendiri dengan belas kasihan dan 

kasih sayang, dan dengan redaksi yang sama pula. ُح  الٖمْ ٔنَ 
ُ ٌٔس ٌِْٗي رن رن  (QS an Nur 20).  

 Sudah maklum kiranya kalau belas kasihan dan 
kasih sayang yang terkandung dalam ayat yang 
disandarkan pada Nabi Muhammad (at Taubah 128), 
bukanlah belas kasihan dan kasih sayang yang dimaksud 
dalam ayat yang menyifati Allah dengan kedua sifat 
tersebut (an Nur 20 dan yang lain). 

 Allah SWT ketika menyifati NabiNya dengan 
sifat-sifat di atas menggunakan sifat yang mutlak, tanpa 
ada embel-embel dan syarat apapun. Itu karena 
Mukhatabnya (lawan bicara) adalah orang yang bertauhid 
dan beriman pada Allah SWT, yang tahu perbedaan 
antara dimensi ketuhanan dan dimensi kemakhlukan. 
Seandainya tidak seperti itu, tentu Allah harus 
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mengatakan "Muhammad, kamu adalah orang yang 
penuh belas kasihan, dengan welas asih yang berbeda 
dengan welas asih-Ku. Kamu juga adalah orang yang 
penuh kasih sayang, tapi kasih sayang yang lain dari 
kasih sayang-Ku". Atau setidaknya Allah mengatakan 
"Muhammad kamu adalah orang yang penuh belas 
kasihan serta kasih sayang, dengan belas kasihan dan 
kasih sayang yang khusus bagi dirimu". Atau dengan 
lebih sfesifik lagi Allah mengatakan"kamu adalah orang 
yang penuh welas asih serta kasih sayang, yang sesuai 
dengan sifat kemanusiaamu". Akan tetapi semua tidak 
pernah terjadi. Malah Allah SWT menetapkan welas asih 
dan kasih sayang yang yang mutlak, tanpa ada syarat dan 
embel-embel apapun, dalam firmanNya surat at Taubah 

ayat 128  ٌٔس ِبـاِلى ؤمِوٍِ ن ُ ِْـٗيٌ  رن "رح   " ( yang amat belas kasihan 

lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin). 

 

Majaz Aqly dan penggunannya 

 Sudah tidak diragukan lagi, bahwa Majaz Aqly 
(kalimat metafora) digunakan dalam al Quran dan 
Sunnah. Salah satunya adalah firman Allah SWT: 

ّٔيم ت ِمٗنتم ٔنٔإ نا ْ   نَمٗم ّ يم َآٖنات  ّٔيم ٔن نَمٜ ٔإميناًٌا سنادنتم ُن رنبِّ ٕنٖكُمٕ  ٖنَن

Dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman 
mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal. (QS al Anfal 2). 

 Penyandaran kata Ziyadah (menambah), pada 
lafad ayat di atas adalah Majaz Aqly, karena posisi ayat 
hanyalah merupakan sebab bertambahnya kwalitas iman. 
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Sementara hakekatnya, yang menambah kwalitas 
keimanan adalah Allah SWT. 

 Begitu juga dengan firman Allah: 

ُن ٖنذمعنن  ٕمًواٖن ِٕٔلدنا  ِعًٗبا اِل

Hari yang menjadikan anak-anak beruban.(QS al Muzammil 
17) 

 Penyandaran kata Ja'lu (menjadikan), pada kata al 
Yaum (hari) adalah Majaz Aqly. Karena al Yaum pada ayat 
tersebut adalah masa terjadinya anak-anak beruban, 
dengan arti berubannya anak-anak kecil terjadi pada hari 
itu. Sedangkan yang menjadikan anak-anak itu beruban 
hakekatnya adalah Allah SWT. 

 Begitupun dengan firman Allah dalam surat Nuh 
ayat 23 dam 24: 

 اَكِجرًي َ ضنٗمٕا ٔنَقدم . ٔنٌنضمًزا ٔنٖنع ٕأن ٖنػ ٕخن ٔنَلا

Jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) 
yaghuts, ya'uq dan nasr. Dan sesudahnya mereka menyesatkan 
kebanyakan (manusia).(QS Nuh 23-24)5 

 Penyesatan yang disandarkan pada berhala-
berhala di atas juga merupakan Majaz Aqly. Karena 
mereka hanyalah merupakan lantaran terjadinya 
kesesatan. Yang memberikan petunjuk dan yang 
menyesatkan, hakekatnya adalah Allah SWT. 

 Begitu juga dengan firman Allah yang 
mengisahkan Fir'aun : 

                                                 
5 wadd, suwwa', yaghuts, ya'uq dan Nasr adalah nama-nama berhala 
yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh. 
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ُ  ٖنا َٔ ِناونا ًْا ِل٘ ابم  صنزم

Wahai Haman! Buatkanlah untukku sebuah bangunan yang 
tinggi.(QS Ghafir 36) 

 Perintah membangun pada Haman dalam ayat ini 
adalah majaz Aqly. Sebagai seorang pemimpin, Haman 
hanya memerintah saja. Dia tidak bekerja sendiri, yang 
bekerja adalah para buruh. 

 Adapun Majaz Aqly  yang ada dalam hadis sangat 
banyak sekali. Yang mengetahui hanyalah orang yang 
mempelajarinya. Sedangkan orang yang sudah 
memahami perbedaan antara isnad Haqiqy dan isnad 
Majazy  tidak perlu terlalu banyak menukil hadis. 
Menurut para ulama, timbulnya suatu Isnad 
(penyandaran) dari seorang mukmin, sudah cukup untuk 
menjadikannya sebagai Isnad Majazy. Karena keyakinan 
yang benar, adalah keyakinan bahwa yang menciptakan 
mahluk dan semua aktivitasnya, adalah Allah Tuhan 
yang Maha Esa. Dialah Dzat yg menciptakan mahluk 
beserta semua aktifitas yang dilakukannya. Tak 
seorangpun selain Allah SWT yang bisa memberi 
dampak, baik bagi orang yang masih hidup ataupun yang 
sudah mati. Keyakinan seperti inilah, Tauhid yang murni. 
Berbeda halnya ketika berkeyakinan dengan keyakinan 
yang lain. Maka ia akan terjerumus kedalam kesyirikan. 

 

Pentingnya memahami Nisbat (korelasi) sebagai tolok 
ukur keimanan dan kekafiran 

 Sekelompok aliran sesat, lebih memilih arti literal 
suatu kalimat, yang masih belum pasti maknanya, 
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sebagai pegangan mereka, dengan tanpa memandang 
konteks dan arah pembicaraan, dan tanpa 
memperdulikan  perlunya pengkompromian kalimat-
kalimat, hingga bisa mencegah terjadinya pertentangan 
diantara nash-nash yang ada. Seperti kelompok yg 
mengatakan bahwa al-Qur'an adalah mahluk, berdasar 
makna literal firman Allah : 

ٓ  ُقزمآًٌا  نزنِبًّٗا.  ٔإٌحا دنعنِمٍنا
Sesungguhnya kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab 
(QS az Zukhruf 3)  

Begitu juga aliran Qadariyah yg mengatakan: aktifitas yg 
dilakukan mahluk hidup itu timbul dari kemampuannya 
sendiri, dengan dasar firman Allah: 

 َفِبىنا َكضنبنتم َ ٖمِدٖمُكيم.
Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri (QS 
as Syuraa 30) 

Dan firman Allah : 

ُن. ٕم  َفِبىنا ُكٍمَ يم تنعمىنُم
Karena perbuatan yg  kalian lakukan. 

Dan nash-nash yang lain. Begitu juga dengan kelompok 
Jabariyah, yang berasumsi semua mahluk sama sekali tak 
punya ikhtiar dalam semua aktivitasnya. Mereka 
berargumen dengan dasar firman Allah:  

ُن.  ٕم ٔنونا تنعمىنُم  ٔناهلُل خنَمَقُكيم 
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Allahlah yg menciptakan kamu dan apa yg kamu perbuat (as 
shaafaat 96) 

Juga firman Allah : 

َح اهلَل رنونٜ. ٔنَلِك  ٔنونا رنونٗمتن ٔإ م رنونٗمتن 
Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi 
Allah-lah yang melempar. (QS al Anfal 17) 

Untuk memperjelas semua itu, perlu diketahui  
bahwa semua golongan (selain Qadariyah) sepakat bahwa 
semua pekerjaan mahluk, diciptakan Allah SWT. 
Sebagaimana disinggung dalam ayat pada surat as-
Shaafaat 96 dan al-Anfal 17 di atas. Namun pada sisi yang 
lain kita boleh mengatakan, bahwa semua pekerjaan 
tersebut adalah atas usaha mahluk itu sendiri. hal ini 
dijelasakan Allah dalam firmanNya : 

ّنا ونا اِكَنضنبنتم. ٔن نَمٗم ّنا ونا َكضنبنتم   َل
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS al 
Baqarah 286) 

 َفِبىنا َكضنبنتم َ ٖمِدٖمُكيم.
Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri (as 
Syuraa 30) 

Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan hal 
tersebut, dengan menyandarkan suatu usaha bagi 
seorang hamba. Hubungan antara  Qudrat (kekuasaan) 
Allah  dengan hal yang dikuasainya, tidak harus 
terwujud dalam bentuk penciptaan saja, karena  Qudrat 
Allah pada masa Azali sudah mencakup alam semesta, 
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padahal pada waktu itu alam belum diciptakan. Jadi, 
ketika Allah menciptakan alam semesta, ia sudah berada 
dalam cakupan QudratNya, bersama dengan cakupan 
kekuasaanNya yang lain . 

 

Hakekat penisbatan suatu pekerjan pada mahluk 

 Dengan penjelasan di atas menjadi jelas, 
pengejawantahan Qudrat Allah tidak harus dengan 
terwujudnya apa yang dikuasaiNya. Adapun penisbatan 
suatu pekerjaan kepada seorang hamba, itu hanya sebatas 
atas nama usaha saja, bukan mencipta. Karena 
hakekatnya yang mencipta, berkendak dan yang 
berkuasa atas semua pekerjaan itu adalah Allah SWT. 
Tidak perlu dikatakan "bagaimana mungkin Allah 
menghendaki sesuatu yang dilarangNya?". Karena 
perintah itu berbeda dengan kehendak. Dengan bukti 
Allah SWT memerintah semua manusia untuk beriman 
kepadaNya, akan tetapi Allah tidak menghendakinya 
bagi  sebagian besar dari mereka . sebagaimana dijelaskan 
dalam firmanNya: 

َن.  ْنزنصمتن ِبى ؤمِوٍِٗم ٕم  ٔنَل  ٔنونا َ ِكجنزن الٍحأظ 
Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman - walaupun 
kamu sangat menginginkannya.(QS Yusuf 103) 

Sehingga penyandaran suatu pekerjaan kepada seorang 
hamba, hanyalah sebatas penyandaran penyebab pada 
sebab atau lantaran. Dan hal ini sama sekali tidak 
bertentangan. Karena penyebab dari semua sebab adalah 
yang menciptakan lantaran dan menjadikannya sebagai 
perantara. Karena kalau tidak demikian, niscaya sebab-
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sebab itu tidak pantas untuk menjadi perantara. Baik itu 
mahluk yang berakal seperti malaikat, manusia dan jin, 
ataupun tidak seperti benda padat, cakrawala, hujan dan 
api. 

