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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
KATA PENGANTAR

 ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ،ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻭﺭﺃﺳﻪ
 ﻭﺻﻠﻰ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
:  ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ.ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﻬﺑﺪﻳﻪ
auhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan
bagi kehidupan manusia, karena tauhid menjadi
landasan bagi setiap amal yang dilakukan.
Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidullah, menurut
tuntunan Islam, yang akan menghantarkan manusia kepada
kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di alam
akhirat nanti.
Allah Ta’ala berfirman :

ﺤِﻴَﻴﱠﻨﻪُ َﺣﻴَﺎ ﹰﺓ ﹶﻃﱢﻴَﺒ ﹰﺔ
ْ ُ] َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ ﹶﻞ ﺻَﺎﻟِﺤﹰﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫ ﹶﻛ ٍﺮ ﹶﺃ ْﻭ ﹸﺃْﻧﺜﹶﻰ َﻭﻫُ َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﹶﻓﹶﻠﻨ
َ ﺠ ِﺰَﻳﱠﻨﻬُ ْﻢ ﹶﺃ ْﺟ َﺮ ُﻫ ْﻢ ِﺑﹶﺄ ْﺣ
ْ َﻭﹶﻟَﻨ
(97:ﺴ ِﻦ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ َﻳ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮﻥ[ )ﺍﻟﻨﺤﻞ
“Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki
laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah
mereka kerjakan.” ( QS. An Nahl, 97 )
Berdasarkan pada pentingnya peranan tauhid dalam
kehidupan manusia, maka wajib bagi setiap muslim
memperlajarinya.
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Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa
pencipta alam semesta ini adalah Allah ; bukan sekedar
mengetahui bukti bukti rasional tentang kebenaran wujud
(keberadaan ) Nya, dan wahdaniyah ( keesaan ) Nya, dan
bukan pula sekedar mengenal Asma’ dan SifatNya.
Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah ;
bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah dengan
meminta kepada Allah melalui Asma’ dan SifatNya. Kaum
jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah ρ juga meyakini
bahwa Tuhan Pencipta, Pengatur, Pemelihara dan Penguasa
alam semesta ini adalah Allah. ( Lihat Al Qur’an 38 : 82, 31 :
25, 23 : 84-89 ). Namun, kepercayaan dan keyakinan mereka
itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang
berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah Ι.
Dari sini timbullah pertanyaan : “Apakah hakekat tauhid
itu ?”
Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah.
Maksudnya yaitu: menghambakan diri hanya kepada Allah
secara murni dan konsekwen dengan mentaati segala
perintahNya dan menjauhi segala laranganNya, dengan penuh
rasa rendah diri, cinta, harap dan takut kepadaNya.
Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah, dan
sesungguhnya misi para Rasul adalah untuk menegakkan
tauhid dalam pengertian tersebut di atas, mulai dari Rasul
pertama sampai Rasul terahir, yaitu Nabi Muhammad ρ.
( Lihat Al Qur’an 16 : 36, 21 : 25, 7 : 59, 65,73,85, dan lain
lain )
Maka buku dihadapan pembaca ini mempunyai arti
penting dan berharga sekali untuk mengetahui hakekat
tauhid dan kemudian menjadikannya sebagai pegangan
hidup.
Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang giat dan tekun
dalam kegiatan da’wah Islamiyah. Beliau adalah syekh
Muhammad bin Abdul Wahab At Tamimi, yang dilahirkan di
Uyainah, tahun 1115 H ( 1703 M ), dan meninggal di Dir’iyyah
(Saudi Arabia ) tahun 1206 H ( 1792 M ).

4

Keadaan umat Islam - dengan berbagai bentuk amalan
dan kepercayaan - pada masa hidupnya, yang menyimpang
dari makna tauhid, telah mendorong syekh Muhammad
bersama para muridnya untuk melancarkan da’wah Islamiyah
guna mengingatkan umat agar kembali kepada tauhid yang
murni.
Maka, untuk tujuan da’wahnya beliau menulis
sejumlah kitab dan risalah, yang diantaranya :
1-Kasyf Asy Syubuhat
2-Tafsir Al fatihah
3-Tafsir syahadah “La Ilaha Illah”
4-Kitab Al kabair
5-Ushul Al Iman
6-Ushul Al Islam
7-Al Masa’il Al lati kholafa fiha Rasulullah ρ ahlal
Jahiliyah
8-Aadab Al Masy-yi Ilash Sholah ( Ala madzhabil Imam
Ahmad bin Hambal.
9-Al Amru bil makruf wan Nahyu ‘anil Munkar
10-Mukhtashor Siraturrasul ρ
11-Kitab tauhid alladzi huwa Haqqullah ‘alal ‘ibad.
Buku terahir inilah yang terjemahannya ada di tangan
pembaca.
Dan melalui buku ini, beliau berusaha untuk
menjelaskan hakekat tauhid, dan penerapannya dalam
kehidupan seorang muslim.
Dalam bab I, penulis menjelaskan hakekat tauhid dan
kedudukannya ; dalam bab 2 & 3 menerangkan tentang
keistimewaan tauhid dan pahala yang diperoleh darinya ;
dalam bab 4 mengingatkan agar takut terhadap perbuatan
yang bertentangan dengan tauhid, serta membatalkannya,
yaitu syirik akbar, atau perbuatan yang mengurangi
kesempurnaan tauhid, yaitu syirik ashghor ; dalam bab 5
menjelaskan tentang kewajiban berda’wah kepada tauhid ;
dan dalam bab 6 menjelaskan tentang makna tauhid dan
syahadat “la Ilaha Illallah”.
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Upaya pemurnian tauhid tidak akan tuntas hanya
dengan menjelaskan makna tauhid, akan tetapi harus
dibarengi dengan penjelasan tentang hal hal yang dapat
merusak dan menodai tauhid. Untuk itu, pada bab bab
berikutnya, penulis berusaha menjelaskan berbagai macam
bentuk tindakan dan perbuatan yang dapat membatalkan
atau mengurangi kesempurnaan tauhid, dan menodai
kemurniannya, yaitu apa yang disebut dengan syirik, baik
syirik akbar maupun syirik ahghor, dan hal hal yang tidak
termasuk syirik tetapi dilarang oleh Islam, karena menjurus
kepada kemusyrikan, disertai pula dengan keterangan tentang
latar belakang historis timbulnya syirik.
Terahir, penulis menyebutkan dalil dalil dari Al Qur’an
dan As Sunnah, yang menerangkan tentang keagungan dan
kekuasaan Allah, untuk menunjukkan bahwa Allah adalah
Tuhan yang paling berhak dengan segala ibadah yang
dilakukan manusia, dan Dialah Tuhan yang memiliki segala
sifat kemuliaan dan kesempurnaan.
Satu hal yang unik dalam metode pembahasan buku ini,
bahwa penulis tidak menerangkan atau membahas tauhid
dengan cara yang lazim kita kenal dalam buku buku masa
kini. Pada setiap bab, penulis hanya menyebutkan ayat ayat
Al Qur’an dan hadits hadits serta pendapat pendapat ulama
salaf ; kemudian beliau menjabarkan bab-bab itu dengan
menyebutkan permasalahan permasalahan penting yang
terkandung dan tersirat dari dalil dalil tersebut.
Akan tetapi, justru dengan demikian itulah, buku ini
menjadi lebih penting, sebab pembahasannya mengacu
kepada kitab dan sunnah yang menjadi sumber hukum bagi
umat Islam.
Mengingat amat ringkasnya beberapa permasalahan
yang dijabarkan oleh penulis, maka dengan memohon taufiq
Allah, penerjemah memberikan sedikit keterangan dan
penjelasan dengan diapit oleh tanda dua kurung siku “[ … ]”
atau melalui catatan kaki.
Apa yang diharapkan oleh penulis bukanlah sekedar
mengerti dan memahami, tapi lebih dari itu, yaitu : sikap dan
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pandangan hidup tauhidi yang tercermin dalam keyakinan,
tutur kata dan amalan.
Semoga buku ini bermanfaat bagi kita dalam usaha
mewujudkan ibadah kepada Allah Ι dengan semurnimurninya.
Hanya kepada Allah kita menghambakan diri, dan hanya
kepadaNya kita memohon pertolongan
Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan
kepada Nabi Muhammad ρ, keluarga dan para sahabatnya.
Penerjemah
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BAB 1
TAUHID
[ HAKEKAT DAN KEDUDUKANNYA ]
Firman Allah Ι :

(56:ﺲ ِﺇﻟﱠﺎ ِﻟَﻴ ْﻌﺒُﺪُﻭﻥ[ِ )ﺍﻟﺬﺭﻳﺎﺕ
َ ﺠ ﱠﻦ ﻭَﺍﹾﻟِﺄْﻧ
ِ ] َﻭﻣَﺎ َﺧﹶﻠ ﹾﻘﺖُ ﺍﹾﻟ

“Tidak Aku ciptakan jin dan Manusia melainkan hanya
untuk beribadah (1) kepada-Ku.” (QS. Adz –Dzariyat, 56 ).

)] َﻭﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ َﺑ َﻌﹾﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ﹸﻛﻞﱢ ﺃﹸ ﱠﻣ ٍﺔ َﺭﺳُﻮ ﹰﻻ ﹶﺃ ِﻥ ﺍ ْﻋُﺒﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻭَﺍ ْﺟَﺘِﻨﺒُﻮﺍ
(36 ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ:ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕ[)ﺍﻟﻨﺤﻞ

(1 ) Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah ta’ala dengan mentaati
segala perintah Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, sebagaimana
yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Dan inilah hakekat agama
Islam, karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah
semata, yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepada Nya, dengan
penuh rasa rendah diri dan cinta.
Ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun
batin, yang dicintai dan diridloi oleh Allah. Dan suatu amal akan
diterima oleh Allah sebagai ibadah apabila diniati dengan ikhlas karena
Allah semata ; dan mengikuti tuntunan Rasulullah saw.
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“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada
setiap umat (untuk menyerukan) “ Beribadalah kepada Allah (
saja ) dan jauhilah thoghut” (1) .” (QS. An – Nahl, 36 ).

ﻚ ﹶﺃﻻﱠ َﺗ ْﻌﺒُﺪُﻭﺍ ِﺇﻻﱠ ِﺇﻳﱠﺎ ُﻩ َﻭﺑِﺎﹾﻟﻮَﺍِﻟ َﺪْﻳ ِﻦ ِﺇ ْﺣﺴَﺎﻧًﺎ ِﺇﻣﱠﺎ َﻳْﺒﻠﹸ َﻐ ﱠﻦ ِﻋْﻨ َﺪ َﻙ
َ ] َﻭﹶﻗﻀَﻰ َﺭﱡﺑ
ﻼ َﺗﻘﹸ ﹾﻞ ﹶﻟ ُﻬﻤَﺎ ﹸﺃﻑﱟ َﻭ ﹶﻻ َﺗْﻨ َﻬ ْﺮ ُﻫﻤَﺎ َﻭﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻟ ُﻬﻤَﺎ ﹶﻗ ْﻮ ﹰﻻ
ﻼ ُﻫﻤَﺎ ﹶﻓ ﹶ
ﺍﹾﻟ ِﻜَﺒ َﺮ ﹶﺃ َﺣ ُﺪ ُﻫﻤَﺎ ﹶﺃ ْﻭ ِﻛ ﹶ
ﺏ ﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤ ُﻬﻤَﺎ ﹶﻛﻤَﺎ َﺭﱠﺑﻴَﺎﻧِﻲ
ﺡ ﺍﻟﺬﱡ ﱢﻝ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ َﻭﹸﻗ ﹾﻞ َﺭ ﱢ
َ ﺾ ﹶﻟ ُﻬﻤَﺎ َﺟﻨَﺎ
ْ ﹶﻛ ِﺮﳝًﺎ ﻭَﺍ ْﺧ ِﻔ
َ
[ﺻ ِﻐﲑًﺍ

“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu
jangan beribadah kecuali hanya kepada-Nya, dan hendaklah
kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaikbaiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduaduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya
perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan
rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh
kesayangan, dan ucapkanlah : “Wahai Tuhanku, kasihilah
mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik

- 24).

aku waktu kecil” (QS. Al – Isra’, 23

ﺸ ِﺮﻛﹸﻮﺍ ِﺑ ِﻪ َﺷْﻴﺌﹰﺎ َﻭﺑِﺎﹾﻟﻮَﺍِﻟ َﺪْﻳ ِﻦ
ْ ُ] ﹸﻗ ﹾﻞ َﺗﻌَﺎﹶﻟﻮْﺍ ﹶﺃْﺗﻞﹸ ﻣَﺎ َﺣ ﱠﺮ َﻡ َﺭﱡﺑ ﹸﻜ ْﻢ َﻋﹶﻠْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃﻻﱠ ﺗ
ﺤﻦُ َﻧ ْﺮﺯُﻗﹸﻜﹸ ْﻢ َﻭِﺇﻳﱠﺎ ُﻫ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻘ َﺮﺑُﻮﺍ
ْ ﻕ َﻧ
ٍﻼ
ِﺇ ْﺣﺴَﺎﻧًﺎ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻘﺘُﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻻ َﺩﻛﹸ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِﺇ ْﻣ ﹶ
ﺤ ﱢﻖ
َ ﺲ ﺍﱠﻟﺘِﻲ َﺣ ﱠﺮ َﻡ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ِﺇﻻﱠ ﺑِﺎﹾﻟ
َ ﺶ ﻣَﺎ ﹶﻇ َﻬ َﺮ ِﻣْﻨﻬَﺎ َﻭﻣَﺎ َﺑ ﹶﻄ َﻦ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻘﺘُﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﱠﻨ ﹾﻔ
َ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻮَﺍ ِﺣ
(1 ) Thoghut ialah : setiap yang diagungkan - selain Allah – dengan
disembah, ditaati, atau dipatuhi ; baik yang diagungkan itu berupa batu,
manusia ataupun setan.
Menjauhi thoghut berarti mengingkarinya, tidak menyembah dan
memujanya, dalam bentuk dan cara apapun.
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ُﺴﻦ
َ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ْﻢ َﻭﺻﱠﺎ ﹸﻛ ْﻢ ِﺑ ِﻪ ﹶﻟ َﻌﻠﱠﻜﹸ ْﻢ َﺗ ْﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻘ َﺮﺑُﻮﺍ ﻣَﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟَﻴﺘِﻴ ِﻢ ِﺇﻻﱠ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِﻫ َﻲ ﹶﺃ ْﺣ
ﻒ َﻧ ﹾﻔﺴًﺎ ِﺇﻻﱠ ُﻭ ْﺳ َﻌﻬَﺎ
ُ ﻂ ﹶﻻ ُﻧ ﹶﻜﻠﱢ
ِﺴ
ْ َﺣﺘﱠﻰ َﻳْﺒﻠﹸ ﹶﻎ ﹶﺃ ُﺷﺪﱠ ُﻩ َﻭﹶﺃ ْﻭﻓﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﹶﻜْﻴ ﹶﻞ ﻭَﺍﹾﻟﻤِﻴﺰَﺍ ﹶﻥ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ
َﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹸﻗ ﹾﻠُﺘ ْﻢ ﻓﹶﺎ ْﻋ ِﺪﻟﹸﻮﺍ َﻭﹶﻟ ْﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺫﹶﺍ ﹸﻗ ْﺮﺑَﻰ َﻭِﺑ َﻌ ْﻬ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃ ْﻭﻓﹸﻮﺍ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ْﻢ َﻭﺻﱠﺎ ﹸﻛ ْﻢ ِﺑ ِﻪ
ﻕ
َ ﺴﺒُ ﹶﻞ ﹶﻓَﺘ ﹶﻔ ﱠﺮ
ﺴَﺘﻘِﻴ ًﻤﺎ ﻓﹶﺎﱠﺗِﺒﻌُﻮ ُﻩ َﻭ ﹶﻻ َﺗﱠﺘِﺒﻌُﻮﺍ ﺍﻟ ﱡ
ْ ﺻﺮَﺍﻃِﻲ ُﻣ
ِ ﹶﻟ َﻌﻠﱠﻜﹸ ْﻢ َﺗ ﹶﺬ ﱠﻛﺮُﻭ ﹶﻥ َﻭﹶﺃﻥﱠ َﻫﺬﹶﺍ
ِﺑ ﹸﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ َﺳﺒِﻴِﻠ ِﻪ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ْﻢ َﻭﺻﱠﺎ ﹸﻛ ْﻢ ِﺑ ِﻪ ﹶﻟ َﻌﻠﱠﻜﹸ ْﻢ َﺗﱠﺘﻘﹸﻮ ﹶ
[ﻥ
“Katakanlah (Muhammad) marilah kubacakan apa yang
diharamkan kepadamu oleh Tuhanmua, yaitu “ Janganlah
kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah
terhadap kedua orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh
anak anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi
rizki kepadamu dan kepada mereka ; dan janganlah kamu
mendekati perbuatan perbuatan yang keji, baik yang nampak
diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu
membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya )
melainkan dengan sesuatu ( sebab ) yang benar. Demikian itu
yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu
memahami ( nya ). Dan janganlah kamu dekati harta anak
yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga
sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan
timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila
kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun
dia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Yang
demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
Dan bahwa ( yang Kami perintahkan ) ini adalah jalan-Ku yang
lurus, maka ikutilah dia ; dan janganlah kamu mengikuti jalanjalan ( yang lain ), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan
kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah

- 153).

kepadamu agar kamu bertakwa.” ( QS. Al – An’am, 151

Ibnu Mas’ud τ berkata : “Barang siapa yang ingin
melihat wasiat Muhammad ρ yang tertera di atasnya cincin
stempel milik beliau, maka supaya membaca firman Allah Ι :
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“Katakanlah ( Muhammad ) marilah kubacakan apa yang
diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu “Janganlah kamu
berbuat syirik sedikitpun kepadaNya, dan “Sungguh inilah
jalan-Ku berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah jalan
tersebut, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. (1) ”
Mu’adz bin Jabal τ berkata :

 ﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺣﻖ،" ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺫ:  ﻓﻘﺎﻝ ﱄ، ﻋﻠﻰ ﲪﺎﺭρ ﻛﻨﺖ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻟﻨﱯ
:  ﻗﺎﻝ، ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ:  ﻭﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ؟ ﻗﻠﺖ،ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
 ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ،ﺣﻖ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺪﻭﻩ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
 ﺃﻓﻼ ﺃﺑﺸﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ؟، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ:  ﻗﻠﺖ،ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
."  " ﻻ ﺗﺒﺸﺮﻫﻢ ﻓﻴﺘﻜﻠﻮﺍ: ﻗﺎﻝ
“Aku pernah diboncengkan Nabi ρ di atas keledai,
kemudian beliau berkata kepadaku : “ wahai muadz, tahukah
kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambahambaNya, dan apa hak hamba-hambaNya yang pasti
dipenuhi oleh Allah ?, Aku menjawab : “Allah dan RasulNya
yang lebih mengetahui”, kemudian beliau bersabda : “Hak
Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambaNya ialah
hendaknya mereka beribadah kepadaNya dan tidak
menyekutukanNya dengan sesuatupun, sedangkan hak hamba
yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan
menyiksa orang orang yang tidak menyekutukanNya dengan
sesuatupun, lalu aku bertanya : ya Rasulullah, bolehkah aku
menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang ?, beliau
menjawab : “Jangan engkau lakukan itu, karena hawatir
mereka nanti bersikap pasrah” ( HR. Bukhari, Muslim ).

(1 )Atsar ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abi
Hatim.
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Pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini :
1-Hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Ι.
2-Ibadah adalah hakekat ( tauhid ), sebab pertentangan yang
terjadi antara Rasulullah ρ dengan kaumnya adalah dalam
masalah tauhid ini.
3-Barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini dalam
hidupnya, maka ia belum beribadah (menghamba) kepada
Allah Ι. inilah sebenarnya makna firman Allah :
[

] ﻭﻻ ﺃﻧﺘﻢ ﻋﺎﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﺃﻋﺒﺪ

“Dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah (Tuhan)
yang aku sembah” ( QS. Al Kafirun, 3 )
4-Hikmah diutusnya para Rasul [ adalah untuk menyeru
kepada tauhid, dan melarang kemusyrikan ].
5-Misi diutusnya para Rasul itu untuk seluruh umat.
6-Ajaran para Nabi adalah satu, yaitu tauhid [ mengesakan
Allah Ι saja].
7-Masalah yang sangat penting adalah : bahwa ibadah kepada
Allah Ι tidak akan terealisasi dengan benar kecuali dengan
adanya pengingkaran terhadap thoghut.
Dan inilah maksud dari firman Allah Ι :
[

] ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﻭﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﺛﻘﻰ

“Barang siapa yang mengingkari thoghut dan
beriman kepada Allah, maka ia benar benar telah berpegang
teguh kepada tali yang paling kuat” ( QS. Al Baqarah, 256 ).
8-Pengertian thoghut bersifat umum, mencakup semua yang
diagungkan selain Allah Ι.
9-Ketiga ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al –
An’am menurut para ulama salaf penting kedudukannya, di
dalamnya ada 10 pelajaran penting, yang pertama adalah
larangan berbuat kemusyrikan.
10-Ayat ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al Isra
mengandung 18 masalah, dimulai dengan firman Allah :
[

] ﻻ ﲡﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﷲ ﺇﳍﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﻘﻌﺪ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ ﳐﺬﻭﻻ
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“Janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan
yang lain, agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela” ( QS.
Al Isra’, 22 ).
Dan diakhiri dengan firmanNya :
[

] ﻭﻻ ﲡﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﷲ ﺇﳍﺎ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﻠﻘﻰ ﰲ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻠﻮﻣﺎ ﻣﺪﺣﻮﺭﺍ

“Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah sesembahan
yang lain, sehingga kamu (nantinya) dicampakan kedalam
neraka jahannam dalam keadaan tercela, dijauhkan (dari
rahmat Allah )” (QS. Al Isra’, 39 ).
Dan Allah mengingatkan kita pula
masalah ini, dengan firmanNya:
[

tentang

pentingnya

] ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺃﻭﺣﻰ ﺇﻟﻴﻚ ﺭﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ

“Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu
kepadamu” (QS. Al Isra’, 39 ).
11-Satu ayat yang terdapat dalam surat An–Nisa’, disebutkan
didalamnya 10 hak, yang pertama Allah memulainya dengan
firmanNya:
[

] ﻭﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ

“Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah ( saja ), dan
janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu
pun.” ( QS. An – Nisa’, 36 ).
12-Perlu diingat wasiat Rasulullah ρ di saat akhir hayat
beliau.
13-Mengetahui hak hak Allah yang wajib kita laksanakan.
14Mengetahui hak hak hamba yang pasti akan dipenuhi oleh
Allah apabila mereka malaksanakanya.
15-Masalah ini tidak diketahui oleh sebagian basar para
sahabat (1).
(1 )Tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat, karena Rasulullah
menyuruh Muadz agar tidak memberitahukannya kepada meraka,
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16-Boleh merahasiakan ilmu pengetahuan untuk maslahah.
17-Dianjurkan
untuk
menyampaikan
berita
yang
menggembirakan kepada sesama muslim.
18-Rasulullah
ρ
merasa
khawatir
terhadap
sikap
menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah.
19-Jawaban orang yang ditanya, sedangkan dia tidak
mengetahui adalah : “Allah dan Rasul-Nya yang lebih
mengetahui.
20-Diperbolehkan memberikan ilmu kepada orang tertentu
saja, tanpa yang lain.
21-Kerendahan hati Rasulullah ρ, sehingga beliau hanya naik
keledai, serta mau memboncengkan salah seorang dari
sahabatnya.
22-Boleh memboncengkan seseorang diatas binatang, jika
memang binatang itu kuat.
23-Keutamaan Muadz bin Jabal.
24-Tauhid mempunyai kedudukan yang sangat penting.
BAB 2
KEISTIMEWAAN TAUHID
DAN DOSA DOSA YANG DIAMPUNI KARENANYA
Firman Allah Ι :

[
(1)

] ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﱂ ﻳﻠﺒﺴﻮﺍ ﺇﳝﺎﻬﻧﻢ ﺑﻈﻠﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﳍﻢ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻫﻢ ﻣﻬﺘﺪﻭﻥ

“Orang orang yang beriman dan tidak menodai keimanan
mereka dengan kedzoliman ( kemusyrikan ) (1), mereka itulah

dengan alasan beliau khawatir kalau mereka nanti akan bersikap
menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Sehingga tidak mau
berlomba lomba dalam mengerjakan amal sholeh. Maka Mu’adz pun
tidak memberitahukan masalah tersebut, kecuali di akhir hayatnya
dengan rasa berdosa. Oleh sebab itu, di masa hidup Mu’adz masalah ini
tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat.
(1 ) Iman ialah : ucapan hati dan lisan yang disertai dengan perbuatan,
diiringi dengan ketulusan niat karena Allah, dan dilandasi dengan
berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah ρ.
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orang- orang yang mendapat ketentraman dan mereka itulah
orang orang yang mendapat jalan hidayah”, ( QS. Al An’am,
82).
Ubadah bin Shomit
bersabda :

τ menuturkan :

Rasulullah ρ

 ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ،" ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
 ﻭﻛﻠﻤﺘﻪ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﱘ ﻭﺭﻭﺡ ﻣﻨﻪ، ﻭﺃﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
ﻭﺍﳉﻨﺔ ﺣﻖ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﺣﻖ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﺍﷲ ﺍﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ " ﺃﺧﺮﺟﺎﻩ

“Barang siapa yang bersyahadat (2) bahwa tidak ada
sesembahan yang hak ( benar ) selain Allah saja, tiada sekutu
bagiNya, dan Muhammad adalah hamba dan RasulNya, dan
bahwa Isa adalah hamba dan RasulNya, dan kalimatNya yang
disampaikan kepada Maryam, serta Ruh dari padaNya, dan
sorga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah
pasti memasukkanya kedalam sorga, betapapun amal yang
telah diperbuatnya”. ( HR. Bukhori & Muslim )
Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan pula hadits
dari Itban τ bahwa Rasulullah bersabda :

(1 ) Syirik disebut kezholiman karena syirik adalah menempatkan suatu
ibadah tidak pada tempatnya, dan memberikannya kepada yang tidak
berhak menerimanya.
(2 ) Syahadat ialah : persaksian dengan hati dan lisan, dengan mengerti
maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, baik lahir
maupun batin.
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" ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺟﻪ ﺍﷲ
"

“Sesungguhnya Allah Ι mengharamkan neraka bagi orang
orang

yang mengucapkan

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ

dengan ikhlas dan

hanya mengharapkan ( pahala melihat ) wajah Allah”.
Diriwayatkan dari
Rasulullah ρ bersabda :

Abu

Said

Al

Khudri

τ

bahwa

 ﻗﻞ ﻳﺎ:  ﻗﺎﻝ، ﻋﻠﻤﲏ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺫﻛﺮﻙ ﻭﺃﺩﻋﻮﻙ ﺑﻪ،" ﻗﺎﻝ ﻣﻮﺳﻰ ﻳﺎ ﺭﺏ
:  ﻗﺎﻝ ﻣﻮﺳﻰ، ﻳﺎ ﺭﺏ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺩﻙ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬﺍ:  ﻗﺎﻝ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ: ﻣﻮﺳﻰ
 ﻭﻻ،ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻋﺎﻣﺮﻫﻦ – ﻏﲑﻱ – ﻭﺍﻷﺭﺿﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﰲ ﻛﻔﺔ
 ﻣﺎﻟﺖ ﻬﺑـﻦ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ " ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ،ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﰲ ﻛﻔـﺔ
.( ﻭﺻﺤﺤﻪ

“Musa berkata : “Ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu
untuk mengingatMu dan berdoa kepadaMu”, Allah berfirman :”
ucapkan hai Musa

” ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ,

Musa berkata : “ya Rabb,

semua hambaMu mengucapkan itu”, Allah menjawab :” Hai
Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya –
selain Aku - dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu

 ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲdiletakkan dalam
timbangan yang lain, niscaya kalimat  ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲlebih berat
timbangan dan kalimat

timbangannya.” ( HR. Ibnu Hibban, dan imam Hakim sekaligus
menshohehkannya ).
Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits ( yang menurut
penilaianya hadits itu hasan ) dari Anas bin Malik τ ia berkata
aku mendengar Rasulullah ρ bersabda :
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 ﰒ، ﻟﻮ ﺃﺗﻴﺘﲏ ﺑﻘﺮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﻄﺎﻳﺎ، ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ: " ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
"  ﻷﺗﻴﺘﻚ ﺑﻘﺮﺍﻬﺑﺎ ﻣﻐﻔﺮﺓ،ﻟﻘﻴﺘﲏ ﻻ ﺗﺸﺮﻙ ﰊ ﺷﻴﺌﺎ

“Allah Ι berfirman : “Hai anak Adam, jika engkau datang
kepadaKu dengan membawa dosa sejagat raya, dan engkau
ketika mati dalam keadaan tidak menyekutukanKu dengan
sesuatupun, pasti Aku akan datang kepadamu dengan
membawa ampunan sejagat raya pula”.
Kandungan bab ini :
1-Luasnya karunia Allah Υ.
2-Besarnya pahala tauhid di sisi Allah Ι.
3-Dan tauhid juga dapat menghapus dosa.
4-Penjelasan tentang ayat yang ada dalam surat Al – An’am.
5-Perhatikan kelima masalah yang ada dalam hadits Ubadah.
6-Jika anda memadukan antara hadits Ubadah, hadits Itban
dan hadits sesudahnya, maka akan jelas bagi anda
pengertian kalimat

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ, juga kesalahan orang-orang

yang tersesat karena hawa nafsunya.
7-Perlu diperhatikan syarat-syarat yang disebutkan dalam
hadits Itban, ( yaitu ikhlas semata-mata karena Allah, dan
tidak menyekutukanNya ).
8-Para Nabipun perlu diingatkan akan keistimewaan

ﺍﷲ.
9-Penjelasan bahwa kalimat

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ

 ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲberat timbangannya

mengungguli berat timbangan seluruh makhluk, padahal
banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut.
10-Pernyataan bahwa bumi itu tujuh lapis seperti halnya
langit.
11-Langit dan bumi itu ada penghuninya.
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12-Menetapkan sifat sifat Allah apa adanya, berbeda dengan
pendapat Asy’ariyah (1).
13-Jika anda memahami hadits Anas, maka anda akan
mengetahui bahwa sabda Rasul yang ada dalam hadits Itban
: “sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka bagi
orang orang yang mengucapkan

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ

dengan penuh

ihlas karena Allah, dan tidak menyekutukanNya”,
maksudnya adalah tidak menyekutukan Allah dengan
sesuatupun, bukan hanya mengucapkan kalimat tersebut
dengan lisan saja.
14Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah sama-sama
hamba Allah dan RasulNya.
15-Mengetahui keistimewaan Nabi Isa, sebagai Kalimat
Allah(2).

(1 ) Asy’ariyah adalah salah satu aliran teologis, pengikut Syekh Abu Hasan
Ali bin Ismail Al Asy’ari ( 260 – 324 H = 874 – 936 M ). Dan maksud
penulis di sini ialah menetapkan sifat sifat Allah sebagaimana yang
disebutkan dalam Al qur’an maupun As sunnah. Termasuk sifat yang
ditetapkan adalah kebenaran adanya wajah bagi Allah, mengikuti cara
yang diamalkan kaum salaf sholeh dalam masalah ini, yaitu : mengimani
kebesaran sifat sifat Allah yang dituturkan Al qur’an dan As sunnah
tanpa tahrif, ta’thil, takyif dan tamtsil. Adapun Asy’ariyah, sebagian
mereka ada yang menta’wilkannya (menafsirinya dengan makna yang
menyimpang dari makna yang sebenarnya ) dengan dalih bahwa hal itu
jika tidak dita’wilkan bisa menimbulkan tasybih ( penyerupaan ) Allah
dengan makhlukNya, akan tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Abu
Hasan sendiri dalam masalah ini telah menyatakan berpegang teguh
dengan madzhab salaf sholeh, sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab
yang ditulis di akhir hidupnya, yaitu Al Ibanah ‘an ushulid diyanah
(editor : Abdul Qodir Al Arnauth, Bairut, makatabah darul bayan, 1401
H ) bahkan dalam karyanya ini beliau mengkritik dan menyanggah
tindakan ta’wil yang dilakukan oleh orang orang yang menyimpang dari
madzhab salaf.
(2 ) Kalimat Allah maksudnya bahwa Nabi Isa itu diciptakan Allah dengan
firmanNya “Kun” ( jadilah ) yang disampaikan Nya kepada Maryam
melalui malaikat Jibril.
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16-Mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh diantara ruh-ruh
yang diciptakan Allah.
17-Mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya
sorga dan neraka.
18-Memahami sabda Rasul : “betapapun amal yang telah
dikerjakannya”.
19-Mengetahui bahwa timbangan itu mempunyai dua daun.
20- Mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah.

BAB 3
MENGAMALKAN TAUHID DENGAN SEBENAR BENARNYA
DAPAT MENYEBABKAN MASUK SORGA TANPA HISAB
Firman Allah Ι :

(120) [ ﲔ
َ ﺸ ِﺮ ِﻛ
ْ ُ]ِﺇﻥﱠ ِﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴ َﻢ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺃﹸ ﱠﻣ ﹰﺔ ﻗﹶﺎِﻧﺘًﺎ ِﻟﹼﻠ ِﻪ َﺣﻨِﻴﻔﹰﺎ َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳﻚُ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻤ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ
“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat
dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif
(berpegang teguh pada kebenaran ), dan sekali kali ia bukanlah
termasuk orang orang yang mempersekutukan(Tuhan)” ( QS, An
Nahl, 120 )
[

] ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﻬﺑﻢ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ

“Dan orang orang yang tidak mempersekutukan dengan
Robb mereka (sesuatu apapun )”. ( QS. Al Mu’minun, 59 )
Husain bin Abdurrahman berkata: “Suatu ketika aku
berada di sisi Said bin Zubair, lalu ia bertanya : “siapa
diantara kalian melihat bintang yang jatuh semalam ?,
kemudian aku menjawab : “ aku ”, kemudian kataku : “
ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak sedang
melaksanakan sholat, karena aku disengat kalajengking”, lalu
ia bertanya kepadaku : “lalu apa yang kau lakukan ?”, aku
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menjawab : “aku minta di ruqyah (1)”, ia bertanya lagi : “apa
yang mendorong kamu melakukan hal itu ?”, aku menjawab :
“yaitu : sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Asy Sya’by
kepada kami”, ia bertanya lagi : “dan apakah hadits yang
dituturkan kepadamu itu ?”, aku menjawab : “dia menuturkan
hadits kepada kami dari Buraidah bin Hushaib :

" " ﻻ ﺭﻗﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﲔ ﺃﻭ ﲪﺔ

“Tidak boleh Ruqyah kecuali karena ain
sengatan”.

(2)

atau terkena

Said pun berkata : “sungguh telah berbuat baik orang
yang telah mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi
Ibnu Abbas menuturkan hadits kepada kami dari Rasulullah
ρ, beliau bersabda :

 ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﻫﻂ،" ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻣﻢ
 ﻓﻈﻨﻨﺖ ﺃﻬﻧﻢ، ﺇﺫ ﺭﻓﻊ ﱄ ﺳﻮﺍﺩ ﻋﻈﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺃﺣﺪ،ﻭﺍﻟﺮﺟﻼﻥ
:  ﻓﻘﻴﻞ ﱄ، ﻓﻨﻈﺮﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﺳﻮﺍﺩ ﻋﻈﻴﻢ، ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻗﻮﻣﻪ:  ﻓﻘﻴﻞ ﱄ،ﺃﻣﱵ
 ﰒ، ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﻻ ﻋﺬﺍﺏ،ﻫﺬﻩ ﺃﻣﺘﻚ
 ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ:  ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻓﺤﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺃﻭﻟﺌﻚ،ﻬﻧﺾ ﻓﺪﺧﻞ ﻣﱰﻟﻪ
 ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻠﻢ:  ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ،ρ ﺻﺤﺒﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
، ﻓﺄﺧﱪﻭﻩρ  ﻓﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﺷﻴﺎﺀ،ﻳﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ
" ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺮﻗﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺘﻄﲑﻭﻥ ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻮﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻬﺑﻢ: ﻓﻘﺎﻝ
(1)Ruqyah, maksudnya di sini, ialah : penyembuhan dengan bacaan ayat
ayat Al qur’an atau doa doa.
(2)Ain, yaitu : pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang,
melalui pandangan matanya. Disebut juga penyakit mata.
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:  ﻓﻘﺎﻝ، ﺍﺩﻉ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﲎ ﻣﻨﻬﻢ: ﻳﺘﻮﻛﻠﻮﻥ " ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﳏﺼﻦ ﻓﻘﺎﻝ
": ρ  ﻓﻘﺎﻝ، ﺍﺩﻉ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﲏ ﻣﻨﻬﻢ:  ﰒ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ،ﺃﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ
." ﺳﺒﻘﺘﻚ ﻋﻜﺎﺷﺔ
“Telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku
melihat seorang Nabi, bersamanya sekelompok orang, dan
seorang Nabi, bersamanya satu dan dua orang saja, dan Nabi
yang lain lagi tanpa ada seorangpun yang menyertainya, tiba
tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak
jumlahnya, aku mengira bahwa mereka itu umatku, tetapi
dikatakan kepadaku : bahwa mereka itu adalah Musa dan
kaumnya, tiba tiba aku melihat lagi sekelompok orang yang
lain yang jumlahnya sangat besar, maka dikatakan kepadaku :
mereka itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70 000 (
tujuh puluh ribu ) orang yang masuk sorga tanpa hisab dan
tanpa disiksa lebih dahulu, kemudian beliau bangkit dan
masuk ke dalam rumahnya, maka orang orang pun
memperbincangkan tentang siapakah mereka itu ?, ada
diantara mereka yang berkata : barangkali mereka itu orang
orang yang telah menyertai Nabi dalam hidupnya, dan ada lagi
yang berkata : barang kali mereka itu orang orang yang
dilahirkan dalam lingkungan Islam hingga tidak pernah
menyekutukan Allah dengan sesuatupun, dan yang lainnya
menyebutkan yang lain pula.
Kemudian Rasulullah ρ keluar dan merekapun
memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau
bersabda : “Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah
minta ruqyah, tidak melakukan tathoyyur (1) dan tidak pernah
meminta lukanya ditempeli besi yang dipanaskan, dan mereka
pun bertawakkal kepada tuhan mereka, kemudian Ukasyah
bin Muhshon berdiri dan berkata : mohonkanlah kepada Allah
agar aku termasuk golongan mereka, kemudian Rasul
bersabda : “ya, engkau termasuk golongan mereka”, kemudian
(1 )Tathoyyur ialah : merasa pesimis, merasa bernasib sial, atau meramal
nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja.
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seseorang yang lain berdiri juga dan berkata : mohonkanlah
kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka, Rasul
menjawab : “Kamu sudah kedahuluanUkasyah”( HR. Bukhori
dan Muslim )
Kandungan bab ini :
1-Mengetahui adanya tingkatan tingkatan manusia dalam
bertauhid.
2-Pengertian mengamalkan
tauhid dengan semurnimurninya.
3-Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, karena beliau tidak
pernah melakukan kemusyrikan.
4-Pujian Allah kepada tokoh para wali Allah (para shahabat
Rasulullah) karena bersihnya diri mereka
dari
kemusyrikan.
5-Tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya
ditempeli dengan besi yang panas, dan tidak melakukan
tathoyyur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni.
6-Tawakkal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap
tersebut.
7-Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui
bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadits tersebut
tidak akan mendapatkan kedudukan yang demikian tinggi
kecuali dengan adanya pengamalan.
8-Semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam
mengerjakan amal kebaikan.
9-Keistimewaan
umat Islam dengan kwantitas dan
kwalitasnya.
10-Keutamaan para pengikut Nabi Musa.
11-Umat umat terdahulu telah ditampakkan kepada Nabi
Muhammad ρ.
12-Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama para
Nabinya.
13-Sedikitnya orang orang yang mengikuti ajakan para Nabi.
14-Nabi yang tidak mempunyai pengikut akan datang
sendirian pada hari kiamat.
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15-Manfaat dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan
jumlah yang banyak dan tidak kecil hati dengan jumlah
yang sedikit.
16-Diperbolehkan melakukan ruqyah disebabkan terkena ain
dan sengatan.
17-Luasnya ilmu para ulama salaf, hal itu bisa diketahui dari
ucapan Said bin Zubair : “Sungguh telah berbuat baik orang
yang mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi …”,
dengan demikian jelaslah bahwa hadits yang pertama tidak
bertentangan dengan hadits yang kedua.
18-Kemuliaan sifat para ulama salaf, karena ketulusan hati
mereka, dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian
yang dibuat buat.
19-Sabda Nabi : “Engkau termasuk golongan mereka” adalah
salah satu dari tanda-tanda kenabian Beliau.
20-Keutamaan Ukasyah.
21-Penggunaan kata sindiran (1).
22-Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad ρ.
BAB 4
TAKUT KEPADA SYIRIK
Firman Allah Ι :
[

] ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺸﺎﺀ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa
syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari
(syirik) itu, bagi siapa saja yang dikehendakiNya”. ( QS. An
Nisa’, 48 )
Nabi Ibrahim berkata :
[

] ﻭﺍﺟﻨﺒﲏ ﻭﺑﲏ ﺃﻥ ﻧﻌﺒﺪ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ

(1 )Karena beliau bersabda kepada seseorang : “Kamu sudah kedahuluan
Ukasyah”, dan tidak bersabda kepadanya : “Kamu tidak pantas untuk
dimasukkan ke dalam golongan mereka”.
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“ ……. Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari
perbuatan (menyembah) berhala”. ( QS. Ibrahim, 35 )
Diriwayatkan dalam suatu hadits, bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

"  ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ:  ﻓﺴﺌﻞ ﻋﻨﻪ ؟ ﻓﻘﺎﻝ،" ﺃﺧﻮﻑ ﻣﺎ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﺻﻐﺮ

“Sesuatu yang paling aku khawatirkan dari kamu
kalian adalah perbuatan syirik kecil, kemudian beliau ditanya
tentang itu, dan beliaupun menjawab : yaitu riya”( HR. Ahmad,
Thobroni dan Abi Dawud ).
Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud τ bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

" " ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻧﺪﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ

“Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah
sesembahan selain Allah, maka masuklah ia kedalam neraka”(
HR. Bukhori )
Diriwayatkan oleh
Rasulullah ρ bersabda :

Muslim

dari

Jabir

τ

bahwa

" ﻣﻦ ﻟﻘﻲ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻟﻘﻴﻪ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
" ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ
“Barang siapa yang menemui Allah (mati) dalam
keadaan tidak berbuat syirik kepadaNya, pasti ia masuk
surga, dan barang siapa yang menemuiNya ( mati ) dalam
keadaan berbuat kemusyrikan maka pasti ia masuk neraka”.
Kandungan bab ini :
1-Syirik adalah perbuatan dosa
dijauhi.