 

Perbedaan penisbatan suatu lafadz bisa menyebabkan 
perbedaan makna. 

 Mungkin anda berfikir bahwa tidak mungkin 
menisbatkan satu pekerjaan pada dua pekerja sekaligus, 
karena tidak mungkin dua penyebab memberikan 
dampak pada satu akibat. Mengenai hal tersebut kami 
berpendapat, memang, apa yang anda asumsikan itu 
benar. Tapi yang demikian itu ketika al Fa'il (pelaku) 
digunakan dan diarahkan untuk satu arti saja. Akan 
tetapi ketika al Fa'il dilarikan sebagai isim mujmal yang 
bisa digunakan  untuk dua makna, maka tidak ada yang 
salah ketika kata al Fa'il (pelaku) diucapkan untuk 
masing-masing dari kedua makna tersebut, sebagaimana 
banyak terjadi pada kalimat-kalimat yang mempunyai 
arti banyak, baik digunakan dalam makna hakiki atau 
makna Majaz (metafora). Contoh simpelnya adalah ketika 
ada seseorang mengatakan "raja itu telah membunuh 
fulan" dan "algojo itu telah membunuh si fulan". 
Penggunaan kata membunuh pada algojo, maknanya 
berbeda dengan arti membunuh yang disandarkan pada 
raja.  

 Oleh karena itu, ucapan "Allah adalah sang 
pelaku", artinya adalah Allah adalah Dzat yang 
menciptakan dan yang mewujudkan. Adapun ucapan 
"sang pelaku adalah mahluk", artinya adalah, mahluk 
tersebut adalah media yang diberi kemampuan oleh 
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Allah, setelah sebelumnya diberi keinginan dan 
pengetahuan (objek pekerjaannya). Dengan demikian, 
hubungan antara Qudrat (kekuasaan/kemampuan) dan 
Iraadat (keinginan) serta hubungan antara tindakan dan 
Qudrat adalah hubungan kausalitas dan hubungan antara 
pencipta dan yang dicipta. Ini ketika medianya adalah 
mahluk yang berakal. Kalau tidak, maka hal itu adalah 
ketetapan hukum kausalitas. Sehingga sah-sah saja, 
segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kekuasaan 
(Qudrat) dikatakan pelaku, apapun hubungannya. 
Sebagaimana pada contoh di atas, algojo dan raja sama-
sama dikatakan pembunuh, dipandang dari sisi yang 
berbeda.  Karena pembunuhan ada hubungannya dengan 
masing-masing dari keduanya. Begitupun ketika 
hubungannya adalah dua hal yang bertentangan, boleh-
boleh saja mengatakan keduanya sebagai pelaku. Seperti 
halnya yang demikian, adalah wujudnya beberapa objek 
oleh dua kekuasaan (qudrot) yang dipandang dari sudut 
yang berbeda. Dalil yang memperbolehkan hal tersebut 
adalah penisbatan Allah pada satu pekerjaan, yang 
terkadang disandarkan pada malaikat, terkadang pada 
mahluk yang lain, pada kesempatan yang lain pekerjaan 
tersebut disandarkan pada Allah sendiri. Allah SWT 
berfirman: 

ٕنٖفُكيم ونَمُك  يمُكِب ننكِّٔ  ٙمِذاٖل ِتٕمىناِل ُقنم ٖنَن
Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut 
nyawa)mu akan mematikanmu (as Sajdah 11) 

 

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman: 
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ّنا ٕمِت َن ون ِْٗم ٕنٖفٜ ِاأَلٌمُفط    اهلُل ٖنَن
Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya (QS az Zumar 
42) 

Dalam pembahasan yang lain Allah menyandarkan suatu 
pekerjaan pada hambaNya. Allah SWT berfirman: 

ُن   ٕم  َ َفزنٖمَ يم ونا تنحمز ث 
Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.(QS 
al Waqi'ah 63). Dengan menisbatkan pekerjaan menanam 
pada hamba. 

Namun pada kesempatan yang lain Allah menisbatkan 
suatu  pekejaan pada DiriNya sendiri. seperti dalam 
firmanNya: 

ٞن صنبًّا    َ ٌحا صنبنبمٍنا اِلىنا
Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari 
langit),(QS 'Abasa 25) 

ًّٕٖٔا  ّنا بنغنًزا صن ْنٍنا َفَنىنجحنن َل ٔم ّنا ر   َفَأرمصنِمٍنا ٔإَلٗم
Lalu kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, Maka ia 
menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang 
sempurna.(QS Maryam 17) 

ٍِْنا  ٔم َم ر  ّنا ِو  َفٍنَفخمٍنا ِفٗم
Lalu kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari kami (QS al 
Anbiya' 91) 
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 Dalam ayat ini Allah menyandarkan pekerjaan 
(meniup) pada DiriNya sendiri, walaupun sebenarnya 
yang melakukan hal tersebut adalah malaikat Jibril. 

 ْ ٓ  َفاتحبنعن ُقزمآٌن  َفهٔل نا َقزنِ ٌنا
Apabila kami Telah selesai membacakannya Maka ikutilah 
bacaannya itu.(QS al Qiyamah 18) 

 Pada ayat ini Allah juga menyandarkan bacaan 
yang didengarkan oleh Nabi Muhammad pada dirinya,  
padahal yang membaca adalah malaikat Jibril.  

ٔن ِ يم  ٕم َح اهلَل رنونَٜفَميم تنِقَ ُم ٔنَلِك ٔنونا رنونٗمتن ٔإ م رنونٗمتن  ّ يم،  َح اهلَل َقَنَم  َلِك
Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, 
akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu 
yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang 
melempar. (QS al Anfal 17) 

 Allah SWT dalam ayat ini menafikan 
pembunuhan dan pelemparan yang dilakukan oleh 
tentara muslim dalam perang Badar, dan menisbatkannya 
pada Allah sendiri. Yang dimaksud disini bukanlah 
menafikan pembunuhan dan pelemparan terhadap 
tentara kafir dalam arti pekerjaan yang kasat mata. Akan 
tetapi yang dikehendaki dari ayat ini adalah, tentara 
muslim tidak bisa membunuh dan melempari tentara 
kafir dengan pembunuhan dan pelemparan  yang 
dilakukan Allah, yaitu Allah yang menciptakan dan 
menakdirkan terjadinya pembunuhan dan pelemparan 
itu. Karena masing-masing dari keduanya memberikan 
pemahaman yang berbeda. Kadang kala dalam satu 
keadaan Allah menyandarkan suatu pekerjaan pada 
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Allah sendiri dan pada yang lainNya, seperti dalam 
firmanNya: 

ٕم ْنضمـب ٍنا اهلُل صنـٗ ؤمِتٗمٍنا اهلُل      ٔنَل ٕما  ٔنَقـاُل   ْ ٕمُل ٔنرنص ـ ِ ي  اهلُل  ٕما ونا آتنا ّ يم رنض  َ ٌح
  .ِْ ٕمِل ٔنرنص   ِْ َم َفضمِم  ِو

Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang 
diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: 
"Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian 
dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, (QS at 
Taubah 59) 

 Diriwayatkan dari Sayyidah 'Aisyah RA, bahwa 
ketika Allah SWT berkehendak menciptakan janin, Allah 
mengutus seorang malaikat untuk mengambil sperma 
dari rahim untuk kemudian membentuknya menjadi 
jasad. Kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah 
SWT: "Ya Rabby, laki-laki atau perempuan? Sempurna 
atau cacat?" Kemudian Allah berfirman kepada malaikat 
tersebut, dan selanjutnya malaikat itu melaksanakan apa 
yang menjadi kehendakNya. Dalam redaksi yang lain, 
kemudian malaikat itu membentuknya dan meniupkan 
ruh padanya, dan menentukan apakah ia akan beruntung 
atau celaka. 

 Ketika hal ini sudah bisa difahami, maka menjadi 
jelas bahwa suatu pekerjaan bisa digunakan untuk arah 
yang berbeda-beda dan tidak bertentangan. Karena 
itulah, kadang-kadang pekerjaan disandarkan pada 
benda yang tak bernyawa, sebagaimana dalam firman 
Allah SWT: 

ّنا ُٔ رنبِّ َٕ ِبهٔل م ِْٗم ّنا ُكنح  ٘م ُ ُكَم  ت ؤمِت
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Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan 
seizin Tuhannya. (QS Ibrahim 25).  