yang harus ditakuti dan
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2-Riya’ termasuk perbuatan syirik.
3-Riya’ termasuk syirik kecil (1).
4-Riya’ adalah dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah
terhadap orang orang sholeh.
5-Dekatnya sorga dan neraka.
6-Dekatnya sorga dan neraka telah sama-sama disebutkan
dalam satu hadits.
7-Barang siapa yang mati tidak dalam kemusyrikan maka
pasti ia masuk sorga, dan barang siapa yang mati dalam
kemusyrikan maka pasti ia masuk neraka, meskipun ia
termasuk orang yang banyak ibadahnya.
8-Hal yang sangat penting adalah permohonan Nabi Ibrahim
untuk dirinya dan anak cucunya agar dijauhkan dari
perbuatan menyembah berhala.
9-Nabi Ibrahim mengambil ibrah ( pelajaran ) dari keadaan
sebagian besar manusia, bahwa mereka itu adalah
sebagaimana perkataan beliau :
[

] ﺭﺏ ﺇﻬﻧﻦ ﺃﺿﻠﻠﻦ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ

“Ya Rabb, sesungguhnya berhala berhala
menyesatkan banyak orang” ( QS. Ibrahim, 36 ).

itu

telah

(1 )Syirik ada dua macam : pertama : syirik akbar ( besar ) yaitu
memperlakukan sesuatu selain Allah sama dengan Allah, dalam hal hal
yang merupakan hak khusus bagiNya. Kedua : syirik ashghor (kecil),
yaitu : perbuatan yang disebutkan dalam Al Qur’an dan Al hadits
sebagai suatu syirik, tetapi belum sampai ke tingkat syirik akbar.
Adapun perbedaan diantara keduanya :
a-Syirik akbar menghapuskan seluruh amal, sedang syirik kecil hanya
menghapuskan amal yang disertainya saja.
b-Syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka, sedang
syirik kecil tidak sampai demikian.
c-Syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedang syirik
kecil tidak menyebabkan keluar dari Islam
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10-Dalam bab ini mengandung penjelasan tentang makna

ﻻ

 ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲsebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh

imam Bukhori, [yaitu : pembersihkan diri dari syirik dan
pemurnian ibadah kepada Allah ].
11-Keutamaan orang yang dirinya bersih dari kemusyrikan.
BAB 5
DAKWAH KEPADA SYAHADAT
“ LA ILAHA ILL ALLAH”
Firman Allah Ι :

] ﻗﻞ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻴﻠﻲ ﺃﺩﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑﺓ ﺃﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﲏ ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ
[ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ

“Katakanlah : ”inilah jalan ( agama ) ku, aku dan orang
orang yang mengikutiku, aku berda’wah kepada Allah dengan
hujjah yang nyata, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk
orang orang yang musyrik”. (QS. Yusuf, 108 )
Ibnu Abbas τ berkata : ketika Rasulullah ρ mengutus
Muadz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda kepadanya :

 ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ،" ﺇﻧﻚ ﺗﺄﰐ ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﻃﺎﻋﻮﻙ،-  ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻮﺣﺪﻭﺍ ﺍﷲ:  ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ- ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ
 ﻓﺈﻥ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲬﺲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ
ﻫﻢ ﺃﻃﺎﻋﻮﻙ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ
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 ﻭﺍﺗﻖ، ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﻃﺎﻋﻮﻙ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻳﺎﻙ ﻭﻛﺮﺍﺋﻢ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ،ﻓﺘﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺍﺋﻬﻢ
." ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﻈﻠﻮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﷲ ﺣﺠﺎﺏ

“Sungguh kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab (
Yahudi dan Nasrani) maka hendaklah pertama kali yang harus
kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat La Ilaha
Illallah – dalam riwayat yang lain disebutkan “supaya mereka
mentauhidkan Allah”-, jika mereka mematuhi apa yang kamu
da’wahkan, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah
telah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu dalam
sehari semalam, jika mereka telah mematuhi apa yang telah
kamu sampaikan, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa
Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat, yang diambil
dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan pada
orang-orang yang fakir. Dan jika mereka telah mematuhi apa
yang kamu sampaikan, maka jauhkanlah dirimu dari harta
pilihan mereka, dan takutlah kamu dari doanya orang orang
yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada tabir
penghalang antara doanya dan Allah” ( HR. Bukhori dan
Muslim ).
Dalam hadits yang lain, Imam Bukhori dan Muslim
meriwayatkan dari Sahl bin Sa’d τ, bahwa Rasulullah ρ disaat
perang khaibar bersabda :

، ﻭﳛﺒﻪ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ،" ﻷﻋﻄﲔ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻏﺪﺍ ﺭﺟﻼ ﳛﺐ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
 ﻓﻠﻤﺎ، ﻓﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺪﻭﻛﻮﻥ ﻟﻴﻠﺘﻬﻢ ﺃﻳﻬﻢ ﻳﻌﻄﺎﻫﺎ،"ﻳﻔﺘﺢ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ
 " ﺃﻳﻦ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺮﺟﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﺎﻫﺎρ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻏﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﻓﺒﺼﻖ، ﻓﺄﺭﺳﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺄﰐ ﺑﻪ، ﻫﻮ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ:  ﻓﻘﻴﻞ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ؟
" ﺍﻧﻔﺬ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ، ﻓﱪﺃ ﻛﺄﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻊ،ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻪ
 ﻭﺃﺧﱪﻫﻢ ﲟﺎ، ﰒ ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ،ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻠﻚ ﺣﱴ ﺗﻨـﺰﻝ ﺑﺴﺎﺣﺘﻬﻢ
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 ﻓﻮﺍﷲ ﻷﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﷲ ﺑﻚ ﺭﺟﻼ ﻭﺍﺣﺪﺍ،ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ
."  ﻳﺪﻭﻛﻮﻥ ﺃﻱ ﳜﻮﺿﻮﻥ،"ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ ﲪﺮ ﺍﻟﻨﻌﻢ
“Sungguh akan aku serahkan bendera (komando
perang) ini besok pagi kepada orang yang mencintai Allah dan
RasulNya, dan dia dicintai oleh Allah dan RasulNya, Allah
akan memberikan kemenangan dengan sebab kedua
tangannya”, maka semalam suntuk
para sahabat
memperbincangkan siapakah diantara mereka yang akan
diserahi bendera itu, di pagi harinya mereka mendatangi
Rasulullah ρ,. masing masing berharap agar ia yang diserahi
bendera tersebut, maka saat itu Rasul bertanya : “di mana Ali
bin Abi Tholib ?, mereka menjawab : dia sedang sakit pada
kedua matanya, kemudian mereka mengutus orang untuk
memanggilnya, dan datanglah ia, kemudian Rasul meludahi
kedua matanya, seketika itu dia sembuh seperti tidak pernah
terkena penyakit, kemudian Rasul menyerahkan bendera itu
kepadanya dan bersabda : “melangkahlah engkau kedepan
dengan tenang hingga engkau sampai ditempat mereka,
kemudian ajaklah mereka kepada Islam (1), dan sampaikanlah
kepada mereka akan hak hak Allah dalam Islam, maka demi
Allah, sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang
dengan sebab kamu itu lebih baik dari onta-onta yang merah”
(2).
Kandungan bab ini :
1-Dakwah kepada “ La Ilaha Illallah” adalah jalannya orang
orang yang setia mengikuti Rasulullah ρ.
2-Peringatan akan pentingnya ikhlas [dalam berdakwah
semata mata karena Allah], sebab kebanyakan orang kalau
(1 )Ajaklah mereka kepada Islam, yaitu kepada pengertian yang sebenarnya
dari kedua kalimat syahadat, yaitu : berserah diri kepada Allah, lahir dan
batin, dengan mentaati segala perintahNya dan menjauhi segala
laranganNya, yang disampaikan melalui RasulNya.
(2 )onta onta merah adalah harta kekayaan yang sangat berharga dan menjadi
kebanggaan orang arab pada masa itu.
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mengajak
kepada kebenaran, justru mereka mengajak
kepada [kepentingan] dirinya sendiri.
3-Mengerti betul akan apa yang didakwahkan adalah
termasuk kewajiban.
4-Termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid itu
mengagungkan Allah.
5-Bukti kejelekan syirik, bahwa syirik itu merendahkan Allah.
6-Termasuk hal yang sangat penting adalah menjauhkan
orang Islam dari lingkungan orang orang musyrik, agar
tidak menjadi seperti mereka, walaupun dia belum
melakukan perbuatan syirik.
7-Tauhid adalah kewajiban pertama.
8-Tauhid adalah yang harus didakwahkan pertama kali
sebelum mendakwahkan kewajiban yang lain termasuk
sholat.
9-Pengertian “supaya mereka mentauhidkan Allah” adalah
pengertian syahadat.
10Seseorang terkadang termasuk ahli kitab, tapi ia tidak tahu
pengertian syahadat yang sebenarnya, atau ia memahami
namun tidak mengamalkannya.
11-Peringatan akan pentingnya sistem pengajaran dengan
bertahap.
12-Yaitu dengan diawali dari hal yang sangat penting
kemudian yang penting dan begitu seterusnya.
13-Salah satu sasaran pembagian zakat adalah orang fakir.
14-Kewajiban orang yang berilmu adalah menjelaskan tentang
sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang belajar.
15-Dilarang mengambil harta yang terbaik dalam penarikan
zakat.
16-Menjaga diri dari berbuat dzolim terhadap seseorang.
17-Pemberitahuan bahwa do’a orang yang teraniaya itu
dikabulkan.
18-Diantara bukti tauhid adalah ujian yang dialami oleh
Rasulullah ρ dan para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan
maupun wabah penyakit.
19-Sabda Rasulullah ρ : “Demi Allah akan aku serahkan
bendera …” adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian
beliau.
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20-Kesembuhan kedua mata Ali, setelah diludahi Rasulullah
adalah salah satu dari tanda tanda kenabian beliau.
21-Keutamaan sahabat Ali bin Abi Tholib τ.
22-Keutamaan para sahabat Rasul, [karena hasrat mereka
yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang
senantiasa berlomba lomba dalam mengerjakan amal
sholeh] ini dapat dilihat dari perbincangan mereka dimalam
[menjelang perang Khaibar, tentang siapakah diantara
mereka yang akan diserahi bendera komando perang,
masing-masing mereka menginginkan agar dirinyalah yang
menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu].
23-Kewajiban mengimani takdir Allah, karena bendera tidak
diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah
diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk
memperolehnya.
24-Adab di dalam berjihad, sebagaimana yang terkandung
dalam sabda Rasul : “berangkatlah engkau dengan tenang”.
25-Disyariatkan
untuk
mendakwahi
musuh
sebelum
memeranginya.
26-Syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah
pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya.
27-Dakwah
harus
dilaksanakan
dengan
bijaksana,
sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Nabi : “ … dan
sampaikanlah kepada mereka tentang hak hak Allah dalam
Islam yang harus dilakukan”.
28-Wajib mengenal hak hak Allah dalam Islam 1.
29-Kemuliaan dakwah, dan besarnya pahala bagi orang yang
bisa memasukkan seorang saja kedalam Islam.
30-Diperbolehkan
bersumpah
dalam
menyampaikan
petunjuk.
BAB 6
PENJELASAN TENTANG
MAKNA TAUHID DAN SYAHADAT “LA ILAHA ILLALLAH”
(1 )Hak Allah dalam Islam yang wajib dilaksanakan ialah seperti sholat,
zakat, puasa, haji dan kewajiban kewajiban lainnya.
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Firman Allah Ι :

] ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻳﺒﺘﻐﻮﻥ ﺇﱃ ﺭﻬﺑﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﻳﻬﻢ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻳﺮﺟﻮﻥ
[ﺭﲪﺘﻪ ﻭﳜﺎﻓﻮﻥ ﻋﺬﺍﺑﻪ ﺇﻥ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺑﻚ ﻛﺎﻥ ﳏﺬﻭﺭﺍ
“Orang orang yang mereka seru itu, mereka sendiri
mencari jalan kepada tuhan mereka, siapa diantara mereka
yang lebih dekat ( kepada Allah ), dan mereka mengharapkan
rahmatNya serta takut akan siksaNya; sesungguhnya siksa
Tuhanmu adalah sesuatu yang ( harus ) ditakuti.” ( QS. Al Isra’,
57 )

] ﻭﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻷﺑﻴﻪ ﻭﻗﻮﻣﻪ ﺇﻧﲏ ﺑﺮﺍﺀ ﳑﺎ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻄﺮﱐ
[ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻬﺪﻳﻦ

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan
kaumnya : sesungguhnya aku membebaskan diri dari apa
yang kalian sembah, kecuali (Allah) Dzat yang telah
menciptakan aku, karena hanya Dia yang akan menunjukkan
(kepada jalan kebenaran).” (QS. Az zukhruf, 26-27 ).

] ﺍﲣﺬﻭﺍ ﺃﺣﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﺭﻫﺒﺎﻫﻢ ﺃﺭﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﳌﺴﻴﺢ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻭﻣﺎ
[ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﺍ ﺇﳍﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ

“Mereka menjadikan orang-orang alim dan pendetapendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan (
mereka mempertaruhkan pula ) Al Masih putera Maryam;
padahal mereka itu tiada lain hanyalah diperintahkan untuk
beribadah kepada satu sembahan, tiada sembahan yang haq
selain Dia. Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka.” (QS.
Al Taubah, 31 ).
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] ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺃﻧﺪﺍﺩﺍ ﳛﺒﻮﻬﻧﻢ ﻛﺤﺐ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
[ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﺷﺪ ﺣﺒﺎ ﷲ

“Diantara sebagian manusia ada yang menjadikan tuhantuhan
tandingan selain Allah, mereka mencintainya
sebagaimana mereka mencintai Allah, adapun orang-orang
yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah.” ( QS. Al
Baqarah, 165 ).
Diriwayatkan dalam Shoheh Muslim, bahwa Rasulullah
ρ bersabda :

" ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﻛﻔﺮ ﲟﺎ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺩﻣﻪ
" ﻭﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ
“Barang siapa yang mengucapkan ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ, dan

mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta
dan darahnya, adapun perhitungannya adalah terserah
kepada Allah”.
Keterangan tentang bab ini akan dipaparkan pada babbab berikutnya.
Adapun kandungan bab ini menyangkut masalah yang
paling besar dan paling mendasar, yaitu pembahasan tentang
makna tauhid dan syahadat.
Masalah tersebut telah diterangkan oleh bab ini
dengan beberapa hal yang cukup jelas, antara lain :
1-Ayat dalam surat Al Isra’. Diterangkan dalam ayat ini
sanggahan terhadap orang-orang musyrik, yang memohon
kepada orang-orang yang sholeh, oleh karena itu, ayat ini
mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu
adalah syirik besar (1).

(1 )Dapat diambil kesimpulan dari ayat dalam surat Al Isra’ tersebut bahwa
makna tauhid dan syahadat “La Ilaha Illallah” yaitu : meninggalkan apa

35

2-Ayat dalam surat At taubah. Diterangkan dalam ayat
ini bahwa orang-orang ahli kitab telah menjadikan orangorang alim dan pendeta pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan
selain Allah, dan dijelaskan pula bahwa mereka hanya
diperintahkan untuk menyembah kepada satu sesembahan,
dan menurut penafsiran yang sebenarnya mereka itu hanya
diperintahkan untuk taat kepadanya dalam hal-hal yang tidak
bermaksiat kepada Allah, dan tidak berdoa kepadanya.
3-Kata-kata Nabi Ibrahim υ kepada orang-orang kafir :
“sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian
sembah, kecuali ( saya hanya menyembah) Dzat yang
menciptakanku”.
Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala
sesembahan.
Pembebasan (dari segala sembahan yang batil) dan
pernyataan setia (kepada sembahan yang haq, yaitu : Allah)
adalah makna yang sebenarnya dari syahadat “La Ilaha
Illallah”.
Allah Ι berfirman :
[

] ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺒﻪ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ

“Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat syahadat ini
kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka ini
kembali ( kepada jalan yang benar ).” (QS. Az Zukhruf, 28 )
4-Ayat dalam surat Al Baqarah yang berkenaan dengan
orang-orang kafir, yang dikatakan oleh Allah dalam firmanNya
:
[

] ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﲞﺎﺭﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ

“Dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka”.
Disebutkan dalam ayat tersebut, bahwa mereka
menyembah tandingan tandingan selain Allah, yaitu dengan
mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, ini
yang dilakukan oleh orang orang musyrik, seperti menyeru ( memohon )
kepada orang orang sholeh dan meminta syafaat mereka.
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menunjukkan bahwa mereka mempunyai kecintaan yang
besar kepada Allah, meskipun demikian kecintaan mereka ini
belum bisa memasukkan mereka kedalam agama Islam (1).
Lalu bagaimana dengan mereka yang cintanya kepada
sesembahan selain Allah itu lebih besar dari cintanya kepada
Allah ?
Lalu bagaimana lagi orang-orang yang cuma hanya
mencintai sesembahan selain Allah, dan tidak mencintai
Allah?
4-Sabda Rasulullah ρ :

" ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﻛﻔﺮ ﲟﺎ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺩﻣﻪ
" ﻭﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ
“Barang siapa yang mengucapkan

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ,

dan

mengingkari sesembahan selain Allah, maka haram darah dan
hartanya, sedangkan perhitungannya kembali kepada Allah”.
Ini adalah termasuk hal yang penting sekali yang
menjelaskan pengertian

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ. Sebab apa yang dijadikan

Rasulullah sebagai pelindung darah dan harta bukanlah
sekedar mengucapkan kalimat itu dengan lisan atau
memahami arti dan lafadznya, atau mengetahui akan
kebenarannya, bahkan bukan pula karena tidak meminta
kecuali kepada Allah saja, yang tiada sekutu bagiNya, akan
tetapi harus disertai dengan tidak adanya penyembahan
kecuai hanya kepadaNya.
Jika dia masih ragu atau bimbang, maka belumlah
haram dan terlindung harta dan darahnya.

(1 )Dari ayat dalam surat Al baqoroh tersebut diambil kesimpulan bahwa
penjelasan makna tauhid dan syahadat “La Ilaha Illallah” yaitu :
pemurnian kepada Allah yang diiringi dengan rasa rendah diri dan
penghambaan hanya kepadaNya.
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Betapa besar dan pentingnya penjelasan makna

ﺍﷲ

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ

yang termuat dalam hadits ini, dan betapa jelasnya

keterangan yang dikemukakannya, dan kuatnya argumentasi
yang diajukan bagi orang-orang yang menentangnya.
BAB 7
MEMAKAI GELANG DAN SEJENISNYA UNTUK
MENANGKAL BAHAYA ADALAH PERBUATAN SYIRIK (1).
Firman Allah Ι :

] ﻗﻞ ﺃﻓﺮﺃﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﱐ ﺍﷲ ﺑﻀﺮ ﻫﻞ ﻫﻦ
ﻛﺎﺷﻔﺎﺕ ﺿﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺩﱐ ﺑﺮﲪﺔ ﻫﻞ ﻫﻦ ﳑﺴﻜﺎﺕ ﺭﲪﺘﻪ ﻗﻞ ﺣﺴﱯ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
[ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﺍﳌﺘﻮﻛﻠﻮﻥ

“Katakanlah (hai Muhammad kepada orang-orang
musyrik) : terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru
selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemadhoratan
kepadaku, apakah berhala berhala itu dapat menghilangkan
kemadhorotan itu ?, atau jika Allah menghendaki untuk
melimpahkan suatu rahmat kepadaku apakah mereka mampu
menahan rahmatNya ?, katakanlah : cukuplah Allah bagiku,
hanya kepadaNyalah orang orang yang berserah diri
bertawakkal.” (QS. Az zumar, 38 )

(1 )Dimulai dengan bab ini, penulis hendak menerangkan lebih lanjut
tentang pengertian tauhid dan syahadat “La Ilaha Illallah”, dengan
menyebutkan hal hal yang bertentangan dengannya, yaitu : syirik dan
macam macamnya, baik yang akbar maupun yang ashghor, karena
dengan mengenal syirik sebagai lawan tauhid akan jelas sekali
pengertian yang sebenarnya dari tauhid dan syahadat “La Ilah Illah”.
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Imron bin Husain τ menuturkan bahwa Rasulullah ρ
melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari
kuningan, kemudian beliau bertanya :

 ﺍﻧﺰﻋﻬﺎ ﻓﺈﻬﻧﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪﻙ ﺇﻻ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻫﻨﺔ:  ﻗﺎﻝ،" ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ؟
"  ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻮ ﻣﺖ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺎ ﺃﻓﻠﺤﺖ ﺃﺑﺪﺍ،ﻭﻫﻨﺎ

“Apakah itu ?”, orang laki-laki itu menjawab : “gelang
penangkal penyakit”, lalu Nabi bersabda : “lepaskan gelang itu,
karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kecuali
kelemahan pada dirimu, dan jika kamu mati sedangkan gelang
ini masih ada pada tubuhmu maka kamu tidak akan beruntung
selama lamanya.”( HR. Ahmad dengan sanad yang bisa
diterima )
Di riwayatkan oleh Imam Ahmad pula dari Uqbah bin
Amir, dalam hadits yang marfu’, Rasulullah ρ bersabda :

،" ﻭﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻭﺩﻋﺔ ﻓﻼ ﻭﺩﻉ ﺍﷲ ﻟﻪ،" ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﲤﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﺃﰎ ﺍﷲ ﻟﻪ
."" ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﲤﻴﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻙ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ

“Barang siapa yang menggantungkan tamimah (1) maka
Allah tidak akan mengabulkan keinginannya, dan barang siapa
yang menggantungkan Wada’ah (2) maka Allah tidak akan
memberikan ketenangan kepadanya” dan dalam riwayat yang
lain Rasul bersabda : “Barang siapa yang menggantungkan
tamimah maka ia telah berbuat kemusyrikan”.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia
melihat seorang laki-laki yang ditangannya ada benang untuk
(1)Tamimah : sesuatu yang dikalungkan di leher anak anak sebagai
penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan oleh
rasa dengki seseorang, dan lain sebagainya.
(2)Wada’ah : sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang ;
menurut anggapan orang orang jahiliyah dapat digunakan sebagai
penangkal penyakit. Termasuk dalam pengertian ini adalah jimat.
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mengobati sakit panas, maka dia putuskan benang itu seraya
membaca firman Allah Ι :
[

] ﻭﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ ﺇﻻ ﻭﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮﻥ

“Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada
Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah
(dengan sesembahan sesembahan lain ). ( QS. Yusuf, 106 ).
Kandungan bab ini :
1-Larangan keras memakai gelang , benang dan sejenisnya
untuk tujuan-tujuan seperti tersebut diatas.
2-Dikatakan bahwa sahabat Nabi tadi apabila mati sedangkan
gelang ( atau sejenisnya ) itu masih melekat pada tubuhnya,
maka ia tidak akan beruntung selamanya, ini menunjukkan
kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik kecil itu
lebih berat dari pada dosa besar.
3-Syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan tidak mengerti.
4-Gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna untuk
menangkal atau mengusir suatu penyakit, bahkan ia bisa
mendatangkan bahaya, seperti sabda Nabi Muhammad ρ :
“… karena dia hanya akan menambah kelemahan pada
dirimu”.
5-Wajib mengingkari orang orang yang melakukan perbuatan
di atas.
6-Penjelasan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu
dengan tujuan di atas, maka Allah akan menjadikan orang
tersebut memiliki ketergantungan pada barang tersebut.
7-Penjelasan bahwa orang yang menggantungkan tamimah
telah melakukan perbuatan syirik.
8-Mengikatkan benang pada tubuh untuk mengobati penyakit
panas adalah bagian dari syirik.
9-Pembacaan ayat di atas oleh Hudzaifah
menunjukkan
bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkaitan
dengan syirik akbar sebagai dalil untuk syirik ashghor,
sebagaimana penjelasan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas
dalam salah satu ayat yang ada dalam surat Al Baqarah (1).
(1 )Penjelasan Ibnu Abbas ini akan disebutkan dalam bab 42
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10-Menggantungkan
Wada’ah
untuk
mengusir
atau
menangkal penyakit, termasuk syirik.
11-Orang yang menggantungkan tamimah didoakan : “semoga
Allah tidak akan mengabulkan keinginannya” dan orang
yang menggantungkan wadaah didoakan : “semoga Allah
tidak memberikan ketenangan pada dirinya.”
BAB 8
RUQYAH DAN TAMIMAH
Diriwayatkan dalam shoheh Bukhori dan Muslim
bahwa Abu Basyir Al Anshori τ bahwa dia pernah bersama
Rasulullah ρ dalam suatu perjalanan, lalu beliau mengutus
seorang utusan untuk menyampaikan pesan :

" " ﺃﻥ ﻻ ﻳﺒﻘﲔ ﰲ ﺭﻗﺒﺔ ﺑﻌﲑ ﻗﻼﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺗﺮ ﺃﻭ ﻗﻼﺩﺓ ﺇﻻ ﻗﻄﻌﺖ

“Agar tidak terdapat lagi dileher onta kalung dari tali
busur panah atau kalung apapun harus diputuskan.
Ibnu Mas’ud τ menuturkan : aku telah mendengar
Rasulullah ρ bersabda :

." ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻗﻰ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﺔ ﺷﺮﻙ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ

“Sesungguhnya Ruqyah, Tamimah dan Tiwalah adalah
syirik.”(HR. Ahmad dan Abu Dawud )
TAMIMAH adalah sesuatu yang dikalungkan di leher
anak-anak untuk menangkal dan menolak penyakit ‘ain. Jika
yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat Al Qur’an,
sebagian ulama salaf memberikan keringanan dalam hal ini ;
dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan dan
melarangnya, diantaranya Ibnu Mas’ud τ (1) ..
(1)Tamimah dari ayat Al Qur’an dan Al Hadits lebih baik ditinggalkan,
karena tidak ada dasarnya dari syara’ ; bahkan hadits yang melarangnya
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RUQYAH (1) yaitu : yang disebut juga dengan istilah
Ajimat. Ini diperbolehkan apabila penggunaannya bersih dari
hal hal syirik, karena Rasulullah ρ telah memberikan
keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ‘ain atau
sengatan kalajengking.
TIWALAH adalah sesuatu yang dibuat dengan
anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadikan seorang istri
mencintai suaminya, atau seorang suami mencintai istrinya.
Dalam hadits marfu’
Rasulullah ρ bersabda :

dari

Abdullah

bin

‘Ukaim

" ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻛﻞ ﺇﻟﻴﻪ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ

“Barang siapa yang menggantungkan sesuatu (dengan
anggapan bahwa barang tersebut bermanfaat atau dapat
melindungi dirinya) maka Allah akan menjadikan orang
tersebut selalu bergantung kepadanya.”(HR. Ahmad dan At
Turmudzi )
Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi’ τ Rasulullah
ρ pernah bersabda kepadanya :

 ﺃﻭ، ﻓﺄﺧﱪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﳊﻴﺘﻪ، ﻟﻌﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺗﻄﻮﻝ ﺑﻚ،" ﻳﺎ ﺭﻭﻳﻔﻊ
"  ﻓﺈﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺑﺮﻱﺀ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺮﺟﻴﻊ ﺩﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﻈﻢ،ﺗﻘﻠﺪ ﻭﺗﺮﺍ

“Hai Ruwaifi’, semoga engkau berumur panjang, oleh
karena itu sampaikanlah kepada orang orang bahwa barang
siapa yang menggulung jenggotnya, atau memakai kalung dari
tali busur panah, atau bersuci dari buang air dengan kotoran
binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhmmad berlepas
diri dari orang tersebut”.
bersifat umum, tidak seperti halnya ruqyah, ada hadits lain yang
membolehkan. Di samping itu apabila dibiarkan atau diperbolehkan
akan membuka peluang untuk menggunakan tamimah yang haram.
(1 )Ruqyah : penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat ayat suci
Al Qur’an, atau doa doa.

42

Waki’ meriwayatkan bahwa Said bin zubair τ berkata :
“Barang siapa yang memotong tamimah dari seseorang
maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang
budak.”
Dan waki’ meriwayatkan pula bahwa Ibrahim (An
Nakho’i) berkata : “mereka ( para sahabat ) membenci segala
jenis tamimah, baik dari ayat ayat Al Qur’an maupun bukan
dari ayat ayat Al Qur’an.”
Kandungan bab ini :
1-Pengertian ruqyah dan tamimah.
2-Pengertian tiwalah.
3-Ketiga hal diatas merupakan bentuk syirik dengan tanpa
pengecualian.
4-Adapun ruqyah dengan menggunakan ayat ayat Al Qur’an
atau do’a-do’a yang telah diajarkan oleh Rasulullah untuk
mengobati penyakit ‘ain, sengatan serangga atau yang
lainnya, maka tidak termasuk syirik.
5-Jika tamimah itu terbuat dari ayat-ayat Al Qur’an, dalam
hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah termasuk
ruqyah yang diperbolehkan atau tidak ?
6-Mengalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk
mengusir penyakit ‘ain, termasuk syirik juga.
7-Ancaman berat bagi orang yang mengalungkan tali busur
panah dengan maksud dan tujuan diatas.
8-Besarnya pahala bagi orang yang memutus tamimah dari
tubuh seseorang.
9-Kata-kata Ibrahim An Nakhoi tersebut di atas, tidaklah
bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah
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disebutkan, sebab yang dimaksud Ibrahim di sini adalah
sahabat sahabat Abdullah bin mas’ud (1).
BAB 9
MENGHARAPKAN BERKAH DARI PEPOHONAN, BEBATUAN
ATAU YANG SEJENISNYA
Firman Allah Ι :

] ﺃﻓﺮﺃﻳﺘﻢ ﺍﻟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺰﻯ ﻭﻣﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻟﻜﻢ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻟﻪ ﺍﻷﻧﺜﻰ
ﺗﻠﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺴﻤﺔ ﺿﻴﺰﺍ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺃﲰﺎﺀ ﲰﻴﺘﻤﻮﻫﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﻭﺁﺑﺎﺀﻛﻢ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻬﺑﺎ
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺇﻥ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﻣﺎ ﻬﺗﻮﻯ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﻫﻢ ﻣﻦ ﺭﻬﺑﻢ
[ ﺍﳍﺪﻯ

“Maka apakah patut kalian (hai orang-orang musyrik)
menganggap Al lata dan Al Uzza dan Manat yang ketiga, (2).
Apakah ( patut ) untuk kamu ( anak ) laki- laki dan untuk Allah
(anak ) perempuan ? yang demikian itu tentulah suatu
pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama
yang diada-adakan oleh kamu dan bapak-bapak kamu; Allah
tidak
menurunkan
suatu
keteranganpun
untuk
(menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti
sangkaan sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu
mereka; padahal sesungguhnya tidak datang kepada mereka
petunjuk dari Tuhan mereka.” ( QS. An najm, 19 - 23 )

Abi Waqid Al Laitsi menuturkan :
“Suatu saat kami keluar bersama Rasulullah menuju
Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari
kekafiran ( masuk Islam ), disaat itu orang-orang musyrik
(1)Sahabat Abdullah bin Mas’ud antara lain : Alqomah, Al Aswad, Abu
Wail, Al Harits bin Suwaid, ‘Ubaidah As Salmani, Masruq, Ar Rabi’ bin
Khaitsam, Suwaid bin ghoflah. Mereka ini adalah tokoh generasi tabiin.
(2)Al Lata, Al Uzza dan Manat adalah nama berhala berhala yang dipuja
orang arab jahiliyah dan dianggapnya sebagai anak anak perempuan
Allah.
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memiliki sebatang pohon bidara yang dikenal dengan dzatu
anwath, mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan
senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut, disaat
kami sedang melewati pohon bidara tersebut, kami berkata :
“ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzat anwath
sebagaimana mereka memilikinya”. Maka Rasulullah ρ
menjawab :

 ﻗﻠﺘﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﻮ ﺃﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،" ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺇﻬﻧﺎ ﺍﻟﺴﻨﻦ
 ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻜﻢ ﻗﻮﻡ ﲡﻬﻠﻮﻥ [ ﻟﺘﺮﻛﱭ ﺳﻨﻦ،ﳌﻮﺳﻰ] ﺍﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺇﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﳍﻢ ﺀﺍﳍﺔ
.ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﻢ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ
“Allahu Akbar, itulah tradisi ( orang orang sebelum
kalian ) demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, kalian
benar-benar telah mangatakan suatu perkataan seperti yang
dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa :“buatkanlah untuk
kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan,
Musa menjawab : sungguh kalian adalah kaum yang tidak
mengerti ( faham )” kalian pasti akan mengikuti tradisi orang
orang sebelum kalian.”(HR. Turmudzi, dan dinyatakan shoheh
olehnya)
Kandungan dalam bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat An najm
(1).
2-Mengetahui bentuk permintaan mereka (1).
(1 )Dalam ayat ini, Allah Ι menyangkal tindakan kaum musyrikin yang tidak
rasional, karena mereka menyembah ketiga berhala tersebut yang tidak
dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menolak madlarat. Dan
Allah mencela tindakan dzalim mereka dengan memilih untuk diri mereka
jenis yang baik dan memberikan untuk Allah jenis yang buruk dalam
anggapan mereka. Tindakan mereka itu semua hanyalah berdasarkan
sangkaan sangkaan dan hawa nafsu, tidak berdasarkan pada tuntunan para
Rasul yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah
dan tidak beribadah kepada selainNya.
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3-Mereka belum melakukan apa yang mereka minta.
4-Mereka melakukan itu semua untuk mendekatkan diri
mereka kepada Allah, karena mereka beranggapan bahwa
Allah menyukai perbuatan itu.
5-Apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka
lebih tidak mengerti lagi.
6-Mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah
(untuk diampuni) yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain
mereka.
7-Nabi Muhammad ρ tidak menerima argumentasi mereka,
bahkan menyanggahnya dengan sabdanya : “Allahu Akbar,
sungguh itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian dan
kalian akan mengikuti mereka”. Beliau bersikap keras
terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini.
8-Satu hal yang sangat penting adalah pemberitahuan dari
Rasulullah ρ bahwa permintaan mereka itu persis seperti
permintaan bani israil kepada nabi Musa : “buatkanlah
untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai
sesembahan sesembahan …”
9-Pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk
diantara pengertian

ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ

yang sebenarnya, yang

belum difahami oleh mereka yang baru masuk Islam.
10-Rasulullah ρ menggunakan sumpah dalam menyampaikan
petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali
untuk kemaslahatan.
11-Syirik itu ada yang besar dan ada yang kecil, buktinya
mereka tidak dianggap murtad dengan permintaannya itu.
12-Perkataan mereka “…sedang kami dalam keadaan baru
saja lepas dari kekafiran (masuk islam) …” menunjukan
bahwa para sahabat yang lain mengerti bahwa perbuatan
mereka termasuk syirik.
13-Diperbolehkan bertakbir ketika merasa heran, atau
mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam

(1 )Yaitu : mereka meminta dibuatkan Dzatu Ansath sebagaimana yang
dimiliki oleh kaum musyrikin, untuk diharapkan berkahnya.
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agama,
berlainan
dengan
pendapat
orang
yang
menganggapnya makruh.
14-Diperintahkan menutup pintu yang menuju kemusyrikan.
15-Dilarang meniru dan melakukan suatu perbuatan yang
menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah.
16-Boleh marah ketika menyampaikan pelajaran.
17-Kaidah umum, bahwa diantara umat ini ada yang
mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya, berdasarkan
Sabda Nabi “itulah tradisi orang orang sebelum kamu …
dst”
18-Ini adalah salah satu dari tanda
kenabian Nabi
Muhammad, karena terjadi sebagaimana
yang beliau
ceritakan.
19-Celaan Allah yang ditujukan kepada orang yahudi dan
nasrani, yang terdapat dalam Al qur’an berlaku juga untuk
kita.
20-Sudah menjadi ketentuan umum dikalangan para sahabat,
bahwa ibadah itu harus berdasarkan perintah Allah [
bukan mengikuti keinginan, pikiran atau hawa nafsu
sendiri]. Dengan demikian, hadits tersebut di atas
mengandung suatu isyarat tentang hal hal yang akan
ditanyakan kepada manusia di alam kubur. Adapun
“Siapakah Tuhanmu ?”, sudah jelas; sedangkan “
Siapakah Nabimu ?” berdasarkan keterangan masalahmasalah ghoib yang beliau beritakan akan terjadi; dan
“apakah agamamu ?” berdasarkan pada ucapan mereka :
“buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana
mereka itu mempunyai sesembahan sesembahan … dst”
21-Tradisi orang-orang ahli kitab itu tercela seperti tradisinya
orang-orang musyrik.
22-Orang yang baru saja pindah dari tradisi-tradisi batil yang
sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya, tidak bisa
dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari
sisa-sisa tradisi tersebut, sebagai buktinya mereka
mengatakan : “ kami baru saja masuk islam” dan
merekapun belum terlepas dari tradisi tradisi kafir, karena
kenyataannya mereka meminta dibuatkan Dzatu Anwath
sebagaimana yang dipunyai oleh kaum musyrikin.
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BAB 10
MENYEMBELIH BINATANG
BUKAN KARENA ALLAH
Firman Allah Ι :

،] ﻗﻞ ﺇﻥ ﺻﻼﰐ ﻭﻧﺴﻜﻲ ﻭﳏﻴﺎﻱ ﻭﳑﺎﰐ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
[ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮﺕ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

“Katakanlah,
bahwa
sesungguhnya
shalatku,
penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata
untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagiNya,
demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah
orang yang pertama-tama menyerahkan diri ( kepada Allah )” (
QS. Al An’am, 162-163).
[

] ﻓﺼﻞ ﻟﺮﺑﻚ ﻭﺍﳓﺮ

“Maka
dirikanlah
sholat
untuk Rabbmu,
sembelihlah korban( untukNya )” ( QS. Al Kautsar, 2 )

dan

Ali bin Abi Tholib τ berkata :
“Rasulullah ρ bersabda kepadaku tentang empat perkara :

 ﻟﻌﻦ ﺍﷲ، ﻟﻌﻦ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻟﻌﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ،" ﻟﻌﻦ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺫﺑﺢ ﻟﻐﲑ ﺍﷲ
" ﻟﻌﻦ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ،ﻣﻦ ﺁﻭﻯ ﳏﺪﺛﺎ

“Allah melaknat orang-orang yang menyembelih
binatang bukan kerena Allah, Allah melaknat orang-orang yang
melaknat kedua orang tuanya, Allah melaknat orang-orang
yang melindungi orang yang berbuat kejahatan, dan Allah
melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah” ( HR.
Muslim )
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Thoriq bin Syihab τ menuturkan bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

:  ﻗﺎﻟﻮﺍ، ﻭﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺭﺟﻞ ﰲ ﺫﺑﺎﺏ," ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺭﺟﻞ ﰲ ﺫﺑﺎﺏ
 ﻣﺮ ﺭﺟﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ ﳍﻢ ﺻﻨﻢ ﻻ ﳚﻮﺯﻩ:  ﻗﺎﻝ،ﻭﻛﻴﻒ ﺫﻟﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ؟
 ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻲﺀ:  ﻗﺎﻝ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻗﺮﺏ،ﺃﺣﺪ ﺣﱴ ﻳﻘﺮﺏ ﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ
، ﻓﻘﺮﺏ ﺫﺑﺎﺑﺎ ﻓﺨﻠﻮﺍ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻗﺮﺏ ﻭﻟﻮ ﺫﺑﺎﺑﺎ:  ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ،ﺃﻗﺮﺏ
،Υ  ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻷﻗﺮﺏ ﻷﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻗﺮﺏ: ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻶﺧﺮ
.ﻓﻀﺮﺑﻮﺍ ﻋﻨﻘﻪ ﻓﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ

“Ada seseorang yang masuk sorga karena seekor lalat,
dan ada lagi yang masuk neraka karena seekor lalat pula, para
sahabat bertanya : bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah,
Rasul menjawab : “ada dua orang berjalan melewati
sekelompok orang yang memiliki berhala, yang mana tidak
boleh
seorangpun
melewatinya
kecuali
dengan
mempersembahkan sembelihan binatang untuknya lebih
dahulu, maka mereka berkata kepada salah satu diantara
kedua orang tadi : persembahkanlah sesuatu untuknya, ia
menjawab : saya tidak mempunyai apapun yang akan saya
persembahkan untuknya, mereka berkata lagi : persembahkan
untuknya walaupun dengan seekor lalat, maka iapun
persembahkan untuknya seekor lalat, maka mereka lepaskan
ia untuk meneruskan perjalanannya, dan iapun masuk
kedalam neraka karenanya, kemudian mereka berkata lagi
pada seseorang yang lain : persembahkalah untuknya sesuatu,
ia menjawab : aku tidak akan mempersembahkan sesuatu
apapun untuk selain Allah, maka merekapun memenggal
lehernya, dan iapun masuk kedalam surga” ( HR. Ahmad ).
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang makna ayat

... ﻗﻞ ﺇﻥ ﺻﻼﰐ ﻭﻧﺴﻜﻲ
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2--enjelasan tentang makna ayat

.... ﻓﺼﻞ ﻟﺮﺑﻚ ﻭﺍﳓﺮ

3-Orang yang pertama kali dilaknat oleh Allah berdasarkan
hadits diatas adalah orang yang menyembelih karena selain
Allah.
4-Dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, hal itu
bisa terjadi bila ia melaknat kedua orang tua seseorang, lalu
orang tersebut melaknat kedua orang tuanya.
5-Dilaknat orang yang melindungi pelaku kajahatan, yaitu
orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang
yang melakukan kejahatan yang wajib diterapkan
kepadanya hukum Allah.
6-Dilaknat pula orang yang merubah tanda batas tanah, yaitu
merubah tanda yang membedakan antara hak milik
seseorang dengan hak milik tetangganya, dengan digeser
maju atau mundur.
7-Ada perbedaan antara melaknat orang tertentu dengan
melaknat orang-orang ahli maksiat secara umum.
8-Adanya kisah besar dalam hadits ini, yaitu kisah seekor
lalat.
9-Masuknya orang tersebut kedalam neraka disebabkan
karena mempersembahkan seekor lalat yang ia sendiri tidak
sengaja berbuat demikian, tapi ia melakukan hal tersebut
untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk para pemuja
berhala itu.
10-Mengetahui kadar kemusyrikan yang ada dalam hati orang
orang mukmin, bagaimana ketabahan hatinya dalam
menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakannya
untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka tidak
meminta kecuali amalan lahiriyah saja.
11-Orang yang masuk neraka dalam hadits ini adalah orang
Islam, karena jika ia orang kafir, maka Rasulullah ρ tidak
akan bersabda : “ … masuk neraka karena sebab lalat ...”
12-Hadits ini merupakan suatu bukti bagi hadits shoheh yang
mengatakan :

" " ﺍﳉﻨﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﻙ ﻧﻌﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ
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13-“Sorga itu lebih dekat kepada seseorang dari pada tali
sandalnya sendiri, dan neraka juga demikian”
14-Mengetahui bahwa amalan hati adalah tolok ukur yang
sangat penting, walaupun bagi para pemuja berhala.
BAB 11
MENYEMBELIH BINATANG KARENA ALLAH DILARANG
DILAKUKAN DI TEMPAT PENYEMBELIHAN YANG BUKAN
KARENA ALLAH
Firman Allah Ι :

ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﲣﺬﻭﺍ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﺿﺮﺍﺭﺍ ﻭﻛﻔﺮﺍ ﻭﺗﻔﺮﻳﻘﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺇﺭﺻﺎﺩﺍ ﳌﻦ
ﺣﺎﺭﺏ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻟﻴﺤﻠﻔﻦ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺇﻻ ﺍﳊﺴﲎ ﻭﺍﷲ ﻳﺸﻬﺪ ﺇﻬﻧﻢ
ﻟﻜﺬﺑﻮﻥ ﻻ ﺗﻘﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﺪﺍ ﳌﺴﺠﺪ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ
[ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﳛﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻬﺮﻭﺍ ﻭﺍﷲ ﳛﺐ ﺍﳌﺘﻄﻬﺮﻳﻦ

]

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang
yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudlaratan (
pada orang-orang mu’min), untuk kekafiran dan untuk
memecah belah antara orang-orang mu’min serta menunggu
kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan
RasulNya sejak dahulu). Mereka sesungguhnya bersumpah :
“kami tidak menghendaki selain kebaikan.” Dan Allah
menjadikan saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah
pendusta (dalam sumpahnya) Janganlah kamu dirikan sholat
di masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang
didirikan atas dasar takwa ( masjid quba), sejak hari pertama
adalah lebih patut kamu lakukan shalat di dalamnya. Di
dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan
Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. ” (QS. At
taubah, 107 –108 )
Tsabit bin Dhohhak τ berkata :
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" ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺛﻦ:  ﻓﻘﺎﻝρ  ﻓﺴﺄﻝ ﺍﻟﻨﱯ،ﻧﺬﺭ ﺭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺬﺑﺢ ﺇﺑﻼ ﺑﺒﻮﺍﻧﺔ
" ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺪ ﻣﻦ:  ﻗﺎﻝ، ﻻ: ﻣﻦ ﺃﻭﺛﺎﻥ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﻌﺒﺪ ؟" ﻗﺎﻟﻮﺍ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻭﻓﺎﺀ،" ﺃﻭﻑ ﺑﻨﺬﺭﻙ: ρ  ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ، ﻻ: ﺃﻋﻴﺎﺩﻫﻢ ؟" ﻗﺎﻟﻮﺍ
 ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ."ﻟﻨﺬﺭ ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ
.ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻬﻤﺎ

“Ada seseorang yang bernadzar akan menyembelih onta di
Buwanah (1), lalu ia bertanya kepada Rasulullah ρ, maka Nabi
bertanya : “apakah di tempat itu ada berhala berhala yang
pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah ? para sahabat
menjawab : tidak, dan Nabipun bertanya lagi : “apakah di
tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka ? para
sahabatpun menjawab : tidak, maka Nabipun menjawab :
“laksanakan nadzarmu itu, karena nadzar itu tidak boleh
dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah, dan dalam
hal yang tidak dimiliki oleh seseorang” ( HR. Abu Daud, dan
Isnadnya menurut persyaratan Imam Bukhori dan Muslim ).

Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang firman Allah Ι yang telah disebutkan di
atas(2).
2-Kemaksiatan itu bisa
berdampak negatif, sebagaimana
ketaatan berdampak positif.
3-Masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan
kepada masalah yang sudah jelas, agar keraguan itu
menjadi hilang.
(1 )Buwanah : nama suatu tempat di sebelah selatan kota Makkah, sebelum
Yalamlam; atau anak bukit sebelah Yanbu’.
(2 ) Ayat ini menunjukkan pula bahwa menyembelih binatang dengan niat
karena Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan oleh
orang-orang musyrik untuk menyembelih binatang, sebagaimana sholat
dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di masjid yang didirikan
atas dasar maksiat kepada Allah.
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4-Diperbolehkan bagi seorang mufti untuk mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
sebelum
berfatwa
untuk
mendapatkan keterangan yang jelas.
5-Mengkhususkan tempat untuk bernadzar tidak dilarang
selama tempat itu bebas dari hal hal yang terlarang.
6-Tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat, jika di tempat
itu ada berhala-berhala yang pernah disembah pada masa
jahiliyah, walaupun semuanya sudah dihilangkan.
7-Tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat untuk
bernadzar, jika tempat itu pernah digunakan untuk
melakukan perayaan orang-orang jahiliyah, walaupun hal
itu sudah tidak dilakukan lagi.
8-Tidak diperbolehkannya melakukan nadzar di tempattempat tersebut, karena nadzar tersebut termasuk katagori
nadzar maksiat.
9-Harus dihindari perbuatan yang menyerupai orang-orang
musyrik dalam acara-acara keagamaan dan perayaanperayaan mereka, walaupun tidak bermaksud demikian.
10-Tidak boleh bernadzar untuk melaksanakan kemaksiatan.
11-Tidak boleh seseorang bernadzar dalam hal yang tidak
menjadi hak miliknya.
BAB 12
BERNADZAR UNTUK SELAIN ALLAH
ADALAH SYIRIK
Firman Allah Ι :
[

] ﻳﻮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﻭﳜﺎﻓﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻩ ﻣﺴﺘﻄﲑﺍ

“Mereka menepati nadzar dan takut akan suatu hari
yang azabnya merata di mana- mana.” ( QS. Al insan, 7 )
[

] ﻭﻣﺎ ﺃﻧﻔﻘﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻧﺬﺭﰎ ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻳﻌﻠﻤﻪ
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“Dan apapun yang kalian nafkahkan, dan apapun yang
kalian nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (
QS. Al baqarah, 270 ).
Diriwayatkan dalam shoheh Bukhori dari Aisyah ra.
bahwa Rasulullah ρ bersabda :

"  ﻭﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻲ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻳﻌﺼﻪ،" ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻊ ﺍﷲ ﻓﻠﻴﻄﻌﻪ

“Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah maka ia
wajib mentaatinya, dan barang siapa yang bernadzar untuk
bermaksiat kepada Allah maka ia tidak boleh bermaksiat
kepadaNya (dengan melaksanakan nadzarnya itu). ”
Kandungan bab ini :
1-Menunaikan nadzar adalah wajib.
2-Apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nadzar itu ibadah
kepada Allah, maka memalingkannya kepada selain Allah
adalah syirik.
3-Dilarang melaksanakan nadzar yang maksiat.

BAB 13
MEMINTA PERLINDUNGAN KEPADA SELAIN ALLAH
ADALAH SYIRIK
Firman Allah Ι :

[

] ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺲ ﻳﻌﻮﺫﻭﻥ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳉﻦ ﻓﺰﺍﺩﻭﻫﻢ ﺭﻫﻘﺎ

“Bahwa ada beberapa orang laki-laki dari manusia yang
meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka
jin-jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan”( QS. Al jin, 6
).
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Khaulah binti Hakim menuturkan : aku mendengar
Rasulullah ρ bersabda :

 ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ: " ﻣﻦ ﻧﺰﻝ ﻣﻨـﺰﻻ ﻓﻘﺎﻝ
 ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ."  ﱂ ﻳﻀﺮﻩ ﺷﻲﺀ ﺣﱴ ﻳﺮﺣﻞ ﻣﻦ ﻣﻨـﺰﻟﻪ ﺫﻟﻚ،ﺧﻠﻖ

“Barang siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia
berdo’a :

ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ

( aku berlindung dengan kalam Allah yang maha
sempurna dari kejahatan semua mahluk yang Ia ciptakan )
maka tidak ada sesuatupun yang membahayakan dirinya
sampai dia beranjak dari tempatnya itu” ( HR. Muslim ).
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang maksud ayat yang ada dalam surat Al
Jin (1).
2-Meminta perlindungan kepada selain Allah (jin) adalah
syirik.
3-Hadits tersebut di atas, sebagaimana disimpulkan oleh para
ulama, merupakan dalil bahwa kalam Allah itu bukan
makhluk, karena minta perlindungan kepada makhluk itu
syirik.
4-Keutamaan doa ini walaupun sangat singkat.
5-Sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dunia, baik
dengan
menolak
kejahatan
atau
mendatangkan
keberuntungan tidak berarti sesuatu itu tidak termasuk
syirik.

(1 ) Dalam ayat ini Allah Ι memberitahukan bahwa ada di antara manusia
yang meminta perlindungan kepada jin agar merasa aman dari apa yang
mereka khawatirkan, akan tetapi jin itu justru menambah dosa dan rasa
khawatir bagi mereka, karena mereka tidak meminta perlindungan
kepada Allah. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa isti’adzah
(meminta perlindungan) kepada selain Allah adalah termasuk syirik dan
terlarang.
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BAB 14
MINTA PERTOLONGAN DAN BERDO’A KEPADA
SELAIN ALLAH ADALAH SYIRIK.
Firman Allah Ι :

 ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﺇﺫﺍ،] ﻭﻻ ﺗﺪﻉ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻭﻻ ﻳﻀﺮﻙ
[ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔ

“Dan janganlah kamu memohon / berdo’a kepada selain
Allah, yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula
mendatangkan bahaya kepadamu, jika kamu berbuat hal itu
maka sesungguhnya kamu dengan demikian termasuk orangorang yang dzolim ( musyrik )” ( QS. Yunus, 106 ).

] ﻭﺇﻥ ﳝﺴﺴﻚ ﺍﷲ ﺑﻀﺮ ﻓﻼ ﻛﺎﺷﻒ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻭﺇﻥ ﻳﺮﺩﻙ ﲞﲑ ﻓﻼ ﺭﺍﺩ
[ ﻟﻔﻀﻠﻪ ﻳﺼﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
“Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya,
maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia.
Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak
ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan
itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba
hambaNya dan Dia lah yang Maha Pengampun lagi Maha
penyayang”( QS. Yunus, 107 ).

] ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﻟﻜﻢ ﺭﺯﻗﺎ ﻓﺎﺑﺘﻐﻮﺍ
[ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻋﺒﺪﻭﻩ ﻭﺍﺷﻜﺮﻭﺍ ﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮﻥ
“Sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain Allah
itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah
rizki
itu
pada
Allah dan sembahlah Dia (saja) serta
bersyurkurlah kepadaNya. Hanya kepada Nya lah kamu
sekalian dikembalikan.” ( QS. Al Ankabut, 17 ).
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] ﻭﻣﻦ ﺃﺿﻞ ﳑﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻭﻫﻢ ﻋﻦ ﺩﻋﺎﺋﻬﻢ ﻏﺎﻓﻠﻮﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺸﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳍﻢ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﻌﺒﺎﺩﻬﺗﻢ
[ ﻛﺎﻓﺮﻭﻥ

“Dan tiada yang lebih sesat dari pada orang yang
memohon kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, yang
tiada dapat mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat
dan sembahan sembahan itu lalai dari (memperhatikan)
permohonan mereka. Dan apabila menusia dikumpulan (pada
hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh
mereka dan mengingkari pemujaan mereka.” ( QS. Al Ankabut,
5-6 ).

] ﺃﻣﻦ ﳚﻴﺐ ﺍﳌﻀﻄﺮ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺎﻩ ﻭﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻭﳚﻌﻠﻬﻢ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ
[ ﺃﺇﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﷲ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ

“Atau siapakah yang mengabulkan (do’a) orang-orang
yang dalam kesulitan disaat ia berdo’a kepadaNya, dan yang
menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu
sekalian menjadi kholifah di bumi ? adakah sesembahan ( yang
haq ) selain Allah ? amat sedikitlah kamu mengingat(Nya).” (
QS. An Naml, 62).
Imam At-thabrani dengan menyebutkan sanadnya
meriwayatkan bahwa : “pernah ada pada zaman Rasulullah ρ
seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mu’min,
maka salah seorang di antara
orang mu’min berkata :
“marilah kita bersama-sama memohon perlindungan kepada
Rasulullah ρ supaya dihindarikan dari tindakan buruk orang
munafik ini”, ketika itu Rasulullah ρ menjawab :

" " ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﺎﺙ ﰊ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺴﺘﻌﺎﺙ ﺑﺎﷲ
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“ sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan,
hanya Allah sajalah yang boleh dimintai perlindungan”.
Kandungan bab ini :
1-Istighotsah itu pengertiannya lebih husus dari pada
berdo’a(1).
2-Penjelasan tentang ayat yang pertama (2).
3-Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik
besar.
4-Orang yang paling sholeh sekalipun jika melakukan
perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia
termasuk golongan orang-orang yang dzolim ( musyrik ).
5-Penjelasan tentang ayat yang kedua (3).
6-Meminta perlindungan kepada selain Allah tidak dapat
mendatangkan manfaat duniawi, disamping perbuatan itu
termasuk perbuatan kafir.
7-Penjelasan tentang ayat yang ketiga (4).
8-Meminta rizki itu hanya kepada Allah, sebagaimana
meminta sorga.
9-Penjelasan tentang ayat yang ke empat (5).
(1 ) Istighotsah ialah : meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit
supaya dibebaskan dari kesulitan itu.
(2 ) Ayat pertama menunjukkan bahwa dilarang memohon kepada selain
Allah, karena selainNya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula
dapat mendatangkan bahaya kepada seseorang.
(3 ) Ayat kedua menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak dengan segala
ibadah yang dilakukan manusia, seperti doa, istighotsah dan sebagainya.
Karena hanya Allah yang Maha Kuasa, jika Dia menimpakan sesuatu
bahaya kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya
selain Dia sendiri, dan jika Dia menghendaki untuk seseorang suatu
kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Tidak ada
seorangpun yang menghalangi kehendakNya.
(4 ) Ayat ketiga menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak dengan
ibadah dan rasa syukur kita, dan hanya kepadaNya seharusnya kita
meminta rizki, karena selain Allah tidak mampu memberikan rizki.
(5 ) Ayat keempat menunjukkan bahwa doa ( permohonan) adalah ibadah.
Karena itu, barang siapa yang menyelewengkannya kepada selain
Allah, maka dia adalah musyrik.
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10-Tidak ada orang yang lebih sesat dari pada orang yang
memohon kepada sesembahan selain Allah.
11-Sesembahan selain Allah tidak merasa dan tidak tahu
kalau ada orang yang memohon kepadanya.
12-Sesembahan selain Allah akan benci dan marah kepada
orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat.
13-Permohonan ini dianggap ibadah kepada sesembahan
selain Allah.
14-Pada hari kiamat sesembahan selain Allah itu akan
mengingkari ibadah yang mereka lakukan.
15-Permohonan
kepada
selain
Allah
inilah
yang
menyebabkan seseorang menjadi orang yang paling sesat.
16-Penjelasan tentang ayat yang ke lima (1).
17-Satu hal yang sangat mengherankan adalah adanya
pengakuan dari para penyembah berhala bahwa tidak ada
yang dapat mengabulkan permohonan orang yang berada
dalam kesulitan kecuali Allah, untuk itu, ketika mereka
berada dalam keadaan sulit dan terjepit, mereka memohon
kepadaNya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan
untukNya.
18-Hadits di atas menunjukan tindakan preventif yang
dilakukan Rasulullah ρ untuk melindungi ketauhidan, dan
etika sopan santun beliau kepada Allah.
BAB 15
TIDAK SEORANGPUN YANG BERHAK DISEMBAH
SELAIN ALLAH
Firman Allah Ι :

] ﺃﻳﺸﺮﻛﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﳜﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻫﻢ ﳜﻠﻘﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﳍﻢ ﻧﺼﺮﺍ
[ ﻭﻻ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻨﺼﺮﻭﻥ
(1 ) Ayat kelima menunjukkan bahwa istighotsah (mohon pertolonan)
kepada selain Allah – karena tidak ada yang kuasa kecuali Dia – adalah
bathil dan termasuk syirik.
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“Apakah mereka mempersekutukan ( Allah ) dengan
berhala berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatupun ?
sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan
berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada
penyembah penyembahnya dan kepada dirinya sendiripun
berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan.” ( QS. Al
A’raf, 191-192 ).

] ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻄﻤﲑ ﺇﻥ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﻻ
ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺩﻋﺎﺀﻛﻢ ﻭﻟﻮ ﲰﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﻮﺍ ﻟﻜﻢ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ
[ﺑﺸﺮﻛﻜﻢ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﺌﻚ ﻣﺜﻞ ﺧﺒﲑ

“Dan sesembahan-sesembahan yang kalian mohon
selain Allah, tidak memiliki apa apa walaupun setipis kulit
ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar
seruanmu itu; kalaupun mereka mendengar, mereka tidak
dapat memperkenankan permintaanmu; dan pada hari kiamat
meraka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang
dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang
diberikan oleh yang Maha Mengetahui. ” ( QS. Fathir 13-14 ).
Diriwayatkan dalam shoheh (Bukhori dan Muslim) dari
Anas bin Malik τ, ia berkata :

 " ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮﻡ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻭﻛﺴﺮﺕ ﺭﺑﺎﻋﻴﺘﻪ، ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪρ ﺷﺞ ﺍﻟﻨﱯ
.[  ﻓﻨـﺰﻟﺖ ] ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻲﺀ،" ﺷﺠﻮﺍ ﻧﺒﻴﻬﻢ

“Ketika perang uhud Rasulullah ρ terluka kepalanya, dan
pecah gigi serinya, maka beliau bersabda : “Bagaimana akan
beruntung suatu kaum yang melukai Nabinya ?” kemudian
turunlah ayat : “Tak ada hak apapun bagimu dalam urusan
mereka itu”. ( QS. Ali Imran 128 ).”
Dan diriwayatkan dalam shoheh Bukhori Ibnu Umar τ
bahwa ia mendengar Rasulullah ρ bersabda ketika beliau
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berdiri dari ruku’ pada rakaat yang terahir dalam sholat
shubuh :

" ﲰﻊ ﺍﷲ ﳌﻦ ﲪﺪﻩ ﺭﺑﻨﺎ:  ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ،" " ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻦ ﻓﻼﻧﺎ ﻭﻓﻼﻧﺎ
.[  ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﷲ ] ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻲﺀ،" ﻟﻚ ﺍﳊﻤﺪ

“Ya Allah, laknatilah si fulan dan sifulan”, setelah beliau

mengucapkan :

ﲰﻊ ﺍﷲ ﳌﻦ ﲪﺪﻩ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﳊﻤﺪ

turunlah firman Allah :
[

, setelah itu

]ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻲﺀ

“Tak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu”.
Dalam riwayat yang lain : “Beliau mendoakan semoga
Shofwan bin Umayah, Suhail bin Amr, dan Al Harits bin
Hisyam dijauhkan dari rahmat Allah”, maka turunlah ayat :
[

]ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻲﺀ

“Tak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu”.
Diriwayatkan pula dalam shoheh Bukhori dari Abu
Hurairah τ ia berkata : “ketika diturunkan kepada Rasulullah
ρ firman Allah Ι :
[
“Dan berilah peringatan
terdekat”( QS. Asy Syu’ara,214 )

] ﻭﺃﻧﺬﺭ ﻋﺸﲑﺗﻚ ﺍﻷﻗﺮﺑﲔ

kepada

keluargamu

yang

berdirilah beliau dan bersabda : “Wahai orang-orang
quraisy, tebuslah diri kamu sekalian (dari siksa Allah dengan
memurnikan ibadah kepadaNya). sedikitpun aku tidak bisa
berbuat apa-apa dihadapan Allah untuk kalian. Wahai Abbas
bin Abdul Mutholib, sedikitpun aku tidak bisa berbuat apa-apa
untukmu dihadapan Allah, wahai Shofiyah bibi Rasulullah,
sedikitpun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu
dihadapan Allah nanti, wahai Fatimah binti Rasulullah,
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mintalah kepadaku apa saja yang kau kehendaki, tapi
sedikitpun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu
dihadapan Allah nanti”.
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang kedua ayat tersebut diatas (1).
2-Kisah perang uhud.
3-Rasulullah, pemimpin para rasul, dalam sholat subuh telah
membaca qunut sedang para sahabat dibelakangnya
mengamini.
4-Orang orang yang beliau doakan semoga Allah menjauhkan
rahmatNya dari mereka adalah orang-orang kafir.
5-Mereka telah melakukan perbuatan yang tidak dilakukan
oleh orang-orang kafir yang lain, antara lain melukai kepala
Rasulullah, dan berupaya untuk membunuh beliau, serta
mengkoyak-koyak tubuh para korban yang terbunuh,
padahal yang terbunuh itu adalah sanak famili mereka.
6-Terhadap peristiwa itulah Allah menurunkan firmanNya
beliau :

] ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻲﺀ
7-Allah berfirman : [ ]ﺃﻭ ﻳﺘﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻌﺬﻬﺑﻢ
[

“Atau Allah terima taubat mereka, atau menyiksa mereka”(QS.
Ali Imran, 128 ).
Kemudian Allah pun menerima taubat mereka, dengan
masuknya mereka kedalam agama Islam, dan menjadi orang
orang yang beriman.
8-Dianjurkannya melakukan qunut nazilah, yaitu : qunut
yang dilakukan ketika umat Islam dalam keadaan mara
bahaya.

(1 ) Kedua ayat tersebut menunjukkan kebatilan syirik mulai dari dasarnya,
karena makhluk yang lemah ini, yang tidak mempunyai kekuasaan apaapa, tidak dapat dijadikan sebagai sandaran sama sekali; dan
menunjukkan pula bahwa Allah lah yang berhak dengan segala macam
ibadah yang dilakukan manusia.
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9-Menyebutkan nama-nama mereka beserta nama orang tua
mereka ketika didoakan terlaknat di dalam sholat, tidak
membatalkan sholat.
10-Boleh melaknat orang kafir tertentu didalam qunut.
11-Kisah Rasulullah ρ ketika diturunkan kepada beliau firman
Allah “Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang
terdekat”.
12-Kesungguhan Rasulullah ρ dalam hal ini, sehingga beliau
melakukan sesutu yang menyebabkan dirinya dituduh gila,
demikian halnya apabila dilakukan oleh orang mukmin pada
masa sekarang.
13-Rasulullah ρ memperingatan keluarganya yang paling jauh
kemudian yang terdekat dengan sabdanya : “sedikitpun Aku
tidak bisa berbuat apa-apa untukmu dihadapan Allah nanti”
sampai beliau bersabda : “wahai Fatimah putri Rasul, aku
tidak bisa berbuat untukmu apa-apa dihadapan Allah nanti”.
Jika beliau sebagai pemimpin para rasul telah berterus terang
tidak bisa membela putrinya sendiri pemimpin kaum wanita
di jagat raya ini, dan jika orang mengimani bahwa apa yang
beliau katakan itu benar, kemudian
jika dia
memperhatikan apa yang terjadi pada diri kaum khowash (1)
dewasa ini, maka akan tampak baginya bahwa tuhid ini
sudah ditinggalkan, dan tuntunan agama sudah menjadi
asing.
BAB 16
MALAIKAT MAKHLUK YANG PERKASA
BERSUJUD KEPADA ALLAH (2).
(1 ) Kaum Khowash ialah : orang orang tertentu yang ditokohkan dalam
masalah agama, dan merasa bahwa dirinya patut diikuti, disegani dan
diminta berkah doanya.
(2 ) Bab ini menjelaskan bukti lain yang menunjukkan kebatilan syirik dan
hanya Allah yang berhak dengan segala macam ibadah. Karena apabila
para malaikat, sebagai makhluk yang sangat perkasa dan paling kuat,
bersimpuh sujud di hadapan Allah yang Maha tinggi dan Maha besar
ketika mendengar firmanNya, maka tidak ada yang berhak dengan
ibadah, puja dan puji, sanjungan dan pengagungan kecuali Allah.
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Firman Allah Ι :

] ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻓﺰﻉ ﻋﻦ ﻗﻠﻮﻬﺑﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺭﺑﻜﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻲ
[

ﺍﻟﻜﺒﲑ

“Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari
hati mereka (malaikat), mereka berkata : apakah yang telah
difirmankan oleh Tuhanmu ?, mereka menjawab : perkataan
yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar” (
QS. Saba’, 23 ).
Diriwayatkan dalam kitab shohehnya Imam Bukhori,
dari Abu Hurairah τ bahwa Rasulullah ρ bersabda :

" ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﷲ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺿﺮﺑﺖ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺄﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﺧﻀﻌﺎﻧﺎ
 ] ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻓﺰﻉ ﻋﻦ ﻗﻠﻮﻬﺑﻢ، ﻛﺄﻧﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﻳﻨﻔﺬﻫﻢ ﺫﻟﻚ،ﻟﻘﻮﻟﻪ
 ﻓﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﺮﻕ،[ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺭﺑﻜﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ
، ﻭﻣﺴﺘﺮﻕ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻌﺾ – ﻭﺻﻔﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻜﻔﻪ،ﺍﻟﺴﻤﻊ
 ﰒ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ،ﻓﺤﺮﻓﻬﺎ ﻭﺑﺪﺩ ﺑﲔ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ – ﻓﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻠﻘﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻦ ﲢﺘﻪ
 ﻓﺮﲟﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ، ﺣﱴ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ،ﺍﻵﺧﺮ ﺇﱃ ﻣﻦ ﲢﺘﻪ
 ﻓﻴﻜﺬﺏ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ، ﻭﺭﲟﺎ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻪ،ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ
 ﺃﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﻳﻮﻡ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ؟ ﻓﻴﺼﺪﻕ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ:  ﻓﻴﻘﺎﻝ،ﻛﺬﺑﺔ
."ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
“Apabila Allah menetapkan suatu perintah diatas langit,
para malaikat mengibas ngibaskan sayapnya, karena patuh
akan firmanNya, seolah-olah firman yang didengarnya itu
bagaikan gemrincing rantai besi ( yang ditarik ) di atas batu
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rata, hal ini memekakkan mereka ( sehingga jatuh pingsan
karena ketakutan ), “sehingga apabila telah dihilangkan rasa
takut dari hati-hati mereka, mereka berkata : “apakah yang
telah difirmankan oleh tuhanmu ?” mereka menjawab : “ (
perkataan ) yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi
maha besar”, ketika itulah ( syetan syetan ) pencuri berita
mendengarnya, pencuri berita itu sebagian diatas sebagian
yang lain - Sufyan bin Uyainah (1) menggambarkan dengan
telapak tangannya, dengan direnggangkan dan dibuka jari
jemarinya - ketika mereka ( penyadap berita) mendengar berita
itu, disampaikanlah kepada yang ada dibawahnya, dan
seterusnya, sampai ke tukang sihir dan tukang ramal, tapi
kadang-kadang syetan pencuri berita itu terkena syihab (
meteor )
sebelum sempat menyampaikan berita itu, dan
kadang-kadang sudah sempat menyampaikan berita sebelum
terkena syihab, kemudian dengan satu kalimat yang
didengarnya itulah tukang sihir dan tukang ramal itu
melakukan seratus macam kebohongan, mereka mendatangi
tukang sihir dan tukang ramal seraya berkata : bukankah ia
telah memberi tahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu
( dan itu terjadi benar), sehingga ia dipercayai dengan sebab
kalimat yang didengarnya dari langit”.
An – Nawwas bin Sam’an τ menuturkan bahwa
Rasulullah ρ, bersabda :

" ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ
 ﻓﺈﺫﺍ ﲰﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ،Υ  ﺭﻋﺪﺓ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﷲ:  ﺃﻭ ﻗﺎﻝ،ﻣﻨﻪ ﺭﺟﻔﺔ
،  ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﺟﱪﻳﻞ،ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺻﻌﻘﻮﺍ ﻭﺧﺮﻭﺍ ﺳﺠﺪﺍ
 ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﺴﻤﺎﺀ، ﰒ ﳝﺮ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ،ﻓﻴﻜﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻭﺣﻴﻪ ﲟﺎ ﺃﺭﺍﺩ
(1 )Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al Hilali, salah seorang periwayat hadits
ini.
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 ﻗﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﻭﻫﻮ:  ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺟﱪﻳﻞ، ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺭﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﺟﱪﻳﻞ ؟: ﺳﺄﻟﻪ ﻣﻼﺋﻜﺘﻬﺎ
 ﻓﻴﻨﺘﻬﻰ ﺟﱪﻳﻞ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﺇﱃ، ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺟﱪﻳﻞ،ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ
."Υ ﺣﻴﺚ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ

“Apabila Allah Ι hendak mewahyukan perintahnya,
maka Dia firmankan wahyu tersebut, dan langit-langit bergetar
dengan kerasnya karena takut kepada Allah Ι, dan ketika para
malaikat mendengar firman tersebut mereka pingsan dan
bersujud, dan diantara mereka yang pertama kali bangun
adalah Jibril, maka Allah sampaikan wahyu yang Ia
kehendakiNya kepadanya, kemudian Jibril melewati para
malaikat, setiap ia melewati langit maka para penghuninya
bertanya kepadanya : “apa yang telah Allah firmankan
kepadamu ?”, Jibril menjawab : “Dia firmankan yang benar,
dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, dan seluruh
malaikat yang ia lewati bertanya kepadanya seperti
pertanyaan
pertama,
demikianlah
sehingga
Jibril
menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah
diperintahkan oleh Allah Ι kepadanya.”
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat yang telah disebutkan di atas (1).
2-Ayat tersebut mengandung argumentasi yang memperkuat
kebatilan syirik, hususnya yang berkaitan dengan orangorang sholeh, dan ayat itu juga memutuskan akar-akar
pohon syirik yang ada dalam hati seseorang.
3-Penjelasan tentang firman Allah : “mereka menjawab :
“(perkataan) yang benar” dan Dialah yang Maha Tinggi lagi
Maha Besar. (1)”
(1 ) Ayat ini menerangkan keadaan para malaikat, yang mana mereka
adalah makhluk Allah yang paling kuat dan amat perkasa yang
disembah oleh orang orang musyrik. Apabila demikian keadaan meraka
dan rasa takut mereka kepada Allah ketika Allah berfirman, maka
apakah pantas mereka dijadikan sesembahan selain Allah ? tentu tidak
pantas, dan makhluk selain mereka lebih tidak pantas lagi.
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4-Menerangkan tentang sebab pertanyaan para malaikat
tentang wahyu yang difirmankan Allah.
5-Jibril kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan
perkataan : “Dia firmankan yang benar …”
6-Menyebutkan
bahwa
malaikat
yang pertama
kali
mengangkat kepalanya adalah Jibril.
7-Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh
malaikat penghuni langit, karena mereka bertanya
kepadanya.
8-Para malaikat penghuni langit jatuh pingsan ketika
mendengar firman Allah.
9-Langitpun bergetar keras ketika mendengar firman Allah itu.
10-Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu itu
ketujuan yang telah diperintahkan Allah kepadanya.
11-Hadits di atas menyebutkan tentang adanya syetan-syetan
yang mencuri berita wahyu.
12-Cara mereka mencuri berita, sebagian mereka naik di atas
sebagian yang lain.
13-Peluncuran syihab ( meteor ) untuk menembak jatuh
syetan syetan pencuri berita.
14-Adakalanya syetan pencuri berita itu terkena syihab
sebelum sempat menyampaikan berita yang didengarnya,
dan adakalanya sudah sempat menyampaikan berita ke
telinga manusia yang menjadi abdinya sebelum terkena
syihab.
15-Adakalanya ramalan tukang ramal itu benar.
16-Dengan berita yang diterimanya ia melakukan seratus
macam kebohongan.
17-Kebohongannya tidak akan dipercaya kecuali karena
adanya berita dari langit ( melalui syetan penyadap berita
).

(1 ) Firman Allah ini menunjukkan : bahwa Kalamullah bukanlah makhluk
(ciptaan ), karena mereka berkata : “ Apakah yang telah difirmankan
oleh Tuhanmu ?”, menunjukkan pula bahwa Allah Maha Tinggi di atas
seluruh makhlukNya, dan Maha Besar yang kebesaranNya tidak dapat
dijangkau oleh pikiran mereka.
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18-Kecenderungan manusia untuk menerima suatu kebatilan,
bagaimana mereka bisa bersandar hanya kepada satu
kebenaran saja yang diucapkan oleh tukang ramal, tanpa
memperhitungkan atau mempertimbangkan seratus
kebohongan yang disampaikannya.
19-Satu kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut
dan diingatnya, lalu dijadikan sebagai bukti bahwa apa
yang dikatakan oleh tukang ramal itu benar.
20-Menetapkan sifat sifat Allah ( seperti yang terkandung
dalam hadits di atas ), berbeda dengan faham Asy’ariyah
yang mengingkarinya.
21-Penjelasan bahwa bergetarnya langit dan pingsanya para
malaikat itu desebabkan karena rasa takut mereka kepada
Allah Ι.
22-Para malaikat pun bersimpuh sujud kepada Allah.
BAB 17
SYAFA’AT

(1)

Firman Allah Ι :

] ﻭﺃﻧﺬﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﳛﺸﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﺭﻬﺑﻢ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﱄ
[ ﻭﻻ ﺷﻔﻴﻊ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻘﻮﻥ
“Dan berilah peringatan dengan apa yang telah
diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan
dikumpulkan kepada Rabb mereka ( pada hari kiamat ), sedang
mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan pemberi
(1 ) Syafaat telah dijadikan dalil oleh kaum musyrikin dalam memohon
kepada malaikat, nabi dan wali. Kata mereka : “Kami tidak memohon
kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan
memberikan syafaat kepada kami di sisiNya”, maka dalam bab ini
diuraikan bahwa syafaat yang mereka harapkan itu adalah percuma,
bahkan syirik ; dan syafaat hanyalah hak Allah semata, tiada yang dapat
memberi syafaat kecuali dengan seizinNya bagi siapa yang mendapat
ridhaNya.
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syafaatpun selain Allah, agar mereka bertakwa” ( QS. Al
an’am, 51 ).
[

] ﻗﻞ ﷲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﲨﻴﻌﺎ

“Katakanlah ( hai Muhammad ) : hanya milik Allah lah
syafaat itu semuanya” ( QS. Az zumar, 44 ).
[

] ﻣﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ

“Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi
Allah tanpa seizinNya” ( QS. Al baqarah, 225 ).

] ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻻ ﺗﻐﲏ ﺷﻔﺎﻋﺘﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
[ ﻳﺄﺫﻥ ﺍﷲ ﳌﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻳﺮﺿﻰ
“Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka
sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengiizinkan (
untuk diberi syafaat ) bagi siapa saja yang dikehendaki dan
diridloiNya” ( QS. An najm, 26 ).

] ﻗﻞ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﻋﻤﺘﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻻ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﰲ
ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﻻ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻙ ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﻬﲑ ﻭﻻ
[ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﻻ ﳌﻦ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ
“Katakanlah : “serulah mereka yang kamu anggap
(sebagai tuhan ) selain Allah, mereka tak memiliki kekuasaan
seberat dzarrah ( biji atum ) pun di langit maupun di bumi, dan
mereka tidak mempunyai suatu andil apapun dalam
(penciptaan ) langit dan bumi, dan sama sekali tidak ada di
antara mereka menjadi pembantu bagiNya. Dan tiadalah
berguna syafaat di sisi Allah, kecuali bagi orang yang telah
diizinkaNya memperoleh syafaat itu …” ( QS. Saba’, 22 ).
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Abul Abbas (1) mengatakan : “Allah telah menyangkal
segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin, selain
diriNya sendiri, dengan menyatakan bahwa tidak ada
seorangpun selainNya yang memiliki kekuasaan, atau
bagiannya, atau menjadi pembantu Allah.
Adapun tentang syafa’at, maka telah ditegaskan oleh
Allah bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang yang
telah
diizinkan
untuk
memperolehnya,
sebagaimana
firmanNya :
[

] ﻭﻻ ﻳﺸﻔﻌﻮﻥ ﺇﻻ ﳌﻦ ﺍﺭﺗﻀﻰ

“Dan mereka tidak dapat memberi syafa’at, kecuali
kepada orang yang diridlai Allah” ( QS. Al Anbiya’, 28 ).
Syafa’at yang diperkirakan oleh orang-orang musyrik
itu tidak akan ada pada hari kiamat, sebagaimana yang telah
dinyatakan oleh Al qur’an.
Dan diberitakan oleh Nabi ρ : “bahwa beliau pada hari
kiamat akan bersujud kepada Allah dan menghaturkan segala
pepujian kepadaNya, beliau tidak langsung memberi syafaat
lebih dahulu, setelah itu baru dikatakan kepada beliau :
“Angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya ucapanmu pasti
akan didengar, dan mintalah niscaya permintaanmu akan
dikabulkan, dan berilah syafa’at niscaya syafa’atmu akan
diterima”.

( HR. Bukhori dan Muslim )

Abu Hurairah τ bertanya kepada beliau : “siapakah
orang yang paling beruntung mendapatkan syafa’atmu ?”,
Beliau menjawab : “yaitu orang yang mengucapkan la Ilaha
(1 ) Taqiyuddin Abul Abbas ibnu Taimiyah : Ahmad bin Abdul Halim bin
Abdus Salam bin Abdullah An Numairi Al Harrani Ad Dimasqi.
Syaikhul Islam, dan tokoh yang gigih sekali dalam gerakan dakwah
Islamiyah. Dilahirkan di Harran, tahun 661 H ( 1263 M ) dan meninggal
di Damaskus tahun 728 H ( 1328 ).
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Illallah dengan ihlas dari dalam hatinya” .
Ahmad )

(HR. Bukhori dan

Syafa’at yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk Ahlul
Ikhlas Wattauhid ( orang orang yang mentauhidkan Allah
dengan ikhlas karena Allah semata ) dengan seizin Allah;
bukan untuk orang yang menyekutukan Allah dengan yang
lainNya.
Dan pada hakikatnya, bahwa hanya Allah lah yang
melimpahkan karuniaNya kepada orang-orang yang ikhlas
tersebut, dengan memberikan ampunan kepada mereka,
dengan sebab doanya orang yang telah diizinkan oleh Allah
untuk memperoleh syafa’at, untuk memuliakan orang
tersebut dan menempatkanya di tempat yang terpuji.
Jadi syafa’at yang ditiadakan oleh Al qur’an adalah
yang didalamnya terdapat kemusyrikan. Untuk itu Al Qur’an
telah menetapkan dalam beberapa ayatnya bahwa syafaat itu
hanya ada dengan izin Allah; Dan Nabi pun sudah
menjelaskan bahwa syafaat itu hanya diperuntukan untuk
orang-orang yang bertauhid dan ikhlas karena Allah semata”.
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat ayat di atas

(1).

(1 ) Ayat pertama dan kedua menunjukkan bahwa syafaat seluruhnya adalah
hak khusus bagi Allah.
Ayat ketiga menunjukkan bahwa syafaat itu tidak diberikan kepada
seseorang, tanpa adanya izin ddari Allah.
Ayat keempat menunjukkan bahwa syafaat itu diberikan oleh orang
yang diridloi Allah dengan izin dariNya. Dengan demikian syafaat itu
adalah hak mutlak Allah, tidak dapat diminta kecuali dariNya; dan
menunjukkan pula kebatilan syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin
dengan mendekatkan diri kepada malaikat, nabi atau orang orang
sholeh, untuk meminta syafaat mereka.
Ayat kelima mengandung bantahan terhadap kaum musyrikin yang
mereka itu menyeru selain Allah, seperti malaikat dan makhluk makhluk
lainnya, karena menganggap bahwa makhluk makhluk itu bisa
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2-Syafa’at yang dinafikan adalah syafa’at yang didalamnya
terdapat unsur-unsur kemusyrikan.
3-Syafa’at yang ditetapkan adalah syafa’at untuk orang-orang
yang bertauhid dengan ikhlas, dan dengan izin Allah.
4-Penjelasan tentang adanya syafa’at kubro, yaitu : Al Maqom
Al Mahmud ( kedudukan yang terpuji ).
5-Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hendak
mendapatkan syafaat, beliau tidak langsung memberi
syafaat lebih dahulu, tapi dengan bersujud kepada Allah,
menghaturkan segala pepujian kepadaNya. kemudian
setelah diizinkan oleh Allah barulah beliau memberi syafaat.
6-Adanya pertanyaan : “siapakah orang yang paling beruntung
mendapatkan syafa’at beliau ?”
7-Syafa’at itu tidak diberikan kepada orang yang
mensekutukan Allah.
8-Penjelasan tentang hakikat syafa’at yang sebenarnya.
BAB 18
NABI ρ TIDAK DAPAT MEMBERI HIDAYAH KECUALI
DENGAN KEHENDAK ALLAH (1)
Firman Allah Ι :

mendatangkan manfaat dan menolak madlarat; dan menunjukkan bahwa
syafaat tidak berguna bagi mereka, karena syirik yang mereka lakukan,
tetapi hanya berguna bagi orang yang mengamalkan tauhid, dan itupun
dengan izin Allah.
(1 ) Bab ini merupakan bukti adanya kewajiban bertauhid kepada Allah.
Karena apabila Nabi Muhammad ρ sebagai makhluk termulia dan yang
paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, tidak dapat memberi hidayah
kepada siapapun yang beliau inginkan, maka tidak ada sembahan yang
haq melainkan Allah, yang bisa memberi hidayah kepada siapa saja
yang Dia kehendaki.
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ﺇﻧﻚ ﻻ ﻬﺗﺪﻯ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﺒﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﻳﻬﺪﻱ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ
[

]

ﺑﺎﳌﻬﺘﺪﻳﻦ

“Sesungguhnya kamu ( hai Muhammad ) tidak akan
dapat memberi hidayah ( petunjuk ) kepada orang yang kamu
cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa
saja yang dikehendakiNya, dan Allah lebih mengetahui orangorang yang mau menerima petunjuk.” (QS. Al qoshosh, 56 )
Diriwayatkan dalam shoheh Bukhori, dari Ibnul
Musayyab, bahwa bapaknya berkata : “Ketika Abu Tholib akan
meninggal dunia, maka datanglah Rasulullah ρ, dan pada saat
itu Abdullah bin Abi Umayyah, dan Abu Jahal ada disisinya,
lalu Rasulullah bersabda kepadanya :

"  ﻗﻞ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺣﺎﺝ ﻟﻚ ﻬﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ،" ﻳﺎ ﻋﻢ

“Wahai pamanku, ucapkanlah “la ilaha illallah” kalimat
yang dapat aku jadikan bukti untukmu dihadapan Allah”.
Tetapi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal
berkata kepada Abu Tholib : “Apakah kamu membenci agama
Abdul Muthollib ?”, kemudian Rasulullah mengulangi
sabdanya lagi, dan mereka berduapun mengulangi katakatanya pula. maka ucapan terahir yang dikatakan oleh Abu
Tholib adalah: bahwa ia tetap masih berada pada agamanya
Abdul Mutholib, dan dia menolak untuk mengucapkan
kalimat la ilah illallah, kemudian Rasulullah bersabda :
“sungguh akan aku mintakan ampun untukmu pada Allah,
selama aku tidak dilarang”, lalu Allah menurunkan firmanNya
:
[

] ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻨﱯ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ

“Tidak layak bagi seorang Nabi serta orang-orang yang
beriman memintakan ampunan ( kepada Allah ) bagi orangorang musyrik” (QS. Al bara’ah, 113 ).
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Dan berkaitan dengan Abu Tholib, Allah menurunkan
firmanNya :
[

] ﺇﻧﻚ ﻻ ﻬﺗﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﺒﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﻳﻬﺪﻱ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ

“Sesungguhnya kamu ( hai Muhammad ) tak sanggup
memberikan hidayah

(petunjuk)

kepada orang-orang yang

kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk
kepada orang yang dikehendakiNya” ( QS. Al Qoshosh, 57 )

Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat 57 surat Al Qoshosh (1).
2-Penjelasan tentang ayat 113 surat Al Bara’ah (2).
3-Masalah yang sangat penting, yaitu penjelasan tentang
sabda Nabi ρ : “Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah”,
berbeda dengan apa yang difahami oleh orang-orang yang
mengaku dirinya berilmu (3).

(1 ) Ayat ini menunjukkan bahwa hidayah ( petunjuk ) untuk masuk Islam
itu hanyalah di Tangan Allah saja, tidak ada seorangpun yang dapat
menjadikan seseorang menapaki jalan yang lurus ini kecuali dengan
kehendakNya; dan mengandung bantahan terhadap orang orang yang
mempunyai kepercayaan bahwa para nabi dan wali itu dapat
mendetangkan manfaat dan menolak madlarat, sehingga diminta untuk
memberikan ampunan, menyelamatkan diri dari kesulitan, dan untuk
kepentingan kepentingan lainnya.
(2 ) Ayat ini menunjukkan tentang haramnya memintakan ampun bagi orang
orang musyrik; dan haram pula berwala’ ( mencintai, memihak dan
membela ) kepada mereka.
(3 ) Penjelasannya ialah : diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan
diamalkan apa yang menjadi konsekwensinya, yaitu : memurnikan
ibadah hanya kepada Allah, dan membersihkan diri dari ibadah kepada
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4-Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud
Rasulullah ketika beliau masuk dan berkata kepada
pamannya : “ucapkanlah kalimat la ilah illallah”, oleh
karena itu, celakalah orang yang pemahamannya tentang
asas utama Islam ini lebih rendah dari pada Abu Jahal.
5-Kesungguhan Rasulullah ρ dalam berupaya untuk
mengislamkan pamannya.
6-Bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa
Abdul Mutholib dan leluhurnya itu beragama Islam.
7-Permintaan ampun Rasulullah untuk Abu Tholib tidak di
kabulkan, ia tidak diampuni, bahkan beliau dilarang
memintakan ampun untuknya.
8-Bahayanya Berkawan dengan orang-orang berpikiran dan
berprilaku jahat.
9-Bahayanya mengagung-agungkan para leluhur dan orangorang terkemuka.
10-“Nama besar” mereka inilah yang dijadikan oleh orang
orang jahiliyah sebagai tolok ukur kebenaran yang mesti
dianut.
11-Hadits di atas mengandung bukti bahwa amal seseorang
itu yang dianggap adalah di akhir hidupnya; sebab jika
Abu Tholib mau mengucapkan kalimat tauhid, maka pasti
akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah.
12-Perlu direnungkan, betapa beratnya hati orang-orang yang
sesat itu untuk menerima tauhid, karena dianggap sebagai
sesuatu yang tak bisa diterima oleh akal pikiran mereka;
sebab dalam kisah di atas disebutkan bahwa mereka tidak
menyerang Abu Tholib kecuali supaya menolak untuk
mengucapkan kalimat tauhid, padahal Nabi ρ sudah
berusaha semaksimal mungkin, dan berulang kali
memintanya untuk mengucapkannya. Dan karena kalimat
tauhid itu memiliki makna yang jelas dan konsekwensi
yang besar, maka cukupah bagi mereka dengan menolak
untuk mengucapkannya.

selain Nya, seperti : malaikat, nabi, wali , kuburan, batu, pohon, dan lain
lain.
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BAB 19
PENYEBAB UTAMA KEKAFIRAN
ADALAH BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MENGAGUNGKAN
ORANG-ORANG SHOLEH
Firman Allah Ι :
[

] ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﺗﻐﻠﻮﺍ ﰲ ﺩﻳﻨﻜﻢ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺍﳊﻖ

“Wahai orang-orang ahli kitab, janganlah kalian
melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.” ( QS. An nisa’,
171 ).
Dalam shoheh Bukhori ada satu riwayat dari Ibnu
Abbas τ yang menjelaskan tentang firman Allah Ι :

] ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺗﺬﺭﻥ ﺁﳍﺘﻜﻢ ﻭﻻ ﺗﺬﺭﻥ ﻭﺩﺍ ﻭﻻ ﺳﻮﺍﻋﺎ ﻭﻻ ﻳﻐﻮﺙ ﻭﻳﻌﻮﻕ
[

ﻭﻧﺴﺮﺍ

“Dan mereka (kaum Nabi Nuh) berkata : janganlah
sekali kali kamu meninggalkan (penyembahan) Tuhan-tuhan
kamu, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan
(penyembahan ) Wadd, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq maupun Nasr”(
QS. Nuh, 23 )
Beliau ( Ibnu Abbas ) mengatakan : “Ini adalah nama
orang-orang sholeh dari kaum Nabi Nuh, ketika mereka
meniggal dunia, syetan membisikan kepada kaum mereka agar
membikin patung-patung mereka yang telah meninggal di
tempat-tempat dimana disitu pernah diadakan pertemuan
pertemuan mereka, dan mereka disuruh memberikan nama
nama patung tersebut dengan nama-nama mereka, kemudian
orang orang tersebut menerima bisikan syetan, dan saat itu
patung-patung yang mereka buat belum dijadikan sesembahan,
baru setelah para pembuat patung itu meninggal, dan ilmu
agama dilupakan, mulai saat itulah patung-patung tersebut
mulai disembah”.
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Ibnul Qoyyim berkata (1): “banyak para ulama salaf
mengatakan : “setelah mereka itu meninggal, banyak orangorang yang berbondong bondong mendatangi kuburan
mereka, lalu mereka membikin patung patung mereka,
kemudian setelah waktu berjalan beberapa lama ahirnya
patung patung tersebut dijadikan sesembahan”.
Diriwayatkan
bersabda :

dari

Umar

τ

bahwa

Rasulullah

ρ

، ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪ،" ﻻ ﺗﻄﺮﻭﱐ ﻛﻤﺎ ﺃﻃﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ
"ﻓﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku,
sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih lebihan dalam
memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka
katakanlah : Abdullah ( hamba Allah ) dan Rasulullah ( Utusan
Allah )” ( HR. Bukhori dan Muslim ).
Dan Rasulullah ρ bersabda :

" ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺍﻟﻐﻠﻮ،" ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ

“Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena
sesungguhnya
sikap
berlebihan
itulah
yang
telah
membinasakan orang-orang sebelum kalian”( HR. Ahmad,
Turmudzi dan Ibnu majah dari Ibnu Abbas τ )
Dan dalam shoheh Muslim, Ibnu Mas’ud τ berkata :
bahwa Rasulullah ρ bersabda :

." ﻫﻠﻚ ﺍﳌﺘﻨﻄﻌﻮﻥ " ﻗﺎﳍﺎ ﺛﻼﺛﺎ

(1 ) Abu Abdillah : Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’d Az Zur’I
Ad Dimasqi, Ibnu Qoyyim Al Jauziyah. Seorang ulama besar dan tokoh
gerakan da’wah Islamiyah; murid syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Mempunyai banyak karya ilmiyah. Dilahirkan tahun 691 H (1292 M )
dan meninggal tahun 751 H ( 1350 M ).
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“Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan”
(diulanginya ucapan itu tiga kali).
Kandungan dalam bab ini :
1-Orang yang memahami bab ini dan kedua bab setelahnya,
akan jelas baginya keterasingan Islam; dan ia akan melihat
betapa kuasanya Allah itu untuk merubah hati manusia.
2-Mengetahui bahwa awal munculnya kemusyrikan di muka
bumi ini adalah karena sikap berlebih-lebihan terhadap
orang-orang sholeh.
3-Mengetahui apa yang pertama kali diperbuat oleh orangorang sehingga ajaran para Nabi menjadi berubah, dan apa
faktor penyebabnya ?, padahal mereka mengetahui bahwa
para Nabi itu adalah utusan Allah.
4-Mengetahui sebab-sebab diterimanya bid’ah, padahal
syari’ah dan fitrah manusia menolaknya.
5-Faktor yang menyebabkan terjadinya hal diatas adalah
tercampur aduknya kebenaran dengan kebatilan ;
Adapun yang pertama ialah : rasa cinta kepada orang-orang
sholeh.
Sedang yang kedua ialah : tindakan yang dilakukan oleh
orang orang ‘alim yang ahli dalam masalah agama, dengan
maksud untuk suatu kebaikan, tetapi orang-orang yang
hidup sesudah mereka menduga bahwa apa yang mereka
maksudkan bukanlah hal itu.
6-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat Nuh (1).
7-Mengetahui watak manusia bahwa kebenaran yang ada
pada dirinya bisa berkurang, dan kebatilan malah bisa
bertambah.
8-Bab ini mengandung suatu bukti tentang kebenaran
pernyataan ulama salaf bahwa bid’ah adalah penyebab
kekafiran.

(1 ) Ayat ini menunjukkan bahwa sikap yang berlebih lebihan dan
melampaui batas terhadap orang orang sholeh adalah yang
menyebabkan terjadinya syirik dan tuntunan agama para Nabi
ditinggalkan.
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9-Syetan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh
bid’ah, walaupun maksud pelakunya baik.
10-Mengetahui kaidah umum, yaitu bahwa sikap berlebih
lebihan dalam agama itu dilarang, dan mengetahui pula
dampak negatifnya.
11- Bahaya dari perbuatan sering mendatangi kuburan
dengan niat untuk suatu amal shalih.
12-larangan adanya patung-patung, dan hikmah dibalik
perintah menghancurkannya ( yaitu : untuk menjaga
kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan ).
13-Besarnya kedudukan kisah kaum nabi Nuh ini, dan
manusia sangat memerlukan akan hal ini, walaupun banyak
diantara mereka yang telah melupakannya.
14-Satu hal yang sangat mengherankan, bahwa mereka ( para
ahli bid’ah ) telah membaca dan memahami kisah ini, baik
lewat kitab-kitab tafsir maupun hadits, tapi Allah menutup
hati mereka, sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa
apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh adalah amal
ibadah yang paling utama, dan merekapun beranggapan
bahwa apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah
kekafiran yang menghalalkan darah dan harta.
15-Dinyatakan bahwa mereka berlebih-lebihan terhadap
orang- orang sholeh itu tiada lain karena mengharapkan
syafaat mereka.
16Mereka menduga bahwa orang-orang berilmu yang
membikin patung itu bermaksud demikian.
17-Pernyataan yang sangat penting yang termuat
dalam
sabda Nabi : “Janganlah kalian memujiku dengan berlebih
lebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan
dalam memuji Isa bin Maryam”. Semoga sholawat dan salam
senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau yang telah
menyampaikan risalah dengan sebenar benarnya.
18-Ketulusan hati beliau kepada kita dengan memberikan
nasehat bahwa orang-orang yang berlebih-lebihan itu akan
binasa.
19-Pernyataan bahwa patung-patung itu tidak disembah
kecuali setelah ilmu [agama] dilupakan, dengan demikian
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dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya
jika hilang.
19-Penyebab hilangnya ilmu agama adalah meninggalnya para
ulama.
BAB 20
LARANGAN BERIBADAH KEPADA ALLAH
DISISI KUBURAN ORANG-ORANG SHOLEH,
Diriwayatkan dalam shoheh [Bukhori dan Muslim], dari
Aisyah ra. bahwa Ummu Salamah ra. bercerita kepada
Rasulullah ρ tentang gereja yang ia lihat di negeri Habasyah (
Ethiopia ), yang didalamnya terdapat rupaka-rupaka (gambargambar), maka Rasulullah bersabda :

 ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺑﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﱪﻩ،" ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺼﺎﱀ
."  ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺷﺮﺍﺭ ﺍﳋﻠﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ، ﻭﺻﻮﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭ،ﻣﺴﺠﺪﺍ

”Mereka itu, apabila ada orang yang sholeh atau hamba
yang
sholeh
meninggal,
mereka
membangun
diatas
kuburannya sebuah tempat ibadah, dan mereka membuat di
dalamnya rupaka-rupaka, dan mereka sejelek-jelek makhluk
disisi Allah”.
Mereka dihukumi beliau sebagai sejelek-jelek makhluk
karena mereka melakukan dua fitnah sekaligus; yaitu fitnah
memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah
diatasnya dan fitnah membuat rupaka rupaka
( patungpatung ).
Dalam riwayat Imam Bukhori dan Muslim, Aisyah juga
berkata : ketika Rasulullah akan diambil nyawanya, beliaupun
segera menutup mukanya dengan kain, dan ketika nafasnya
terasa sesak maka dibukanya kembali kain itu. Ketika beliau
dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda :
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"  ﺍﲣﺬﻭﺍ ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ،" ﻟﻌﻨﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
“Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yahudi
dan Nasrani, yang telah menjadikan kuburan para Nabi
mereka sebagai tempat peribadatan”.
Beliau mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan
mereka, dan jika bukan karena hal itu, Maka pasti kuburan
beliau akan ditampakkan, hanya saja beliau hawatir kalau
kuburannya nanti dijadikan tempat beribadah.
Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah,
dimana ia pernah berkata : “Aku pernah mendengar
Rasulullah ρ bersabda lima hari sebelum beliau meninggal
dunia :

 ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺍﲣﺬﱐ ﺧﻠﻴﻼ،" ﺇﱐ ﺃﺑﺮﺃ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﱄ ﻣﻨﻜﻢ ﺧﻠﻴﻼ
 ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺨﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﺧﻠﻴﻼ ﻻﲣﺬﺕ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ،ﻛﻤﺎ ﺍﲣﺬ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻼ
 ﺃﻻ، ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ،ﺧﻠﻴﻼ
"ﻓﻼ ﺗﺘﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﺈﱐ ﺃﻬﻧﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
“Sungguh, Aku menyatakan setia kepada Allah dengan
menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil ( kekasih mulia
) dari antara kalian, karena sesungguhnya Allah Ι telah
menjadikan aku sebagai kekasihNya, sebagaimana Ia telah
menjadikan Ibrahim sebagai kekasihNya; seandainya aku
menjadikan seorang kekasih dari umatku, maka aku akan
jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Dan ketahuilah, bahwa
sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan
kuburan para Nabi mereka sebagai tempat ibadah,
dan
ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat
beribadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari
perbuatan itu”.

81

Rasulullah ρ di akhir hayatnya - sebagaimana dalam
hadits Jundub - telah melarang umatnya untuk tidak
menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian ketika
dalam keadaan hendak diambil nyawanya – sebagaimana
dalam hadits Aisyah - beliau melaknat orang yang malakukan
perbuatan itu. dan sholat di sisinya termasuk pula dalam
pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah,
walaupun tidak dijadikan bangunan masjid; dan inilah
maksud dari kata-kata Aisyah ra.:“… dihawatirkan akan
dijadikan sebagai tempat ibadah.”
Dan para sahabat pun belum pernah membangun
masjid (tempat ibadah) disekitar kuburan beliau, karena
setiap tempat yang digunakan untuk sholat berarti telah
dijadikan sebagai masjid, bahkan setiap tempat yang
dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang
telah disabdakan oleh Rasul ρ :

." " ﺟﻌﻠﺖ ﱄ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﻭﻃﻬﻮﺭﺍ
suci”.

“Telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan

Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu’ dengan
sanad yang jayyid, dari Ibnu Mas’ud
τ, bahwa Nabi
Muhammad ρ bersabda :

،" ﺇﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻛﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻫﻢ ﺃﺣﻴﺎﺀ
."ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ
“Sesungguhnya, termasuk sejelek-jelek manusia adalah
orang yang masih hidup saat hari kiamat tiba, dan orang yang
menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah (masjid)” ( HR. Abu
Hatim dalam kitab shohehnya ).
Kandungan bab ini :
1-Larangan membangun tempat beribadah (masjid) di sisi
kuburan orang-orang yang sholeh, walupun niatnya baik.
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2-Larangan keras adanya rupaka-rupaka (gambar / patung)
dalam tempat ibadah .
3-Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari sikap keras
Rasulullah ρ dalam masalah ini, bagaimana beliau
menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat, bahwa
orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan
orang sholeh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan
Allah; kemudian, lima hari sebelum wafat, beliau
mengeluarkan
pernyataan
yang
melarang
umatnya
menjadikan kuburan kuburan sebagai tempat ibadah;
terakhir, beberapa saat menjelang wafatnya, beliau masih
merasa belum cukup dengan tindakan tindakan yang telah
diambilnya, sehingga beliau melaknat orang-orang yang
melakukan perbuatan ini.
4-Rasulullah ρ melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di
sisi kuburan beliau, walaupun kuburan beliau sendiri
belum ada.
5-Menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah
merupakan tradisi orang-orang yahudi dan Nasrani.
6-Rasulullah melaknat mereka karena perbuatan mereka
sendiri.
7-Rasulullah melaknat mereka dengan tujuan memberikan
peringatan kepada kita agar tidak berbuat hal yang sama
terhadap kuburan beliau.
8-Alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau karena
kehawatiran akan dijadikan sebagai tempat ibadah.
9-Pengertian “menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah”
ialah [melakukan suatu ibadah, seperti : shalat di sisi
kuburan, meskipun tidak dibangun di atasnya sebuah
tempat ibadah ].
10-Rasulullah menggabungkan antara orang yang menjadikan
kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih
hidup disaat kiamat tiba, dalam rangka memberikan
peringatan pada umatnya tentang perbuatan yang
menghantarkan kepada kemusyrikan sebelum terjadi,
disamping mengingatkan pula bahwa akhir kehidupan
dunia adalah merajalelanya kemusyrikan.
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11-Khutbah beliau yang disampaikan lima hari sebelum
wafatnya mengandung sanggahan terhadap dua kelompok
yang kedua duanya termasuk sejelek-jelek ahli bid’ah,
bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa keduanya di
luar 72 golongan yang ada dalam umat Islam, yaitu Rafidloh
(1) dan Jahmiyah(2). Dan sebab orang-orang Rafidloh inilah
kemusyrikan dan penyembahan kuburan terjadi, dan
mereka itulah orang pertama yang membangun tempat
ibadah diatas kuburan.
12-Rasulullah ρ [adalah manusia biasa] merasakan beratnya
sakaratul maut.
13-Beliau dimuliakan oleh Allah dengan dijadikan sebagai
( kholil ) [ sebagaimana Nabi Ibrahim ].
kekasih
14-Pernyataan bahwa kholil itu lebih tinggi derajatnya dari
pada habib ( kekasih ).
15-Pernyataan bahwa Abu Bakar τ adalah sahabat Nabi yang
paling mulia.
16-Hal tersebut merupakan isyarat bahwa Abu Bakar akan
menjadi Kholifah ( sesudah beliau ).

BAB 21
BERLEBIH-LEBIHAN TERHADAP KUBURAN ORANG-ORANG
SHOLEH MENJADI PENYEBAB DIJADIKANNYA
SESEMBAHAN SELAIN ALLAH
(1 ) Rafidhah adalah salah satu sekte dalam aliran syi’ah. Mereka bersikap
berlebih lebihan terhadap Ali bin Abi Tholib dan ahlul bait, dan mereka
menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat Rasulullah,
khususnya Abu Bakar dan Umar.
(2 ) Jahmiyah adalah aliran yang timbul pada akhir khilafah Bani Umayyah.
Disebut demikian, karena dinisbatkan pada nama tokoh mereka, yaitu
Jahm bin Shofwan At Tirmidzi, yang terbunuh pada tahun 128 H. di
antara pendapat aliran ini adalah menolak kebenaran adanya Asma’ dan
Sifat Allah, karena menurut anggapan mereka Asma dan Sifat adalah
ciri khas makhluk, maka apabila diakui dan ditetapkan untuk Allah
berarti menyerupakan Allah dengan makhlukNya.
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Imam Malik meriwayatkan dalam
Muwatto’, bahwa Rasulullah ρ bersabda :

kitabnya

Al

 ﺍﺷﺘﺪ ﻏﻀﺐ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ،" ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﲡﻌﻞ ﻗﱪﻱ ﻭﺛﻨﺎ ﻳﻌﺒﺪ
"ﺍﲣﺬﻭﺍ ﻗﺒﻮﺭ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ

“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku
sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada
orang-orang yang telah menjadikan kuburan para Nabi mereka
sebagai tempat ibadah”.
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dengan sanadnya dari
sufyan dari Mansur dari Mujahid, berkaitan dengan ayat : [

ﺃﻓﺮﺃﻳﺘﻢ ﺍﻟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺰﻯ

] “Jelaskan kepadaku ( wahai kaum

musyrikin) tentang ( berhala yang kamu anggap sebagai anak
perempuan Allah ) Al lata dan Al Uzza” ( QS. An Najm, 19 )
Ia ( Mujahid ) berkata : “Al latta adalah orang yang
dahulunya tukang mengaduk tepung ( dengan air atau
minyak) untuk dihidangkan kepada jamaah haji. setelah
meninggal, merekapun senantiasa mendatangi kuburannya.”
Demikian pula penafsiran Ibnu Abbas τ sebagaimana
yang dituturkan oleh Ibnul Jauza’ : “ Dia itu pada mulanya
adalah tukang mengaduk tepung untuk para jamaah haji.”
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas τ , ia berkata :

"" ﻟﻌﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺯﺍﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺍﳌﺘﺨﺬﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﺴﺮﺝ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﻦ

“Rasulullah ρ melaknat kaum wanita yang menziarahi
kuburan, serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan
memberi lampu penerang di atas kuburannya.”( HR. para
penulis kitab Sunan )
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Kandungan dalam bab ini :
1-Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan berhala (1).
2-Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ibadah (2).
3-Rasulullah ρ dengan doanya itu, tiada lain hanyalah
memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu
yang dikhawatirkan terjadi [ pada umatnya, sebagaimana
yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya, yaitu :
sikap berlebih lebihan terhadap kuburan beliau, yang
akhirnya kuburan beliau akan menjadi berhala yang
disembah.
4-Dalam doanya, beliau sertakan pula apa yang dilakukan
oleh orang-orang terdahulu dengan menjadikan kuburan
para Nabinya sebagai tempat beribadah.
5-Penjelasan bahwa Allah sangat murka [ terhadap orangorang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ].
6-Di antara masalah yang sangat penting untuk dijelaskan
dalam bab ini adalah mengetahui sejarah penyembahan Al
latta berhala terbesar orang-orang jahiliyah.
7-Mengetahui bahwa berhala itu asal usulnya adalah kuburan
orang sholeh [yang diperlakukan secara berlebihan dengan
senantiasa dikunjungi oleh mereka ].
8-Al latta nama orang yang dikuburkan itu, pada mulanya
adalah seorang pengaduk tepung untuk disajikan kepada
para jamaah haji.
9-Rasulullah ρ melaknat para wanita penziarah kubur.
10-Beliau juga melaknat orang-orang yang memberikan lampu
penerang di atas kuburan.
BAB 22
UPAYA RASULULLAH DALAM MENJAGA TAUHID
(1 ) Berhala adalah sesuatu yang diagungkan selain Allah, seperti kuburan,
batu, pohon dan sejenisnya.
(2 ) Mengagungkan kuburan dengan dijadikannya sebagai tempat ibadah
adalah termasuk pengertian ibadah yang dilarang oleh Rasulullah.
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DAN MENUTUP JALAN YANG MENUJU KEPADA
KEMUSYRIKAN
Firman Allah Ι :

] ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺘﻢ ﺣﺮﻳﺺ
[ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﺭﺅﻭﻑ ﺭﺣﻴﻢ

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari
kaummu sediri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat
menginginkan (keimanan dan keselamatan ) untukmu, amat
belas kasihan lagi penyayang kepada orang orang mu’min.” (
QS. At Taubah, 128 ).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah τ bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

 ﻭﺻﻠﻮﺍ، ﻭﻻ ﲡﻌﻠﻮﺍ ﻗﱪﻱ ﻋﻴﺪﺍ،" ﻻ ﲡﻌﻠﻮﺍ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻗﺒﻮﺭﺍ
ﻋﻠﻲ ﻓﺈﻥ ﺻﻼﺗﻜﻢ ﺗﺒﻠﻐﲏ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺘﻢ" ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ
.ﻭﺭﻭﺍﺗﻪ ﺛﻘﺎﺕ

“Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai
kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai
tempat perayaan, ucapkanlah sholawat untukku, karena
sesungguhnya ucapan sholawat kalian akan sampai kepadaku
dimana saja kalian berada” ( HR. Abu Daud dengan sanad
yang baik, dan para perowinya tsiqoh ).
Dalam hadits yang lain, Ali bin Al Husain τ
menuturkan, bahwa ia melihat seseorang masuk kedalam
celah-celah yang ada pada kuburan Rasulullah ρ, kemudian
berdo’a, maka ia pun melarangnya seraya berkata kepadanya :
“Maukah kamu aku beritahu sebuah hadits yang aku dengar
dari bapakku dari kakekku dari Rasulullah ρ , beliau
bersabda:

87

 ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﻓﺈﻥ، ﻭﻻ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻗﺒﻮﺭﺍ،" ﻻ ﺗﺘﺨﺬﻭﺍ ﻗﱪﻱ ﻋﻴﺪﺍ
"ﺗﺴﻠﻴﻤﻜﻢ ﻳﺒﻠﻐﲏ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺘﻢ

“Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat
perayaan, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian
sebagai kuburan, dan ucapkanlah doa salam untukku, karena
doa salam kalian akan sampai kepadaku dari mana saja
kalian berada”( diriwayatkan dalam kitab Al Mukhtarah ).
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat Al
Baro’ah (1).
2-Rasulullah ρ telah memperingatkan umatnya dan berusaha
dengan sungguh-sungguh dalam menjauhkan umatnya dari
jalan yang menuju kepada kemusyrikan, serta menutup
setiap jalan yang menjurus kepadanya.
3-Rasulullah ρ sangat menginginkan keimanan dan
keselamatan kita, dan amat belas kasihan lagi penyayang
kepada kita.
4-Larangan Rasulullah ρ untuk tidak menziarahi kuburannya
dengan cara tertentu, [yaitu dengan menjadikannya sebagai
tempat perayaan], padahal menziarahi kuburan beliau
termasuk amalan yang amat baik.
5-Rasulullah ρ melarang seseorang banyak melakukan ziarah
kubur.
6-Rasulullah ρ menganjurkan untuk melakukan sholat
sunnah di dalam rumah.
7-Satu hal yang sudah menjadi ketetapan dikalangan kaum
salaf, bahwa menyampaikan sholawat untuk Nabi tidak
perlu masuk di dalam kuburannya.

(1 ) Ayat ini, dengan sifat sifat yang disebutkan di dalamnya untuk pribadi
Nabi Muhammad ρ, menunjukkah bahwa beliau telah memperingatkan
umatnya agar menjauhi syirik, yang merupakan dosa paling besar,
karena inilah tujuan utama diutusnya Rasulullah ρ.
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8-Alasannya karena sholawat dan salam seseorang untuk
beliau akan sampai kepada Beliau dimanapun ia berada,
maka tidak perlu harus mendekat, sebagaimana yang
diduga oleh sebagian orang.
9-Nabi ρ di alam barzakh, akan ditampakkan seluruh amalan
umatnya yang berupa sholawat dan salam untuknya.

BAB 23
PENJELASAN BAHWA SEBAGIAN UMAT INI
ADA YANG MENYEMBAH BERHALA
Firman Allah Ι :

] ﺃﱂ ﺗﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﳉﺒﺖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ
[ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻫﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺳﺒﻴﻼ
“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang
diberi bagian dari Al kitab ?, mereka beriman kepada Jibt dan
Thoghut (1), dan mengatakan kepada orang-orang kafir (

(1 ) Terdapat bebarapa penafsiran dari kalangan salaf, tentang makna Jibt,
antara lain : berhala, sihir, tukang sihir, tukang ramal, Huyai bin
Akhthob dan Ka’ab bin Al Asyraf ( kedua orang ini adalah tokoh orang
orang yahudi di zaman Rasulullah ρ ). Dengan demikian, pengertian
umum mencakup makna ini semua, sebagaimana yang dikatakan oleh
Al Jauhari dalam Ash Shihah : “ Jibt adalah kata kata yang dapat
digunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir dan sejenisnya ..”
Demikian halnya dengan kata kata thoghut, terdapat beberapa
penafsiran, yang menunjukkan pengertian umum. Antara lain : syetan,
syetan dalam wujud manusia, behala, tukang ramal, Ka’ab Al Asyraf.
Ibnu Jarir Ath Thobari, dalam menafsirkan ayat ini, setelah
menyebutkan beberapa penafsiran ulama salaf, mengatakan : “ … Jibt
dan thoghut ialah dua sebutan untuk setiap yang diagungkan dengan
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musyrik Mekkah ), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari
orang-orang yang beriman.” (QS. An nisa’, 51 ).

 ﻣﻦ ﻟﻌﻨﻪ ﺍﷲ ﻭﻏﻀﺐ،] ﻗﻞ ﻫﻞ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺸﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ
.[  ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺩﺓ ﻭﺍﳋﻨﺎﺯﻳﺮ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ،ﻋﻠﻴﻪ

“Katakanlah :” maukah aku beritakan kepadamu
tentang orang orang yang lebih buruk pembalasannya dari
pada ( orang-orang fasik ) itu dihadapan Allah, yaitu orangorang yang dilaknati dan dimurkai, dan diantara mereka ada
yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang
menyembah Thoghut” ( QS. Al maidah, 60 ).
[

] ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﻠﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻟﻨﺘﺨﺬﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﺠﺪﺍ

“…Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka
berkata: “sungguh kami akan mendirikan sebuah rumah
peribadatan di atas gua mereka”.” ( QS. Al kahfi, 21 ).
Dari Abu Said τ, Rasulullah ρ bersabda :

 ﺣﱴ ﻟﻮ ﺩﺧﻠﻮﺍ،" ﻟﺘﺘﺒﻌﻦ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺣﺬﻭ ﺍﻟﻘﺬﺓ ﺑﺎﻟﻘﺬﺓ
":  ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ؟ ﻗﺎﻝ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ:  ﻗﺎﻟﻮﺍ،"ﺟﺤﺮ ﺿﺐ ﻟﺪﺧﻠﺘﻤﻮﻩ
.ﻓﻤﻦ ؟ " ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ
“Sungguh kalian akan mengikuti ( meniru ) tradisi umatumat
sebelum kalian selangkah demi selangkah sampai
kalaupun mereka masuk kedalam liang biawak niscaya kalian
akan masuk ke dalamnya pula.”, para sahabat bertanya : “Ya
Rasulullah, orang orang yahudi dan Nasranikah ?”, beliau ρ
menjawab : “siapa lagi ?” ( HR. Buhkhori dan Muslim ).

disembah selain Allah, atau di taati, atau dipatuhi; baik yang diagungkan
itu batu, manuisa ataupun syetan.
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Imam Muslim meriwayatkan dari Tsauban τ, bahwa
Rasulullah ρ bersabda :

 ﻭﺇﻥ ﺃﻣﱵ ﺳﻴﺒﻠﻎ، ﻓﺮﺃﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻗﻬﺎ ﻭﻣﻐﺎﺭﻬﺑﺎ،" ﺇﻥ ﺍﷲ ﺯﻭﻯ ﱄ ﺍﻷﺭﺽ
 ﻭﺇﱐ ﺳﺄﻟﺖ، ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻷﺑﻴﺾ:  ﻭﺃﻋﻄﻴﺖ ﻛﻨـﺰﻳﻦ،ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻣﺎ ﺯﻭﻱ ﱄ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﻯ،ﺭﰊ ﻷﻣﱵ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻬﻠﻜﻬﺎ ﺑﺴﻨﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ
 ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺇﱐ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻴﺖ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ:  ﻭﺇﻥ ﺭﰊ ﻗﺎﻝ،ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﺴﺘﺒﻴﺢ ﺑﻴﻀﺘﻬﻢ
 ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﻠﻂ، ﻭﺇﱐ ﺃﻋﻄﻴﺘﻚ ﻷﻣﺘﻚ ﺃﻥ ﻻ ﺃﻫﻠﻜﻬﻢ ﺑﺴﻨﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ،ﻻ ﻳﺮﺩ
 ﻭﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﺴﺘﺒﻴﺢ ﺑﻴﻀﺘﻬﻢ
." ﻭﻳﺴﱯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻬﻠﻚ ﺑﻌﻀﺎ،ﺑﺄﻗﻄﺎﺭﻫﺎ

“Sungguh Allah telah membentangkan bumi kepadaku,
sehingga aku dapat melihat belahan timur dan barat, dan
sungguh kekuasaan umatku akan sampai pada belahan bumi
yang telah dibentangkan kepadaku itu, dan aku diberi dua
simpanan yang berharga ; merah dan putih (imperium Persia
dan Romawi ), dan aku minta kepada Rabbku untuk umatku
agar jangan dibinasakan dengan sebab kelaparan ( paceklik )
yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh
selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya
akan merampas seluruh negeri mereka.
Lalu Rabb berfirman : “Hai Muhammad, jika aku telah
menetapkan suatu perkara, maka ketetapan itu tak akan bisa
berubah, dan sesungguhnya Aku telah memberikan kepadamu
untuk umatmu untuk tidak dibinasakan dengan sebab paceklik
yang berkepanjangan, dan tidak akan dikuasai oleh musuh
selain dari kaum mereka sendiri, maka musuh itu tidak akan
bisa merampas seluruh negeri mereka, meskipun manusia yang
ada di jagat raya ini berkumpul menghadapi mereka, sampai
umatmu itu sendiri sebagian menghancurkan sebagian yang
lain, dan sebagian meraka menawan sebagian yang lain.”
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Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al barqoni dalam
sholehnya dengan tambahan :

 ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﱂ،" ﻭﺇﱐ ﺃﺧﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﱴ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﳌﻀﻠﲔ
، ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﱴ ﻳﻠﺤﻖ ﺣﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﱴ ﺑﺎﳌﺸﺮﻛﲔ،ﻳﺮﻓﻊ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
، ﻭﺇﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﰲ ﺃﻣﱴ ﻛﺬﺍﺑﻮﻥ ﺛﻼﺛﻮﻥ،ﻭﺣﱴ ﺗﻌﺒﺪ ﻓﺌﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﱴ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ
 ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ، ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻱ، ﻭﺃﻧﺎ ﺧﺎﰎ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ،ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻧﱯ
 ﺣﱴ ﻳﺄﰐ، ﻻ ﻳﻀﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺬﳍﻢ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ،ﺃﻣﱴ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﻣﻨﺼﻮﺭﺓ
." ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ
“Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain
adalah adanya pemimpin yang menyesatkan, dan ketika
terjadi pertumpahan darah diantara mereka, maka tidak akan
berahir sampai datangnya hari kiamat, dan hari kiamat tidak
akan kunjung tiba kecuali ada diantara umatku yang mengikuti
orang musyrik, dan sebagian lain yang menyembah berhala,
dan sungguh akan ada pada umatku 30 orang pendusta, yang
mengaku sebagai Nabi, padahal aku adalah penutup para
Nabi, tidak ada Nabi lain setelah aku, meskipun demikian akan
tetap ada segolongan dari umatku yang tetap tegak membela
kebenaran, dan mereka selalu mendapat pertolongan Allah
taala, mereka tak tergoyahkan oleh orang-orang yang
menelantarkan mereka dan memusuhi mereka, sampai datang
keputusan Allah Ι”.
Kandungan dalam bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat An
Nisa’(1).
(1 ) Ayat ini menunjukkan bahwa apabila orang-orang yang diturunkan
kepada mereka Al Kitab mau beriman kepada Jibt dan Thoghut, maka
tidak mustahil dan tidak dapat dipungkiri bahwa umat ini yang telah
diturunkan kepadanya Al Qur’an akan berbuat pula seperti yang mereka
perbuat, karena Rasulullah ρ telah memberitahukan bahwasanya akan
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2-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat Al
Maidah (1).
3-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat Al Kahfi
(2).
4-Masalah yang sangat penting sekali, yaitu pengertian
tentang beriman terhadap Jibt dan thoghut, apakah
sekedar
mempercayainya dalam hati, atau mengikuti
orang-orangnya, sekalipun membenci barang barang
tersebut dan mengerti akan kebatilannya ?.
5-[sebagai buktinya], apa yang dikatakan oleh Ahli kitab
kepada orang-orang kafir (kaum Musyrikin Makkah)
bahwa mereka lebih benar jalannya dari pada orang-orang
yang beriman.
6-Iman kepada Jibt dan Thaghut pasti akan terjadi di
kalangan umat ini (umat Islam), sebagaimana yang
ditetapkan dalam hadits Abu Said. Dan inilah yang
dimaksud dalam bab ini.
6-Pernyataan Rasulullah ρ bahwa akan terjadi penyembahan
berhala dari kalangan umat ini.
7-Satu hal yang amat mengherankan adalah menculnya orang
yang mendakwahkan dirinya sebagai Nabi, seperti Al
Mukhtar bin Abu Ubaid Ats tsaqafi (3); padahal ia
mengucapkan dua kalimah syahadat, dan menyatakan
bahwa dirinya termasuk dalam umat Muhammad, dan ia
ada di diantara umat ini orang-orang yang berbuat seperti apa yang
diperbuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.
(1 ) Ayat ini menunjukkan bahwa akan terjadi di kalangan umat ini
penyembahan thaghut, sebagaimana telah terjadi penyembahan thaghut
di kalangan ahli kitab.
(2 )
Ayat ini menunjukkan bahwa ada di antara umat ini orang yang
membangun tempat ibadah di atas atau di sekitar kuburan,
sebagaimana telah dilakukan oleh orang orang sebelum mereka.
(3 )
Al Mukhtar bin Abu Ubaid bin Mas’ud Ats Tsaqafi. Termasuk
tokoh yang memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah dan
menonjolkan kecintaan kepada Ahlu bait. Mengaku bahwa ia adalah
nabi dan menerima wahyu. Di bunuh oleh Mush’ab bin Az Zubair
pada tahun 67 H. ( 687 M ).
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meyakini bahwa Rasulullah itu haq dan Al Qur’an juga
haq, yang didalamnya diterangkan bahwa Muhammad
adalah penutup para Nabi. Walaupun demikian ia
dipercayai banyak orang, meskipun adanya kontradiksi
yang jelas sekali. Ia hidup pada akhir masa sahabat dan
diikuti oleh banyak orang.
8-Rasulullah ρ menyampaikan kabar gembira bahwa al haq
(kebenaran Allah dan ajaranNya) tidak akan dapat
dilenyapkan sama sekali, sebagaimana yang terjadi pada
masa lalu, tetapi masih akan selalu ada sekelompok orang
yang berpegang teguh dan membela kebenaran.
9-Bukti kongkritnya adalah : mereka walaupun sedikit
jumlahnya, tetapi tidak tergoyahkan oleh orang-orang
yang menelantarkan dan menentang mereka.
10-Kondisi seperti ini akan berlangsung sampai hari kiamat.
11-Bukti bukti akan kenabian Muhammad ρ yang terkandung
dalam hadits ini adalah :
-Pemberitahuan
beliau
bahwa
Allah
telah
membentangkan kepadanya belahan bumi sebelah barat dan
timur, dan menjelaskan makna dari hal itu; kemudian terjadi
seperti yang beliau beritakan, berlainan halnya dengan
belahan selatan dan utara.
-Pemberitahuan beliau bahwa beliau diberi dua
simpanan yang berharga.
-Pemberitahuan beliau bahwa do’anya untuk umatnya
dikabulkan dalam dua hal, sedangkan hal yang ketiga tidak
dikabulkan.
-Pemberitahuan beliau bahwa akan terjadi pertumpahan
darah diantara umatnya, dan kalau sudah terjadi tidak akan
berakhir sampai hari kiamat.
-Pemberitahuan beliau bahwa sebagian umat ini akan
menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka
menawan sebagian yang lain.
-Pemberitahuan beliau tentang munculnya orang-orang
yang mendakwahkan dirinya sebagai Nabi pada umat ini.
-Pemberitahuan beliau bahwa akan akan tetap ada
sekelompok orang dari umat ini yang tegak membela
kebenaran, dan mendapat pertolongan Allah.
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Dan itu semua benar benar telah terjadi seperti yang
telah diberitahukan, padahal semua yang diberitahukan itu
diluar jangkauan akal manusia.
12-Apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah
munculnya para pemimpin yang menyesatkan.
13-Perlunya perhatian terhadap makna dari penyembahan
berhala.