Padahal tidak mungkin sebatang pohon bisa memberikan 
buahnya sendiri. 
 Begitu juga ucapan Rasulullah pada seseorang 
yang diperintahnya untuk mengambil sebutir kurma, 
"ambillah kurma itu, karena kalau kamu tidak 
mendatanginya, ia akan mendatangimu". Sebagaimana 
dalam riwayat Imam Thabaroni dan Ibnu Hibban. 
Penyadaran kata "datang" pada seseorang, berbeda 
dengan ketika dinisbatkan pada kurma. Kata "datang" 
yang disandarkan pada keduanya, adalah Majaz (metafor) 
yang berbeda sudut pandangnya. Penerapan Majaz pada 
kata "datang" yang disandarkan pada seorang laki-laki 
artinya: Allah SWT memberikan laki-laki itu keinginan 
dan kekuatan untuk mendatangi kurma itu. Sementara 
penerapan majaz pada kata "datang" yang disandarkan 
pada kurma, artinya: Allah menjadikan lantaran ada 
orang yang mengantarkan kurma tersebut pada laki-laki 
tadi. Yang pada hakekatnya kedua kata tersebut 
disandarkan pada Allah SWT. Karena perbedaan sudut 
pandang pada perantara itulah, terkadang menjadikan 
perantara tadi sebagai pegangan, bisa menyebabkan kafir, 
sebagaimana jawaban Qarun kepada Nabi Musa AS, yang 
terekam dalam firman Allah SWT: 

ٙم ْ   نَمٜ ِ ِمٕي ِ ٍمِد ٔمِتٗمَ   َقاهن ٔإٌحىنا ُ 
Qarun berkata: "Sesungguhnya Aku Hanya diberi harta itu, 
Karena ilmu yang ada padaku". (QS al Qashash 78) 

 Begitu pula hadis Nabi Muhammad SAW: 
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 اهلِل ٔنضمـ َفا ِبٌنـ زمِط: و  اهنَق َما ونوحَأ, َف ٌزاِفَكٔن ٘مِب ٌَِوؤمو  ٙماِدبنِ  َمِو حنبنصمَ 
ٔن ِبكَـ ٕمَكاِلِب ٌزاِفَك ٘مِب ٌَِوؤمو  َكِلذنَف َِِْىنْمرنٔن ا ٌنـ زمِط: و  اهنقَـ  َما ونـ وحـ َ , 
ٔنذنَك ِٕٞمٍنبن  .ِبَكٕمَكاِلِب ٌَِوؤمو  ٘مِب ٌزاِفَك َكِلذنا َفذنَكا 

Allah SWT bersabda : "sebagian hambaku ada yang beriman, 
ada yang menjadi kafir padaku. Barang siapa mengatakan 
"hujan diturunkan atas kami semata-mata karena anugerah 
dan rahmat Allah", maka ia telah beriman padaku dan telah 
mengkufuri (ingkar) bintang. Dan barang siapa mengatakan 
"hujan diturunkan atas kami disebabkan bintang ini dan 
bintang itu", maka ia telah beriman pada bintang dan kufur 
padaku.  

Kekafiran disini dilihat dari sudut pandang, bahwa 
Wasithah (lantaran) yang memberikan dampak dan yang 
menciptakan.  

 Imam Nawawi menerangkan: tentang kekafiran 
orang yang mengatakan "hujan diturunkan atas kami 
disebabkan bintang ini dan bintang itu" ulama berbeda 
pendapat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama 
mengatakan "ucapan tersebut telah menjadikan 
pengucapnya kufur pada Allah SWT, pokok keimanan 
telah tercabut dari dirinya, hingga ia keluar dari Islam. 
Para ulama menerangkan: hal ini bagi orang yang 
berkeyakinan bahwa bintang itu adalah  sang pelaku 
yang mengatur dan menjadikan hujan, sebagaimana 
prasangka sebagian kaum jahiliyah. Siapapun yang 
berkeyakinan seperti ini, maka tidak usah diragukan lagi 
kekafirannya. Seperti inilah makna literal hadits, yang 
menjadi pendapat mayoritas ulama, termasuk di 
dalamnya Imam Syafi'i.  berdasar pendapat di atas,  bisa 
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diambil kesimpulan, seandainya orang itu mengatakan: 
hujan diturunkan kepada kami sebab bintang ini dan 
bintang itu, dengan keyakinan bahwa hal itu terjadi 
karena anugerah dan rahmat Allah SWT, dan bahwa 
bintang tersebut hanya sebagai waktu dan pertanda 
biasanya akan turun hujan, niscaya ia tidak kafir. Karena 
seakan-akan ia mengatakan: hujan diturunkan atas kami 
pada waktu begini. 

 Ulama juga beda pendapat, apakah yang 
demikian hukumnya makruh atau tidak? Yang 
berpendapat makruh mengatakan bahwa makruhnya 
adalah Makruh Tanzih, yaitu makruh yang tidak sampai 
menjadikan pelakunya berdosa. Adapun sebab 
kemakruhannya adalah, karena kalimat ini mengandung 
arti kekafiran dan lainnya. Sehingga akan menyebabkan 
terjadinya buruk sangka bagi orang yang 
mengucapkannya. Selain itu karena hal ini adalah simbol 
kejahiliyahan dan orang yang sejalan dengannya. 

 Kelompok kedua lebih menekankan pada pokok 
penakwilan hadis. Yaitu yang dimaksud kufur pada 
hadis di atas, adalah mengkufuri nikmat Allah SWT. 
Karena orang yang mengucapkan kalimat tersebut murni 
menyandarkan adanya hujan pada bintang. Dan ini bagi 
orang yang tidak percaya bahwa bintanglah yang 
mengatur. Takwilan ini dikuatkan dengan riwayat yang 
lain yang searti dengan hadits di atas. Yaitu: 

Sebagian manusia ada yang bersyukur ada yang kufur. Dalam 
riwayat lain dikatakan: 
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ِٞىنالضح َنٜ ِواَلعنتن اهلُل هنشنٌمَ ا ون ا ّنـ ِب أظالٍحـ  َنِو ٌقٖمٔزَف حنبنصمَ  اٖلاِ ٍَٛكزنبن َمِو ا
 .َنٖمٔزاِفَك

Allah tidak menurunkan barakah dari atas langit kecuali ada 
sebagian manusia yang mengkufurinya. 

 Lafadz ــا  dalam hadis diatas menunjukkan  بّ

bahwa yang dimaksud adalah kufur nikmat. Wallahu 
A'lam. 

 Kesimpulannya, barang siapa menisbatkan suatu 
pekerjaan kepada Wasithah (lantaran), ia tidak dihukumi 
kafir kecuali ia berkeyakinan bahwa Wasithah tersebut 
adalah sang pelaku yang mengatur dan mencipta. 
Namun apabila ia tidak berkeyakinan seperti itu, ia hanya 
menganggap Wasithah  itu sebagai pertanda atau wadah 
saja, maka ia tidak terjerumus dalam kekafiran. Bahkan 
terkadang penisbatan suatu pekerjaan kepada Wasithah 
dianjurkan. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad 
SAW: 

Barang siapa menasehati kalian dengan kebaikan, maka balaslah 
ia dengan yang setimpal. Apabila kalian tidak mampu, maka 
doakanlah ia hingga kalian yakin telah membalasnya dengan 
setimpal. 

 Juga sabda Nabi Muhammad SAW: 

Barang siapa tidak bersyukur (berterimakasih) kepada manusia, 
maka ia tidak bersyukur kepada Allah. 

 Hal itu karena menjadikan Wasithah dalam sudut 
pandang seperti dijelaskan barusan, tidak menafikan 
adanya anugerah Allah SWT. Malah Allah sering memuji 
hambaNya dalam banyak tempat karena amal mereka. 
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Bahkan Allah memberikan pahala pada mereka atas amal 
itu, Allahlah yang menjadikan keinginan dan kekuatan 
mereka untuk melaksanakan amal-amal itu. Allah SWT 
berfirman: 

ٔحاٌب   َ  ْ  ٌِعمين اِلًعبمد  ٔإٌح
Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada 
Tuhan-nya). (QS Shaad 44) 

ٔنٔسٖنادنٚ ٕما اِلح ضمٍنٜ  ْمضنٍ  َن َ   ِلٖمِذٖم
Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik 
(surga) dan tambahannya. (QS Yunus 26) 

ّنا  َم سنٖك  َقدم َ ِفَمحن ون
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu 
(QS as Syams 9) 

 ketika kita sudah memahami, bahwa suatu 
pekerjaan bisa digunakan untuk arah yang bermacam-
macam, maka tidak akan ada pertentangan dalam semua 
keterangan di atas. Itu ketika kita memahaminya secara 
utuh dengan pemahaman yang baik dan benar. Makna  
yang terkandung dalam sebuah teks lebih luas daripada 
ungkapan teks itu sendiri. sementara hati lebih luas dan 
dalam dari pada tumpukan kitab dan semua karangan. 
Kalau kita hanya bersandar pada makna literal suatu teks, 
tanpa memandang adanya Majaz, maka kita tidak akan 
bisa mengkompromikan atau memilah-milah nash. 

 Apakah belum jelas apa yang dikabarkan Allah 
mengenai Nabi Ibrohim, dalam firmanNya: 
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َن الٍحأظ  َن َكِجٗمًزا ِو َح َ ضمَمِم  ّ  رنبِّ ٔإٌح
Ya Tuhanku, Sesungguhnya berhala-berhala itu Telah 
menyesatkan kebanyakan daripada manusia (QS Ibrahim 36) 

 Apakah kalian akan mengira Nabi Ibrahim telah 
menyekutukan Allah dengan benda mati (karena ia telah 
menisbatkan penyesatan kepada patung) , padahal ia 
mengatakan: 

ُن. ٕم ٔنونا تنعمىنُم ٔناهلُل خنَمَقُكيم  ُن .  ٕم ُن ونا تنٍمِحَ  ٔم  َقاهن َ تنعمب  د 
Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung 
yang kamu pahat itu? Padahal Allah-lah yang menciptakan 
kamu dan apa yang kamu perbuat itu".(QS as shaafaat 95-96) 

 Jalan kompromi bagi kedua ayat tersebut adalah: 
barang siapa meyekutukan Allah dengan yang lainNya, 
dalam peciptaan dan pemberian dampak maka ia telah 
terjerumus dalam kemusyrikan. Baik ia 
menyekutukanNya dengan benda mati, anak adam, para 
nabi atau yang lainnya. Dan barang siapa yang 
berkeyakinan bahwa selain Allah hanya sebagai sebab, 
yang dijadikan Allah untuk mewujudkan musabbab 
(sesuatu yang ditimbulkan oleh sebab), seraya menyakini 
bahwa yang menciptakan semua itu adalah Allah yang 
maha Esa, maka ia bukanlah orang yang musyrik. 
Walaupun ia keliru dalam prasangkanya telah 
menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. 
Karena kekeliruannya pada sebab bukannya penyebab, 
yaitu Allah SWT yang Maha Pencipta dan Maha 
Pengatur. 

Penghormatan, antara ibadah dan tatakrama. 



Tuhan dan Makhluk  146 

Banyak sekali orang yang salah dalam memahami 
hakekat ibadah dan hakekat Ta'dzim (penghornatan). 
Mereka mencampur adukkan keduanya dan menyatakan 
bahwa, Ta'dzim apapun bentuknya, adalah ibadah kepada 
orang yang dihormatinya. Bagi mereka berdiri untuk 
menghormati, mencium tangan, berdiri ketika berziarah 
disamping makam Rasulullah dengan penuh rasa 
hormat, sopan santun dan Tawadlu', adalah perbuatan 
yang ekstrim, melewati batas, yang bisa menyebabkan 
penghambaan kepada selain Allah. Sungguh ini semua 
timbul dari kebodohan dan keras kepala, yang tidak 
diridlai Allah dan RasulNya, serta sangat bertentangan 
dengan ruh Syari'at Islam.  

Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang 
menjadi hamba Allah yang shaleh, para malaikat 
diperintah oleh Allah untuk bersujud kepadanya, sebagai 
bentuk penghormatan, karena Allah telah memberinya 
ilmu dan memilihnya (untuk menjadi khalifah) diantara 
sekian banyak mahluk. Allah SWT berfirman dalam surat 
al-Israa': 

ٔما ٔإ ًن َفضنذند  ٔما آلدن ِٛ اصمذ د  َم   ٔنٔإ م ُقِمٍنا ِلِمىنَ َِٟك اٖل ٔإبمِمٗمطن َقاهن َ َ صمـذ د  ِلىنـ
٘ح.   ٙم َكزحومتن  نَم ِنذنا اٖلِذ ٞنٖمَنَك   خنَمِقتن ِطٗمًٍا. َقاهن َ رن

Dan (ingatlah), tatkala kami berfirman kepada para malaikat: 
"Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu mereka sujud 
kecuali iblis. dia berkata: "Apakah Aku akan sujud kepada 
orang yang Engkau ciptakan dari tanah?"  Dia (iblis) berkata: 
"Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau 
muliakan atas diriku? (QS al –israa' 61-62) 
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 Dalam ayat yang lain Allah SWT befirman: 

                      
Menjawab Iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan 
saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".(QS al 
A'raaf 12) 

 Pada surat al Hijr Allah berfirman: 

                            
   

Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-
sama,Kecuali iblis. ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang 
sujud itu.(QS al Hijr 30-31) 

 Para malaikat 'Alaihim as Salam mau hormat 
kepada orang yang dihormati Allah SWT. Sementara iblis 
dengan kecongkakannya tidak mau bersujud kepada 
orang yang oleh Allah diciptakan dari tanah. Iblislah 
yang pertama kali mengukur agama dengan fikirannya, 
dengan ucapannya "saya lebih baik dari Adam". Iblis 
beralasan karena ia tercipta dari api, sementara Adam 
diciptakan dari tanah. Sehingga dengan kepongahannya 
iblis enggan hormat kepada Nabi Adam, dan menolak 
bersujud kepadanya.  Iblislah yang pertama kali 
melakukan kesombongan dan tidak mau menghormati 
orang yang dimuliakan Allah SWT. Sehingga karena 
kesombongannya kepada Nabi Adam, ia diusir dan 
dijauhkan dari rahmat Allah. Pembangkangan ini adalah 
hakekat ketakabburan kepada Allah. Karena sujud 
kepada Nabi Adam sebenarnya adalah bersujud kepada 
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Allah, karena itu atas perintahNya. Dan sujud itu hanya 
sebagai media bagi mereka, untuk memuliakan dan 
menghormati Nabi Adam AS. Padahal sebenarnya iblis 
adalah mahluk yang yang mengesakan Allah. Tapi itu 
tiada guna baginya. 

 Adapun dalil yang memperbolehkan 
penghormatan kepada orang-orang shaleh adalah firman 
Allah SWT yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf AS 
yang berbunyi: 

                 
Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. dan 
mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud. (QS. Yusuf 
100) 

 Sujud itu dilakukan sebagai bentuk 
penghormatan, dan pengagungan kepada Nabi Yusuf 
dari kedua orang tua dan saudara-saudarnya. Bersujud 
ke tanah yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi 

Yusuf, yang ditunjukkan Allah dalam firmanNya  "خزٔا" - 

barangkali hal itu diperbolehkan dalam syari'at mereka- 
atau yang dimaksud adalah seperti sujudnya malaikat 
kepada Nabi Adam, karena menghormati dan memulikan 
Nabi Adam, dan karena memenuhi perintah Allah, 
adalah takwil atas mimpi Nabi Yusuf. Karena mimpi 
seorang Nabi adalah wahyu. 

 Mengenai Nabi Muhammad SAW, Allah SWT 
telah menjelaskan tentang hak dirinya dalam firmanNya: 
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Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan 
(agama)Nya, membesarkan-Nya. (QS al Fath 8-9) 

 Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman: 

                    
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului 
Allah dan Rasulnya.(QS al Hujuraat 1) 

                         

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan 
suaramu melebihi suara nabi. (QS al Hujuraat 2) 

 Dalam ayat di atas Allah SWT melarang orang 
mukmin mendahului Nabi Muhammad dalam ucapan, 
dan berprilaku jelek dengan mendahuluinya ketika 
berbicara. Sahl ibn Abdillah berkata: janganlah kalian 
mengucapkan sesuatu sebelum Rasulullah 
megucapkannya. Maksudnya janganlah kalian semua 
memulai pembicaraan sebelum Rasulullah memulainya. 
Dan apabila ia mulai berbicara dengarkanlah dengan 
seksama. Kemudian Sahl ibn Abdillah mengatakan: orang 
mukmin dilarang mendahului dan terburu-buru dalam 
memutuskan satu kasus sebelum Rasulullah 
memutuskannya. Begitu juga orang mukmin dilarang 
mendahului Rasulullah dalam berfatwa mengenai satu 
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kasus, baik itu kasus peperangan ataupun yang lain yang 
ada hubungannya dengan agama, kecuali ada perintah 
dari Rasul. Kemudian Allah SWT mengingatkan agar 
orang-orang mukmin tidak melanggar perintah Allah di 
atas dalam firmanNya: 

           
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui.(QS al Hujuraat) 

 Assalimy menerangkan, maksud ayat di atas 
adalah: takutlah kalian semua kepada Allah SWT dari 
menyia-nyiakan hakNya dan meremehkan 
kehormatanNya. Karena Allah mendengar apa yang 
kalian ucapkan dan mengetahui apa yang kalian 
kerjakan. Kemudian Allah SWT melarang hambaNya 
yang mukmin untuk tidak meninggikan suaranya di atas 
suara Nabi Muhammad, sebagaimana hal itu dilakukan 
ketika mereka berbicara dengan sebagian yang lain. Ada 
yang berpendapat, janganlah kalian memanggil 
Rasulullah dengan namanya, sebagaimana kalian 
memanggil sebagian  yang lain dengan namanya. Abu 
Muhammad Makky berkata: janganlah kalian 
mendahului Rasulullah ketika berbicara, dan janganlah 
kalian kasar ketika berkomunikasi dengannya, dan 
jangan sampai kalian memanggilnya dengan namanya, 
sebagaimana kalian memanggil sebagian yang lain. Akan 
tetapi, muliakan dan agungkanlah dirinya, dan panggilah 
dirinya dengan panggilan yang paling beliau sukai, 
seperti wahai Rasulullah, wahai Nabiyallah. Ini sesuai 
dengan  firman Allah dalam ayat yang lain: 
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Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti 
panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). (QS 
an Nur 63) 

 Ada ulama lain yang mengatakan: yang dimaksud 
dengan ayat di atas adalah, janganlah kalian berbicara 
dengan Rasulullah kecuali ingin menggali pemahaman 
dari beliau. Kemudian Allah SWT mengancam dan 
memperingatkan bahwa barang siapa yang 
melanggarnya, maka semua amalnya akan lebur tiada 
berguna. Ayat ini diturunkan atas segolongan manusia, 
yang datang menemui Nabi, kemudian mereka 
memanggilnya dengan "wahai Muhammad, keluarlah 
temui kami!". Mereka sangat dicela oleh Allah SWT, 
dengan sebutan bodoh dan tidak berakal. 

 Umar ibn 'Ash berkata: tak seorangpun yang lebih 
aku cintai melebihi Rasulullah. Dan tak seorangpun yang 
lebih mulia dimataku dari dirinya. Aku tak mampu 
melihat semua kemuliaanya, seandainya aku diminta 
untuk menyifatinya, aku tak akan mampu 
melakukannya. Karena aku tak mampu melihat semua 
keagungannya. (HR Muslim dalam kitab Shahehnya, 
pada Kitab al Iman. Babu kaunil Islam Yahdimu Ma Qablahu). 

 Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Anas 
bahwa Rasulullah SAW keluar menemui sahabat 
Muhajirin dan sahabat Anshar yang sedang duduk-
duduk. Kemudian Rasulullah menuju Abu Bakar dan 
Umar. Tak seorangpun dari mereka berani 
memandangnya kecuali Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar 
dan Umar memandanginya, dan Rasulullah juga 
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memandangi keduanya. Kemudian Abu Bakar dan Umar 
tersenyum kepadanya, dan Rasulullah pun tersenyum 
kepada keduanya. 

 Usamah ibn Syarik meriwayatkan: aku 
mendatangi Rasulullah SAW, sementara sahabat-
sahabatnya berada disekelilingnya, seakan-akan di atas 
kepala mereka ada seekor burung. Dalam menyifati 
Rasulullah Usamah berkata: ketika Rasulullah berbicara, 
maka para sahabatnya yang duduk disekelilingnya 
menundukkan kepalanya, seakan-akan di atas kepala 
mereka bertengger seekor burung. 

Urwah ibn Mas'ud ketika diutus untuk 
menghadap Rasulullah oleh orang-orang Quraisy, pada 
tahun terjadinya perdamaian Hudaibiyah, dan melihat 
apa yang dilakukan sahabat kepada Rasulullah, begitu 
menghormatinya hingga tidak pernah Rasulullah 
berwudlu', kecuali mereka mati-matian berebut sisa air 
wudlu'nya. Dan ketika Rasulullah meludah atau 
berdahak, maka mereka segera mengambilnya dengan 
tangan mereka, dan mengusapkannya pada muka dan 
badan mereka, dan ketika ada sehelai rambut Rasulullah 
jatuh, maka para sahabat akan berebut untuk 
mengambilnya. Dan apabila Rasulullah memerintahkan 
sesuatu kepada mereka, maka akan segera 
dilaksanakannya, dan ketika Rasulullah berbicara, maka 
mereka tidak berani menyaringkan suara mereka, dan 
mereka tidak berani menatapnya, karena hormat 
kepadanya. Maka ketika kembali ke kaum Quraisy ia 
berkata: wahai bangsa Quraisy, aku sudah berkeliling 
mendatangi raja Kisra di singgasananya, kaisar Rum di 
kerajaannya, raja Najasyi di singgasananya, namun, demi 
Allah, aku tak pernah melihat penghormatan rakyat 
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kepada rajanya, sebagaimana penghormatan para sahabat 
kepada Muhammad.  

Dalam riwayat yang lain : aku tidak pernah 
melihat seorang raja, yang diagungkan oleh rakyatnya, 
sebagaimana diagungkannya Muhammad oleh sahabat-
sahabatnya, bahkan saya melihat ada satu kaum yang 
tidak tunduk pada rajanya sama sekali. 

Diriwayatkan dari Imam Thabrani dan Ibnu 
Hibban dalam kitab shahihnya, Usamah ibn Syarik RA 
berkata: kami sedang duduk di samping Rasulillah SAW, 
seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Tak 
seorangpun dari kami yang berani berbicara. Tiba-tiba 
ada sekelompok manusia datang menemuinya, dan 
bertanya: siapakah hamba yang paling dicintai Allah 
SWT? Rasulullah menjawab "orang yang paling baik 
akhlaknya". (sebagimana dalam kitab at Targhib vol. 4 
hal. 187). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Thabarani 
dengan perawi yang bisa dipertanggung jawabkan 
keshahihannya. 

Diriwayatkan dari Abu Ya'la dan ia menyohehkan 
hadis ini, dari Barro' ibn 'Azib, ia berkata: aku ingin 
bertanya sesuatu pada Rasulullah SAW, namun aku 
harus menundanya hingga dua tahun, karena kharisma 
beliau. 

Diriwayatkan dari Iman al Baihaki, dari imam az 
Zuhry, beliau berkata: salah seorang sahabat anshar yang 
tidak aku curigai (kejujurannya) menceritakan hadis 
padaku, bahwa Rasulullah SAW ketika berwudlu' atau 
berdahak, maka para sahabat berebut untuk mengambil 
dahaknya, untuk kemudian diusapkan kemuka dan 
seluruh kulitnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada 
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mereka "kenapa kalian melakukan semua ini"? mereka 
menjawab "kami mengharap barakah". Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda: barang siapa ingin dicintai 
Allah, jujurlah ketika berbicara,,tunaikanlah amanah yang 
diembankan dan jangan menyakiti tetangga. 
(sebagaimana dalam kitab al Kanzu vol. 8 hal. 228) 

Kesimpulannya, ada dua perkara penting yang 
harus diperhatikan. Yang pertama adalah wajib bagi kita 
mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan menjunjung 
pangkatnya melebihi mahluk yang lain. Yang kedua 
memurnikan sifat Rububiyah (ketuhanan), dan meyakini 
bahwa Allah SWT Maha Esa Dzat, sifat dan 
pekerjaanNya. Barang siapa meyakini ada mahluk yang 
bersekutu dengan Allah maka ia telah musyrik, 
sebagaimana orang-orang yang meyakini ketuhanan 
berhala-berhala, dan berhak untuk disembah. Barang 
siapa yang merendahkan sedikitpun pangkat Rasulullah, 
maka ia telah durhaka atau bahkan kafir. Adapun orang 
yang sungguh-sungguh dalam mengagunggkan 
Rasulullah SAW, dengan segala bentuk penta'dziman, 
tanpa menyifatinya dengan sedikitpun sifat ketuhanan, 
maka ia telah berada di jalan yang benar, serta telah 
menjaga dimensi ketuhanam dan dimensi kerasulan 
secara bersamaan. Sungguh ini bukanlah pandapat yang 
berlebihan. 

Ketika dalam ucapan seorang mukmin terdapat 
penyandaran kepada selain Allah, maka hal itu harus 
dilarikan ke Majaz 'Aqly, karena tak ada celah untuk 
mengkafirkannya. Toh Majaz 'Aqly dipakai dalam al 
Quran dan hadits. 

Media Kemusyrikan. 
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 Banyak sekali yang salah dalam memahami 
hakekat Wasithah (perantara). Dengan serampangan 
langsung memvonis bahwa hal itu adalah kafir. Dengan 
seenaknya mereka mengatakan, bahwa orang yang 
menggunakan Wasithah, bagaimanpun bentuknya, maka 
ia telah menyekutukan Allah, yang tak ada bedanya 
dengan perilaku orang-orang musyrik yang beralasan 
dengan: 

                
Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka 
mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya. 

 Alasan yang mereka lontarkan ditolak, karena 
mereka telah menggunakan ayat sebagai dalil dalam 
tempat yang salah. Ayat yang mereka gunakan sebagai 
dalil, jelas-jelas mengingkari penyembahan orang-orang 
musyrik pada berhala, yang dianggapnya sebagai tuhan 
selain Allah. Kemudian mereka menyekutukannya 
dengan Allah dalam sifat ketuhanan, dan menyatakan 
bahwa ibadah mereka kepada berhala-berhala itu, agar 
mereka bisa lebih dekat kepada Allah SWT. Kekafiran 
dan kemusyrikan mereka semata-mata karena mereka 
menyembah berhala dan karena mereka telah meyakini 
adanya tuhan selain Allah SWT. 

Masalah sudah dijelaskan panjang lebar dalam 
pembahasan ayat 

                
kesimpulan yang bisa diambil dari ayat tersebut adalah 
bahwa Wasithah (perantara) dibagi menjadi dua. Yang 
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pertama adalah Wasithah Syirkiyah, yaitu media yang 
mejerumuskan penggunanya kedalam kemuyrikan. Yang 
kedua adalah Wasithah Imaniyah, yaitu media yang 
penggunanya tetap dalam keimanan. Atau katakanlah 
Wasithah yang disembah dan Wasithah yang dicintai, atau 
Wasithah yang dilarang dan Wasithah yang disyari'atkan. 

 Yang pertama, yaitu Wasithah Syirkiyah yang 
disembah dan dilarang, adalah media yang digunakan 
oleh orang-orang musyrik yang mereka yakini bahwa ia 
bisa mendekatkan mereka pada Allah SWT, sehingga 
mereka menjadikan amal, ucapan, doa, nadzar, 
sembelihan dan lainnya sebagai ibadah kepada berhala-
berhala yang dianggapnya sebagai tuhan. 

 Sudah maklum kiranya, kalau segala perbuatan, 
ucapan, tidak akan dianggap ibadah, kecuali dibarengi 
dengan keyakinan ketuhanan. Atau setidaknya terdapat 
keyakinan adanya sebagian kekhususan tuhan yang 
dimiliki oleh apa yang mereka sembah. Memang benar, 
para penyembah berhala itu meyakini bahwa berhala-
berhala itu tidak bisa mencipta, memberi rizki, mengatur 
semua urusan, akan tetapi mereka telah menetapkan 
sebagian kekhususan tuhan pada berhala mereka, yaitu 
berhala-berhala itu dengan sendirinya punya kehendak 
yang pasti terlaksana bagi penduduk bumi. Seperti 
kehendak menjadikan  manfaat, mudlarat, memberi, 
mencegah, bersekutu dengan Allah dalam ketuhanan dan 
bisa memberi syafaat bagi mereka. Allah SWT berfirman: 
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Katakanlah: "Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) 
selain Allah, Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan 
untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula 
memindahkannya." (QS al Israa' 56) 

 Ayat ini menjadi dalil bahwa doanya orang 
musyrik dibarengi dengan keyakinan berhala-berhala 
punya sifat ketuhanan yang bisa memberi manfaat dan 
mudlarat. 

 Adapun Wasithah  yang kedua adalah Wasithah 
Imaniyah, yaitu Wasithah yang dianjurkan dan 
disyariatkan serta dipuji. Karena di atasnya terdapat 
syariat semua agama tauhid, dan di atasnya pula 
dibangun segala urusan mahluk. Sehingga wasithah ini 
wajib keberadaannya. 

 Diantara Wasithah yang kedua ini, adalah utusan 
Allah, para nabi, dan malaikat serta semua perantara 
yang kita diperintah untuk merujuk kepadanya, dan 
bertawassul kepada Allah melalui dirinya. Sebagai 
manifestasi rasa cinta dan kasih sayang, bukan sebagai 
penyembahan dan keyakinan sebagai tuhan, dimana 
didalamnya terdapat tawassulnya orang yang 
mengesakan Allah, yang menjadikan para nabi dan 
orang-orang shaleh, sebagai perantara antara mereka dan 
Allah SWT, demi tercapainya semua hajat dan mendapat 
syafaatnya kelak. 

 Mereka tidak menjadikan para nabi, orang-orang 
shaleh, kecuali hanya sebatas perantara saja, tanpa ada 
niat menyembah dan beribadah kepada para nabi dan 
yang lainnya. Mereka juga tidak punya keyakinan bahwa 
para nabi dan orang-orang shaleh itu adalah tuhan. 
Sebagaimana mereka juga tidak meyakini ada dzat selain 
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Allah yang mampu bertindak dengan sendirinya. Yang 
mereka lakukan murni hanya menjadikan para nabi dan 
orang-orang shaleh itu sebagai media untuk memohon 
kepada Allah, dengan tetap memurnikan Allah sebagai 
Tuhan dan dalam beribadah, dengan keyakinan hanya 
Allahlah Dzat yang bisa memberi manfaat dan mudlarat. 

 Bukankah sudah jelas, ketika Allah memerintah 
umat muslim untuk menghadap Kakbah, setiap 
beribadah mereka menghadap ke Kakbah, dan 
menjadikannya sebagai kiblat. Hal itu bukan berarti 
mereka menyembah Kakbah. Begitupun dengan 
penciuman Hajar Aswad, murni ibadah kepada Allah dan 
murni karena mengikuti sunnah rasul. Seandainya ada 
orang muslim yang niat beribadah kepada Kakbah dan 
HajarAswad, niscaya sudah musyrik seperti penyembah 
berhala. 

 Inilah Wasithah yang wajib keberadaanya, yang 
tidak menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Perlu 
diketahui, tidak semua orang yang menjadikan perantara 
antara dirinya dengan Tuhannya, divonis sebagai orang 
yang musyrik. Karena kalau tidak, niscaya semua 
manusia telah jatuh dalam kubangan kemusyrikan. 
Karena semua urusan mereka tidak bisa lepas dari 
perantara.  

Nabi Muhammad menerima al Qur'an melalui 
Jibril. Jibril adalah perantara bagi Nabi Muhammad. Nabi 
Muhammadpun adalah perantara paling pokok bagi para 
sahabat. Mereka selalu berkeluh kesah dan meminta 
pertolongan dari beliau dalam setiap kesusahan yang 
menimpa mereka. Mereka bertawassul melalui dirinya 
dan selalu  minta doa dari Nabi Muhammad SAW. 
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Menghadapi para sahabat itu, sekalipun Nabi 
Muhammad tidak pernah mengatakan: "kalian telah 
kufur, kalian telah musyrik, karena kalian telah mengadu 
dan memohon padaku, padahal itu tidak boleh. 
Berdoalah, mohonlah  langsung kepada Allah, karena 
Allah lebih dekat pada kalian semua daripada aku". 
Tidak, sungguh sekalipun Nabi tidak pernah 
mengucapkan yang demikian. Malah Nabi membiarkan 
dan mendoakan  mereka. Hal itu karena Nabi memahami 
bahwa para sahabat tahu, bahwa hakekatnya yang 
memberi, yang mencegah adalah Allah SWT. Sementara 
apa yang diberikan Nabi Muhammad adalah anugerah 
dan atas izin Allah SWT. Hal ini telah dijelaskan oleh 

Rasulullah dalam sabdanya:      امنـا اٌـا القاصـي ٔاهلل وعـط  (aku 

hanya sebatas membagi, yang memberi adalah Allah SWT).  