BAB 24
HUKUM S I H I R
Firman Allah Ι :
[

] ﻭﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﳌﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻕ

“Demi Allah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah
meyakini bahwa barang siapa yang menukar (kitab Allah)
dengan sihir itu, maka tidak akan mendapatkan bagian
(keuntungan) di akherat” ( QS. Al Baqarah, 102 ).
[

] ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﳉﺒﺖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ

“Dan mereka beriman kepada Jibt dan Thoghut” ( QS. An
nisa’, 51 ).
Menurut penafsiran Umar bin Khothob τ : Jibt adalah
sihir, sedangkan Thoghut adalah syetan.
Sedangkan Jabir τ berkata : Thoghut adalah para
tukang ramal yang didatangi syetan; yang ada pada setiap
kabilah.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah τ bahwa Rasulullah ρ
bersabda :
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:  ﻗﺎﻝ، ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﻫﻦ:  ﻗﺎﻟﻮﺍ،" ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ
، ﻭﺃﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﱵ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺑﺎﳊﻖ، ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ،ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ
 ﻭﻗﺬﻑ ﺍﶈﺼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻓﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻮﱄ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺰﺣﻒ،ﻭﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ
."ﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ

“Jauhilah tujuh perkara yang membawa kehancuran !,
para sahabat bertanya : “Apakah ketujuh perkara itu ya
Rasulullah ?”, beliau menjawab :” yaitu syirik kepada Allah,
sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan
sebab yang dibenarkan oleh agama, makan riba, makan harta
anak yatim, membelot dari peperangan, menuduh zina
terhadap wanita yang terjaga dirinya dari perbuatan dosa dan
tidak memikirkan untuk melakukan dosa, dan beriman kepada
Allah” (HR. Bukhori dan Muslim )
Diriwayatkan dari Jundub
bersabda dalam hadits marfu’ :

bahwa

Rasulullah

ρ

 ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ:  ﻭﻗﺎﻝ،" ﺣﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺿﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
.ﻣﻮﻗﻮﻑ

“Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya
dengan pedang” ( HR. Imam Turmudzi, dan ia berkata :
pendapat yang benar ini perkataan sahabat ).
Dalam shoheh Bukhori, dari Bajalah bin Abdah, ia
berkata : “Umar bin Khothob telah mewajibkan untuk
membunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun
perempuan, maka kami telah membunuh tiga tukang sihir.”
Dan dalam shoheh Bukhori juga, Hafsah, ra. telah
memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang
telah menyihirnya, maka dibunuhlah ia, dan begitu juga
riwayat yang shoheh dari Jundub.
Imam Ahmad berkata : “diriwayatkan dalam hadits
shoheh, bahwa hukuman mati terhadap tukang sirhir ini

96

telah dilakukan oleh tiga orang sahabat Nabi ( Umar, Hafsah
dan Jundub ).
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat Al
Baqarah (1).
2-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat An
Nisa’(2).
3-Penjelasan tentang makna Jibt dan Thoghut, serta
perbedaan antara keduanya.
4-Thoghut itu kadang kadang dari jenis Jin, dan kadang
kadang dari jenis manusia.
5-Mengetahui tujuh perkara yang bisa menyebabkan
kehancuran, yang dilarang secara husus oleh Nabi.
6-Tukang sihir itu kafir.
7-Tukang sihir itu dihukum mati tanpa diminta taubat lebih
dahulu.
8-Jika praktek sihir itu telah ada dikalangan kaum muslimin
pada masa Umar, bisa dibayangkan bagaimana pada masa
sesudahnya ?.
BAB 25
MACAM MACAM SIHIR
Imam Ahmad meriwayatkan : telah diceritakan kepada
kami oleh Muhammad bin Ja’far dari Auf dari Hayyan bin ‘Ala’
dari Qathan bin Qubaishah dari bapaknya, bahwa ia telah
mendengar Rasulullah ρ bersabda :

(1 ) Ayat pertama menunjukkan bahwa sihir haram hukumnya, dan
pelakunya kafir, disamping mengandung ancaman berat bagi orang yang
berpaling dari kitab Allah, dan mengamalkan amalan yang tidak
bersumber darinya.
(2 ) Ayat kedua menunjukkan bahwa ada di antara umat ini yang beriman
kepada sihir ( Jibt ), sebagaimana ahli kitab beriman kepadanya, karena
Rasulullah ρ telah menegaskan bahwa akan ada di antara umat ini yang
mengikuti ( dan meniru ) umat umat sebelumnya.

97

" " ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﺒﺖ
“ Iyafah, Tharq dan Thiyarah adalah termasuk Jibt”
Auf menafsiri hadits ini dengan mengatakan :
Iyafah
adalah meramal nasib orang dengan
menerbangkan burung.
Tharq adalah meramal nasib orang dengan membuat
garis di atas tanah.
Jibt adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh
Hasan : suara syetan. (hadits tersebut sanadnya jayyid ). Dan
diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An Nasa’i, dan Ibnu
Hibban dalam shahihnya dengan hanya menyebutkan lafadh
hadits dari Qabishah, tanpa menyebutkan tafsirannya.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas τ bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

 ﺯﺍﺩ ﻣﺎ،" ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺒﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘﺒﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ
.ﺯﺍﺩ" ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ
“Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu
nujum ( per bintangan ) sesungguhnya dia telah mempelajari
sebagian ilmu sihir. semakin bertambah (ia mempelajari ilmu
nujum) semakin bertambah pula (dosanya)” ( HR. Abu Daud
dengan sanad yang shahih ).
An-Nasai meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah τ
bahwa Rasulullah ρ bersabda :

 ﻭﻣﻦ ﺳﺤﺮ ﻓﻘـﺪ،" ﻣﻦ ﻋﻘـﺪ ﻋﻘـﺪﺓ ﰒ ﻧﻔﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘـﺪ ﺳﺤﺮ
" ﻭﻣﻦ ﺗﻌـﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻛﻞ ﺇﻟﻴـﻪ،ﺃﺷﺮﻙ

“Barang siapa yang membuat suatu buhulan, kemudian
meniupnya (sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir)
maka ia telah melakukan sihir, dan barang siapa yang
melakukan sihir maka ia telah melakukan kemusyrikan, dan
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barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda
(jimat), maka ia dijadikan Allah bersandar kepada benda itu”.
Dari Ibnu Mas’ud τ bahwa Rasulullah ρ bersabda :

" ﺃﻻ ﻫﻞ ﺃﻧﺒﺌﻜﻢ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻀﻪ ؟ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﺭﻭﺍﻩ

.ﻣﺴﻠﻢ

“Maukah kamu aku beritahu apakah Adh-h itu ?, ia
adalah
perbuatan
mengadu
domba,
yaitu
banyak
membicarakan keburukan dan menghasut di antara manusia”
( HR. Muslim ).
Dan ibnu Umar τ menuturkan, bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

" " ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺴﺤﺮﺍ

“Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah itu
terdapat kekuatan sihir.”(HR. Bukhori dan Muslim )
Kandungan bab ini :
1-Diantara macam sihir (Jibt) adalah iyafah, thorq dan
thiyarah.
2-Penjelasan tentang makna iyafah, thorq dan thiyarah.
3-Ilmu nujum (perbintangan) termasuk salah satu jenis sihir.
4-Membuat buhulan dengan ditiupkan kepadanya termasuk
sihir.
5-Mengadu domba juga termasuk perbuatan sihir.
6-Keindahan susunan kata [yang membuat kebatilan seolaholah kebenaran dan kebenaran seolah-olah kebatilah] juga
termasuk perbuatan sihir.

BAB 26
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DUKUN, TUKANG RAMAL
DAN SEJENISNYA
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab
shohehnya, dari salah seorang istri Nabi ρ, bahwa Rasulullah
ρ bersabda :

" " ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﺮﺍﻓﺎ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﻟﻪ ﺻﻼﺓ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ

“Barang siapa yang mendatangi peramal dan
menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia
mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40
hari”.
Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah τ bahwa
Rasulullah ρ bersabda :

." ρ " ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻛﺎﻫﻨﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﲟﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ
.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ

“Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, dan
mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya
dia telah kafir (ingkar) terhadap wahyu yang telah diturunkan
kepada Muhammad ρ” ( HR. Abu Daud ).
Dan diriwayatkan oleh empat periwayat 1 dan Al Hakim
dengan menyatakan : “Hadits ini shahih menurut kriteria
Imam Bukhori dan Muslim” dari Abu Hurairah τ bahwa
Rasulullah ρ bersabda :

" ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﺮﺍﻓﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻫﻨﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﲟﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ
" ρ ﳏﻤﺪ

“Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun,
lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesunggunya

(1 )Yakni : Abu Dawud, At Tirmidzi, An Nasai’ dan Ibnu Majah.
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ia telah kafir terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada
Muhammad ρ”.
Abu Ya’la pun meriwayatkan hadits mauquf dari Ibnu
Mas’ud seperti yang tersebut di atas, dengan sanad Jayyid.
Al Bazzar dengan sanad Jayyid meriwayatkan hadits
marfu’ dari Imran bin Husain, bahwa Rasulullah ρ bersabda :

 ﺃﻭ ﺳﺤﺮ ﺃﻭ، ﺃﻭ ﺗﻜﻬﻦ ﺃﻭ ﺗﻜﻬﻦ ﻟﻪ،" ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﲑ ﺃﻭ ﺗﻄﲑ ﻟﻪ
 " ﺭﻭﺍﻩρ  ﻭﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻛﺎﻫﻨﺎ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ،ﺳﺤﺮ ﻟﻪ
.ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺟﻴﺪ

“Tidak termasuk golongan kami orang yang meminta
dan melakukan Tathoyyur, meramal atau minta diramal,
menyihir atau minta disihirkan, dan barang siapa yang
mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya,
maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap wahyu yang telah
diturunkan kepada Muhammad ρ.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh At Thabrani dalam
Mu’jam Al Ausath dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas tanpa
menyebutkan kalimat : “dan barang siapa mendatangi …”dst.
Imam Al Baghowi (1) berkata : “Al Arraf (peramal)
adalah orang yang mendakwahkan dirinya mengetahui
banyak hal dengan menggunakan isyarat isyarat yang
dipergunakan untuk mengetahui barang curian atau tempat
barang yang hilang dan semacamnya. Ada pula yang
mengatakan : ia adalah Al Kahin ( dukun ) yaitu : orang yang
bisa memberitahukan tentang hal-hal yang ghoib yang akan
terjadi dimasa yang akan datang. Dan ada pula yang
(1 ) Abu Muhammad Al Husain bin Mas’ud bin Muhammad Al Farra’, atau
Ibn Farra’ Al- Baghawi. Diberi gelar Muhyi – s – Sunnah. Kitab kitab
yang disusunnya antara lain : syarh as sunnah, al jami’ baina ash
shahihain. Lahir tahun 436 H ( 1044 M ), dan meninggal tahun 510 H (
1117 M ).
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mengatakan : ia adalah orang yang bisa memberitahukan
tentang apa apa yang ada dihati seseorang”.
Menurut Abul Abbas Ibnu Taimiyah : “Al Arraf adalah
sebutan untuk
dukun, ahli nujum, peramal nasib dan
sejenisnya yang mendakwahkan dirinya bisa mengetahui hal
hal ghaib dengan cara-cara tersebut.”
Ibnu Abbas berkata tentang orang-orang yang menulis
huruf huruf

ﺃﺑﺎ ﺟﺎ ﺩ

sambil mencari rahasia huruf, dan

memperhatikan bintang bintang : “Aku tidak tahu apakah
orang yang melakukan hal itu akan memperoleh bagian
keuntungan di sisi Allah”.
Kandungan bab ini :
1-Tidak dapat bertemu dalam diri seorang mukmin antara
iman kepada Al Qur’an dengan percaya kepada tukang
ramal, dukun dan sejenisnya.
2-Pernyataan Rasul ρ bahwa mempercayai ucapan dukun
adalah kufur.
3-Ancaman bagi orang yang minta diramalkan.
4-Ancaman bagi orang yang minta di tathoyyur kan.
5-Ancaman bagi orang yang minta disihirkan.
6-Ancaman bagi orang yang menulis huruf huruf

ﺃﺑﺎﺟﺎﺩ

[untuk mencari pelamat rahasia].
7-Perbedaan antara Kahin dan Arraf, [ bahwa kahin (dukun)
ialah orang yang memberitahukan tentang perkara perkara
yang akan terjadi di masa mendatang yang diperoleh dari
syetan penyadap berita di langit ].

BAB 27
NUSYRAH
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Diriwayatkan dari Jabir τ, bahwa Rasulullah ρ ketika
ditanya tentang Nusyrah, beliau menjawab :

" " ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ

“ Hal itu termasuk perbuatan syetan”
( HR.Ahmad dengan sanad yang baik, dan Abu Daud )
Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusyrah, menjawab
: “Ibnu Mas’ud membenci itu semua.”
Diriwayatkan dalam shoheh Bukhori, bahwa Qotadah
menuturkan : Aku bertanya kepada Said bin Musayyab :
“Seseorang yang terkena sihir atau diguna-guna, sehingga
tidak bisa menggauli istrinya, bolehkah ia diobati dengan
menggunakan Nusyrah ?”, ia menjawab :

"  ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻨﻪ،" ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﻹﺻﻼﺡ

“Tidak apa-apa, kerena yang mereka inginkan hanyalah
kebaikan untuk menolak madlarat, sedang sesuatu yang
bermanfaat itu tidaklah dilarang.”
Diriwayatkan dari Al Hasan τ ia berkata : “tidak ada
yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir”.
Ibnul qoyyim menjelaskan : “Nusyrah adalah
penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Caranya
ada dua macam :
Pertama : dengan menggunakan sihir pula, dan inilah
yang termasuk perbuatan syetan. Dan pendapat Al Hasan
diatas termasuk dalam kategori ini, karena masing-masing
dari orang yang menyembuhkan
dan orang yang
disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syetan dengan
apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan
syetan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang
terkena sihir itu.
Kedua : Penyembuhan dengan menggunakan Ruqyah
dan ayat-ayat yang berisikan minta perlindungan kepada
Allah Ι, juga dengan obat obatan dan doa-doa yang
diperbolehkan. Cara ini hukumnya boleh.
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Kandungan bab ini :
1-larangan Nusyrah.
2-Perbedaan antara Nusyrah yang dilarang dan yang
diperbolehkan. Dengan demikian menjadi jelas masalahnya.

BAB 28
TATHOYYUR
Firman Allah Ι :
[

] ﺃﻻ ﺇﳕﺎ ﻃﺎﺋﺮﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ

“Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah
ketetapan dari Allah, akan tetapi mereka tidak mengetahui”
(QS. Al A’raf, 131 )
[

] ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻃﺎﺋﺮﻫﻢ ﻣﻌﻜﻢ ﺃﺋﻦ ﺫﻛﺮﰎ ﺑﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﻗﻮﻡ ﻣﺴﺮﻓﻮﻥ

“Mereka (para Rasul) berkata : “kesialan kalian itu
adalah karena kalian sendiri, apakah jika kamu diberi
peringatan (kamu bernasib sial)? sebenarnya kamu adalah
kaum yang melampaui batas.” ( QS. Yasin, 19 ).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah τ bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

 ﻭﺯﺍﺩ ﻣﺴﻠﻢ " ﻭﻻ," ﻻ ﻋﺪﻭ ﻭﻻ ﻃﲑﺓ ﻭﻻ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺻﻔﺮ " ﺃﺧﺮﺟﺎﻩ
." ﻧﻮﺀ ﻭﻻ ﻏﻮﻝ

“Tidak ada ‘Adwa, Thiyarah, Hamah, Shofar” ( HR.
Bukhori dan Muslim ), dan dalam riwayat Imam Muslim
terdapat tambahan : “ dan tidak ada Nau’, serta ghaul.” (1).

(1 ) Adwa : penjangkitan atau penularan penyakit. Maksud sabda Nabi di
sini ialah untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman
jahiliyah, bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya,
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tanpa kehendak dan takdir Allah Ι. Anggapan inilah yang ditolak oleh
Rasulullah ρ, bukan keberadaan penjangkitan atau penularan; sebab,
dalam riwayat lain, setelah hadits ini, disebutkan :

( ) ﻭﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﺠﻤﻟﺬﻭﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺪ
“… dan menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta ( lepra )
sebagaimana kamu menjauh dari singa.” ( HR. Bukhori ).
Ini menunjukkan bahwa penjangkitan atau penularan penyakit dengan
sendirinya tidak ada, tetapi semuanya atas kehendak dan takdir Ilahi,
namun sebagai insan muslim di samping iman kepada takdir tersebut
haruslah berusaha melakukan tindakan preventif sebelum terjadi
penularan sebagaimana usahanya menjauh dari terkaman singa. Inilah
hakekat iman kepada takdir Ilahi.
Thiyarah : merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena
melihat burung, binatang lainnya, atau apa saja.
Hamah : burung hantu. Orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial
dengan melihatnya, apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah
salah seorang diantara mereka, dia merasa bahwa burung ini membawa
berita kematian tentang dirinya sendiri, atau salah satu anggota
keluarganya. Dan maksud beliau adalah untuk menolak anggapan yang
tidak benar ini. Bagi seorang muslim, anggapan seperti ini harus tidak
ada, semua adalah dari Allah dan sudah ditentukan olehNya.
Shafar : bulan kedua dalam tahun hijriyah, yaitu bulan sesudah
Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini
membawa nasib sial atau tidak menguntungkan. Yang demikian
dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah. Dan termasuk dalam anggapan
seperti ini : merasa bahwa hari rabu mendatangkan sial, dan lain lain.
Hal ini termasuk jenis thiyarah, dilarang dalam Islam.
Nau’ : bintang; arti asalnya adalah : tenggelam atau terbitnya suatu
bintang. Orang-orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan kepada
bintang ini, atau bintang itu. Maka Islam datang mengikis anggapan
seperti ini, bahwa tidak ada hujan turun karena suatu bintang tertentu,
tetapi semua itu adalah ketentuan dari Allah Υ.
Ghaul : hantu (gendruwo), salah satu makhluk jenis jin. Mereka
beranggapan bahwa hantu ini dengan perubahan bentuk maupun
warnanya dapat menyesatkan seseorang dan mencelakakannya. Sedang
maksud sabda Nabi di sini bukanlah tidak mengakui keberadaan
makhluk seperti ini, tetapi menolak anggapan mereka yang tidak baik
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Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan pula dari
Anas bin Malik τ , ia berkata : Rasulullah ρ telah bersabda :

" :  ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻔﺄﻝ ؟ ﻗﺎﻝ:  ﻗﺎﻟﻮﺍ،"" ﻻ ﻋﺪﻭ ﻭﻻ ﻃﲑﺓ ﻭﻳﻌﺠﺒﲏ ﺍﻟﻔﺄﻝ
." ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ

“Tidak ada ‘Adwa dan tidak ada Thiyarah, tetapi Fa’l
menyenangkan diriku”, para sahabat bertanya : “apakah Fa’l
itu ?” beliau menjawab : “yaitu kalimah thoyyibah ( kata kata
yang baik )”.
Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang shoheh,
dari Uqbah bin Amir, ia berkata : “Thiyarah disebut sebut
dihadapan Rasulullah ρ, maka beliaupun bersabda :

:  ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻠﻴﻘﻞ، ﻭﻻ ﺗﺮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎ،" ﺃﺣﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺄﻝ
 ﻭﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ، ﻭﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﳊﺴﻨﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ
." ﻗﻮﺓ ﺇﱃ ﺑﻚ

“Yang paling baik adalah Fa’l, dan Thiyarah tersebut
tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya,
apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang
tidak diinginkannya, maka hendaknya ia berdo’a : “Ya Allah,
tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan
tiada yang dapat menolak kejahatan kecuali Engkau, dan tidak
ada daya serta kekuatan kecuali atas pertolonganMu”.

tersebut yang akibatnya takut kepada selain Allah, serta tidak
bertawakkal kepadaNya, inilah yang ditolak oleh beliau ; untuk itu
dalam hadits lain beliau bersabda : “Apabila hantu beraksi manakut
nakuti kamu, maka serukanlah adzan.” Artinya : tolaklah kejahatannya
itu dengan berdzikir dan menyebut Allah. Hadits ini diriwayatkan oleh
Imam Ahmad dalam Al Musnad.
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Abu Daud meriwayatkan hadits yang marfu’ dari Ibnu
Mas’ud τ, bahwa Rasulullah ρ bersabda :

 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﻳﺬﻫﺒﻪ،...  ﻭﻣﺎ ﻣﻨﺎ ﺇﻻ، ﺍﻟﻄﲑﺓ ﺷﺮﻙ،" ﺍﻟﻄﲑﺓ ﺷﺮﻙ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﺟﻌﻞ ﺁﺧﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ
.ﻣﺴﻌﻮﺩ
“Thiyarah itu perbuatan syirik, thiyarah itu perbuatan
syirik, tidak ada seorangpun dari antara kita kecuali (telah
terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini ), hanya saja Allah Ι
bisa
menghilangkannya
dengan
tawakkal
kepadaNya”.(HR.Abu Daud )
Hadits ini diriwayatkan juga oleh At Tirmidzi dan
dinyatakan shoheh, dan kalimat terakhir ia jadikan sebagai
ucapannya Ibnu Mas’ud )
Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar τ,
bahwa Rasulullah ρ bersabda :

 ﻓﻤﺎ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺫﻟﻚ ؟:  ﻗﺎﻟﻮﺍ،" " ﻣﻦ ﺭﺩﺗﻪ ﺍﻟﻄﲑﺓ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺮﻙ
 ﻭﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ، ﻭﻻ ﻃﲑ ﺇﻻ ﻃﲑﻙ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺧﲑ ﺇﻻ ﺧﲑﻙ:  ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﻗﺎﻝ
."ﻏﲑﻙ

“Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena
thiyarah ini, maka ia telah berbuat kemusyrikan”, para
sahabat bertanya : “lalu apa yang bisa menebusnya ?”,
Rasulullah ρ menjawab :” hendaknya ia berdoa : “ya Allah,
tiada kebaikan kecuali kebaikan dariMu, dan tiada kesialan
kecuali kesialan dariMu, dan tiada sesembahan kecuali
Engkau”.
Dan dalam riwayat yang lain dari Fadl bin Abbas,
Rasulullah ρ bersabda :
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" " ﺇﳕﺎ ﺍﻟﻄﲑﺓ ﻣﺎ ﺃﻣﻀﺎﻙ ﺃﻭ ﺭﺩﻙ
“Sesugguhnya Thiyarah itu adalah
menjadikan kamu terus melangkah, atau
mengurungkan niat ( dari tujuan kamu )”.

yang
yang

bisa
bisa

Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang kedua ayat tersebut di atas ; surat Al
A’raf 131, dan Yasin 19.
2-Pernyataan bahwa tidak ada ‘Adwa .
3-Pernyataan bahwa tidak ada thiyarah.
4-Pernyataan bahwa tidak ada hamah.
5-Pernyataan bahwa tidak ada shofar.
6-Al Fa’l tidak termasuk yang dilarang oleh Rasulullah,
bahkan dianjurkan.
7-Penjelasan tentang makna Al Fa’l.
8-Apabila terjadi tathoyyur dalam hati seseorang, tetapi dia
tidak menginginkannya, maka hal itu tidak apa-apa baginya,
bahkan Allah Ι akan menghilangkannya dengan tawakkal
kepadaNya.
9-Penjelasan tentang doa yang dibacanya, saat seseorang
menjumpai hal tersebut.
10-Ditegaskan bahwa thiyaroh itu termasuk syirik.
11-Penjelasan tentang thiyarah yang tercela dan terlarang.
BAB 29
ILMU NUJUM ( PERBINTANGAN )
Imam Bukhori meriwayatkan dalam kitab shohihnya
dari Qotadah τ bahwa ia berkata :

، ﻭﺭﺟﻮﻣﺎ ﻟﻠﺸﻴﺎﻃﲔ، ﺯﻳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺀ: " ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻟﺜﻼﺙ
، ﻭﺃﺿﺎﻉ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻓﻤﻦ ﺗﺄﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﻄﺄ،ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﻳﻬﺘﺪﻯ ﻬﺑﺎ
."ﻭﺗﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ

“Allah menciptakan bintang bintang ini untuk tiga
hikmah : sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar syetan,
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dan sebagai tanda untuk petunjuk (arah dan sebagainya ).
Maka barang siapa yang berpendapat selain hal tersebut maka
ia telah melakukan kesalahan, dan menyianyiakan nasibnya,
serta membebani
dirinya dengan hal yang diluar batas
pengetahuannya”.
Sementara tentang mempelajari tata letak peredaran
bulan, Qotadah mengatakan makruh, sedang Ibnu Uyainah
tidak membolehkan, seperti yang diungkapkan oleh Harb dari
mereka berdua. Tetapi Imam Ahmad memperbolehkan hal
tersebut (1).
Abu Musa τ menuturkan : Rasulullah ρ bersabda :

 ﻭﻣﺼﺪﻕ، ﻭﻗﺎﻃﻊ ﺍﻟﺮﺣﻢ، ﻣﺪﻣﻦ ﺍﳋﻤﺮ،" ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ
.ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ" ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ
“Tiga orang yang tidak akan masuk sorga : pecandu
khomr ( minuman keras ), orang yang memutuskan hubungan
kekeluargaan, dan orang yang mempercayai sihir (2)”. ( HR.
Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab shohihnya ).
Kandungan bab ini :
1-Hikmah diciptakannya bintang-bintang.
2-Sanggahan terhadap orang yang mempunyai anggapan
adanya fungsi lain selain tiga tersebut.
3-Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang
hukum mempelajari ilmu letak peredaran bulan.

(1 ) Maksudnya, memperlajari letak matahari, bulan dan bintang, untuk
mengetahui arah kiblat, waktu shalat dan semisalnya, maka hal itu
diperbolehkan.
(2 ) Mempercayai sihir yang di antara macamnya adalah ilmu nujum (
astrologi ), sebagaimana yang telah dinyatakan dalam suatu hadits : “
barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka
sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir…” lihat
bab 25.
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4-Ancaman bagi orang yang mempercayai sihir ( yang di
antara jenisnya adalah ilmu perbintangan ), meskipun ia
mengetahui akan kebatilannya.
BAB 30
MENISBATKAN TURUNNYA HUJAN
KEPADA BINTANG
Firman Allah Ι :
[

] ﻭﲡﻌﻠﻮﻥ ﺭﺯﻗﻜﻢ ﺃﻧﻜﻢ ﺗﻜﺬﺑﻮﻥ

“Dan kalian membalas rizki (yang telah dikaruniakan
Allah) kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak
benar”(QS. Al Waqi’ah, 82 ).
Diriwayatkan dari Abu Malik Al Asy’ari τ bahwa
Rasulullah ρ bersabda :

، ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺑﺎﻷﺣﺴﺎﺏ: " ﺃﺭﺑﻊ ﰲ ﺃﻣﱵ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻬﻦ
:  ﻭﻗﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺖ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮﻡ،ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ
،ﺍﻟﻨﺎﺋﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺘﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻬﺗﺎ ﺗﻘﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺮﺑﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﻄﺮﺍﻥ
.ﻭﺩﺭﻉ ﻣﻦ ﺟﺮﺏ" ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

“Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk
perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan :
membangga-banggakan
kebesaran
leluhurnya,
mencela
keturunan, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang
tertentu, dan meratapi orang mati”, lalu beliau bersabda :
“wanita yang meratapi orang mati bila mati sebelum ia bertubat
maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan
pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel
yang bercampur dengan penyakit gatal” ( HR. Muslim ).
Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin
Kholid τ ia berkata : Rasulullah ρ mengimami kami pada
sholat subuh di Hudaibiyah setelah semalaman turun hujan,
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ketika usai melaksanakan sholat, beliau menghadap kepada
jamaah dan bersabda :

:  ﻗﺎﻝ، ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ: " ﻫﻞ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺭﺑﻜﻢ ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ
، ﻣﻄﺮﻧﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺘﻪ:  ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ،ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻣﺆﻣﻦ ﰊ ﻭﻛﺎﻓﺮ
، ﻣﻄﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮﺀﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ:  ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ،ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺆﻣﻦ ﰊ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻜﻮﻛﺐ
."ﻓﺬﻟﻚ ﻛﺎﻓﺮ ﰊ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻛﺐ
“Tahukah kalian apakah yang difirmankan oleh Rabb
pada kalian ?”, mereka menjawab : “Allah dan RasulNya yang
lebih tahu”, terus beliau bersabda : “Dia berfirman : “pagi ini
ada diantara hamba-hambaku yang beriman dan ada pula
yang kafir, adapun orang yang mengatakan : hujan turun
berkat karunia dan rahmat Allah, maka ia telah beriman
kepadaKu dan kafir kepada bintang, sedangkan orang yang
mengatakan : hujan turun karena bintang ini dan bintang itu,
maka ia telah kafir kepadaKu dan beriman kepada bintang”.
Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan hadits dari
Ibnu Abbas τ yang maknanya yang antara lain disebutkan
demikian :

 ]ﻓﻼ:  ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﻟﻘﺪ ﺻﺪﻕ ﻧﻮﺀ ﻛﺬﺍﻭﻛﺬﺍ: ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ
.[ ﺃﻗﺴﻢ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ [ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ] ﺗﻜﺬﺑﻮﻥ

“… ada di antara mereka berkata : ‘sungguh, telah benar
bintang ini, atau bintang itu’, sehingga Allah menurunkan
firmanNya :

.[ ] ﻓﻼ ﺃﻗﺴﻢ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ [ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ] ﺗﻜﺬﺑﻮﻥ

“Maka aku bersumpah dengan tempat tempat
peredaran bintang” sampai kepada firmanNya :” Dan kamu
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membalas rizki ( yang telah dikaruniakan Allah ) kepadamu
dengan perkataan yang tidak benar” (1).
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang maksud ayat dalam surat Al Waqi’ah (2).
2-Menyebutkan adanya empat perkara yang termasuk
perbuatan jahiliyah.
3-Pernyataan bahwa salah satu diantaranya termasuk
perbuatan kufur
( yaitu menisbatkan turunnya hujan
kepada bintang tertentu ).
4-Kufur itu ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari
Islam.
5-Di antara dalilnya adalah firman Allah yang disabdakan oleh
Nabi dalam hadits qudsinya : “Pagi ini, di antara hamba
hambaKu ada yang beriman kepadaKu dan ada pula yang
kafir …” disebabkan turunnya ni’mat hujan.
6-Perlu pemahaman yang mendalam tentang iman dalam
kasus tersebut.
7-Begitu juga tentang kufur dalam kasus tersebut.
8-Di antara pengertian kufur, adalah ucapan salah seorang
dari mereka : “sungguh telah benar bintang ini atau bintang
itu.”
9-Metode pengajaran kepada orang yang tidak mengerti
masalah dengan melontarkan suatu pertanyaan, seperti
sabda beliau : “tahukah kalian apa yang difirmankan oleh
Rabb kepada kalian ?”.
10-ncaman bagi wanita yang meratapi orang mati.
BAB 31
[CINTA KEPADA ALLAH]
Firman Allah Ι :
(1 ) Surat Al Waqi’ah, ayat 75 - 82
(2 ) Dalam ayat ini Allah mencela orang-orang musyrik atas kekafiran
mereka terhadap ni’mat yang dikaruniakan Allah dengan menisbatkan
turunnya hujan kepada bintang ; dan Allah menyatakan bahwa perkatan
ini dusta dan tidak benar, karena turunnya hujan adalah karunia dan
rahmat dariNya.
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] ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺃﻧﺪﺍﺩﺍ ﳛﺒﻮﻬﻧﻢ ﻛﺤﺐ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
[ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﺷﺪ ﺣﺒﺎ ﷲ

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang
mengangkat
tandingan tandingan selain Allah, mereka
mencintaiNya sebagaimana mencintai Allah, adapun orangorang yang beriman sangat cinta kepada Allah.” (QS. Al
Baqarah, 165 ).

] ﻗﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻛﻢ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻜﻢ ﻭﻋﺸﲑﺗﻜﻢ
ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻗﺘﺮﻓﺘﻤﻮﻫﺎ ﻭﲡﺎﺭﺓ ﲣﺸﻮﻥ ﻛﺴﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺗﺮﺿﻮﻬﻧﺎ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻜﻢ
[ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺟﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﺘﺮﺑﺼﻮﺍ ﺣﱴ ﻳﺄﰐ ﺍﷲ ﺑﺄﻣﺮﻩ

“Katakanlah jika babak-bapak, anak-anak, saudarasaudara, istri istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu
usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya,
dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai; itu lebih kamu
cintai daripada Allah dan RasulNya, dan daripada berjihad di
jalanNya,
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan
keputusanNya” ( QS. At taubah, 24 ).
Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Anas τ
bahwa Rasulullah ρ bersabda :

" ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ
." ﺃﲨﻌﲔ

“Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian
sehingga aku lebih
dicintainya daripada anaknya, orang
tuanya, dan manusia seluruhnya”.
Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari
Anas τ Rasulullah ρ bersabda :
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 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ: " ﺛﻼﺙ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﺪ ﻬﺑﻦ ﺣﻼﻭﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ
 ﻭﺃﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﰲ، ﻭﺃﻥ ﳛﺐ ﺍﳌﺮﺀ ﻻ ﳛﺒﻪ ﺇﻻ ﷲ،ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﻮﺍﳘﺎ
 " ﻻ:  ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ."ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻧﻘﺬﻩ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ
. ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ... ﳚﺪ ﺃﺣﺪ ﺣﻼﻭﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺣﱴ

“Ada tiga perkara, barang siapa terdapat di dalam
dirinya ketiga perkara itu,
maka ia pasti mendapatkan
manisnya iman, yaitu : Allah dan RasulNya lebih ia cintai dari
pada yang lain, mencintai seseorang tiada lain hanya karena
Allah, benci ( tidak mau kembali ) kepada kekafiran setelah ia
diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana ia benci kalau
dicampakkan kedalam api”.
Dan disebutkan dalam riwayat lain : “Seseorang tidak
akan merasakan manisnya iman, sebelum …”dst.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas τ, bahwa ia
berkata :

، ﻭﻋﺎﺩﻯ ﰲ ﺍﷲ، ﻭﻭﺍﱃ ﰲ ﺍﷲ، ﻭﺃﺑﻐﺾ ﰲ ﺍﷲ،" ﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﰲ ﺍﷲ
 ﻭﻟﻦ ﳚﺪ ﻋﺒﺪ ﻃﻌﻢ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮﺕ ﺻﻼﺗﻪ،ﻓﺈﳕﺎ ﺗﻨﺎﻝ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﷲ ﺑﺬﻟﻚ
، ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﺍﺧﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،ﻭﺻﻮﻣﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ
.ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﳚﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺷﻴﺌﺎ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ

“Barangsiapa yang mencintai seseorang karena Allah,
membenci karena Allah, membela Karena Allah, memusuhi
karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan
Allah itu diperolehnya dengan hal-hal tersebut, dan seorang
hamba tidak akan bisa menemukan lezatnya iman, meskipun
banyak melakukan sholat dan puasa, sehingga ia bersikap
demikian. pada umumnya persahabatan yang dijalin di antara
manusia dibangun atas dasar kepentingan dunia, dan itu tidak
berguna sedikitpun baginya”.
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Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ι :

. ﺍﳌﻮﺩﺓ: ] ﻭﺗﻘﻄﻌﺖ ﻬﺑﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ [ ﻗﺎﻝ

“ … dan putuslah hubungan di antara mereka” ( QS. Al
baqarah, 166). Ia mengatakan : yaitu kasih sayang.
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat dalam surat Al Baqarah (1).
2-Penjelasan tentang ayat dalam surat At Taubah (2).
3-Wajib mencintai Rasulullah ρ lebih dari kecintaan terhadap
diri sendiri, keluarga dan harta benda.
4-Pernyataan “tidak beriman” bukan berarti keluar dari Islam.
5-Iman itu memiliki rasa manis, kadang dapat diperoleh
seseorang, dan kadangkala tidak.
6-Disebutkan empat sikap yang merupakan syarat mutlak
untuk memperoleh kecintaan Allah. Dan seseorang tidak
akan menemukan kelezatan iman kecuali dengan keempat
sikap itu.
7-Pemahaman Ibnu Abbas terhadap realita, bahwa hubungan
persahabatan antar sesama manusia pada umumnya dijalin
atas dasar kepentingan duniawi.
8-Penjelasan tentang firman Allah : “ … dan terputuslah
segala hubungan antara mereka sama sekali. (3)”
9-Disebutkan bahwa di antara orang-orang musyrik ada yang
mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat besar.
10-Ancaman terhadap seseorang yang mencintai kedelapan
perkara diatas [orang tua, anak-anak, paman, keluarga,

(1 ) Ayat ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang mempertuhankan selain
Allah dengan mencintainya seperti mencintai Allah, maka dia adalah
musyrik.
(2 ) Ayat ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada yang
dicintai Allah wajib didahulukan di atas segala galanya.
(3 ) Ayat ini menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang yang telah
dibina orang-orang musyrik di dunia akan terputus sama sekali ketika di
akhirat, dan masing-masing dari mereka akan melepaskan diri darinya.
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istri, harta kekayaan, tempat tinggal dan perniagaan] lebih
dari cintanya terhadap agamanya.
11-Mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya
sebagaimana mencintai Allah adalah syirik akbar.
BAB 32
[TAKUT KEPADA ALLAH]
Firman Allah Ι :

 ﻓﻼ ﲣﺎﻓﻮﻫﻢ ﻭﺧﺎﻓﻮﱐ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ،ﺇﳕﺎ ﺫﻟﻜﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﳜﻮﻑ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ

]
[

ﻣﺆﻣﻨﲔ

“Sesungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah syetan
yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orangorang musyrik ) karena itu janganlah kamu takut kepada
mereka, tetapi takutlah kepadaKu saja, jika kamu benar-benar
orang yang beriman” ( QS. Ali Imran, 175).

] ﺇﳕﺎ ﻳﻌﻤﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺗﻰ
.[ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﱂ ﳜﺶ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﺪﻳﻦ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid
Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari ahir, serta tetap mendirikan sholat, membayar zakat, dan
tidak takut ( kepada siapapun) selain kepada Allah ( saja ),
maka mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk” ( QS. At Taubah, 18 ).

] ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﺫﻱ ﰲ ﺍﷲ ﺟﻌﻞ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻛﻌﺬﺍﺏ ﺍﷲ ﻭﻟﺌﻦ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻚ ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ﺇﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﺃﻭﻟﻴﺲ ﺍﷲ ﺑﺄﻋﻠﻢ
[ ﲟﺎ ﰲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ

116

“Dan diantara manusia ada yang berkata : kami
beriman kepada Allah, tetapi apabila ia mendapat perlakuan
yang menyakitkan karena (imannya kepada) Allah, ia
menganggap fitnah manusia itu sebagai adzab Allah, dan
sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti
akan berkata :“Sesungguhnya kami besertamu” bukankah
Allah mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia ?”
(QS. Al ankabut, 10 ).
Diriwayatkan dalam hadits marfu’ dari Abu Said τ,
Rasulullah ρ bersabda :

 ﻭﺃﻥ ﲢﻤﺪﻫﻢ،" ﺇﻥ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺃﻥ ﺗﺮﺿﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺴﺨﻂ ﺍﷲ
 ﺇﻥ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ ﻻ ﳚﺮﻩ، ﻭﺃﻥ ﺗﺬﻣﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺆﺗﻚ ﺍﷲ،ﻋﻠﻰ ﺭﺯﻕ ﺍﷲ
." ﻭﻻ ﻳﺮﺩﻩ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﻛﺎﺭﻩ،ﺣﺮﺹ ﺣﺮﻳﺺ

“Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah
jika kamu mencari ridla manusia dengan mendapat kemurkaan
Allah, dan memuji mereka atas rizki yang Allah berikan lewat
perantaraannya, dan mencela mereka atas dasar sesuatu yang
belum diberikan Allah kepadamu
melalui mereka, ingat
sesungguhnya rizki Allah tidak dapat didatangkan oleh
ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat
digagalkan oleh kebenciannya orang yang membenci”.
Diriwayatkan dari Aisyah, ra. Bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

" ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﺭﺿﺎ ﺍﷲ ﺑﺴﺨﻂ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﻰ ﻋﻨﻪ
 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺴﺨﻂ ﺍﷲ ﺳﺨﻂ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺳﺨﻂ ﻋﻠﻴﻪ،ﺍﻟﻨﺎﺱ
.ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ

“Barangsiapa yang mencari Ridla Allah sekalipun
dengan resiko mendapatkan kemarahan manusia, maka Allah
akan meridlainya,
dan akan menjadikan manusia ridla
kepadanya, dan barangsiapa yang mencari ridla manusia
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dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah,
maka Allah murka kepadanya, dan akan menjadikan manusia
murka pula
kepadanya” (HR. Ibnu Hibban dalam kitab
shohehnya ).
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat dalam surat Ali Imran (1).
2-Penjelasan tentang ayat dalam surat At Taubah (2).
3-Penjelasan tentang ayat dalam surat Al ‘Ankabut (3).
4-Keyakinan itu bisa menguat dan bisa melemah.
5-Tanda-tanda melemahnya keyakinan antara lain tiga
perkara yang disebutkan dalam hadits Abu Said τ diatas.
6-Memurnikan rasa takut hanya kepada Allah adalah
termasuk kewajiban.
7-Adanya pahala bagi orang yang melakukannya.
8-Adanya ancaman bagi orang yang meninggalkannya.
BAB 33
[TAWAKKAL KEPADA ALLAH]
Firman Allah Ι :
[

] ﻭﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻓﺘﻮﻛﻠﻮﺍ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﲔ

“Dan
hanya
kepada
Allah
hendaklah
kamu
bertawakkal, jika kamu benar benar orang yang beriman” ( QS.
Al Maidah, 23 ).

(1 ) Ayat ini menunjukkan bahwa khauf ( takut ) termasuk ibadah yang
harus ditujukan kepada Allah semata, dan di antara tanda kesempurnaan
iman ialah tiada merasa takut kepada siapapun selain Allah saja.
(2 ) Ayat ini menunjukkan bahwa memurnikan rasa takut kepada Allah
adalah wajib, sebagaimana shalat, zakat dan kewajiban lainnya.
(3 ) Ayat ini menunjukkan bahwa merasa takut akan perlakuan buruk dan
menyakitkan dari manusia dikarenakan iman kepada Allah adalah
termasuk takut kepada selain Allah ; dan menunjukkan pula kewajiban
bersabar dalam berpegang teguh kepada jalan Allah.
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] ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻭﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﻬﺑﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
[ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺯﺍﺩﻬﺗﻢ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻬﺑﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮﻥ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman (dengan
sempurna) itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah
gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya
bertambahlah iman mereka karenanya, serta hanya kepada
Rabbnya mereka bertawakkal” ( QS. Al Anfal, 2 )
[

] ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺣﺴﺒﻚ ﺍﷲ ﻭﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ

“Wahai Nabi, cukuplah Allah ( menjadi pelindung )
bagimu, dan bagi orang orang mu’min yang mengikutimu” ( QS.
Al Anfal, 64 ).
[

] ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ

“ … dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah,
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya” ( QS. At
tholaq, 3 ).
[

] ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ

“Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah sebaikbaik pelindung” (QS. Ali Imran, 173 ).
Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim υ saat beliau
dicampakkan kedalam kobaran api, dan diucapkan pula oleh
Nabi Muhammad disaat ada yang berkata kepada beliau :
“Sesungguhnya orang-orang quraisy telah mengumpulkan
pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada
mereka, tetapi perkataan itu malah menambah keimanan
beliau …” ( QS. Ali Imran, 173 ).
Kandungan bab ini :
1-Tawakkal itu termasuk kewajiban.
2-Tawakkal itu termasuk syarat-syarat iman.
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3-Penjelasan tentang ayat dalam surat Al Anfal (1).
4-Penjelasan tentang ayat dalam akhir surat Al Anfal
5-Penjelasan tentang ayat dalam surat At-Tholaq (3).
6-Kalimat

(2).

 ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞmempunyai kedudukan yang

sangat penting, kerena telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim υ
dan Nabi Muhammad ρ ketika dalam situasi yang sulit
sekali.

BAB 34
MERASA AMAN DARI SIKSA ALLAH
DAN BERPUTUS ASA DARI RAHMATNYA
Firman Allah Ι :
[

 ﻓﻼ ﻳﺄﻣﻦ ﻣﻜﺮ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﳋﺎﺳﺮﻭﻥ،] ﺃﻓﺄﻣﻨﻮﺍ ﻣﻜﺮ ﺍﷲ

“Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (
yang tiada terduga duga ) ?, tiada yang merasa aman dari
azab Allah kecuali orang-orang yang merugi” ( QS. Al A’raf, 99 ).
[

] ﻭﻣﻦ ﻳﻘﻨﻂ ﻣﻦ ﺭﲪﺔ ﺭﺑﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﺎﻟﻮﻥ

“Dan tiada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya
kecuali orang orang yang sesat” ( QS. Al Hijr, 56 ).
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas τ bahwa Rasulullah ρ
ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab :
(1 ) Ayat ini menunjukkan bahwa tawakkal kepada Allah merupakan sifat
orang-orang yang beriman kepada Allah; dan menunjukkan bahwa iman
dapat bertambah dan dapat pula berkurang.
(2 ) Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi dan orang-orang
beriman yang mengikutinya supaya bertawakkal kepada Allah, karena
Allah lah yang akan mencukupi keperluan mereka.
(3 ) Ayat ini menunjukkan kewajiban bertawakkal kepada Allah dan pahala
bagi orang yang melakukannya.
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."  ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺮ ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ،" ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ
“Yaitu : syirik kepada Allah, berputus asa dari rahmat
Allah, dan merasa aman dari makar Allah”.
Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud τ, ia
berkata :

، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺮ ﺍﷲ، ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺑﺎﷲ: " ﺃﻛﱪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
."  ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ،ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﻁ ﻣﻦ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ

“Dosa besar yang paling besar adalah : mensekutukan
Allah, merasa aman dari siksa Allah, berputus harapan dari
rahmat Allah, dan berputus asa dari pertolongan Allah” ( HR.
Abdur Razzaq ).

Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat dalam surat Al A’raf (1).
2-Penjelasan tentang ayat dalam surat Al Hijr (2).
3-Ancaman yang keras bagi orang yang merasa aman dari
siksa Allah.
4-Ancaman yang keras bagi orang yang berputus asa dari
rahmat Allah.
BAB 35
SABAR TERHADAP TAKDIR ALLAH
(1 ) Ayat ini menunjukkan bahwa merasa aman dari siksa adalah dosa besar
yang harus dijauhi oleh orang mu’min.
(2 ) Ayat ini menunjukkan bahwa bersikap putus asa dari rahmat Allah
termasuk pula dosa besar yang harus dijauhi. Dari kedua ayat ini dapat
disimpulkan bahwa seorang mu’min harus memadukan antara dua sikap
; harap dan khawatir, harap akan rahmat Allah dan khawatir terhadap
siksa Nya.
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ADALAH BAGIAN DARI IMAN KEPADANYA
Allah Ι berfirman :

 ﻭﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻳﻬﺪ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺍﷲ،] ﻭﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ
[ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻢ

“Tiada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali
dengan izin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah
niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.” ( QS. At Taghobun 11 )
‘Alqomah (1) menafsirkan Iman yang disebutkan dalam
ayat ini dengan mengatakan :

" " ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﺍﳌﺼﻴﺒﺔ ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺃﻬﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻓﲑﺿﻰ ﻭﻳﺴﻠﻢ

“Yaitu : orang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini
bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridla dan pasrah (
atas takdirNya ).
Diriwayatkan dalam shahih Muslim dari Abu Hurairah
τ bahwa Rasulullah ρ bersabda :

"  ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺖ، ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ،" ﺍﺛﻨﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳘﺎ ﻬﺑﻢ ﻛﻔﺮ

“Ada dua
perkara
yang masih dilakukan oleh
manusia, yang kedua duanya merupakan bentuk kekufuran :
mencela keturunan, dan meratapi orang mati”.
Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan hadits
marfu’, dari Ibnu Mas’ud τ, bahwa Rasulullah ρ bersabda :

."  ﻭﺩﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺷﻖ ﺍﳉﻴﻮﺏ،" ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﳋﺪﻭﺩ

(1 ) ‘Al Qomah bin Qais bin Abdullah bin Malik An Nakhai, salah seorang
tokoh dari ulama tabiin, dilahirkan pada masa hidup Nabi ρ dan
meninggal tahun 62 H ( 681 M ).
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“Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul
mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan
seruan orang-orang jahiliyah”.
Diriwayatkan dari Anas τ sesungguhnya Rasulullah ρ
bersabda :

 ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ،ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﺍﳋﲑ ﻋﺠﻞ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
" ﺑﻌﺒﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮ ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻨﻪ ﺑﺬﻧﺒﻪ ﺣﱴ ﻳﻮﺍﰲ ﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

“Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang
hambanya, maka Ia percepat hukuman baginya di dunia, dan
apabila Ia menghendaki keburukan pada seorang hambanya,
maka Ia tangguhkan dosanya sampai ia penuhi balasannya
nanti pada hari kiamat.”(HR. Tirmidzi dan Al Hakim)
Nabi Muhammad ρ bersabda :

 ﻭﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺐ ﻗﻮﻣﺎ، " ﺇﻥ ﻋﻈﻢ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻣﻊ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﺒﻼﺀ
. ﻭﻣﻦ ﺳﺨﻂ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺴﺨﻂ " ﺣﺴﻨﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، ﻓﻤﻦ ﺭﺿﻲ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺮﺿﺎ،ﺍﺑﺘﻼﻫﻢ

“Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan
besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah Ι jika mencintai suatu
kaum, maka Ia akan mengujinya, barang siapa yang ridla
akan ujian itu maka baginya keridloan Allah, dan barang
siapa yang marah / benci terhadap ujian tersebut, maka
baginya kemurkaan Allah” ( Hadits hasan menurut Imam
Turmudzi ).
Kandungan dalam bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat dalam surat At Taghobun

(1).

(1 ) Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan sabar atas segala takdir Allah
yang pahit, seperti musibah ; dan menunjukkan bahwa amal termasuk
dalam pengertian iman.
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2-Sabar terhadap cobaan termasuk iman kepada Allah Ι.
3-Disebutkan tentang hukum mencela keturunan.
4-Ancaman keras bagi orang yang memukul-mukul pipi,
merobek robek baju, dan menyeru kepada seruan jahiliah
[karena meratapi orang mati].
5-Tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada
hambaNya.
6-Tanda apabila Allah menghendaki keburukan kepada
hambaNya.
7-Tanda kecintaan Allah kepada hambaNya.
8-Dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cobaan ketika
diuji oleh Allah Ι.
9-Pahala bagi orang yang ridla atas ujian dan cobaan.

BAB 36
RIYA (1)
Firman Allah Ι :

 ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ،] ﻗﻞ ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻜﻢ ﻳﻮﺣﻰ ﺇﱄ ﺃﳕﺎ ﺇﳍﻜﻢ ﺇﻟﻪ ﻭﺍﺣﺪ
[ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊﺎ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺭﺑﻪ ﺃﺣﺪﺍ
“Katakanlah : “ sesungguhnya aku ini hanyalah
seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku :
‘bahwa sesungguhnya sesembahan kamu adalah sesembahan
yang Esa’, maka barang siapa yang mengharap perjumpaan
dengan Rabbnya hendaklah ia mengerjakan amal sholeh dan
janganlah ia berbuat kemusyrikan sedikitpun dalam beribadah
kepada Rabbnya.” ( QS. Al Kahfi, 110 ).

(1 )Riya’ adalah berbuat baik karena orang lain.
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah τ dalam hadits marfu’,
bahwa Rasulullah ρ bersabda : Allah Ι berfirman :

 ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺃﺷﺮﻙ ﻣﻌﻲ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻱ،" ﺃﻧﺎ ﺃﻏﲎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ
.ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﺷﺮﻛﻪ " ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

“Aku adalah Sekutu Yang Maha cukup sangat menolak
perbuatan syirik. Barang siapa yang mengerjakan amal
perbuatan dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaKu, maka
Aku tinggalkan ia bersama perbuatan syiriknya itu” ( HR.
Muslim ).
Diriwayatkan dari Abu Said τ dalam hadits marfu’
bahwa Rasulullah ρ bersabda :

,"" ﺃﻻ ﺃﺧﱪﻛﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺃﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ ؟
 " ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﳋﻔﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﺼﻠﻲ ﻓﻴﺰﻳﻦ:  ﻗﺎﻝ، ﺑﻠﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻗﺎﻟﻮﺍ
.ﺻﻼﺗﻪ ﳌﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻴﻪ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ

“Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang
bagiku lebih aku hawatirkan terhadap kamu dari pada Al
Masih Ad dajjal (1) ?”, para sahabat menjawab : “baik, ya

(1 ) Al Masih Ad Dajjal ialah seorang manusia pembohong terbesar yang
akan muncul pada akhir zaman, mengaku sebagai Al Masih bahkan
mengaku sebagai tuhan yang disembah. Kehadirannya di dunia ini
termasuk diantara tanda tanda besar akan tibanya hari kiamat. Sedang
keajaiban keajaiban yang bisa dilakukannya merupakan cobaan dari
Allah Ι untuk umat manusia yang masih hidup pada masa itu.
Disebutkan dalam shahih Muslim bahwa masa kemunculannya di dunia
nanti selama 40 hari, di antara hari hari tersebut ; sehari bagaikan
setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan seminggu, kemudian
hari hari lainnya sebagaimana biasa ; atau kalau kita jumlahkan sama
dengan satu tahun dua bulan dua minggu. Hadits hadits tentang Ad
Dajjal ini telah diriwayatkan oleh kalangan banyak sahabat, antara lain :
Abu Bakar Ash Shiddiq, Abu Hurairah, Mu’adz bin Jabal, Jabir bin
Abdillah, Abu SA’id Al Khudri, An Nawwas bin Sam’an, Anas bin
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Rasulullah.”, kemudian Rasulullah ρ bersabda : “syirik yang
tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat,
ia perindah sholatnya itu kerena mengetahui ada orang lain
yang melihatnya” (HR. Ahma ).
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat dalam surat Al Kahfi (1).
2-Masalah yang penting sekali, yaitu : pernyataan bahwa amal
shalih apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan
karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Ι.
3-Hal itu disebabkan karena Allah Ι adalah sembahan yang
sangat menolak perbuatan syirik karena sifat ke –
Mahacukupan –Nya.
4-Sebab yang lain adalah karena Allah Ι adalah sekutu yang
terbaik.
5-Rasulullah ρ sangat khawatir apabila sahabatnya
melakukan riya’.
Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah binti
Qais dan lain lain. Masalah ini bisa dirujuk dalam :
-Shahih Bukhari : kitab Al fitan bab 26 –27 : kitab At Tauhid bab 27,
31.
-Shahih Muslim : kitab Al fitan bab 20, 21, 22, 23, 24, 25.
-Shahih At Turmudzi : kitab Al fitan bab 55, 56, 57,58, 59, 60,61,62.
-Sunan Abu Dawud : kitab malahim bab : 14, 15.
-Sunan Ibnu Majah : kitab Al Fitan bab 33.
-Musnad Imam Ahmad : jilid I hal 6, 7 ; jilid 2 hal : 33, 37, 67, 104,
124, 131 ; jilid 5 hal : 27, 32, 43, 47.
-Dan kitab kitab koleksi hadits lainnya.
(1 ) Ayat ini menunjukkan bahwa amal ibadah tidak akan diterima oleh
Allah kecuali bila memenuhi dua syarat :
pertama : ikhlas semata mata karena Allah, tidak ada syirik di
dalamnya sekalipun syirik kecil seperti riya’.
Kedua : sesuai dengan tuntunan Rasulullah ρ, karena suatu amal disebut
shalih jika ada dasar perintahnya dalam agama.
Ayat ini mengisyaratkan pula bahwa ibadah itu tauqifiyah, artinya
berlandaskan pada ajaran yang dibawa Rasulullah ρ, tidak menurut akal
maupun nafsu seseorang.
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6-Penjelasan tentang riya dengan menggunakan contoh
sebagai berikut : seseorang melakukan sholat karena Allah,
kemudian ia perindah sholatnya karena ada orang lain yang
memperhatikannya.

BAB 37
MELAKUKAN AMAL SHOLEH UNTUK KEPENTINGAN DUNIA
ADALAH SYIRIK
Firman Allah Ι :

 ﻭﻫﻢ،] ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺯﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﻮﻑ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺣﺒﻂ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ،ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺒﺨﺴﻮﻥ
[ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan
perhiasaanya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan
pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di
dunia ini tidak akan dirugikan, mereka itulah orang-orang yang
tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di
ahirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, serta siasialah apa yang telah mereka kerjakan” ( QS. Hud, 15 –16 ).
Dalam shoheh Bukhori dari Abu Hurairah, Rasulullah
ρ bersabda :

 ﺗﻌﺲ، ﺗﻌﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺼﺔ، ﺗﻌﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ،" ﺗﻌﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ
 ﻭﺇﺫﺍ، ﺗﻌﺲ ﻭﺍﻧﺘﻜﺲ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻌﻂ ﺳﺨﻂ، ﺇﻥ ﺃﻋﻄﻲ ﺭﺿﻲ،ﻋﺒﺪ ﺍﳋﻤﻴﻠﺔ
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، ﺃﺷﻌﺚ ﺭﺃﺳﻪ،  ﻃﻮﰉ ﻟﻌﺒﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﻨﺎﻥ ﻓﺮﺳﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ،ﺷﻴﻚ ﻓﻼ ﺍﻧﺘﻘﺲ
 ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻗﺔ ﻛﺎﻥ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﺮﺍﺳﺔ،ﻣﻐﱪﺓ ﻗﺪﻣﺎﻩ
."  ﻭﺇﻥ ﺷﻔﻊ ﱂ ﻳﺸﻔﻊ، ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺄﺫﻥ ﱂ ﻳﺆﺫﻥ ﻟﻪ،ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻗﺔ
“Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka
hamba khomishoh, celaka hamba khomilah (1), jika diberi ia
senang, dan jika tidak diberi ia marah, celakalah ia dan
tersungkurlah ia, apabila terkena duri semoga tidak bisa
mencabutnya, berbahagialah seorang hamba yang memacu
kudanya ( berjihad dijalan Allah ), dengan kusut rambutnya,
dan berdebu kedua kakinya, bila ia ditugaskan sebagai
penjaga, dia setia berada di pos penjagaan, dan bila
ditugaskan digaris belakang, dia akan tetap setia digaris
belakang, jika ia minta izin (untuk menemui raja atau
penguasa) tidak diperkenankan (2), dan jika bertindak sebagai
pemberi syafaat ( sebagai perantara ) maka tidak diterima
syafaatnya (perantaraannya)”.
Kandungan bab ini :
1-Motivasi seseorang dalam amal ibadahnya, yang semestinya
untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi [termasuk
syirik dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia tidak diterima
oleh Allah]

(1 ) Khamishah dan khamilah adalah pakaian yang terbuat dari wool atau
sutera dengan diberi sulaman atau garis garis yang menarik dan indah.
Maksud ungkapan Rasulullah ρ dengan sabdanya tersebut ialah untuk
menunjukkan orang yang sangat ambisi dengan kekayaan duniawi,
sehingga menjadi hamba harta benda. Mereka itulah orang orang yang
celaka dan sengsara.
(2 ) Tidak diperkenankan dan tidak diterima perantaraanya, karena dia tidak
mempunyai kedudukan atau pangkat dan tidak terkenal ; soalnya
perbuatan dan amal yang dilakukannya diniati karena Allah semata.
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2-Penjelasan tentang ayat dalam surat Hud (1).
3-Manusia muslim disebut sebagai hamba dinar, hamba
dirham, hamba khamishah dan khamilah [jika menjadikan
kesenangan duniawi sebagai tujuan].
4-Tandanya apabila diberi ia senang, dan apabila tidak diberi
ia marah.
5-Rasulullah ρ mendo’akan : “ celakalah dan tersungkurlah”.
6-Juga mendoakan : “jika terkena duri semoga ia tidak bisa
mencabutnya”.
7-Pujian dan sanjungan untuk mujahid yang memiliki sifat
sifat sebagaimana yang disebut dalam hadits.
BAB 38
MENTAATI ULAMA DAN UMARA DALAM MENGHARAMKAN
YANG HALAL DAN MENGHALALKAN YANG HARAM
BERARTI MEMPERTUHANKAN MEREKA
Ibnu Abbas τ berkata :

 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ:  ﺃﻗﻮﻝ،" ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﻨـﺰﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
."  ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ:  ﻭﺗﻘﻮﻟﻮﻥ، ρ ﺍﷲ

“Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari
langit, karena aku mengatakan : “Rasulullah ρ bersabda”,
tetapi kalian malah mengatakan : “Abu Bakar dan Umar
berkata”.”
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan : “Aku merasa
heran pada orang-orang yang tahu tentang isnad hadits dan
keshahehannya, tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan
sebagai acuannya, padahal Allah Ι telah berfirman :

(1 ) Ayat ini menjelaskan tentang hukum orang yang motivasinya hanya
kepentingan dan keni’matan duniawi, dan akibat yang akan diterimanya
baik di dunia maupun di akhirat nanti.
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] ﻓﻠﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻟﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻋﺬﺍﺏ
[

ﺃﻟﻴﻢ

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi
perintahNya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang
pedih” ( QS. An nur, 63 ).
Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan fitnah
itu ? fitnah disitu maksudnya adalah syirik, bisa jadi apabila
ia menolak sabda Nabi akan terjadi dalam hatinya kesesatan
sehingga celakalah dia”.
Diriwayatkan dari ‘Ady bin Hatim bahwa ia mendengar
Rasulullah ρ membaca firman Allah Ι :
[

] ﺍﲣﺬﻭﺍ ﺃﺣﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﺭﻫﺒﺎﻬﻧﻢ ﺃﺭﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ

“Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib rahib
mereka sebagai tuhan tuhan selain Allah…”( QS. Al Bara’ah,
31)
Maka saya berkata kepada beliau : “Sungguh kami
tidaklah menyembah mereka”, beliau bersabda :

 ﻭﳛﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ﻓﺘﺤﻠﻮﻧﻪ ؟،" ﺃﻟﻴﺲ ﳛﺮﻣﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﺣﻞ ﺍﷲ ﻓﺘﺤﺮﻣﻮﻧﻪ
. ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ، ﻓﺘﻠﻚ ﻋﺒﺎﺩﻬﺗﻢ:  ﻗﺎﻝ، ﺑﻠﻰ: ﻓﻘﻠﺖ

“Tidakkah mereka mengharamkan apa yang telah
dihalalkan Allah, lalu kalian pun mengaharamkanya; dan
tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan
Allah, lalu kalian menghalalkannya ?”, Aku menjawab : ya,
maka beliau bersabda : “itulah bentuk penyembahan kepada
mereka.” (HR. Imam Ahmad dan At Tirmidzi dengan
menyatakan hasan )
Kandungan bab ini :
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1-Penjelasan tentang ayat dalam surat An nur (1).
2-Penjelasan tentang ayat dalam surat Bara’ah (2)
3-Perlu diperhatikan arti ibadah yang sebelumnya telah
diingkari oleh ‘Ady bin Hatim.
4-Pemberian contoh kasus yang dikemukakan oleh Ibnu
Abbas dengan menyebut nama Abu Bakar dan Umar, dan
yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dengan
menyebut nama Sufyan.
5-Hal tersebut telah berkembang sedemikian rupa, sehingga
banyak terjadi pada kebanyakan manusia penyembahan
terhadap orang-orang sholeh, yang dianggapnya sebagai
amal yang paling utama, dan dipercayainya sebagai wali
[yang dapat mendatangkan suatu manfa’at atau mara
bencana], serta penyembahan terhadap orang-orang alim
melalui ilmu pengetahuan dan fiqh [dengan diikuti apa saja
yang dikatakan, baik sesuai dengan firman Allah dan sabda
RasulNya atau tidak].
kemudian hal ini berkembang lebih parah lagi, dengan
adanya penyembahan terhadap orang-orang yang tidak
sholeh, dan terhadap orang-orang bodoh yang tidak berilmu
[dengan diikuti pendapat pendapatnya, bahkan bid’ah dan
syirik yang mereka lakukan juga diikuti].
BAB 39
[BERHAKIM KEPADA SELAIN ALLAH DAN RASULNYA]
Firman Allah Ι :

] ﺃﱂ ﺗﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻬﻧﻢ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻚ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺎﻛﻤﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﻏـﻮﺕ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﺑـﻪ
(1 ) Ayat ini mengandung suatu peringatan supaya kita jangan sampai
menyalahi Kitab dan Sunnah.
(2 ) Ayat dalam surat At Taubah ini menunjukkan bahwa barang siapa
mentaati seseorang dengan menyalahi hukum yang telah ditetapkan
Allah berarti telah mengangkatnya sebagai tuhan selain Allah.
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ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﻠﻬﻢ ﺿﻼﻻ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ
ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻳﺼﺪﻭﻥ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺩﺍ ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﺼﻴﺒﺔ
.[ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﰒ ﺟﺎﺀﻭﻙ ﳛﻠﻔﻮﻥ ﺑﺎﷲ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺇﻻ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﺎ
“Tidakkah
kamu memperhatikan orang-orang yang
mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan
kepadamu, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ?
mereka hendak berhakim kepada Thoghut, padahal mereka
telah diperintahkan untuk mengingkari Thoghut itu, dan syetan
bermaksud menyesatkan mereka ( dengan ) penyesatan yang
sejauh jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah
kamu ( tunduk ) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan
kepada hukum Rasul”, sincaya kamu lihat orang-orang munafik
itu menghalangi ( manusia ) dari ( mendekati ) kamu dengan
sekuat kuatnya. Maka bagaimanakah halnya, apabila mereka
ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan
mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu seraya
bersumpah : “Demi Allah, sekali kali kami tidak menghendaki
selain penyelesain yang baik dan perdamaian yang sempurna.
” ( QS. An nisa, 60 ).

.[ ] ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﻻ ﺗﻔﺴﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﳕﺎ ﳓﻦ ﻣﺼﻠﺤﻮﻥ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka ( orang-orang
munafik ) : “janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi”
(1), mereka menjawab : “sesungguhnya kami orang-orang yang
mengadakan perbaikan” ( QS. Al baqarah, 11 ).

.[ ] ﻭﻻ ﺗﻔﺴﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka
bumi ini sesudah Allah memperbaiki” ( QS. Al A’raf, 56 ).

(1 ) Maksudnya : janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan
kekafiran dan perbuatan maksiat lainnya.
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[

] ﺃ ﻓﺤﻜﻢ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺒﻐﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻘﻮﻡ ﻳﻮﻗﻨﻮﻥ

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan
tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah
bagi orang-orang yang yakin” ( QS. Al Maidah, 50 )
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar τ sesungguhnya
Rasulullah ρ bersabda :

." " ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮﺍﻩ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ

“Tidaklah beriman ( dengan sempurna) seseorang
diantara kamu, sebelum keinginan dirinya mengikuti apa yang
telah aku bawa (dari Allah)” ( Imam Nawawi menyatakan
hadits ini shoheh ).
As Sya’by menuturkan : “pernah terjadi pertengkaran
antara orang munafik dan orang yahudi. Orang yahudi itu
berkata : “Mari kita berhakim kepada Muhammad”, karena ia
mengetahui bahwa bahwa beliau tidak menerima suap.
Sedangkan orang munafik tadi berkata : “Mari kita berhakim
kepada orang yahudi”, karena ia tahu bahwa mereka mau
menerima suap. Maka bersepakatlah keduanya untuk
berhakim kepada seorang dukun di Juhainah, maka turunlah
ayat :

 ﺍﻵﻳﺔ... ﺃﱂ ﺗﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ

Ada pula yang menyatakan bahwa ayat di atas turun
berkenaan dengan dua orang yang bertengkar, salah seorang
dari mereka berkata : “Mari kita bersama-sama mengadukan
kepada Nabi Muhammad ρ, sedangkan yang lainnya
mengadukan kepada Ka’ab bin Asyraf”, kemudian keduanya
mengadukan perkara mereka kepada Umar τ. Salah seorang di
antara
keduanya
menjelaskan
kepadanya
tentang
permasalahan yang terjadi, kemudian Umar bertanya kepada
orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah ρ :
“Benarkah demikian ?”, ia menjawab : “Ya, benar”. Akhirnya
dihukumlah orang itu oleh Umar dengan dipancung pakai
pedang.
Kandungan bab ini :
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1-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat An Nisa’
(1),
yang didalamnya terdapat keterangan yang bisa
membantu untuk memahami makna Thoghut.
2-Penjelasan tentang ayat yang ada dalam surat Al Baqarah (2).
3-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat Al A’raf
(3)

4-Penjelasan tentang ayat yang ada dalam surat Al Ma’idah
(4).
5-Penjelasan As Sya’by tentang sebab turunnya ayat yang
pertama ( yang terdapat dalam surat An Nisa’ ).
6-Penjelasan tentang iman yang benar dan iman yang palsu [
Iman yang benar, yaitu : berhakim kepada kitab Allah dan
sunnah Rasulullah, dan iman yang palsu yaitu : mengaku

(1 ) Ayat ini menunjukkan kewajiban berhakim kepada Kitabullah dan
Sunnah Rasulullah, dan menerima hukum keduanya dengan ridla dan
tunduk. Barang siapa yang berhakim kepada selainnya, berarti berhakim
kepada thagut, apapun sebutannya. Dan menunjukkan kewajiban
mengingkari thaghut, serta menjauhkan diri dan waspada terhadap tipu
daya syetan. Dan menunjukkan pula bahwa barangsiapa yang diajak
berhakim dengan hukum Allah dan RasulNya haruslah menerima;
apabila menolak maka dia adalah munafik, dan apapun dalih yang
dikemukakan seperti menghendaki penyelesaian yang baik dan
perdamaian yang sempurna bukanlah merupakan alasan baginya untuk
menerima selain hukum Allah dan RasulNya.
(2 ) Ayat ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang mengajak berhukum
kepada selain hukum yang diturunkan Allah, maka ia telah berbuat
kerusakan yang sangat berat di muka bumi, dan dalih mengadakan
perbaikan bukan alasan sama sekali untuk meninggalkan hukumNya ;
menunjukkan pula bahwa orang yang sakit hatinya akan memutar
balikkan nilai nilai, di mana yang hak dijadikan batil dan yang batil
dijadikan hak.
(3 ) Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum
kepada selain hukum Allah, maka ia telah berbuat kerusakan yang
sangat berat di muka bumi, dan menunjukkan bahwa perbaikan di muka
bumi adalah dengan menerapkan hukum yang diturunkan Allah.
(4 ) Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menghendaki salain hukum
Allah, berarti ia menghendaki hukum jahiliyah.
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beriman tetapi tidak mau berhakim kepada Kitab Allah dan
Sunnah Rasulullah, bahkan berhakim kepada thaghut ].
7-Kisah Umar dengan orang munafik [ bahwa Umar
memenggal leher orang munafik tersebut, karena dia tidak
rela dengan keputusan Rasulullah ρ]
8-Seseorang tidak akan beriman ( sempurna dan benar )
sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa
oleh Rasulullah ρ.
BAB 40
MENGINGKARI SEBAGIAN
NAMA DAN SIFAT ALLAH
Firman Allah Ι :

] ﻭﻫﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﲪﻦ ﻗﻞ ﻫﻮ ﺭﰊ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻭﺇﻟﻴﻪ
[

ﻣﺘﺎﺏ

“Dan mereka kafir ( ingkar ) kepada Ar Rahman ( Dzat
Yang Maha Pengasih ). Katakanlah : “Dia adalah Tuhanku,
tiada sesembahan yang hak selain dia, hanya kepada Nya aku
bertawakkal dan hanya kepadaNya aku bertaubat.” ( QS. Ar
Ra’d, 30 )
Diriwayatkan dalam shaheh Bukhari, bahwa Ali bin Abi
Thalib τ berkata :

."  ﺃﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺬﺏ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ؟،" ﺣﺪﺛﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲟﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ

“Berbicaralah kepada orang-orang dengan apa yang
difahami oleh mereka, apakah kalian menginginkan Allah dan
RasulNya didustakan ?”.
Abdur Razak meriwayatkan dari Ma’mar dari Ibnu
Thowus dari bapaknya dari Ibnu Abbas, bahwa ia melihat
seseorang terkejut ketika mendengar hadits Nabi Muhammad
ρ yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ι, karena merasa
keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas berkata :
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.""ﻣﺎ ﻓﺮﻕ ﻫﺆﻻﺀ ؟ ﳚﺪﻭﻥ ﺭﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﳏﻜﻤﻪ ﻭﻳﻬﻠﻜﻮﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
“Apa yang dihawatirkan oleh mereka itu ? mereka mau
mendengar dan menerima ketika dibacakan ayat-ayat yang
muhkamat ( jelas pengertiannya ), tapi mereka keberatan untuk
menerimanya ketika dibacakan ayat ayat yang mutasyabihat (
sulit difahami ) 1.
Orang-orang Quraisy ketika mendengar Rasulullah ρ
menyebut “Ar Rahman”, mereka mengingkarinya, maka
terhadap mereka itu, Allah Ι menurunkan firmanNya : [

“ ]ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺮﲪﻦDan mereka kafir terhadap Ar Rahman”.

ﻭﻫﻢ

Kandungan bab ini :
1-Dinyatakan tidak beriman, karena mengingkari (menolak)
sebagian dari Asma’ dan Sifat Allah.
2-Penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat Ar
Ra’d(2).
3-Tidak dibenarkan menyampaikan kepada manusia hal-hal
yang tidak difahami oleh mereka.

(1 ) Perkataan Ibnu Abbas disebutkan penulis setelah perkataan Ali yang
menyatakan bahwa seyogyanya tidak usah dituturkan kepada orangorang apa yang tidak mereka mengerti, adalah untuk menunjukkan
bahwa nash nash Al Qur’an maupun hadits yang berkenaan sifat Allah
tidak termasuk hal tersebut, bahkan perlu pula disebutkan dan
ditegaskan, karena keberatan sebagian orang akan hal tersebut bukanlah
menjadi factor penghalang untuk menyebutkannya, sebab para ulama
semenjak zaman dahulu masih membacakan ayat ayat dan hadits hadits
yang berkenaan dengan sifat Allah di hadapan orang orang umum
maupun khusus.
(2 ) Ayat ini menunjukkah kewajiban mengimani segala Asma’ dan Sifat
Allah, dan mengingkari sesuatu darinya adalah kufur.
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4-Hal itu disebabkan karena bisa mengakibatkan Allah dan
RasulNya didustakan, meskipun ia tidak bermaksud
demikian.
5-Ibnu Abbas τ menolak sikap orang yang merasa keberatan
ketika dibacakan sebuah hadits yang berkenaan dengan
sifat Allah dan menyatakan bahwa sikap tersebut bisa
mencelakakan dirinya.
BAB 41
[INGKAR TERHADAP NI’MAT ALLAH]
Firman Allah Ι :
[

] ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﰒ ﻳﻨﻜﺮﻭﻬﻧﺎ

“Mereka mengetahui ni’mat Allah (tetapi)
mereka mengingkarinya…” ( QS. An Nahl, 83 ).

kemudian

Dalam menafsiri ayat di atas Mujahid mengatakan
bahwa maksudnya adalah kata-kata seseroang : “Ini adalah
harta kekayaan yang aku warisi dari nenek moyangku.”
Aun bin Abdullah mengatakan : “Yakni kata mereka
‘kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan menjadi begini’.”
Ibnu Qutaibah berkata, menafsiri ayat di atas :
“mereka mengatakan : ini adalah sebab syafa’at sembahan
sembahan kami”.
Abul Abbas (1) - setelah mengupas hadits yang
diriwayatkan oleh Zaid bin Kholid yang didalamnya terdapat
sabda Nabi : “sesungguhnya Allah berfirman : “pagi ini
sebagian hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang
kifir …, sebagaimana yang telah disebutkan di atas - 2 ia
mengatakan :
“Hal ini banyak terdapat dalam Al qur’an maupun As
sunnah, Allah Ι mencela orang yang menyekutukanNya
dengan menisbatkan ni’mat yang telah diberikan kepada
selainNya”.
(1 )Abu Al Abbas Ibnu Taimiyah.
(2 )Telah disebutkan pada bab 30
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Sebagian ulama salaf mengatakan : “yaitu seperti
ucapan mereka : anginnya bagus, nahkodanya cerdik pandai,
dan sebagainya, yang bisa muncul dari ucapan banyak orang.
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang firman Allah yang terdapat dalam
surat An Nahl, yang menyatakan adanya banyak orang
yang
mengetahui
ni’mat
Allah
tapi
mereka
mengingkarinya.
2-Hal itu sering terjadi dalam ucapan banyak orang. [karena
itu harus dihindari].
3-Ucapan seperti ini dianggap sebagai pengingkaran
terhadap ni’mat Allah.
5-Adanya dua hal yang kontradiksi ( mengetahui ni’mat
Allah dan mengingkarinya ), bisa terjadi dalam diri
manusia.
BAB 42
[LARANGAN MENJADIKAN SEKUTU BAGI ALLAH.]
Firman Allah Ι :
[

] ﻓﻼ ﲡﻌﻠﻮﺍ ﷲ ﺃﻧﺪﺍﺩﺍ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ

“Maka janganlah kamu membuat sekutu untuk Allah
padahal kamu mengetahui (bahwa Allah adalah maha Esa) ” (
QS. Al Baqarah, 22 ).
Ibnu Abbas τ dalam menafsirkan ayat tersebut
mengatakan : “membuat sekutu untuk Allah adalah perbuatan
syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali
dari pada semut kecil yang merayap di atas batu hitam, pada
malam hari yang gelap gulita. Yaitu seperti ucapan anda :
‘demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, juga demi
hidupku’, Atau seperti ucapan : ‘kalau bukan karena anjing
ini, tentu kita didatangi pencuri pencuri itu’, atau seperti
ucapan : ‘kalau bukan karena angsa yang dirumah ini, tentu
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kita didatangi pencuri-pencuri tersebut’, atau seperti ucapan
seseorang kepada kawan-kawannya : ‘ini terjadi karena
kehendak Allah dan kehendakmu’, atau seperti ucapan
seseorang : ‘kalaulah bukan karena Allah dan fulan’.
Oleh karena itu, janganlah anda menyertakan “ si fulan
” dalam ucapan-ucapan diatas, karena bisa menjatuhkan anda
kedalam kemusyrikan.” ( HR. Ibnu Abi Hatim )
Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab τ, bahwa
Rasulullah ρ bersabda :

" ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﻐﲑ ﺍﷲ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺃﻭ ﺃﺷﺮﻙ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺣﺴﻨﻪ
.ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ

“Barangsiapa yang bersumpah dengan menyebut selain
Allah, maka ia telah berbuat kekafiran atau kemusyrikan” (
HR. Turmudzi, dan ia nyatakan sebagai hadits hasan, dan
dinyatakan oleh Al Hakim shoheh).
Dan Ibnu Mas’ud τ berkata :

" " ﻷﻥ ﺃﺣﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﺃﺣﺐ ﺇﱄ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﻠﻒ ﺑﻐﲑﻩ ﺻﺎﺩﻗﺎ

“sungguh bersumpah bohong dengan menyebut nama
Allah, lebih Aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan
menyebut nama selainNya.”
Diriwayatkan dari Hudzaifah τ bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

 ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﰒ ﺷﺎﺀ،" ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺷﺎﺀ ﻓﻼﻥ
.ﻓﻼﻥ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ

“Janganlah kalian mengatakan : ‘atas kehendak Allah
dan kehendak si fulan’, tapi katakanlah : ‘atas kehendak Allah
kemudian atas kehendak si fulan’.” ( HR. Abu Daud dengan
sanad yang baik ).
Diriwayatkan dari Ibrahim An Nakha’i bahwa ia
melarang
ucapan : “Aku berlindung kepada Allah dan
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kepadamu”, tetapi ia memperbolehkan ucapan : “Aku
berlindung kepada Allah, kemudian kepadamu”, serta ucapan :
‘kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan’, dan ia
tidak memperbolehkan ucapan : ‘kalau bukan karena Allah
dan karena fulan’.
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang maksud “membuat sekutu untuk Allah”.
2-Penjelasan para sahabat bahwa ayat-ayat yang diturunkan
oleh Allah yang berkaitan dengan syirik akbar itu mencakup
juga tentang syirik ashghor ( kecil ).
3-Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah
syirik.
4-Bersumpah menggunakan nama selain Allah walaupun
dalam kebenaran, itu lebih besar dosanya daripada sumpah
palsu dengan menggunakan nama Allah.
5-Ada perbedaan yang jelas sekali antara (
dan ” dengan (

 ) ﻭyang berarti “

 ) ﰒyang berarti “ kemudian”.

BAB 43
ORANG YANG TIDAK RELA TERHADAP SUMPAH
YANG MENGGUNAKAN NAMA ALLAH
Diriwayatkan dari Ibnu Umar τ, bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

 ﻭﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻟﻪ ﺑﺎﷲ, ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﻓﻠﻴﺼﺪﻕ،" ﻻ ﲢﻠﻔﻮﺍ ﺑﺂﺑﺎﺋﻜﻢ
. ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺮﺽ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﷲ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ،ﻓﻠﲑﺽ

“Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek
moyang kalian! Barangsiapa yang bersumpah dengan nama
Allah, maka hendaknya ia jujur, dan barangsiapa yang diberi
sumpah dengan nama Allah maka hendaklah ia rela
(menerimanya), barangsiapa yang tidak rela menerima sumpah
tersebut maka lepaslah ia dari Allah Ι” ( HR. Ibnu Majah
dengan sanad yang hasan ).
Kandungan bab ini :
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1-larangan bersumpah dengan menyebut nama nenek
moyang.
2-Diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan
menyebut nama Allah untuk rela menerimanya.
3-Ancaman bagi orang-orang yang tidak rela menerimanya.
BAB 44
UCAPAN SESEORANG :
“ ATAS KEHENDAK ALLAH DAN KEHENDAKMU ”
Qutaibah τ berkata :

 ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ:  ﺇﻧﻜﻢ ﺗﺸﺮﻛﻮﻥ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ:  ﻓﻘﺎﻝ،ρ " ﺃﻥ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﱯ
 ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﳛﻠﻔﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍρ  ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ ﺍﻟﻨﱯ، ﻭﺍﻟﻜﻌﺒﺔ:  ﻭﺗﻘﻮﻟﻮﻥ،ﻭﺷﺌﺖ
 " ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﰒ ﺷﺌﺖ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ:  ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ،"  " ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ:
.ﻭﺻﺤﺤﻪ

“Bahwa ada seorang yahudi datang kepada Rasulullah
lalu berkata : “Sesungguhnya kamu sekalian telah
melakukan perbuatan syirik, kalian mengucapkan: ‘atas
kehendak Allah dan kehendakmu’ dan mengucapkan : ‘demi
Ka’bah’, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat
apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan : ‘demi Rabb
Pemilik ka’bah’, dan mengucapkan : ‘atas kehendak Allah
kemudian atas kehendakmu’. ( HR. An Nasai dan ia nyatakan
sebagai hadits shoheh ).

ρ,

Ibnu Abbas τ menuturkan :

 ﺃﺟﻌﻠﺘﲏ ﷲ:  ﻓﻘﺎﻝ،" " ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺷﺌﺖ: ρ " ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﱯ
." ﻧﺪﺍ ؟ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ

“Bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Nabi
Muhammad ρ : ‘atas kehendak Allah dan kehendakmu’, maka
Nabi bersabda : “apakah kamu telah menjadikan diriku sekutu
bagi Allah ? hanya atas kehendak Allah semata”.
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Diriwayatkan oleh Ibnu majah, dari At Thufail saudara
seibu Aisyah, ra. ia berkata :
“Aku bermimpi seolah-olah aku mendatangi sekelompok
orang orang yahudi, dan aku berkata kepada mereka :
‘Sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum jika kalian tidak
mengatakan : Uzair putra Allah’. Mereka menjawab : ‘Sungguh
kalian juga sebaik baik kaum jika kalian tidak mengatakan :
‘Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad’. Kemudian
aku melewati sekelompok orang orang Nasrani, dan aku
berkata kepada mereka : ‘Sungguh kalian adalah sebaik-baik
kaum jika kalian tidak mengatakan : ‘Al Masih putra Allah’.
Mereka pun balik berkata : ‘Sungguh kalian juga sebaik-baik
kaum jika kalian tidak mengatakan : ‘Atas kehendak Allah
dan Muhammad’. Maka pada keesokan harinya aku
memberitahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku,
setelah itu aku mendatangi Nabi Muhammad ρ, dan aku
beritahukan hal itu kepada beliau. Kemudian Rasul bersabda
: “Apakah engkau telah memberitahukannya kepada seseorang
?, aku manjawab : ‘ya’. Lalu Rasulullah ρ bersabda yang
diawalinya dengan memuji nama Allah Ι :

 ﻭﺇﻧﻜﻢ ﻗﻠﺘﻢ، ﻓﺈﻥ ﻃﻔﻴﻼ ﺭﺃﻯ ﺭﺅﻳﺎ ﺃﺧﱪ ﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﱪ ﻣﻨﻜﻢ،" ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ
 ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺷﺎﺀ:  ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ،ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﳝﻨﻌﲏ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻥ ﺃﻬﻧﺎﻛﻢ ﻋﻨﻬﺎ
."  ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ:  ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻮﺍ،ﳏﻤﺪ

“Amma ba’du, sesungguhnya Thufail telah bermimpi
tentang sesuatu, dan telah diberitahukan kepada sebagian
orang dari kalian. Dan sesunguhnya kalian telah mengucapkan
suatu ucapan yang ketika itu saya tidak sempat melarangnya,
karena aku disibukkan dengan urusan ini dan itu, oleh karena
itu, janganlah kalian mengatakan : ‘Atas kehendak Allah dan
kehendak Muhammad’, akan tetapi ucapkanlah : ‘Atas
kehendak Allah semata’.”
Kandungan bab ini :
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1-Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yahudi pun
mengetahui tentang perbuatan yang disebut syirik ashghor.
2-Pemahaman seseorang akan kebenaran tidak menjamin ia
untuk menerima dan melaksanakannya, apabila ia
dipengaruhi oleh hawa nafsunya. [sebagaimana orang-orang
yahudi tadi, dia mengerti kebenaran, tetapi dia tidak mau
mengikuti kebenaran itu, dan tidak mau beriman kepada
Nabi yang membawanya].
3-Sabda Rasulullah ρ : “Apakah engkau menjadikan diriku
sekutu bagi Allah ?” sebagai bukti adanya penolakan
terhadap orang-orang yang mengatakan kepada beliau :
‘Atas kehendak Allah dan kehendakmu’, jika demikian sikap
beliau,
lalu
bagaimana
dengan
orang-orang
yang
mengatakan :

" ... ﺳﻮﺍﻙ

" ﻳﺎ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﳋﻠﻖ ﻣﺎ ﱄ ﺃﻟﻮﺫ ﺑﻪ

“Wahai makhluk termulia, tak ada seorangpun bagiku
sebagai tempatku berlindung kecuali engkau ..” dan dua
bait selanjutnya.
4-Ucapan seseorang : “atas kehendak Allah dan kehendakmu”
termasuk syirik ashghor, tidak termasuk syirik akbar ,
karena beliau bersabda : “kalian telah mengucapkan suatu
ucapan yang karena kesibukanku dengan ini dan itu aku
tidak sempat melarangnya”.
5-Mimpi yang baik termasuk bagian dari wahyu.
6-Mimpi kadang menjadi sebab disyariatkannya suatu
hukum.
BAB 45
BARANG SIAPA MENCACI MASA
MAKA DIA TELAH MENYAKITI ALLAH
Firman Allah Ι :

] ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳕﻮﺕ ﻭﳓﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻬﻠﻜﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻣﺎ
[ ﳍﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺇﻥ ﻫﻢ ﺇﻻ ﻳﻈﻨﻮﻥ
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“Dan berkata mereka : ‘Kehidupan ini tak lain hanyalah
kehidupan di dunia saja, kita mati dan hidup, dan tidak ada
yang membinasakan kita kesuali masa, dan mereka sekali kali
tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain
hanyalah menduga-duga saja.” ( QS. Al Jatsiah, 24 ).
Diriwayatkan dalam shoheh Bukhori dan Muslim dari
Abu Hurairah τ bahwa Rasulullah ρ bersabda :

 ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺃﻗﻠﺐ، ﻳﺴﺐ ﺍﻟﺪﻫﺮ، ﻳﺆﺫﻳﲏ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ: " ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
."  " ﻻ ﺗﺴﺒﻮﺍ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻫﺮ: ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ" ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ

“Allah Ι berfirman : “Anak adam ( manusia ) menyakiti
Aku, mereka mencaci masa, padahal Aku adalah pemilik dan
pengatur masa, Akulah yang menjadikan malam dan siang
silih berganti”. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan :
“janganlah kalian mencaci masa, karena Allah Ι adalah Pemilik
dan Pengatur masa.” (1).
Kandungan bab ini :
1-Larangan mencaci masa.
2-Mencaci masa berarti menyakiti Allah Ι.
3-Perlu renungan akan sabda Nabi ρ : “Karena Allah
sesungguhnya adalah Pemilik dan Pengatur masa” (2).
4-Mencaci mungkin saja dilakukan seseorang, meskipun ia
tidak bermaksud demikian dalam hatinya.