Jelaslah sudah bahwa menyifati seseorang dengan 
ungkapan, ialah orang yang menghilangkan kesusahan, 
yang memenuhi semua kebutuhan, dalam arti ia adalah 
perantara dalam hilangnya kesusahan dan terpenuhinya 
semua kebutuhan, boleh-boleh saja. Lantas bagaimana 
kalau yang disifati demikian adalah manusia paling 
agung, raja diraja, yang menjadi pimpinan di dunia dan 
di akherat? Bukankah beliau telah bersabda: barang siapa 
meringankan beban dunia dari seorang mukmin………dst. 
Disini disebutkan bahwa orang mukmin bisa 
meringankan beban. 

Bukankah dalam hadis yang lain Rasulullah 
bersabda: barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, 
maka aku akan berdiri disanping timbangannya (ketika 
dihisab), kalau amal baiknya lebih banyak maka…………, kalau 
tidak, maka aku akan memberikan syafaat padanya. Dalam 
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hadis inipun Nabi menerangkan bahwa seorang bisa 
memenuhi kebutuhan mukmin yang lain. 

Dalam hadis-hadis yang lain banyak diterangkan 
sebagaimana di atas. Diantaranya: barang siapa menutupi 
aib seorang muslim maka……… dst 

Sesungguhnya Allah memiliki mahluk,dimana manusia 
akan selalu mengadu kepada mereka akan kebutuhannya. 

Allah akan selalu menolong hambanya selama ia selalu 
menolong saudaranya yang lain. 

Barang siapa menolong orang yang teraniaya, maka 
Allah akan menulis baginya Sembilan puluh tiga kebaikan. 
(HR. Abu Ya'la, Bazzar dan al Baihaqy) 

Dalam banyak hadis di atas dikatakan, bahwa 
seorang mukmin adalah penolong, memenuhi kebutuhan, 
menutupi aib, dan yang lainnya. Padahal hakekatnya 
yang melakukan semua itu adalah Allah SWT. Akan 
tetapi ketika seorang mukmin tadi statusnya adalah 
perantara, maka sah-sah saja kalau semua pekerjaan tadi 
dialamatkan padanya. 

Banyak sekali hadis Nabi yang menerangkan 
bahwa Allah mencegah turunnya azab kepada penduduk 
bumi, karena banyaknya orang yang berIstighfar dan 
banyaknya orang yang meramaikan masjid. Begitupun 
Allah memberikan rizki dan pertolonganNya kepada 
penduduk bumi, karena mereka. 

Diriwayatkan dari Imam thabrani dalam al Kabir 
dan al Baihaqy dalam kitab Sunannya, dari Mani' ad-
Dailamy RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"seandainya semua hamba Allah sudah tidak ada yang rukuk, 
dan sudah tidak ada lagi bayi-bayi yang menyusu, dan sudah 
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tidak ada lagi hewan yang digembalakan, niscaya akan turun 
atas kalian azab yang menghancurkan". 

Diriwayatkan dari Imam Bukhary dari Sa'ad ibn 
Abi Waqsh RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 
kalian tidak akan diberi pertolongan dan rizki, kecuali karena 
adanya orang-orang lemah diantara kalian. 

 Diriwayatkan dari Iman Tirmidzi yang 
dishahihkan oleh Imam al Hakim dari sahabat Anas RA, 
bahwa Rasulullah bersabda: semoga kamu diberi rizki 
disebabkan saudaramu. 

 Dirwayatkan dari Abdillah ibn Umar RA, 
Rasulillah SAW bersabda: Allah SWT mempunyai mahluk, 
yang diciptakan untuk keperluan umat manusia. Semua 
manusia akan mengadu kepadanya dalam semua kebutuhannya, 
mereka adalah  orang-orang yang selamat dari azab Allah SWT. 
(HR at Thabrani dalam kitab al Kabir serta Imam Abu 
Na'im dan Imam al Qadla'i). Dan hadis ini adalah hadis 
Hasan. 

 Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdillah RA, bahwa 
Rasullulah SAW bersabda: "Allah  SWT akan berbuat baik 
kepada seorang muslim, karena ia telah berbuat baik kepada 
anak, cucu, keluarga kecilnya dan keluarga-keluarga yang ada 
di sekitarnya. Mereka akan tetap berada dalam lindungan 
Allah, selama orang itu berada di sekitar mereka". Ibnu Jarir 
meriwayatkan hadis ini dalam tafsirnya vol 2 hal. 341. 
Sementara Imam Nasa'i meriwayatkannya pada bab 
Mawa'idz , dalam kitab as Sunan al Kubraa sebagaimana 
dalam kitab Tuhfah vol 13 hal. 385. Seluruh perawi hadis 
ini adalh perawi yang shahih, kecuali guru Imam Nasa'i, 
beliau adalah orang yang dipercaya tapi masih 
dipertentangkan. 
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 Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Rasulullah 
SAW bersabda: "sesungguhnya Allah akan melindungi 
seratus keluarga dari cobaan dengan adanya seorang tetangga 
muslim yang shaleh". Kemudian Ibnu Umar membacakan 
firman Allah: 

              
Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat 
manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. ( 
Qs al Baqarah 251) 

 Diceritakan dari Tsauban dalam hadis Marfu'nya. 
Ia berkata: dalam diri kalian terdapat tujuh orang, karena 
mereka kalian akan mendapat pertolongan, dan 
disebabkan mereka pula, kalian akan diberi hujan dan 
rizki, hingga tiba saatnya hari kiamat. 

 Diriwayatkan dari 'Ubadah ibn  Shamit RA bahwa 
Rasulullah bersabda: "Wali Abdal dalam umatku ada tiga 
puluh orang. Disebabkan mereka kalian diberi rizki, disebabkan 
mereka pula kalian akan diberi hujan dan pertolongan". 
Qatadah berkata: "sesungguhnya aku mengharap semoga 
Hasan Al-Bashry termasuk dari mereka". (HR Thabrani) 

 al Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan keempat hadis 

ini, dalam tafsirnya pada firman Allah SWT  ٕماَل  الٓمـِْ  دنِفع  ٔنَل
 dalam surat al Baqarah. Dan hadis-hadis ini bisa الٍحـاظن 

dijadikan hujjah. Dan secara keseluruhan semua hadis ini 
adalah shahih. 

 Diriwayatkan dari Anas RA, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: "bumi ini tidak akan pernah sepi dari empat 
puluh orang laki-laki, yang seumpama khalilullah (Ibrahim). 
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Karena mereka kalian diberi hujan, dan karena mereka pula 
kalian diberi pertolongan. Dan tidak akan mati salah satu dari 
mereka, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang 
lain".(HR at Thabarani dalam kitab al Ausath dan 
sanadnya adalah sanad Hasan. Diambil dari kitab Majma' 
az Zawa'id vol. 10 hal. 62) 

 

Perantara yang agung 

 Pada hari yang membingungkan, dimana manusia 
digiring untuk mempertanggung jawabkan  
perbuatannya,  yaitu hari pengEsaan kepada Allah, hari 
pembuktian keimanan, dimana pada hari itu 'Arsy 
diperlihatkan, pada saat itulah akan terlihat keutamaan 
Wasithah 'Udzma (perantara yang agung), pemegang panji 
yang diikat, yang mempunyai pangkat terpuji dan telaga 
yang disinggahi, yang memberi syafaat dan yang 
diterima syafaatnya, dan tidak akan menyia-nyiakan 
tanggungannya, bagi orang yang telah dijanjikannya, 
bahwa ia tidak akan dirugikan, dan disusahkan, dan 
tidak akan menelantarkan umatnya, pada hari itu semua 
mahluk akan berbondong-bondong datang kepadanya, 
meminta syafaatnya. Kemudian ia berdiri dengan jubah 
kebaikan dan mahkota kemuliaan ,yang digambarkan 
dalam firman Allah SWT "Wahai Muhammad, angkat 
kepalamu, syafaatilah, karena syafaatmu diterima. Mintalah 
karena permintaamu akan dikabulkan". 

 

Substansi Paham Asy'ary 

 Banyak sekali orang Islam yang belum memahami 
madzhab Asy'ari. Mereka tidak tahu siapa itu As'ariyyah? 
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Bagaimana metedologinya dalam 'Aqidah? Mereka tidak 
enggan mengatakan golongan ini telah tersesat, keluar 
dari Islam dan menjadi atheis. 

 Ketidakfahaman mereka tentang paham As'ariyah 
inilah, yang menjadi penyebab hancurnya persatuan ahli 
sunnah. Sampai-sampai mereka menggolongkan 
kelompok ini, pada kelompok yang sesat. Tidak habis 
fikir rasanya, bagaimana bisa mereka menyamakan 
antara golongan yang beriman dan golongan yang sesat? 
Bagimana bisa mereka menyamakan antara ahlu sunnah 
dan golongan ekstrimis muktazilah? Padahal mereka 
adalah kelompok Jahmiyah.  

 Allah SWT berfirman dalam surat al Qalam: 

                  

Maka apakah patut kami menjadikan orng-orang Islam itu 
sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir) . atau 
Adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu 
mengambil keputusan? (QS al Qalam 35-36) 

 Golongan Asy'ariyyah adalah imam-imam yang 
menjadi petunjuk bagi para ulama Islam, yang ilmunya 
sudah memenuhi bumi dari ujung barat sampai ujung 
timur. Semua orang telah berkonsensus akan keutamaan, 
keilmuan dam keagamaan mereka. Mereka adalah 
pembesar-pembesar ulama Ahli sunnah yang bisa 
menghentikan kesewenang-wenangan golongan 
Mu'tazilah. 

 As'ariyah adalah orang-orang yang dikatakan 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: "Ulama adalah para 
pelindung ilmu agama, sedangkan Asy'ariyyah adalah 
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para pelidung 'Aqidah dan pokok-pokok agama". (al 
Fatawi vol. 4) 

 Asy'ariyyah adalah golongan para ahli hadis, ahlu 
fikih. ahli tafsir, yang diakui dunia, seperti Syaikh Ahmad 
ibnu Hajar al Asqalani, ulama yang menjadi rujukan para 
ahli hadis, yang mengarang kitab Fathul Bari 'ala Syarh al 
Bukhari, yang menjadi rujukan ulama di seluruh dunia. 
Imam Nawawi, yang menjadi pijakan ulama ahli sunnah, 
pengarang kitab Syarh Shahih Muslim, dan kitab-kitab lain 
yang sudah mendunia. Imam al Qurthubi, seorang tokoh 
tafsir, yang salah satu tafsir karangannya adalah al Jami' li 
Ahkamil Qur'an. Syaikhul Islam Ibnu Hajar al Haitami 
yang mengarang kitab az Zawajir 'an Iqtirafi al Kaba'ir. 
Syaikh Zakaria al Anshari, seorang ulama fikih dan hadis. 
Imam Abu Bakar al Baqilani, Imam al Qasthalani, Imam 
an Nasafi, Imam as Syirbini, Abu Hayyan an Nahwi, yang 
mengarang kitab tafsir al Bahrul Mukhith, Imam Ibnu Jazi, 
yang mengarang kitab kitab at Tashiil fi Ululumi at Tanziil, 
dan yang lain. Mereka semua adalah ulama yang 
berideologi Asy'ariyyah. 

bila kita mau menghitung para ulama yang 
termasuk golongan Asy'ariyyah, baik itu dari kalangan 
ahli Hadits, Tafsir, Fikih, maka akan memerlukan berjilid-
jilid buku untuk menyebutkan mereka satu-persatu. 

Semestinya yang kita lakukan adalah 
menyerahkan kebaikan kepada pemiliknya, dan berusaha 
untuk mengetahui keutamaan para ulama, yaitu orang-
orang yang telah menghabiskan hidupnya untuk 
berkhidmad kepada Syari'at yang  dibawa oleh Nabi 
Muhammad SAW. 
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Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari kita, 
sementara dengan beraninya para ulama dan para Salaf 
as Shaleh kita tuduh sebagai orang yang telah 
menyimpang dari kebenaran. Bagaimana pula Allah akan 
membukakan pintu ilmu bagi kita, dalam mendalami dan 
memahami karya-karya mereka. Sementara kita sudah 
terlanjur yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang 
telah menyimpang dari aturan Islam. 

Kalaulah boleh saya bertanya, pada era modern 
ini, masih adakah cendikia, baik itu doktor atau para 
jenius lainnya, yang menyamai Syaikh al-Islam Ibnu Hajar 
al Asqalany, Imam Nawawy, yang mengabdikan diriya 
untuk Sunnah Nabi yang suci. Radliyallahu 'anhumaa. 

Bagaimana kita bisa menuduh keduanya -begitu 
juga golongan Asy'ari yang lainnya- telah tersesat, 
sementara kita sangat mambutuhkan ilmu mereka?. Dan 
bagaimana mungkin kita bisa menerima ilmu-ilmu dari 
mereka, apabila mereka sesat?. Sementara Imam Ibnu 
Sirin berkata: "ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari 
mana kalian mengambil agama kalian". 

Tidakkah sebaiknya, para penuduh tersebut 
mengatakan, bahwa sebetulnya para pengikut Imam 
Asy'ary  sudah melakukan ijtihad, tetapi mereka telah 
keliru dalam penakwilan sifat-sifat Allah. Alangkah lebih 
baiknya lagi kalau mereka tidak usah melakukannya, 
sebagai ganti atas tuduhan yang telah mereka lakukan, 
dan rasa benci kepada orang-orang  yang telah 
menganggap para pengikut Imam Asy'ari adalah 
golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. 

Kalau Imam Nawawi, Imam Asqalani, Imam 
Qurtubi, Al- Baqilani, Fahrur Rozi, Al- Haitami, Zakaria 
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al- Anshari dan yang lain, para ulama terkemuka yang 
benar-benar ahli dalam menentukan baik buruknya 
sesuatu, bukanlah termasuk golongan ahli sunnah, terus 
siapakah yang dinamakan ahli sunnah? 

Saya mengajak para da'i agar  takut kepada Allah 
dalam menilai umat Muhammad SAW, khususnya para 
ulama yang sangat terkemuka. Karena umat Muhammad 
adalah umat terbaik sampai hari qiamat. Dan tidak akan 
ditemukan kebaikan pada diri kita, ketika kita sudah buta 
akan pangkat dan keutamaan ulama kita.6 

 

Hakekat yang tak perlu dibahas 

Banyak sekali permasalahan aqidah yang oleh 
Allah, kita tidak diperintah untuk membahasnya. Namun 
masih ada sebagian ulama yang membahasnya. Dan 
menurut saya, justru pembahasan itu akan 
menghilangkan kemuliaan dan kesakralan masalah 
tersebut. Hal itu seperti perbedaan ulama dalam 
menyikapi melihatnya Nabi Muhammad SAW kepada 
Allah SWT, seperti apa bentuk dan cara Nabi melihatNya. 

Perdebatan panjangpun terjadi antara ulama 
dalam menyikapi permasalahan tersebut. Ada yang 
berasumsi bahwa Nabi Muhammad melihat Allah 
dengan mata hatinya, dan ada yang berpendapat melihat 
dengan kedua matanya secara langsung. Dan masing-
masing mengeluarkan dalil untuk memperkuat 
argumentasinya.  Akan tetapi menurut saya, hal itu 
adalah perbuatan yang sia-sia dan tak berfaedah. Malah 

                                                 
6 Lihat apa yang ditulis Syaikh al Allamah Muhammad Ali as Shabuni 
dalam pembahasan yang panjang tentang golongan As'ariyah. 
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menimbulkan dlarar (bahaya) yang lebih besar. 
Khususnya ketika hal itu sampai ke telinga orang awam. 
Maka pasti hanya akan menimbulkan keragu-raguan di 
hatinya. 

Toh padahal, seandainya kita diam saja, kita 
biarkan permasalahan tersebut apa adanya, niscaya 
kesakralannya tidak akan hilang dari hati kita. Cukuplah 
kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah melihat 
tuhannya. Bagaimana hakekatnya, kita tidak usah 
berpolemik dengan itu. Karena hanya Nabi Muhammad 
dan Allah yang mengetahuinya. 

 

Perbicaraan Allah dengan Nabi Musa AS ( وكلم اهلل موسى
 ( تكليما

Diantara hakekat yang seharusnya tidak perlu 
dibahas dan terus menjadi polemik panjang antar ulama 
adalah, pembahasan tentang hakekat kalam Allah. 
Perdebatan besarpun terjadi dalam hal tersebut. Ada 
yang berpendapat bahwa Kalam Allah adalah kalam nafsi. 
Yang lain mengatakan bahwa Kalam Allah juga 
menggunakan suara dan huruf. Saya yakin bahwa 
sebetulnya mereka melakukan itu, semata-mata untuk 
menyucikan Allah, dan menjauhkan Allah dari segala 
bentuk persekutuan. 

Kalamullah adalah sesuatu yang sudah tetap dan 
pasti, yang tidak bisa diingkari lagi. Karena dari satu sisi 
hal itu tidak bisa menafikan kesempurnaan sifat 
keilahianNya. Sementara dari sisi yang lain semua sifat-
sifat Allah yang ada dalam al-qur'an wajib diimani dan 
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ditetapkan. Karena tak seorangpun tahu tentang hakekat 
Allah kecuali Allah sendiri. 

Asumsi saya, cukuplah hakekat sifat kalam Allah 
ditetapkan tanpa harus mendalami bagaimana cara dan 
bentuknya. Kita yakini dan tetapkan bahwa Allah bersifat 
kalam (berbicara). Cukup kita berkata: ini adalah sifat 
kalam Allah dan Allah Dzat yang  berbicara, tanpa harus 
berfikir sesuatu yang lain, apakah kalam Allah itu kalam 
Nafsi atau tidak? Atau apakah kalam Allah itu 
menggunakan huruf atau suara ataukah tidak?. Karena 
semua itu hanyalah pekerjaan orang-orang yang suka 
memutar lidah, yang tak pernah dilakukan oleh Nabi 
Muhammad SAW. Mengapa kita harus melakukan 
sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh beliau? 
Bukankah ini adalah sejelek-jelek bid'ah? Subhanallah ini 
adalah satu kebohongan besar.  

Biarlah hakekat dari semua itu dijelaskan 
langsung oleh Rasulullah, nanti ketika kita berkumpul 
dengan beliau di hadapan Allah SWT. Cukuplah imani 
semua itu apa adanya, tanpa harus mendalami 
bagaimana cara dan bentuknya. 

 

Nabi Muhammad bisa melihat dari arah belakang 
sebagaimana dari depan 

Diantara yang menjadi perdebatan panjang antar 
ulama, yang seharusnya tidak perlu dilakukan adalah 
pembahasan tentang hakekat sabda Nabi Muhammad : 

وـاو٘   إٌ٘  راكي وـَ خمفـ٘ كىـا  راكـي وـَ         ( aku bisa melihat 

engkau dari belakang sebagaimana aku melihatmu dari depan ). 
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Ada yang berpendapat bahwa Allah telah 
menciptakan dua mata untuk Nabi Muhammad di arah 
belakang. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa Allah 
menciptakan kekuatan khusus pada kedua mata Nabi 
Muhammad sehingga  dengan kekuatan tersebut, beliau 
bisa menembus dan bisa melihat apa yang ada di 
belakangnya. sebagian lagi berpendapat, bahwa Allah 
memindah apa yang ada dibelakangnya sehingga tampak 
di depannya. Sungguh ini semua hanyalah pekerjaan 
orang-orang yang suka berpanjang lidah, yang hanya 
akan menjadikan hakekat sabda nabi, kurang keindahan 
dan kesakralannya, dan keagungannya pun akan hilang 
dari hati kita. 