(1 ) Orang-orang Jahiliyah, kalau mereka tertimpa suatu musibah, bencana
atau mala petaka, mereka mencaci masa. Maka Allah melarang hal
tersebut, karena yang menciptakan dan mengatur masa adalah Allah
Yang Maha Esa. Sedangkan menghina pekerjaan seseorang berarti
menghina orang yang melakukannya. Dengan demikian, mencaci masa
berarti mencela dan menyakiti Allah sebagai Pencipta dan Pengatur
masa.
(2 ) Sabda beliau itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di
alam semesta ini adalah dengan takdir Allah, karena itu wajib bagi
seorang muslim untuk beriman dengan qadha dan qadar, yang baik
maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit.
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BAB 46
PENGGUNAAN GELAR “ QODLI QUDLOT ”
( HAKIMNYA PARA HAKIM ) DAN SEJENISNYA
Diriwayatkan dalam shoheh Bukhori dan Muslim, dari
Abu Hurairah τ bahwa Rasulullah ρ bersabda :

 ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﺍﷲ،" ﺇﻥ ﺃﺧﻨﻊ ﺍﺳﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺭﺟﻞ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻷﻣﻼﻙ
 " ﺃﻏﻴﻆ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ:  ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ-  ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺷﺎﻩ:  ﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ- "
." ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺃﺧﺒﺜﻪ

“Sesungguhnya nama ( gelar ) yang paling hina di sisi
Allah Ι adalah “ Rajanya para raja ”, tiada raja yang memiliki
kekuasaan mutlak kecuali Allah ” – Sufyan1 mengemukakan
contoh dengan berkata : ‘seperti gelar syahan syah’ - , dan
dalam riwayat yang lain dikatakan : “Dia adalah orang yang
paling dimurkai dan paling jahat di sisi Allah pada hari kiamat
…”
Kandungan bab ini :
1-Larangan menggunakan gelar “ Rajanya para raja ”.
2-Larangan menggunakan gelar lain yang sejenis dengan gelar
diatas, seperti contoh yang dikemukakan oleh Sufyan
“Syahan syah ”.
3-Hal itu dilarang, [karena ada pensejajaran antara hamba
dengan Kholiqnya] meskipun hatinya tidak bermaksud
demikian.
4-Larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan
Allah Υ.
BAB 47
MEMULIAKAN NAMA-NAMA ALLAH
DAN MENGGANTI NAMA UNTUK TUJUAN INI
(1 )Yakni : Sufyan bin Uyainah.
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Diriwayatkan dari Abu Syaraih bahwa ia dulu diberi
kunyah (sebutan, nama panggilan ) “Abul Hakam”, Maka Nabi
ρ bersabda kepadanya :

 ﺇﻥ ﻗﻮﻣﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺍﳊﻜﻢ،" ﺇﻥ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﳊﻜﻢ
، ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻫﺬﺍ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ،ﺷﻲﺀ ﺃﺗﻮﱐ ﻓﺤﻜﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 ﻓﻤﻦ ﺃﻛﱪﻫﻢ:  ﻗﺎﻝ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﻣﺴﻠﻢ، ﺷﺮﻳﺢ: ﻓﻤﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﺪ ؟ ﻗﻠﺖ
. ﻓﺄﻧﺖ ﺃﺑﻮ ﺷﺮﻳﺢ" ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﻩ:  ﻗﺎﻝ، ﺷﺮﻳﺢ: ؟ ﻗﻠﺖ

“Allah Ι adalah Al Hakam, dan hanya kepadaNya
segala permasalahan dimintakan keputusan hukumnya”,
kemudian ia berkata kepada Nabi ρ : “Sesungguhnya kaumku
apabila berselisih pendapat dalam suatu masalah mereka
mendatangiku, lalu aku memberikan keputusan hukum di
antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama sama
menerimanya”, maka Nabi bersabda : “Alangkah baiknya hal
ini, apakah kamu punya anak ?” aku menjawab : “Syuraih,
Muslim dan Abdullah”, Nabi bertanya : “siapa yang tertua
diantara mereka ? “Syuraih” jawabku, Nabi bersabda : “kalau
demikian kamu Abu Syuraih”. ( HR. Abu Daud dan ahli hadits
lainnya ).
Kandungan bab ini :
1-Wajib memuliakan Nama dan Sifat Allah [dan dilarang
menggunakan nama atau kunyah yang ma’nanya sejajar
dengan nama Allah ] walaupun tidak bermaksud demikian.
2-Dianjurkan mengganti nama yang kurang baik untuk
memuliakan Nama Allah.
3-Memilih nama anak yang tertua untuk kunyah ( nama
panggilan).
BAB 48
BERSENDA GURAU DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH,
ALQUR’AN ATAU RASULULLAH ρ.
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Firman Allah Ι :

] ﻭﻟﺌﻦ ﺳﺄﻟﺘﻬﻢ ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ﺇﳕﺎ ﻛﻨﺎ ﳔﻮﺽ ﻭﻧﻠﻌﺐ ﻗﻞ ﺃﺑﺎﷲ ﻭﺃﻳﺎﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
[ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺴﺘﻬﺰﺅﻭﻥ ﻻ ﺗﻌﺘﺬﺭﻭﺍ ﻗﺪ ﻛﻔﺮﰎ ﺑﻌﺪ ﺇﳝﺎﻧﻜﻢ
“Dan jika kamu tanyakan kepada orang-orang munafik (
tentang apa yang mereka lakukan ) tentulah mereka akan
menjawab : ‘sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau
dan bermain main saja’, katakanlah : ‘apakah dengan Allah,
ayat ayat Nya dan RasulNya kalian selalu berolok-olok ?’, tidak
usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah
beriman…” ( QS. At taubah, 65 – 66 ).
Diriwayatkan dari Ibnu Umar τ, Muhammad bin Kaab,
Zaid bin Aslam, dan Qatadah, suatu hadits dengan
rangkuman sebagai berikut : “Bahwasanya ketika dalam
peperangan tabuk, ada seseorang yang berkata : “Belum
pernah kami melihat seperti para ahli membaca Alqur’an
(qurra’) ini, orang yang lebih buncit perutnya, dan lebih dusta
mulutnya, dan lebih pengecut dalam peperangan”, maksudnya
adalah Rasulullah ρ dan para sahabat yang ahli membaca Al
Qur’an. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya: “kau
pendusta, kau munafik, aku beritahukan hal ini kepada
Rasulullah ρ”, lalu berangkatlah Auf bin Malik kepada
Rasulullah untuk memberitahukan hal ini kepada beliau,
akan tetapi sebelum ia sampai , telah turun wahyu kepada
beliau.
Dan ketika orang itu datang kepada Rasulullah ρ, beliau
sudah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya, maka
berkatalah ia kepada Rasulullah : “ya Rasulullah, sebenarnya
kami hanya bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana
obrolan
orang
yang
mengadakan
perjalanan
untuk
menghilangkan penatnya perjalanan”, kata Ibnu Umar :
“sepertinya aku melihat orang tadi berpegangan sabuk pelana
unta Rasulullah, sedang kedua kakinya tersandung-sandung
batu, sambil berkata : “kami hanyalah bersenda gurau dan
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bermain main
kepadanya :

saja”,

kemudian

Rasulullah

bersabda

" " ﺃﺑﺎﷲ ﻭﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺴﺘﻬﺰﺅﻭﻥ

“Apakah dengan Allah, ayat-ayat Nya, dan RasulNya
kamu selalu berolok olok ”.
Rasulullah ρ mengatakan seperti itu tanpa menengok,
dan tidak bersabda kepadanya lebih dari pada itu.

Kandungan bab ini :
1-Masalah yang sangat penting sekali, bahwa orang yang
bersenda gurau dengan menyebut nama Allah, ayat ayat Nya
dan RasulNya adalah kafir.
2-Ini adalah penafsiran dari ayat diatas, untuk orang yang
melakukan perbuatan itu, siapapun dia.
3-Ada perbedaan yang sangat jelas antara menghasut dan
setia
Allah dan RasulNya. [dan melaporkan perbuatan
orang orang fasik kepada waliyul amr untuk mencegah
mereka, tidaklah termasuk perbuatan menghasut tetapi
termasuk kesetiaan kepada Allah dan kaum muslimin
seluruhnya].
4-Ada perbedaan yang cukup jelas antara sikap memaafkan
yang dicintai Allah dengan bersikap tegas terhadap musuh
musuh Allah.
5-Tidak setiap permintaan maaf dapat diterima. [ada juga
permintaan maaf yang harus ditolak].

BAB 49
[MENSYUKURI NI’MAT ALLAH]
Firman Allah Ι :
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[

] ﻭﻟﺌﻦ ﺃﺫﻗﻨﺎﻫﻢ ﺭﲪﺔ ﻣﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺿﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﻪ ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ﻫﺬﺍ ﱄ

“Dan jika kami melimpahkan kepadanya sesuatu rahmat
dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia
berkata “ini adalah hakku” ( QS. Fushshilat, 50 ).
Dalam menafsirkan ayat ini Mujahid mengatakan : “ini
adalah karena jerih payahku, dan akulah yang berhak
memilikinya ”.
Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan : “ini adalah dari
diriku sendiri”.
Firman Allah Ι :
[

] ﻗﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﺃﻭﺗﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻋﻨﺪﻱ

“(Qarun) berkata : sesungguhnya aku diberi harta
kekayaan ini, tiada lain karena ilmu yang ada padaku ”( QS. Al
Qashash, 78 )
Qotadah - dalam menafsirkan ayat ini - mengatakan:
“Maksudnya : karena ilmu pengetahuanku tentang cara cara
berusaha”.
Ahli tafsir lainnya mengatakan : “Karena Allah
mengetahui bahwa aku orang yang layak menerima harta
kekayaan itu”, dan inilah makna yang dimaksudkan oleh
Mujahid : “aku diberi harta kekayaan ini atas kemulianku”.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah τ bahwa ia mendengar
Rasulullah ρ bersabda :

 ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ، ﺃﺑﺮﺹ ﻭﺃﻗﺮﻉ ﻭﺃﻋﻤﻰ: " ﺇﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
 ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ ؟:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻷﺑﺮﺹ، ﻓﺒﻌﺚ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻠﻜﺎ،ﻳﺒﺘﻠﻴﻬﻢ
:  ﻗﺎﻝ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺬﺭﱐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ، ﻭﺟﻠﺪ ﺣﺴﻦ، ﻟﻮﻥ ﺣﺴﻦ: ﻗﺎﻝ
 ﻓﺄﻱ:  ﻗﺎﻝ، ﻓﺄﻋﻄﻲ ﻟﻮﻧﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﺟﻠﺪﺍ ﺣﺴﻨﺎ، ﻓﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ ﻗﺬﺭﻩ،ﻓﻤﺴﺤﻪ
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 ﺍﻹﺑﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺮ – ﺷﻚ ﺇﺳﺤﺎﻕ – ﻓﺄﻋﻄﻲ ﻧﺎﻗﺔ: ﺍﳌﺎﻝ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ ؟ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻱ ﺷﻲﺀ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻷﻗﺮﻉ:  ﻗﺎﻝ، ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ:  ﻓﻘﺎﻝ،ﻋﺸﺮﺍﺀ
، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺬﺭﱐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ، ﺷﻌﺮ ﺣﺴﻦ: ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ ؟ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﺣﺐ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻭﺃﻋﻄﻲ ﺷﻌﺮﺍ ﺣﺴﻨﺎ،ﻓﻤﺴﺤﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ ﻗﺬﺭﻩ
، ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ:  ﻗﺎﻝ، ﻓﺄﻋﻄﻲ ﺑﻘﺮﺓ ﺣﺎﻣﻼ، ﺍﻟﺒﻘﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻞ: ﺇﻟﻴﻚ ؟ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﷲ ﺇﱄ ﺑﺼﺮﻱ:  ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ ؟ ﻗﺎﻝ:  ﻓﻘﺎﻝ،ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻷﻋﻤﻰ
 ﻓﺄﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ ؟:  ﻗﺎﻝ، ﻓﻤﺴﺤﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﺮﻩ،ﻓﺄﺑﺼﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﻓﻜﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﻭﺍﺩ ﻣﻦ، ﻓﺄﻧﺘﺞ ﻫﺬﺍﻥ ﻭﻭﻟﺪ ﻫﺬﺍ، ﻓﺄﻋﻄﻲ ﺷﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍ، ﺍﻟﻐﻨﻢ: ﻗﺎﻝ
. ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺮﻥ ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﻢ،ﺍﻹﺑﻞ

“Sesungguhnya ada tiga orang dari bani Israil, yaitu :
penderita penyakit kusta, orang berkepala botak, dan orang
buta. Kemudian Allah Ι ingin menguji mereka bertiga, maka
diutuslah kepada mereka seorang malaikat.
Maka datanglah malaikat itu kepada orang pertama
yang menderita penyakit kusta dan bertanya kepadanya :
“Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan ?”, ia menjawab :
“Rupa yang bagus, kulit yang indah, dan penyakit yang
menjijikan banyak orang ini hilang dari diriku”. Maka
diusaplah orang tersebut, dan hilanglah penyakit itu, serta
diberilah ia rupa yang bagus, kulit yang indah, kemudian
malaikat itu bertanya lagi kepadanya : “Lalu kekayaan apa
yang paling kamu senangi ?”, ia menjawab : “onta atau sapi”,
maka diberilah ia seekor onta yang sedang bunting, dan iapun
didoakan : “Semoga Allah memberikan berkahNya kepadamu
dengan onta ini.”
Kemudian Malaikat tadi mendatangi orang kepalanya
botak, dan bertanya kepadanya : “Apakah sesuatu yang paling
kamu inginkan ?”, ia menjawab : “Rambut yang indah, dan
apa yang menjijikan dikepalaku ini hilang”, maka diusaplah
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kepalanya, dan seketika itu hilanglah penyakitnya, serta
diberilah ia rambut yang indah, kemudian melaikat tadi
bertanya lagi kepadanya : “Harta apakah yang kamu senangi
?”. ia menjawab : “sapi atau onta”, maka diberilah ia seekor
sapi yang sedang bunting, seraya didoakan : “ Semoga Allah
memberkahimu dengan sapi ini.”
Kemudian melaikat tadi mendatangi orang yang buta,
dan bertanya kepadanya : “Apakah sesuatu yang paling kamu
inginkan ?”, ia menjawab : ‘Semoga Allah berkenan
mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat
orang”, maka diusaplah wajahnya, dan seketika itu
dikembalikan oleh Allah penglihatannya, kemudian melaikat itu
bertanya lagi kepadanya : “Harta apakah yang paling kamu
senangi ?”, ia menjawab : “kambing”, maka diberilah ia seekor
kambing yang sedang bunting.
Lalu berkembang biaklah onta, sapi dan kambing
tersebut, sehingga yang pertama memiliki satu lembah onta,
yang kedua memiliki satu lembah sapi, dan yang ketiga
memiliki satu lembah kambing.
Sabda nabi ρ berikutnya :

 ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻜﲔ ﻗﺪ:  ﻗﺎﻝ،ﰒ ﺇﻧﻪ ﺃﺗﻰ ﺍﻷﺑﺮﺹ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ
 ﺃﺳﺄﻟﻚ، ﻓﻼ ﺑﻼﻍ ﱄ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ ﰒ ﺑﻚ،ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﰊ ﺍﳊﺒﺎﻝ ﰲ ﺳﻔﺮﻱ
، ﺑﻌﲑﺍ ﺃﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﰲ ﺳﻔﺮﻱ،ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻙ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﳉﻠﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﳌﺎﻝ
 ﻛﺄﱐ ﺃﻋﺮﻓﻚ ! ﺃﱂ ﺗﻜﻦ ﺃﺑﺮﺹ ﻳﻘﺬﺭﻙ:  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ، ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺜﲑﺓ: ﻓﻘﺎﻝ
 ﺇﳕﺎ ﻭﺭﺛﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺎﻝ ﻛﺎﺑﺮﺍ ﻋﻦ: ﺍﳌﺎﻝ ؟ ﻓﻘﺎﻝΥ  ﻓﻘﲑﺍ ﻓﺄﻋﻄﺎﻙ ﺍﷲ،ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﻭﺃﺗﻰ ﺍﻷﻗﺮﻉ:  ﻗﺎﻝ. ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻓﺼﲑﻙ ﺍﷲ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ:  ﻓﻘﺎﻝ،ﻛﺎﺑﺮ
 ﻓﻘﺎﻝ، ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﳍﺬﺍ:  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ،ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ
 ﻭﺃﺗﻰ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ:  ﻗﺎﻝ. ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻓﺼﲑﻙ ﺍﷲ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ:

151

 ﻓﻼ، ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻜﲔ ﻭﺍﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺪ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﰊ ﺍﳊﺒﺎﻝ ﰲ ﺳﻔﺮﻱ: ﻓﻘﺎﻝ
 ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺼﺮﻙ ﺷﺎﺓ ﺃﺗﺒﻠﻎ ﻬﺑﺎ،ﺑﻼﻍ ﱄ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ ﰒ ﺑﻚ
، ﻓﺨﺬ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ، ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻤﻰ ﻓﺮﺩ ﺍﷲ ﺇﱄ ﺑﺼﺮﻱ:  ﻓﻘﺎﻝ،ﰲ ﺳﻔﺮﻱ
 ﺃﻣﺴﻚ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻓﻮﺍﷲ ﻻ ﺃﺟﻬﺪﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﷲ،ﻭﺩﻉ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ
. ﺃﺧﺮﺟﺎﻩ. ﻓﻘﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻚ ﻭﺳﺨﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻴﻚ، ﻓﺈﳕﺎ ﺍﺑﺘﻠﻴﺘﻢ،ﻣﺎﻟﻚ

Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang
sebelumnya menderita penyakit kusta, dengan menyerupai
dirinya disaat ia masih dalam keadaan berpenyakit kusta, dan
berkata kepadanya : “Aku seorang miskin, telah terputus
segala jalan bagiku (untuk mencari rizki) dalam perjalananku
ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari
ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan
pertolongan anda. Demi Allah yang telah memberi anda rupa
yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan yang banyak ini,
aku minta kepada anda satu ekor onta saja untuk bekal
meneruskan perjalananku”, tetapi permintaan ini ditolak dan
dijawab : “Hak hak (tanggunganku) masih banyak”, kemudian
malaikat tadi berkata kepadanya : “Sepertinya aku pernah
mengenal anda, bukankah anda ini dulu orang yang menderita
penyakit lepra, yang mana orangpun sangat jijik melihat anda,
lagi pula anda orang yang miskin, kemudian Allah memberikan
kepada anda harta kekayaan ?”, dia malah menjawab : “Harta
kekayaan ini warisan dari nenek moyangku yang mulia lagi
terhormat”, maka malaikat tadi berkata kepadanya : “jika
anda berkata dusta niscaya Allah akan mengembalikan anda
kepada keadaan anda semula”.
Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang
sebelumnya berkepala botak, dengan menyerupai dirinya
disaat masih botak, dan berkata kepadanya sebagaimana ia
berkata kepada orang yang pernah menderita penyakita lepra,
serta ditolaknya pula permintaanya sebagaimana ia ditolak
oleh orang yang pertama. Maka malaikat itu berkata : “jika
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anda berkata bohong niscaya Allah akan mengembalikan anda
seperti keadaan semula”.
Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang
sebelumnya buta, dengan menyerupai keadaannya dulu disaat
ia masih buta, dan berkata kepadanya : “Aku adalah orang
yang miskin, yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan
telah terputus segala jalan bagiku (untuk mencari rizki) dalam
perjalananku ini, sehingga kau tidak dapat lagi meneruskan
perjalananku hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah
kemudian pertolongan anda. Demi Allah yang telah
mengembalikan penglihatan anda, aku minta seekor kambing
saja untuk bekal melanjutkan perjalananku”. Maka orang itu
menjawab : “Sungguh aku dulunya buta, lalu Allah
mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang anda
sukai, dan tinggalkan apa yang tidak anda sukai. Demi Allah,
saya tidak akan mempersulit anda dengan mengembalikan
sesuatu yang telah anda ambil karena Allah”. Maka malaikat
tadi berkata : “ Peganglah harta kekayaan anda, karena
sesungguhnya engkau ini hanya diuji oleh Allah Ι, Allah telah
ridla kepada anda, dan murka kepada kedua teman anda” (
HR. Bukhori dan Muslim ).
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat di atas (1).
2-Pengertian firman Allah : “… Pastilah ia berkata : ini adalah
hakku”.
3-Pengertian firman Allah : “sesungguhnya aku diberi
kekayaan ini tiada lain kerena ilmu yang ada padaku”.
4-Kisah menarik, sebagaimana yang terkandung dalam hadits
ini, memuat pelajaran pelajaran yang berharga dalam
kehidupan ini.
(1 ) Ayat di atas menunjukkan kewajiban mensyukuri ni’mat Allah dan
mengakui bahwa ni’mat tersebut semata mata berasal dari Allah, dan
menunjukkan pula bahwa kata kata seseorang terhadap ni’mat Allah
yang dikaruniakan kepadanya : “Ini adalah hak yang patut kuterima,
karena usahaku” adalah dilarang dan tidak sesuai dengan kesempurnaan
tauhid.
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BAB 50
[NAMA YANG DIPERHAMBAKAN KEPADA SELAIN ALLAH]
Firman Allah Ι :

] ﻓﻠﻤﺎ ﺁﺗﺎﳘﺎ ﺻﺎﳊﺎ ﺟﻌﻼ ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﺗﺎﳘﺎ ﻓﺘﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻋﻤﺎ
.[ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ

“Ketika Allah mengaruniakan kepada mereka seorang
anak laki laki yang sempurna ( wujudnya ), maka keduanya
menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ( anak ) yang
dikaruniakan kepada mereka, maha suci Allah dari perbuatan
syirik mereka ” ( QS. Al A’raf, 190 ).
Ibnu Hazm berkata : “Para ulama telah sepakat
mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada
selain Allah, seperti : Abdu Umar ( hambanya umar ), Abdul
Ka’bah ( hambanya ka’bah ) dan yang sejenisnya, kecuali
Abdul Muthalib. (1)”
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas τ
dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan : “Setelah Adam
menggauli istrinya Hawwa, ia pun hamil, lalu iblis mendatangi
mereka berdua seraya berkata : “Sungguh, aku adalah
kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kalian dari sorga.
Demi Allah, hendaknya kalian mentaati aku, jika tidak maka
akan aku jadikan anakmu bertanduk dua seperti rusa,
sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan merobeknya,
demi Allah, itu pasti akan ku lakukan ”, itu yang dikatakan
iblis dalam menakut nakuti mereka berdua, selanjutnya iblis
berkata : “Namailah anakmu dengan Abdul harits 2”. Tapi
(1 ) Maksudnya mereka belum sepakat mengharamkan nama Abdul
Mutholib, karena asal nama ini berhubungan dengan perbudakan.
(2 ) Al Harits adalah nama Iblis. Dan maksud Iblis adalah menakut nakuti
mereka berdua supaya memberi nama tersebut kepada anaknya ialah
untuk mendapatkan suatu macam bentuk syirik, dan inilah salah satu
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keduanya menolak untuk mentaatinya, dan ketika bayi itu
lahir, ia lahir dalam keadaan mati. kemudian Hawwa hamil
lagi, dan datanglah iblis itu dengan mengingatkan apa yang
pernah dikatakan sebelumnya. Karena Adam dan Hawwa
cenderung lebih mencintai keselamatan anaknya, maka ia
memberi nama anaknya dengan “ Abdul Harits ”, dan itulah
penafsiran firman Allah Ι : [

ﺟﻌﻼ ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﺗﺎﳘﺎ

].

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula, dengan sanad
yang shaheh, bahwa Qotadah dalam menafsirkan ayat ini
mengatakan : “Yaitu, menyekutukan Allah dengan taat kepada
iblis, bukan dalam beribadah kepadanya ” (1).
Dan dalam menafsirkan firman Allah [

ﻟﺌﻦ ﺁﺗﻴﺘﻨﺎ ﺻﺎﳊﺎ

]

yang artinya : “Jika engkau mengaruniakan anak laki-laki
yang sempurna ( wujudnya)” (2), Mujahid berkata : “Adam dan
Hawwa khawatir kalau anaknya lahir tidak dalam wujud
manusia ”, dan penafsiran yang senada ini diriwayatkannya
pula dari Al Hasan (Al Basri), Said (Ibnu Jubair) dan yang
lainnya.
Kandungan bab ini :
1-Dilarang memberi nama yang diperhambakan kepada selain
Allah.
2-Penjelasan tentang maksud ayat di atas (3).
cara Iblis memperdaya musuhnya, kalau dia belum mampu untuk
menjerumuskan seseorang manusia ke dalam tindakan maksiat yang
besar resikonya, akan di mulai untuk menjerumuskannya terlebih dahulu
dari tindakan maksiat yang ringan atau kecil.
(1 ) Maksudnya : mereka tidaklah menyembah Iblis, tetapi mentaati Iblis
dengan memberi nama Abdul Harits kepada anak mereka, sebagaimana
yang diminta Iblis. Dan perbuatan ini disebut perbuatan syirik kepada
Allah.
(2 ) Surat Al A’raf, 189
(3 ) Ayat ini menunjukkan bahwa anak yang dikaruniakan Allah kepada
seseorang termasuk ni’mat yang harus disyukuri, dan termasuk
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3-Kemusyrikan ini [sebagaimana dinyatakan oleh ayat ini]
disebabkan hanya sekedar pemberian nama saja, tanpa
bermaksud yang sebenarnya.
4-Pemberian anak perempuan dengan wujud yang sempurna
merupakan ni’mat Allah [yang wajib disyukuri].
5-Ulama Salaf menyebutkan perbedaan antara kemusyrikan
di dalam taat dan kemusyrikan di dalam beribadah.
BAB 51
[MENETAPKAN AL ASMA’ AL HUSNA HANYA UNTUK ALLAH
DAN TIDAK MENYELEWENGKANNYA]
Firman Allah Ι :

] ﻭﷲ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳊﺴﲎ ﻓﺎﺩﻋﻮﻩ ﻬﺑﺎ ﻭﺫﺭﻭﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺤﺪﻭﻥ ﰲ ﺃﲰﺎﺋﻪ
[ ﺳﻴﺠﺰﻭﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ

“Hanya milik Allah lah Al Asma’ Al Husna ( nama-nama
yang baik ), maka berdoalah kepadaNya dengan menyebut
Asma Nya itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang
menyelewengkan AsmaNya. Mereka nanti pasti akan
mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. ” (
QS. Al A’raf, 180 ).
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari
tentang maksud firman Allah [

Ibnu Abbas ψ

ﻳﻠﺤﺪﻭﻥ ﰲ ﺃﲰﺎﺋﻪ

] yang artinya

: “menyelewengkan Asma Nya” ia mengatakan, bahwa
maksudnya adalah : “berbuat syirik ( dalam Asma Nya ), yaitu
orang-orang yang menjadikan Asma-asma Allah untuk
berhala mereka, seperti nama Al Lata yang berasal dari kata
Al Ilah, dan Al Uzza dari kata Al Aziz ”.

kesempurnaan rasa syukur kepadaNya bila diberi nama yang baik, yang
tidak diperhambakan kepada selainNya, karena pemberian nama yang
diperhambakan kepada selainNya adalah syirik.
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Dan diriwayatkan dari Al A’masy (1) dalam menafsirkan
ayat tersebut ia mengatakan: “Mereka memasukkan ke dalam
Asma Nya nama nama yang bukan dari Asma Nya”.
Kandungan bab ini :
1-Wajib menetapkan Asma Allah [sesuai dengan keagungan
dan kemuliaanNya].
2-Semua Asma Allah adalah husna ( Maha Indah).
3-Diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut Asma
husnaNya.
4-Diperintahkan meninggalkan orang-orang yang menentang
Asma asmaNya dan menyelewengkannya.
5-Penjelasan tentang bentuk penyelewengan Asma Allah.
6-Ancaman terhadap
orang-orang yang menyelewengkan
Asma Al Husna Allah dari kebenaran.
BAB 52
LARANGAN MENGUCAPKAN
“ AS SALAMU ‘ALALLAH ”
Diriwayatkan dalam shaheh Bukhari dan Muslim, dari
Ibnu Abbas τ ia berkata :

، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ:  ﻗﻠﻨﺎ، ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓρ ﻛﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ
 ﻓﺈﻥ ﺍﷲ، ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ: ρ  ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ،ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ
.ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻼﻡ
“Ketika kami melakukan sholat bersama Nabi Muhammad

ρ kami pernah mengucapkan :

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ,

dan

(1 ) Abu Muhammad : Sulaiman bin Mahran Al Asdi, digelari Al A’masy.
Salah seorang tabi’in ahli tafsir, hadits dan faraidh, dan banyak
meriwayatkan hadits . dilahirkan th. 61 H ( 681 M ), dan meninggal th.
147 H ( 765 M ).
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mengucapkan:

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ

yang artinya : “semoga

keselamatan untuk Allah dari hamba hambanya”, dan “
semoga keselamatan untuk sifulan dari sifulan”, maka Nabiρ
bersabda : “janganlah kamu mengucapkan :

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ

yang artinya “keselamatan semoga untuk Allah”, karena
sesungguhnya
keselamatan ).

Allah

adalah

ﺍﻟﺴﻼﻡ

(

Maha

pemberi

Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang makna Assalam (1).
2- ﺍﻟﺴﻼﻡmerupakan ucapan selamat.
3-Hal ini tidak sesuai untuk Allah.
4-Alasannya, [karena As Salam adalah salah satu dari Asma’
Allah, Dialah yang memberi keselamatan, dan hanya
kepadaNya kita memohon keselamatan.
5-Telah diajarkan kepada para sahabat tentang ucapan
penghormatan yang sesuai untuk Allah (2).
BAB 53

BERDOA DENGAN UCAPAN
“ YA ALLAH AMPUNILAH AKU JIKA ENGKAU
MENGHENDAKI”
Diriwayatkan dalam shoheh Bukhori dan Muslim, dari
Abu Hurairah τ, bahwa Rasulullah ρ bersabda :

(1 ) As Salam : salah satu Asma’ Allah, yang artinya : Maha Pemberi
keselamatan. As Salam berarti juga keselamatan, sebagai doa kepada
orang yang diberi ucapan selamat. Karena itu tidak boleh dikatakan “As
Salamu Alallah”.
(2 ) Ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah yaitu : “At Tahiyyatu
lillah, Washshalawatu Wath thoyyibat”.
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 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﲪﲏ ﺇﻥ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﱄ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ: " ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ
."  ﻟﻴﻌﺰﻡ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻣﻜﺮﻩ ﻟﻪ،ﺷﺌﺖ

“Janganlah ada seseorang di antara kalian yang
berdo’a dengan ucapan : “Ya Allah, Ampunilah aku jika Engkau
menghendaki”, atau berdo’a : “Ya Allah, rahmatilah aku jika
Engkau menghendaki”, tetapi hendaklah meminta dengan
mantap, karena sesungguhnya Allah Ι tidak ada sesuatupun
yang memaksaNya untuk berbuat sesuatu”.
Dan dalam riwayat Muslim, disebutkan :

." " ﻭﻟﻴﻌﻈﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻇﻤﻪ ﺷﻲﺀ ﺃﻋﻄﺎﻩ

“Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar,
karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat bagiNya sesuatu
yang Ia berikan”.
Kandungan bab ini :
1-Larangan mengucapkan kata : “jika engkau menghendaki”
dalam berdoa.
2-Karena [ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah
merasa
keberatan
dalam
mengabulkan
permintaan
hambaNya, atau merasa terpaksa untuk memenuhi
permohonan hambaNya].
3-Diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa.
4-Diperintahkan untuk membesarkan harapan dalam berdoa.
5-Karena [Allah maha kaya, maha luas karuniaNya, dan maha
kuasa untuk berbuat apa saja yang dikehendakiNya].
BAB 54
LARANGAN MENGUCAPKAN
“ ABDI ATAU AMATI ( HAMBAKU )”
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Diriwayatkan dalam shaheh Bukhari dan Muslim, dari
Abu Hurairah τ bahwa Rasulullah ρ bersabda :

 ﺳﻴﺪﻱ:  ﻭﻟﻴﻘﻞ، ﻭﺿﺊ ﺭﺑﻚ، ﺃﻃﻌﻢ ﺭﺑﻚ: " ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ
." ﻓﺘﺎﻱ ﻭﻓﺘﺎﰐ ﻭﻏﻼﻣﻲ:  ﻭﻟﻴﻘﻞ، ﻋﺒﺪﻱ ﻭﺃﻣﱵ:  ﻭﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ،ﻭﻣﻮﻻﻱ

“Janganlah salah seorang diantara kalian berkata (
kepada hamba sahaya atau pelayannya ) : “Hidangkan
makanan untuk gustimu, dan ambilkan air wudlu untuk
gustimu”, dan hendaknya pelayan itu mengatakan : “ tuanku,
majikanku”; dan janganlah salah seorang diantara kalian
berkata ( kepada budaknya ) : “ hamba laki-lakiku, dan hamba
perempuanku”, dan hendaknya ia berkata : “bujangku,
gadisku, dan anakku ”.
Kandungan bab ini :
1-Larangan mengatakan “ Abdi atau Amati ”, yang berarti
hambaku.
2-Larangan bagi seorang hamba sahaya untuk memanggil
majikannya dengan ucapan : “ Rabbi ” yang berarti : “gusti
pangeranku”, dan larangan bagi seorang majikan
mengatakan kepada hamba sahayanya atau pelayannya “

ﺃﻃﻌﻢ ﺭﺑﻚ

” yang artinya “hidangkan makanan untuk gusti

pangeranmu”.
3-Dianjurkan kepada majikan atau tuan untuk memanggil
pelayan atau hamba sahayanya dengan ucapan “ fataya”
(bujangku ), fatati ( gadisku ), dan ghulami ( anakku ).
4-Dan dianjurkan kepada pelayan atau hamba sahaya untuk
memanggil tuan atau majikannya dengan panggilan “
sayyidi” ( tuanku ) atau “ maulaya ( majikanku ).
5-Tujuan dari anjuran di atas untuk mengamalkan tauhid
dengan semurni-murninya, sampai dalam hal ucapan.
BAB 55
LARANGAN MENOLAK PERMINTAAN
ORANG YANG MENYEBUT NAMA ALLAH
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Ibnu Umar τ menuturkan bahwa
bersabda :

Rasulullah ρ

 ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎﻛﻢ، ، ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺫ ﺑﺎﷲ ﻓﺄﻋﻴﺬﻭﻩ،" ﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﺑﺎﷲ ﻓﺄﻋﻄﻮﻩ
 ﻓﺈﻥ ﱂ ﲡﺪﻭﺍ ﻣﺎ ﺗﻜﺎﻓﺌﻮﻧﻪ ﻓﺎﺩﻋﻮﺍ، ﻭﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻓﻜﺎﻓﺌﻮﻩ،ﻓﺄﺟﻴﺒﻮﻩ
.ﻟﻪ ﺣﱴ ﺗﺮﻭﺍ ﺃﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﻛﺎﻓﺄﲤﻮﻩ" ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ
“Barang-siapa yang meminta dengan menyebut nama
Allah, maka berilah; barang-siapa yang meminta perlindungan
dengan menyebut nama Allah maka lindungilah; barang-siapa
yang mengundangmu maka penuhilah undangannya; dan
barangsiapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah
kebaikan itu (dengan sebanding atau lebih baik ), dan jika
engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas
kebaikannya, maka doakan ia, sampai engkau merasa yakin
bahwa engkau telah membalas kebaikannya ” ( HR. Abu Daud,
dan Nasai dengan sanad yang shoheh ).
Kandungan bab ini :
1-Perintah untuk mengabulkan permintaan orang yang
memintanya
dengan
menyebut
nama
Allah
[demi
memuliakan dan mengagungkan Allah].
2-Perintah
untuk
melindungi
orang
yang
meminta
perlindungan dengan menyebut nama Allah.
3-Anjuran untuk memenuhi undangan [saudara seiman].
4-Perintah untuk membalas kebaikan [dengan balasan
sebanding atau lebih baik darinya].
5-Dalam keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan
seseorang, dianjurkan untuk mendoakannya.
6-Rasulullah ρ menganjurkan untuk mendoakannya dengan
sungguh-sungguh, sampai ia merasa yakin bahwa anda
telah membalas kebaikannya.
BAB 56
MEMOHON SESUATU
DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH
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Jabir τ menuturkan bahwa Rasulullah ρ bersabda :

." ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺍﳉﻨﺔ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ

“Tidak boleh dimohon dengan menyebut nama Allah
kecuali sorga” ( HR. Abu Daud ).

Kandungan bab ini :
1-Larangan memohon sesuatu dengan menyebut nama Allah
kecuali apabila yang dimohon itu adalah sorga.[hal ini, demi
mengagungkan Allah serta memuliakan Asma dan SifatNya.
2-Menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah Ι ( sesuai
dengan keagungan dan kemulianNya ).
BAB 57
UCAPAN “ SEANDAINYA ”
Firman Allah Ι :

] ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻨﺎ ﻫﻬﻨﺎ ﻗﻞ ﻟﻮ ﻛﻨﺘﻢ ﰲ
ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻟﱪﺯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺇﱃ ﻣﻀﺎﺟﻌﻬﻢ ﻭﻟﻴﺒﺘﻠﻲ ﺍﷲ ﻣﺎ ﰲ
[ ﺻﺪﻭﺭﻛﻢ ﻭﻟﻴﻤﺤﺺ ﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ
“Mereka ( orang-orang munafik ) mengatakan :
seandainya kita memiliki sesuatu ( hak campur tangan ) dalam
urusan ini, niscaya ( kita tak akan terkalahkan ) dan tidak
ada yang terbunuh diantara kita di sini ( perang uhud ).
Katakanlah : ‘Kalaupun kamu berada di rumahmu, niscaya
orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu
keluar ( juga ) ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah (berbuat
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demikian) untuk menguji (keimanan) yang ada dalam dadamu,
dan membuktikan (niat) yang ada dalam hatimu. Dan Allah
Maha Mengetahui isi segala hati. ” ( QS. Ali Imran, 154 ).

] ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻹﺧﻮﺍﻬﻧﻢ ﻭﻗﻌﺪﻭﺍ ﻟﻮ ﺃﻃﺎﻋﻮﻧﺎ ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻗﻞ ﻓﺎﺩﺭﺀﻭﺍ ﻋﻦ
[ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺍﳌﻮﺕ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎﺩﻗﲔ
“orang-orang yang mengatakan kepada saudarasaudaranya dan mereka takut pergi berperang : seandainya
mereka mengikuti kita tentulah mereka sudah terbunuh.
Katakanlah : Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu
orang-orang yang benar. ” ( QS. Ali Imran, 168 ).
Diriwayatkan dalam shoheh Muslim dari Abu Hurairah
τ bahwa Rasulullah ρ bersabda :

 ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﻚ ﺷﻲﺀ،ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻭﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻻ ﺗﻌﺠﺰﻥ
 ﻗﺪﺭ ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺀ:  ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻞ، ﻟﻮ ﺃﱐ ﻓﻌﻠﺖ ﻟﻜﺎﻥ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ: ﻓﻼ ﺗﻘﻞ
."  ﻓﺈﻥ " ﻟﻮ " ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ،ﻓﻌﻞ

“Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang
bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah
(dalam segala urusanmu), dan janganlah sekali-kali kamu
bersikap lemah, dan jika kamu tertimpa suatu kegagalan,
maka janganlah kamu mengatakan : ‘seandainya aku berbuat
demikian, tentu tidak akan begini atau begitu’, tetapi
katakanlah : ‘ini telah ditentukan oleh Allah, dan Allah akan
melakukan apa yang Ia kehendaki’, karena kata “ seandainya
” itu akan membuka pintu perbuatan syetan.”
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat dalam surat Ali Imran

(1).