Adapun keberadaan Nabi Muhammad bisa 
melihat dari belakang sebagaimana beliau melihat dari 
depan, itu adalah kenyataan yang benar adanya, dan tak 
bisa diingkari lagi. Sebagaimana telah disabdakan 
langsung oleh beliau sendiri. Akan tetapi apa yang saya 
maksud dan saya serukan, adalah supaya kita meyakini 
dan menetapkan kenyataan tersebut apa adanya, tanpa 
harus mencari tahu bagaimana cara dan bentuknya. Kita 
wajib percaya dan yakin bahwa hal itu mungkin terjadi 
dengan cara melihat mu'jizat yang dimiliki oleh Nabi 
Muhammad. Dimana, dengan mu'jizat yang yang keluar 
dari kebiasaan manusia, semua pertanyaan akan sebab 
musabab terjadinya hakekat penglihatan beliau akan 
hilang dengan sendirinya. Dan akan terlihat nyata 
kekuasaan Allah yang absolut dan semua keistimewaan 
yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. 
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Penjelmaan Malaikat Jibril  sebagai manusia 

Polemikpun terjadi ketika para ulama membahas 
bagaimana proses penjelmaan malaikat Jibril berbentuk 
manusia, ketika menyampaikan wahyu kepada 
Rasulullah. Sementara jasad aslinya sangatlah besar dan 
menakutkan.  

Ada yang berpendapat bahwa Allah 
menghilangkan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. 
Yang lain berpendapat berbeda, bahwa bagian tubuh 
malaikat Jibril digabung dengan bagian tubuh yang lain, 
sehingga menjadi kecil. Menurut saya semua itu adalah 
pekerjaan yang hanya buang-buang energi saja, sama 
sekali tak ada manfaat dalam pengkajiannya. Cukuplah 
kita meyakini bahwa Allah punya kuasa untuk 
melakukan itu, dan hal itu betul-betul terjadi, 
sebagaimana telah banyak disaksikan oleh para sahabat 
Nabi. Tidak penting bagi kita, mengetahui bagaimana 
caranya Malaikat Jibril berubah bentuk dari jasad aslinya 
hingga menjelma menjadi seorang manusia.  

Saya sangat berharap dan menyerukan kepada 
adik-adik yang sedang menuntut ilmu, agar membiarkan 
hakekat penjelmaan Jibril apa adanya, tanpa harus 
bersinggungan dengan polemik yang terjadi antara para 
ulama, supaya keagungan dan kesakralannya tetap 
terjaga di hati.  

 

PENUTUP 

Aqidah Islam 

Setelah apa yang kita pelajari dari depan, kita tahu 
dan yakin, serta beriman bahwa tiada tuhan selain Allah, 
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yang tiada sekutu bagiNya, tuhan yang agung, Raja 
segala raja, hanya kepada-Nya-lah manusia menyembah. 
Yang tiada permulaan dalam wujudNya dan tiada akhir 
dalam keberadaanNya. Abadi dan menjadi satu-satunya 
tempat bergantung bagi semua mahluk. 

                  
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada 
seorangpun yang setara dengan Dia."(QS al Ikhlash 3-4) 

              
Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Allah, dan Dia-lah 
yang Maha mendengar dan Melihat.(QS as Syuraa 11) 

Bahwa sesungguhnya Allah tidak bertempat dan 
berwaktu, serta tidak berarah, juga tidak ada sesuatu 
yang menyerupainya. Adapun  Istiwa'Nya  di 'Arsy 
sebagiamana disabdakan, itu sesuai dengan apa yang 
Allah kehendaki, yaitu Istiwa' yang pantas dengan 
keagunganNya. Berbeda dengan bertempatnya mahluk 
pada satu tempat. 

Bahwa sesungguhnya Allah SWT dekat dengan 
segala sesuatu yang ada. Allah lebih dekat pada manusia 
dari pada urat leher. Allah adalah Dzat yang selalu 
mengawasi dan menyaksikan, yang hidup dan terus 
menerus mengurus mahluknya. 

          
Tidak mengantuk dan tidak tidur. 
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Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak 
(untuk menciptakan) sesuatu, Maka (cukuplah) dia Hanya 
mengatakan kepadanya: "Jadilah!" lalu jadilah ia.(QS al 
Baqaraah 117) 

                    
Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala 
sesuatu.(QS az Zumar62) 

Bahwa sesungguhnya Allah adalah Dzat yang 
maha kuasa dan maha mengetahui segalanya. 

          
Dan Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi 
segala sesuatu.(QS at Thalaaq 12) 

       
Dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu.(QS al Jin 
28) 

                     
Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah 
(atom) di bumi ataupun di langit. ( QS Yunus 61) 
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Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang 
keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa 
yang naik kepada-Nya dan Dia bersama kamu di mana saja 
kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu 
kerjakan.(QS al Hadid 4) 

                 
Maka Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih 
tersembunyi.(QS Thaahaa 7) 

                                  
                          

Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan 
tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia 
mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam 
kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang 
kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh 
Mahfudz)" (QS al An'am 59) 

Segala sesuatu atas kehendak dan dalam 
pengaturanNya 

Tak akan pernah ada kebaikan, kejelekan, 
kemanfaatan, kemudlaratan kecuali semua itu atas qadla' 
dan kehendakNya. Apa yang Allah kehendaki pasti 
terjadi. Dan apa yang tak dikendakiNya tak akan pernah 
terwujud. Toh seandainya semua mahluk berkumpul 
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untuk menggerakkan sebiji zarroh,  atau menjadikannya 
diam, tanpa kehendak Allah, mereka tak akan mampu 
melakukannya. 

Bahwa sesungguhnya Allah adalah Dzat yang 
maha mendengar dan melihat, yang berbicara dengan 
kalam yang Azali yang berbeda dengan kalamnya 
mahluk. 

al- Qur'an adalah kalamullah yang Qadim, dan 
merupakan salah satu kitabNya yang diturunkan kepada 
nabi dan rasulNya yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Allah adalah Dzat yang menciptakan segala 
sesuatu, yang memberi rezeki dan yang mengaturnya, 
sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Yang berkuasa 
penuh di kerajaanNya, hingga tak ada yang mampu 
menolak dan menentang keinginanNya. Memberi, 
mencegah, mengampuni, menyiksa, kepada siapapun 
yang Ia kehendaki. 

           
Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan 
merekalah yang akan ditanyai.(QS al Anbiya' 23) 

Allah adalah Dzat yang sangat bijaksana dalam 
segala perbuatanNya, adil dalam segala keputusanNya, 
tidak pernah melakukan kedzaliman, dan tak ada 
satupun kewajiban bagiNYa kepada semua mahlukNya. 

Bahkan seandainya Allah membinasakan 
semuanya dalam sekejap mata, hal itu bukanlah satu 
kedzaliman bagi Allah. Karena semua mahluk adalah 
milikNya, sehingga terserah kepadaNya apa yang akan 
dilakukanNya. Adapun pahala yang diberikan kepada 
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hambaNya yang taat, murni merupakan anugerah 
dariNya. Sedangkan siksa yang ditimpakan kepada 
hambaNya yang bermaksiat, adalah merupakan keadilan 
dariNya. 

Taat kepada Allah merupakan kewajiban bagi 
semua hambaNya. Sebagaimana telah disampaikan oleh 
semua rasulNya. 

Kita wajib beriman kepada semua kitab yang telah 
diwahyukanNya, begitu juga semua utusanNya serta 
semua malaikat dan semua keputusanNya (takdir), yang 
baik atau yang buruk. 

Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW 
adalah hamba dan utusanNya, yang diutus kepada 
semua makhluk, baik itu jin dan manusia, Arab ataupun 
Ajam (selain bangsa Arab), dengan membawa petunjuk 
dan agama yang jelas kebenarannya, yaitu Islam. Untuk 
dimenangkan atas agama-agama yang lain, walaupun 
orang musyrik tidak menyukainya. 

Dan kita juga harus beriman, bahwa Nabi 
Muhammad telah menyampaikan semua yang 
diamanahkan kepadanya, memberikan nasehat kepada 
umatnya, berjuang di jalan Allah, jujur dan terpercaya, 
serta dikuatkan dengan mukjizat dan bukti-bukti yang 
benar.  

Kita harus beriman bahwa Allah mewajibkan 
semua hambaNya untuk taat dan membenarkan semua 
yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, serta 
mengikutinya. 

Kita juga harus yakin bahwa orang yang beriman 
kepada Allah, imannya tidak akan diterima, kecuali dia 
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juga beriman atas kerisalahan Nabi Muhammad, dan 
semua yang dibawa serta diwartakannya, baik itu urusan 
dunia, akhirat ataupun tentang alam Barzakh. 

Termasuk yang harus kita imani adalah adanya 
nikmat kubur bagi yang taat dan azab kubur bagi yang 
maksiat. 

Kita harus beriman dengan adanya bangkit dari 
kubur dan digiringnya seluruh jasad dan ruh menghadap 
Allah, hisab, serta adanya perbedaan  di antara makhluk, 
ada yang dipermudah dan dipersulit, dan adanya orang 
yang masuk surga tanpa proses hisab. 

Kita juga harus beriman dengan adanya 
timbangan amal (Mizan), Shiroth, yaitu jembatan panjang 
yang terbentang di atas neraka Jahannam. Begitu juga 
kita harus beriman dengan adanya telaga Nabi 
Muhammad, dimana seluruh umat mukmin, sebelum 
memasuki surga akan meminum airnya yang mengalir 
dari surga. 

Begitu juga kita harus beriman dengan adanya 
syafaat dari para Nabi, para Shiddiqin, Syuhada', ulama 
dan orang-orang shaleh. Sementara syafaatul udzma ( 
syafaat yang agung ) khusus dimiliki Nabi Muhammad 
SAW. 

Kita harus beriman bahwa orang yang bertauhid 
akan dikeluarkan dari neraka, sehingga tak seorangpun 
akan kekal dalam neraka apabila dihatinya masih ada 
iman walaupun sebiji zarroh, sementara orang musyrik 
dan kafir akan abadi dalam neraka selama-lamanya. 
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Tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka 
diberi tangguh, (QS Ali Imran 88).  

Dan orang-orang mu'min selamanya akan berada 
di surga. 

                   
Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali 
tidak akan dikeluarkan daripadanya. (QS al Hijr 48) 

Kita harus beriman bahwa semua orang mukmin, 
pasti akan melihat Tuhannya, dengan mata mereka, 
sesuai dengan keaguangan dan kesucianNya yang 
sempurna. 

Begitu juga kita harus yakin, dengan keutamaan 
para sahabat Nabi, sesuai dengan urutan-urutannya. Kita 
harus yakin bahwa mereka adalah manusia-manusia 
pilihan yang adil dan terpercaya, serta tidak boleh 
mencela salah satu dari mereka. Kita juga harus 
meyakini, bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah 
Nabi Muhammad adalah Abu Bakar as Shiddiq, 
Kemudian Umar al Faruq, Utsman as Syahid, dan 
kemudian Ali al Murtadla. Semoga Allah melimpahkan 
keridlaanNya, kepada para sahabat nabi dan para tabi'in, 
dan kepada kita semua, hingga hari pembalasan. Amin… 

 