(1 ) Kedua ayat di atas menunjukkan adanya larangan untuk mengucapkan
kata “seandainya” atau “andaikata” dalam hal hal yang telah ditakdirkan
oleh Allah terjadi, dan ucapan demikian termasuk sifat sifat orang
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2-Larangan mengucapkan kata “andaikata” atau “seandainya”
apabila mendapat suatu musibah atau kegagalan.
3-Alasannya, karena kata tersebut (seandainya /andaikata)
akan membuka pintu perbuatan syetan.
4-Petunjuk Rasulullah ρ [ketika menjumpai suatu kegagalan
atau mendapat suatu musibah] supaya mengucapkan
ucapan ucapan yang baik [dan bersabar serta mengimani
bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah].
1-Perintah untuk bersungguh sungguh dalam mencari segala
yang bermanfaat [untuk di dunia dan di akhirat] dengan
senantiasa memohon pertolongan Allah.
2-Larangan bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah.
BAB 58
LARANGAN MENCACI MAKI ANGIN
Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab τ, bahwa Rasulullah
ρ bersabda :

:  ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﻫﻮﻥ ﻓﻘﻮﻟﻮﺍ،" ﻻ ﺗﺴﺒﻮﺍ ﺍﻟﺮﻳﺢ

“janganlah kamu mencaci maki angin. Apabila kamu
melihat suatu hal yang tidak menyenangkan, maka berdoalah :

 ﻭﺧﲑ ﻣﺎ، ﻭﺧﲑ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ،" ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺢ
"  ﻭﺷﺮ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ، ﻭﺷﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺢ،ﺃﻣﺮﺕ
.ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadaMu
kebaikan angin ini, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya,
dan kebaikan yang untuknya Kau perintahkan ia, dan kami
berlindung kepadaMu dari keburukan angin ini, dan keburukan
munafik; juga menunjukkan bahwa konsekwensi iman ialah pasrah dan
ridha kepada takdir Allah, serta rasa khawatir seseorang tidak akan
dapat menyelamatkan dirinya dari takdir tersebut.
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yang ada di dalamnya, dan keburukan yang untuknya Kau
perintahkan ia. ” (HR. Turmudzi, dan hadits ini ia nyatakan
shoheh ).
Kandungan bab ini :
1-Larangan mencaci maki angin.
2-Petunjuk Rasulullah ρ untuk mengucapkan doa, apabila
manusia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan [ketika
angin sedang bertiup kencang].
3-Pemberitahuan Rasulullah ρ bahwa angin mendapat
perintah dari Allah. [Oleh karena itu, mencaci maki angin
berarti mencaci maki Allah, Tuhan yang menciptakan dan
memerintahkannya].
4-Angin yang bertiup itu kadang diperintah untuk suatu
kebaikan, dan kadang diperintah untuk suatu keburukan.
BAB 59
[LARANGAN BERPRASANGKA BURUK TERHADAP ALLAH]
Firman Allah Ι :

] ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺑﺎﷲ ﻏﲑ ﺍﳊﻖ ﻇﻦ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴـﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣـﺮ ﻣﻦ
.[ ﺷﻲﺀ ﻗﻞ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ ﷲ

“…Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap
Allah Ι, seperti sangkaan jahiliyah, mereka berkata : apakah
ada bagi kita sesuatu ( hak campur tangan ) dalam urusan ini,
katakanlah : sungguh urusan itu seluruhnya di Tangan Allah.
… ” ( QS. Ali Imran, 154 ).

]ﻭﻳﻌﺬﺏ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘـﲔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻘـﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺮﻛـﲔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻛـﺎﺕ
ﺍﻟﻈﺎﻧﲔ ﺑﺎﷲ ﻇﻦ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻭﻏﻀﺐ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻌﻨﻬﻢ ﻭﺃﻋﺪ
.[ ﳍﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺳﺎﺀﺕ ﻣﺼﲑﺍ

“Dan supaya dia mengadzab orang-orang munafik lakilaki dan orang-orang munafik perempuan, dan orang-orang
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Musyrik laki laki dan orang-orang musyrik perempuan yang
mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan
mendapat giliran ( keburukan ) yang amat buruk, dan Allah
memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi
mereka neraka jahannam. Dan (neraka jahannam) itulah
seburuk-buruk tempat kembali. ” ( QS. Al Fath, 6 ).
Ibnu Qoyyim dalam menafsirkan ayat yang pertama
mengatakan :
“Prasangka di sini maksudnya adalah bahwa Allah Ι
tidak akan memberikan pertolongannya (kemenangan) kepada
Rasulnya, dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap.”
Dan ditafsirkan pula : “bahwa apa yang menimpa
beliau bukanlah dengan
takdir (ketentuan) dan hikmah
(kebijaksanaan) Allah.”
Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan
tiga
penafsiran :
Pertama
: mengingkari adanya hikmah dari
Allah.
Kedua : mengingkari takdirNya.
Ketiga
: mengingkari bahwa agama yang
dibawa Rasulullah ρ akan disempurnakan dan dimenangkan
Allah atas semua agama.
Inilah prasangka buruk yang dilakukan oleh orangorang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam
surat Al Fath.
Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, karena
prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah Ι, tidak
patut terhadap kagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai
dengan kebijaksanaanNya, PujiNya, dan janjiNya yang pasti
benar.
Oleh karena itu, barangsiapa yang berprasangka bahwa
Allah Ι akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai
dengan lenyapnya kebenaran; atau berprasangka bahwa apa
yang terjadi ini bukan karena Qadla dan takdir Allah; atau
mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam
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takdirNya, yang dengan hikmahNya Allah berhak untuk
dipuji; bahkan mengira bahwa yang terjadi hanya sekedar
kehendakNya saja tanpa ada hikmahnya, maka inilah
prasangka orang orang kafir, yang mana bagi mereka inilah
neraka “ wail ”.
Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk
kepada Allah Ι, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri
mereka sendiri, ataupun dalam hal yang berkenaan dengan
orang lain, bahkan tidak ada
orang yang selamat dari
prasangka buruk ini, kecuali orang yang benar benar
mengenal Allah, Asma dan sifatNya, dan mengenal kepastian
adanya hikmah dan keharusan adanya puji bagiNya sebagai
konsekwensinya.
Maka orang yang berakal dan yang cinta pada dirinya
sendiri, hendaklah memperhatikan masalah ini, dan
bertaubatlah kepada Allah, serta memohon maghfirahNya atas
prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah Ι.
Apabila anda selidiki, siapapun orangnya pasti akan
anda
dapati
pada
dirinya
sikap
menyangkal
dan
mencemoohkan takdir Allah, dengan mengatakan hal tersebut
semestinya begini dan begitu, ada yang sedikit sangkalannya
dan ada juga yang banyak. Dan silahkan periksalah diri anda
sendiri, apakah anda bebas dari sikap tersebut ?

ﻭﺇﻻ ﻓﺈﱐ ﻻ ﺇﺧﺎﻟﻚ ﻧﺎﺟﻴﺎ

ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺞ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻋﻈﻴﻤﺔ

“Jika anda selamat (selamat) dari sikap tersebut, maka
anda selamat dari malapetaka yang besar, jika tidak, sungguh
aku kira anda tidak akan selamat.”
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat dalam surat Ali Imran

(1).

(1 ) Ayat pertama menunjukkan bahwa barangsiapa yang berprasangka
bahwa Allah akan memberikan kemenangan yang terus menerus kepada
kebatilan, disertai dengan lenyapnya kebenaran, maka dia telah
berprasangka yang tidak benar kepada Allah dan prasangka ini adalah
prasangka orang orang jahiliyah; menunjukkan pula bahwa segala
sesuatu itu ada di Tangan Allah, terjadi dengan qadha dan qadarNya
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2-Penjelasan tentang ayat dalam surat Al Fath (1) .
3-Disebutkan bahwa prasangka buruk itu banyak sekali
macamnya.
4-Penjelasan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari
prasangka buruk ini kecuali orang yang mengenal Asma’
dan sifat Allah, serta mengenal dirinya sendiri.
BAB 60 :
MENGINGKARI QODAR
( KETENTUAN ALLAH TA’ALA )
Ibnu Umar τ berkata : “Demi Allah yang jiwa Ibnu
Umar berada di tanganNya, seandainya
salah seorang
memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di
jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya, sebelum
ia beriman kepada qadar (ketentuan Allah)”, dan Ibnu Umar
menyitir sabda Rasulullah ρ :

" ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺗﺆﻣﻦ
.ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ " ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

“Iman yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah,
Malaikat MalaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya, hari
akhir, dan beriman kepada Qodar baik dan buruknya ” ( HR.
Muslim ).
Diriwayatkan bahwa Ubadah Ibnu Shomit τ berkata
kepada anaknya : “Hai anakku, sungguh kamu tidak akan
bisa merasakan lezatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa
apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu pasti tidak akan
meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa
serta pasti ada hikmahnya; dan menunjukkan bahwa berbaik sangka
kepada Allah adalah termasuk kewajiban tauhid.
(1 ) Ayat kedua menunjukkan kewajiban berbaik sangka kepada Allah dan
larangan berprasangka buruk kepadaNya; dan menunjukkan bahwa
prasangka buruk kepada Allah adalah perbuatan orang orang munafik
dan musyrik yang mendapat ancaman siksa yang sangat keras.
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dirimu pasti tidak akan menimpamu, aku telah
Rasulullah ρ bersabda :

mendengar

 ﺭﺏ ﻭﻣﺎﺫﺍ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﺍﻛﺘﺐ:  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ," ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﻠﻢ
."  ﺍﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺣﱴ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ: ﺃﻛﺘﺐ ؟ ﻗﺎﻝ

“Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah
adalah pena, kemudian Allah berfirman kepadanya : “
tulislah”, maka pena itu menjawab : Ya Tuhanku, apa yang
mesti aku tulis ?, Allah berfirman : “ Tulislah ketentuan segala
sesuatu sampai datang hari kiamat ”.
hai anakku, aku juga telah mendengar Rasulullah ρ
bersabda :

" " ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﲏ

“Barang siapa yang meninggal dunia tidak dalam
keyakinan seperti ini, maka ia tidak tergolong ummatku ”.
Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan :

 ﻓﺠﺮﻯ ﰲ ﺗﻠﻚ، ﺍﻛﺘﺐ:  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ،" ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻘﻠﻢ
." ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

“Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah Ι
adalah pena, kemudian Allah berfirman kepadanya : “tulislah
!”, maka ditulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat”.
Diriwayatkan oleh Ibnu Wahb bahwa Rasulullah ρ
bersabda :

." " ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ ﺃﺣﺮﻗﻪ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ

“Maka barangsiapa yang tidak beriman kepada qadar (
ketentuan Allah ) baik dan buruknya, maka Allah pasti akan
membakarnya dengan api neraka”.
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Diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan (1), dari Ibnu
Dailami ia berkata : “Aku datang kepada Ubay bin Kaab,
kemudian aku katakan kepadanya : ‘Ada sesuatu keraguan
dalam hatiku tentang masalah qadar, maka ceritakanlah
kepadaku tentang suatu hadits, dengan harapan semoga Allah
Ι menghilangkan keraguan itu dari hatiku”, maka ia berkata :

" ﻟﻮ ﺃﻧﻔﻘﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺫﻫﺒﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﷲ ﻣﻨﻚ ﺣﱴ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ
 ﻭﻟﻮ، ﻭﻣﺎ ﺃﺧﻄﺄﻙ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺼﻴﺒﻚ،ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺨﻄـﺌﻚ
." ﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﻟﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ

“Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung
uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu, sebelum kamu
beriman kepada qadar, dan kamu meyakini bahwa apa yang
telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset,
dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti
tidak akan menimpamu, dan jika kamu mati tidak dalam
keyakinan seperti ini, pasti kamu menjadi penghuni neraka.
Kata Ibnu Dailami selanjutnya : “Lalu aku mendatangi
Abdullah bin Mas’ud, Hudzaifah bin Yaman dan Zaid bin
Tsabit, semuanya mengucapkan kepadaku hadits yang sama
dengan sabda Nabi Muhammad ρ di atas.” ( HR. Al Hakim dan
dinyatakan shoheh ).
Kandungan bab ini :
1-Keterangan tentang kewajiban beriman kepada qadar.
2-Keterangan tentang cara beriman kepada qadar.
3-Amal Ibadah seseorang sia-sia, jika tidak beriman kepada
qadar.
4-Disebutkan bahwa seseorang tidak akan merasakan iman
sebelum ia beriman kepada qadar.

(1 ) Musnad di sini maksudnya adalah kitab dikoleksi hadits yang disusun
oleh Imam Ahmad. Dan sunan maksudnya ialah kitab koleksi hadits
yang disusun oleh Abu dawud dan Ibnu majah.
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5-Penjelasan bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah
yaitu pena.
6-Diberitahukan dalam hadits bahwa – dengan perintah dari
Allah - menulis ketentuan ketentuan sampai hari kiamat.
7-Rasulullah ρ menyatakan bahwa dirinya lepas dari orang
yang tidak beriman kepada qadar.
8-Tradisi para ulama salaf dalam menghilangkan keraguan,
yaitu dengan bertanya kepada ulama.
9-Dan para ulama salaf memberikan jawaban yang dapat
menghilangkan keraguannya tersebut, dengan hanya
menuturkan hadits dari Rasulullah ρ.
BAB 61 :
“MUSHOWWIR”
[PARA PERUPA MAKHLUK YANG BERNYAWA]
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu
Hurairah τ bahwa Rasulullah ρ bersabda :

 ﺃﻭ، ﻭﻣﻦ ﺃﻇﻠﻢ ﳑﻦ ﺫﻫﺐ ﳜﻠﻖ ﻛﺨﻠﻘﻲ ﻓﻠﻴﺨﻠﻘﻮﺍ ﺫﺭﺓ: Ι " ﻗﺎﻝ ﺍﷲ
."  ﺃﻭ ﻟﻴﺨﻠﻘﻮﺍ ﺷﻌﲑﺓ،ﻟﻴﺨﻠﻘﻮﺍ ﺣﺒﺔ

“Allah Ι berfirman : “Dan tiada seseorang yang lebih
dzolim dari pada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan
seperti ciptaanKu, oleh karena itu. Maka cobalah mereka
menciptakan seekor semut kecil, atau sebutir biji-bijian, atau
sebutir biji gandum”.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari
Aisyah, RA bahwa Rasulullah ρ bersabda :

." " ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺎﻫﺌﻮﻥ ﲞﻠﻖ ﺍﷲ

“Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat
adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan
makhluk Allah Ι”.
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Sebagaimana riwayat Bukhori dan Muslim dari Ibnu
Abbas ψ bahwa ia berkata : Aku mendengar Rasulullah ρ
bersabda :

 ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﺬﺏ ﻬﺑﺎ،" ﻛﻞ ﻣﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ
." ﰲ ﺟﻬﻨﻢ

“Setiap mushowwir (perupa) berada didalam neraka,
dan setiap rupaka
yang dibuatnya diberi nafas untuk
menyiksa dirinya dalam neraka jahannam”.
Imam Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas τ dalam hadits yang marfu’, Rasulullah ρ bersabda :

 ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻓﺦ،" ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺻﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻒ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ

."

“Barangsiapa yang membuat rupaka di dunia, maka
kelak (pada hari kiamat) ia akan dibebani untuk meniupkan
ruh kedalam rupaka yang dibuatnya, namun ia tidak bisa
meniupkannya”.
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Al Hayyaj, ia
berkata : sesungguhnya Ali bin Abi Tholib τ berkata kepadaku
:

 ﺃﻥ ﻻ ﺗﺪﻉ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻻρ " ﺃﻻ ﺃﺑﻌﺜﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
." ﻃﻤﺴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻗﱪﺍ ﻣﺸﺮﻓﺎ ﺇﻻ ﺳﻮﻳﺘﻪ

“Maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana
Rasulullah ρ mengutusku untuk tugas tersebut ? yaitu :
janganlah kamu biarkan ada sebuah rupaka tanpa kamu
musnahkan, dan janganlah kamu biarkan ada sebuah kuburan
yang menonjol kecuali kamu ratakan.”
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Kandungan bab ini :
1-Ancaman berat bagi para perupa makhluk yang bernyawa.
2-Hal itu disebabkan karena tidak berlaku sopan santun
kepada Allah Ι, sebagaimana firman Allah Ι : “Dan Tiada
seseorang yang lebih dzolim dari pada orang yang
menciptakan ciptaan seperti ciptaanKu”.
3-Firman Allah : “Maka cobalah mereka ciptakan seekor semut
kecil,
atau
sebutir
biji
bijian,
atau
sebutir
biji
gandum.”menunjukkan adanya kekuasaan Allah, dan
kelemahan manusia.
4-Ditegaskan dalam hadits bahwa para perupa adalah
manusia yang peling pedih siksanya.
5-Allah akan membuat roh untuk setiap rupaka yang dibuat
guna menyiksa perupa tersebut dalam neraka jahannam.
6-Perupa akan dibebani untuk meniupkan roh ke dalam
rupaka yang dibuatnya.
7-Perintah
untuk
memusnahkan
rupaka
apabila
menjumpainya.
BAB 62
LARANGAN BANYAK BERSUMPAH
Firman Allah Ι :
[

] ﻭﺍﺣﻔﻈﻮﺍ ﺃﳝﺎﻧﻜﻢ

“Dan jagalah sumpahmu …” ( QS. Al Maidah, 89 ).
Abu Hurairah τ berkata : “Aku mendengar Rasulullah ρ
bersabda :

." " ﺍﳊﻠﻒ ﻣﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﳑﺤﻘﺔ ﻟﻠﻜﺴﺐ

“Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan namun
dapat mengahapus keberkahan usaha. ” ( HR. Bukhari dan
Muslim ).
Diriwayatkan
bersabda :

dari

Salman

τ

bahwa

Rasulullah

ρ
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،" ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻳﺰﻛﻴﻬﻢ ﻭﳍﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ ؛ ﺃﺷﻴﻤﻂ ﺯﺍﻥ
 ﻭﺭﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺇﻻ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺇﱃ،ﻭﻋﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﻜﱪ
.ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ
“Tiga orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan
tidak disucikan oleh Allah (pada hari kiamat), dan mereka
menerima adzab yang pedih, yaitu :
orang yang sudah
beruban (tua) yang berzina, orang miskin yang sombong, dan
orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya, ia
tidak membeli atau menjual kecuali dengan bersumpah ” (HR.
Thabrani dengan sanad yang shaheh ).
Diriwayatkan dalam shoheh Bukhari dan Muslim dari
Imran bin Husain τ ia berkata : Rasulullah ρ bersabda :

:  ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ- ،"  ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻬﻧﻢ ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻬﻧﻢ، " ﺧﲑ ﺃﻣﱵ ﻗﺮﱐ
 " ﰒ ﺇﻥ ﺑﻌﺪﻛﻢ ﻗﻮﻡ ﻳﺸﻬﺪﻭﻥ- ﻓﻼ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﺫﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﻧﻪ ﻣﺮﺗﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺎ ؟
 ﻭﻳﻨﺬﺭﻭﻥ ﻭﻻ ﻳﻮﻓﻮﻥ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﻢ، ﻭﳜﻮﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺆﲤﻨﻮﻥ،ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪﻭﻥ
" ﺍﻟﺴﻤﻦ

“Sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada
masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi
berikutnya lagi” – Imran berkata : “Aku tidak ingat lagi apakah
Rasulullah ρ menyebutkan generasi setelah masa beliau dua
kali atau tiga ?” – “ Kemudian akan ada setelah masa kalian
orang-orang yang memberikan kesaksian sebelum ia diminta,
mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka
bernadzar tapi tidak memenuhi nadzarnya, dan badan mereka
tampak gemuk gemuk ”.
Diriwayatkan pula dalam shaheh Bukhari dan Muslim,
dari Ibnu Mas’ud τ bahwa Nabi Muhammad ρ bersabda :
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 ﰒ ﳚﻲﺀ ﻗﻮﻡ، ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻬﻧﻢ ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻬﻧﻢ،" ﺧﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺮﱐ
." ﺗﺴﺒﻖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﳝﻴﻨﻪ ﻭﳝﻴﻨﻪ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada
masaku, kemudian generasi yang datang berikutnya,
kemudian generasi yang datang berikutnya lagi, kemudian
akan datang orang-orang
dimana diantara mereka
kesaksianya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya
mendahului kesaksiannya ”.
Ibrahim (An Nakhoi) berkata : “Mereka memukuli kami
karena kesaksian atau sumpah (yang kami lakukan) ketika
kami masih kecil”.
Kandungan bab ini :
1-Adanya wasiat dari Allah untuk menjaga sumpah.
2-Penjelasan Rasulullah ρ bahwa sumpah itu dapat
melariskan barang dagangan, tapi ia juga dapat menghapus
keberkahan usaha itu.
3-Ancaman berat bagi orang yang selalu bersumpah, baik
ketika menjual atau membeli.
4-Peringatan bahwa dosa itu bisa menjadi besar walaupun
faktor yang mendorong untuk melakukannya itu kecil (1).
5-Larangan dan celaan bagi orang yang bersumpah tanpa
diminta.
6-Pujian Rasulullah untuk ketiga generasi atau keempat
generasi (sebagaimana tersebut dalam suatu hadits), dan
memberitakan apa yang akan terjadi selanjutnya.
7-Larangan dan celaan bagi orang yang memberikan
kesaksian tanpa diminta.
8-Orang-orang salaf (terdahulu) memukul anak anak kecil
karena memberikan kesaksian atau bersumpah 1.

(1 ) Seperti orang yang sudah beruban (tua) yang berzina, atau orang melarat
yang congkak, semestinya mereka tidak melakukan perbuatan dosa ini,
karena faktor yang mendorong mereka untuk berbuat demikian adalah
lemah atau kecil.
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BAB 63 :
PERJANJIAN DENGAN ALLAH DAN NABINYA
Firman Allah Ι :

] ﻭﺃﻭﻓﻮﺍ ﺑﻌﻬﺪ ﺍﷲ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻫﺪﰎ ﻭﻻ ﺗﻨﻘﻀﻮﺍ ﺍﻷﳝﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻛﻴﺪﻫﺎ ﻭﻗﺪ
[ ﺟﻌﻠﺘﻢ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﻔﻴﻼ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮﻥ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu
berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah
(mu) itu sesudah mengukuhkannya, sedang kamu telah
menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah
itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. ”
( QS. An nahl, 91 ).
Buraidah τ berkata : “Apabila Rasulullah ρ mengangkat
komandan
pasukan
perang
atau
batalyon,
beliau
menyampaikan pesan
kepadanya agar selalu bertakwa
kepada Allah, dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang
bersamanya, kemudian beliau bersabda :

، ﺍﻏﺰﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻐﻠﻮﺍ، ﻗﺎﺗﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ،" ﺍﻏﺰﻭﺍ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ
 ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻘﻴﺖ ﻋﺪﻭﻙ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ، ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﻭﻟﻴﺪﺍ، ﻭﻻ ﲤﺜﻠﻮﺍ،ﻭﻻ ﺗﻐﺪﺭﻭﺍ

(1 ) Hal tersebut dilakukan oleh orang-orang salaf untuk mendidik anak anak
agar tidak gampang bersaksi dan menyatakan sumpah, yang akhirnya
akan menjadi suatu kebiasaan; kalau sudah menjadi kebiasaan, dengan
ringan ia akan bersaksi atau bersumpah sampai dalam masalah yang
tidak patut baginya untuk bersumpah. Dan banyak bersumpah itu
dilarang, karena perbuatan ini menunjukkan suatu sikap meremehkan
dan tidak mengagungkan nama Allah.
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،ﻓﺎﺩﻋﻬﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﺧﺼﺎﻝ – ﺃﻭ ﺧﻼﻝ – ﻓﺄﻳﺘﻬﻦ ﻣﺎ ﺃﺟﺎﺑﻮﻙ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ
.ﻭﻛﻒ ﻋﻨﻬﻢ

“Seranglah mereka dengan “Asma’ Allah, demi di jalan
Allah), perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah,
seranglah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan
perang, jangan menghianati perjanjian, jangan mencincang
korban yang terbunuh, dan jangan membunuh anak-anak.
Apabila kamu menjumpai musuh musuhmu dari kalangan
orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal :
mana saja yang mereka setujui,
maka terimalah dan
hentikanlah penyerangan terhadap mereka.

 ﰒ ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﱃ، ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺑﻮﻙ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ،ﰒ ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ
 ﻭﺃﺧﱪﻫﻢ ﺇﻬﻧﻢ ﺇﻥ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻣﺎ،ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻫﻢ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
، ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ،ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ

Ajaklah mereka kepada agama islam;
jika mereka
menerima maka terimalah mereka, kemudian ajaklah mereka
berhijrah dari daerah mereka ke daerah orang-orang muhajirin,
dan beritahu mereka jika mereka mau melakukannya maka
bagi mereka hak dan kewajiban sama seperti hak dan
kewajiban orang-orang muhajirin,

ﻓﺈﻥ ﺃﺑﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄﺧﱪﻫﻢ ﺃﻬﻧﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻛﺄﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
 ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﰲ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻲﺀ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ،ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
،ﳚﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

Tetapi, jika mereka menolak untuk berhijrah dari daerah
mereka, maka beritahu mereka, bahwa mereka akan mendapat
perlakuan seperti orang-orang badui dari kalangan Islam,
berlaku bagi mereka hukum Allah, tetapi mereka tidak
mendapatkan bagian dari hasil rampasan perang dan fai,
kecuali jika mereka mau bergabung untuk berjihad dijalan
Allah bersama orang-orang Islam.
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 ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﺟﺎﺑﻮﻙ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﻒ،ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﺑﻮﺍ ﻓﺎﺳﺄﳍﻢ ﺍﳉﺰﻳﺔ
، ﻓﺈﻥ ﻫﻢ ﺃﺑﻮﺍ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻗﺎﺗﻠﻬﻢ،ﻋﻨﻬﻢ

Dan jika mereka menolak hal tersebut, maka mintalah
dari mereka jizyah1, kalau mereka menerima maka terimalah
dan hentikan penyerangan terhadap mereka. Tetapi jika semua
itu ditolak maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan
perangilah mereka.

،ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺎﺻﺮﺕ ﺃﻫﻞ ﺣﺼﻦ ﻓﺄﺭﺍﺩﻭﻙ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﳍﻢ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ ﻭﺫﻣﺔ ﻧﺒﻴﻪ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺟﻌﻞ ﳍﻢ ﺫﻣﺘﻚ ﻭﺫﻣﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻚ،ﻓﻼ ﲡﻌﻞ ﳍﻢ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ ﻭﺫﻣﺔ ﻧﺒﻴﻪ
ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺃﻥ ﲣﻔﺮﻭﺍ ﺫﳑﻜﻢ ﻭﺫﻣﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻜﻢ ﺃﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﲣﻔﺮﻭﺍ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ ﻭﺫﻣﺔ
،ﻧﺒﻴﻪ

Dan jika kamu telah mengepung kubu pertahanan
mereka, kemudian mereka menghendaki darimu agar kamu
membuat untuk mereka perjanjian Allah dan RasulNya, maka
janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan
RasulNya, akan tetapi buatlah untuk mereka perjanjian dirimu
sendiri
dan
perjanjian
sahabat-sahabatmu,
karena
sesungguhnya melanggar perjanjianmu sendiri dan sahabat
sahabatmu itu lebih ringan resikonya dari pada melanggar
perjanjian Allah dan RasulNya.

 ﻓﻼ،ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺎﺻﺮﺕ ﺃﻫﻞ ﺣﺼﻦ ﻓﺄﺭﺍﺩﻭﻙ ﺃﻥ ﺗﻨـﺰﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻧﺰﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﺃﺗﺼﻴﺐ،ﺗﻨـﺰﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ
.ﻓﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﺍﷲ ﺃﻡ ﻻ ؟ " ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Dan jika kamu telah mengepung kubu pertahanan
musuhmu, kemudian mereka menghendaki agar kamu
1

) jizyah adalah uang yang diambil dari orang-orang kafir sebagai tanda
ketundukan mereka kepada negara Islam dan sebagai ganti perlindungan
Negara Islam atas jiwa dan harta mereka ( muroji’)
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mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka
janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum
Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang
kamu ijtihadkan, karena sesungguhnya kamu tidak
mengetahui apakah tindakanmu sesuai dengan hukum Allah
atau tidak ” ( HR. Muslim ).
Kandungan bab ini :
1-Perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian NabiNya
dengan perjanjian kaum muslimin.
2-Petunjuk Rasulullah ρ untuk memilih salah satu pilihan
yang paling ringan resikonya dari dua pilihan yang ada.
3-Etika dalam berjihad, yaitu supaya menyeru dengan
mengucapkan “ bismillah fi sabilillah”.
4-Perintah untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada

Allah.
5-Perintah untuk senantiasa memohon pertolongan Allah
dalam memerangi orang-orang kafir.

6-Perbedaan antara hukum Allah dan hukum hasil ijtihad
para ulama.
7-Disyariatkan bagi seorang komandan dalam kondisi yang
diperlukan seperti yang tersebut dalam hadits, untuk
berijtihad dalam menentukan hukum tertentu, walaupun ia
tidak tahu apakah ijtihadnya sesuai dengan hukum Allah
atau tidak ?.
BAB 64
LARANGAN BERSUMPAH MENDAHULUI ALLAH
:

Jundub bin Abdullah τ berkata : Rasulullah ρ bersabda
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 ﻣﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ: Υ  ﻓﻘﺎﻝ ﺍﷲ، ﻭﺍﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﷲ ﻟﻔﻼﻥ: " ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ
ﻳﺘﺄﱃ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺃﻏﻔﺮ ﻟﻔﻼﻥ ؟ ﺇﱐ ﻗﺪ ﻏﻔﺮﺕ ﻟﻪ ﻭﺃﺣﺒﻄﺖ ﻋﻤﻠﻚ " ﺭﻭﺍﻩ
.ﻣﺴﻠﻢ
“Ada seorang laki-laki berkata : “Demi Allah, Allah tidak
akan mengampuni si fulan, maka Allah Ι berfirman : “siapa
yang bersumpah mendahuluiKu, bahwa aku tidak mengampuni
sifulan ? sungguh Aku telah mengampuniNya dan Aku telah
menghapuskan amalmu” ( HR. Muslim ).
Dan disebutkan dalam hadits riwayat Abi Hurairah τ
bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah orang yang
ahli ibadah. Abu Hurairah berkata : “Ia telah mengucapkan
suatu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya.”(
HR. Ahmad dan Abu Dawud )
Kandungan bab ini :
1-Peringatan untuk tidak bersumpah mendahului Allah.
2-Hadits di atas menunjukkan bahwa neraka itu lebih dekat
kepada seseorang dari pada tali sendal jepitnya.
3-Begitu juga sorga.
4-Buktinya adalah apa yang telah dikatakan oleh Abu
Hurairah di atas : “Ia telah mengucapkan perkataan yang
membinasakan dunia dan akhiratNya”.
5-Kadang-kadang seseorang mendapatkan ampunan dari
Allah disebabkan karena adanya sesuatu yang ia benci.

BAB 65
LARANGAN MENJADIKAN ALLAH SEBAGAI PERANTARA
KEPADA MAKHLUKNYA
Diriwayatkan dari Jubair bin Mut’im τ bahwa ada
seorang badui datang kepada Rasulullah ρ dengan
mengatakan : “Ya Rasulullah, orang orang pada kehabisan
tenaga, anak istri kelaparan, dan harta benda pada musnah,
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maka mintalah siraman hujan untuk kami kapada Rabbmu,
sungguh kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu,
dan kami menjadikanmu sebagai peranatara kepada Allah”.
Maka Nabi bersabda :

 ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺴﺒﺢ ﺣﱴ ﻋﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﰲ،"  ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ،" ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ
" ﻭﳛﻚ ! ﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺍﷲ ؟ ﺇﻥ ﺷﺄﻥ ﺍﷲ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ:  ﰒ ﻗﺎﻝ،ﻭﺟﻮﻩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
. ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ. ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺸﻔﻊ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ " ﻭﺫﻛﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ،ﺫﻟﻚ

“Maha suci Allah, maha suci Allah” – beliau masih terus
bertasbih sampai nampak pada wajah para sahabat (perasaan
takut karena kamaranhan beliau ), kemudian beliau bersabda
: “ Kasihanilah dirimu, tahukah kalian siapa Allah itu ?
sungguh kedudukan Allah Ι itu jauh lebih Agung dari pada
yang demikian itu, sesungguhnya tidak dibenarkan Allah
dijadikan
sebagai
perantara
kepada
siapapun
dari
makhlukNya. ” ( HR. Abu Daud ).
Kandungan bab ini :
1-Rasulullah ρ mengingkari seseorang yang mengatakan
:“Kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu.”
2-Rasulullah ρ marah sekali ketika mendengar ucapan ini,
dan bertasbih berkali kali, sehingga para sahabat merasa
takut.
3-Rasulullah ρ tidak mengingkari ucapan badui “kami
menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah”.
4-Penjelasan tentang makna sabda Rasul “Subhanallah” [yang
artinya : Maha Suci Allah].
5-Kaum muslimin menjadikan Rasulullah sebagai perantara
[pada masa hidupnya] untuk memohon [kepada Allah Ι]
siraman hujan.
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BAB 66
UPAYA RASULULLAH ρ DALAM MENJAGA KEMURNIAN
TAUHID, DAN MENUTUP SEMUA JALAN YANG MENUJU
KEPADA KEMUSYRIKAN
Abdullah bin Asy Syikhkhir τ berkata : “Ketika aku ikut
pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah
ρ, kami berkata :

 ﻭﺃﻓﻀﻠﻨﺎ:  ﻗﻠﻨﺎ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ:  ﻓﻘـﺎﻝ،" ﺃﻧﺖ ﺳﻴﺪﻧﺎ
" ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻜﻢ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻭﻻ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻭﺃﻋﻈﻤﻨﺎ ﻃﻮﻻ,ﻓﻀﻼ
.ﻳﺴﺘﺠﺮﻳﻨﻜﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ
“Engkau adalah sayyiduna ( tuan kami ), maka beliau
bersabda :” Sayyid ( Tuan ) yang sebenarnya adalah Allah Ι”,
kemudian kami berkata : ‘Engkau adalah yang paling utama
dan paling agung kebaikannya di antara kita. Beliau bersabda
: “Ucapkanlah semua atau sebagaian kata-kata yang wajar
bagi kalian, dan janganlah kalian terseret oleh syetan” ( HR.
Abu Daud dengan sanad yang shoheh ).
Dikatakan oleh Anas bin Malik τ bahwa ada sebagian
orang berkata :

 ﻳﺎ:  ﻓﻘﺎﻝ، ﻭﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ، ﻳﺎ ﺧﲑﻧﺎ ﻭﺍﺑﻦ ﺧﲑﻧﺎ،ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺃﻧﺎ ﳏﻤﺪ، ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻟﻜﻢ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻨﻜﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ،ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﺭﻭﺍﻩ.Υ  ﻣﺎ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻌﻮﱐ ﻓﻮﻕ ﻣﻨـﺰﻟﱵ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺰﻟﲏ ﺍﷲ،ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺴﻨﺪ ﺟﻴﺪ

“Ya Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara
kami, dan putra orang yang terbaik diantara kami, wahai tuan
kami dan putra tuan kami”, maka Rasulullah ρ bersabda :
“Saudara-saudara sekalian ! ucapkanlah kata-kata yang wajar
saja bagi kamu sekalian, dan janganlah sekali-kali kalian
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terbujuk oleh syetan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah
dan utusanNya, aku tidak senang kalian mengagungkanku
melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh
Allah Υ.” ( HR. An Nasai dengan sanad yang jayyid )
Kandungan bab ini :
1-Peringatan kepada para sahabat agar tidak bersikap
berlebih lebihan terhadap beliau (1).
2-Orang yang dipanggil dengan panggilan “Engkau adalah
tuan kami”
hendaknya ia menjawab : “Tuan yang
sebenarnya adalah Allah.
3-Rasulullah ρ memperingatkan kepada para sahabat agar
tidak terseret dan terbujuk oleh syetan, padahal mereka
tidak mengatakan kecuali yang sebenarnya.
4-Rasulullah ρ (tidak menginginkan sanjungan dari para
sahabat yang diatas kedudukan yang sebenarnya), dengan
sabdanya : “Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku
melebihi kedudukan (yang sebenarnya) yang telah diberikan
kepadaku oleh Allah Υ.”
BAB 67
[KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH Υ]
Firman Allah Ι:

] ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﺍﷲ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﲨﻴﻌﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ
[ ﻣﻄﻮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ

“Dan mereka ( orang-orang musyrik ) tidak mengagung
agungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya,
padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari
kiamat, dan semua langit digulung dengan tangan kananNya.
Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari segala perbuatan syirik
mereka. ”( QS. Az zumar 67 ).
(1 ) Bab ini menunjukkan bahwa tauhid tidak akan sempurna dan murni,
kecuali dengan menghindarkan diri dari setiap ucapan yang menjurus
kepda perlakuan yang berlebih lebihan terhadap makhluk, karena
dikhawatirkan akan menyeret ke dalam kemusyrikan.
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Ibnu Mas’ud τ berkata : “Salah seorang pendeta yahudi
datang kepada Rasulullah ρ seraya berkata :

 ﻭﺍﻷﺭﺿﲔ ﻋﻠﻰ، ﺇﻧﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﷲ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺒﻊ،ﻳﺎ ﳏﻤﺪ
 ﻭﺳﺎﺋﺮ، ﻭﺍﻟﺜﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺒﻊ، ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺒﻊ، ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺒﻊ،ﺇﺻﺒﻊ
 ﺣﱴ ﺑﺪﺕ ﻧﻮﺍﺟﺬﻩρ  ﻓﻀﺤﻚ ﺍﻟﻨﱯ،" ﺃﻧﺎ ﺍﳌﻠﻚ:  ﻓﻴﻘﻮﻝ،ﺍﳋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺒﻊ
:  ﰒ ﻗﺮﺃ،ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﳊﱪ

“Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati ( dalam
kitab suci kami ) bahwa Allah akan meletakkan langit di atas
satu jari, pohon pohon di atas satu jari, air di atas satu jari,
tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari,
kemudian Allah berfirman : “Akulah Penguasa (raja)”, maka
Rasulullah ρ tertawa sampai nampak gigi seri beliau, karena
membenarkan ucapan pendeta yahudi itu, kemudian beliau
membacakan firman Allah :
[

] ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﺍﷲ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﲨﻴﻌﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

“Dan mereka ( orang-orang musyrik ) tidak mengagungagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya,
padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari
kiamat ”( QS. Az zumar 67 ).
Dan dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan :

."  ﺃﻧﺎ ﺍﷲ، ﺃﻧﺎ ﺍﳌﻠﻚ:  ﰒ ﻳﻬﺰﻫﻦ ﻓﻴﻘﻮﻝ،" ﻭﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺒﻊ

“ … gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari,
kemudian digoncangkannya seraya berfirman : “Akulah
penguasa, Akulah Allah.”

dan dalam riwayat Imam Bukhori dikatakan :

184

 ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳋﻠﻖ، ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺒﻊ،" ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺒﻊ
 ﺃﺧﺮﺟﺎﻩ.ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺒﻊ

“… Allah letakkan semua langit di atas satu jari, air serta
tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari.” (
HR. Bukhori dan Muslim )
Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar τ bahwa
Rasulullah ρ bersabda :

:  ﰒ ﻳﻘﻮﻝ،" ﻳﻄﻮﻱ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰒ ﻳﺄﺧﺬﻫﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﻴﻤﲎ
 ﰒ، ﰒ ﻳﻄﻮﻱ ﺍﻷﺭﺿﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ, ﺃﻳﻦ ﺍﳉﺒﺎﺭﻭﻥ ؟ ﺃﻳﻦ ﺍﳌﺘﻜﱪﻭﻥ ؟،ﺃﻧﺎ ﺍﳌﻠﻚ
."  ﺃﻳﻦ ﺍﳉﺒﺎﺭﻭﻥ ؟ ﺃﻳﻦ ﺍﳌﺘﻜﱪﻭﻥ ؟، ﺃﻧﺎ ﺍﳌﻠﻚ:  ﰒ ﻳﻘﻮﻝ،ﻳﺄﺧﺬﻫﻦ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ

“Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada
hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kananNya, dan
berfirman : “Akulah penguasa, mana orang-orang yang berlaku
lalim ? mana orang orang yang sombong ?, kemudian Allah
menggulung ketujuh lapis bumi, lalu diambil dengan tangan
kiriNya dan berfirman : “Aku lah Penguasa, mana orang-orang
yang berlaku lalim ?, mana orang-orang yang sombong ?”.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas τ, ia berkata :

" ﻣﺎ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﺍﻷﺭﺿﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﰲ ﻛﻒ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺇﻻ ﻛﺨﺮﺩﻟﺔ
." ﰲ ﻳﺪ ﺃﺣﺪﻛﻢ
“Tidaklah langit tujuh dan bumi tujuh di Telapak Tangan
Allah Ar Rahman, kecuali bagaikan sebutir biji sawi diletakkan
di telapak tangan seseorang diantara kalian”.

Ibnu Jarir berkata : “Yunus meriwayatkan kepadaku
dari Ibnu Wahb, dari Ibnu Zaid, dari bapaknya ( Zaid bin
Aslam ), ia berkata : Rasulullah ρ bersabda :

" " ﻣﺎ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺇﻻ ﻛﺪﺭﺍﻫﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﰲ ﺗﺮﺱ
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“Ketujuh langit berada di Kursi, tiada lain hanyalah
bagaikan tujuh keping dirham yang diletakkan di atas perisai ”.
kemudian Ibnu Jarir berkata : “Dan Abu Dzar τ berkata :
‘Aku mendengar Rasulullah ρ bersabda :

" ﻣﺎ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺇﻻ ﻛﺤﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﺑﲔ ﻇﻬﺮﻱ ﻓﻼﺓ
." ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ

“Kursi yang berada di Arsy tiada lain hanyalah
bagaikan sebuah gelang besi yang dibuang ditengah tengah
padang pasir ”.
Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud τ bahwa ia berkata :

 ﻭﺑﲔ ﻛﻞ ﲰﺎﺀ ﻭﲰﺎﺀ،" ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ، ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ،ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
 ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﷲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺵ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﳌﺎﺀ،ﻭﺍﳌﺎﺀ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ
." ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ

“Antara langit yang paling bawah dengan yang
berikutnya jaraknya 500 tahun, dan antara setiap langit
jaraknya 500 tahun, antara langit yang ketujuh dan Kursi
jaraknya 500 tahun, antara Kursi dan samudra air jaraknya
500 tahun, sedang Arsy itu berada di atas samudra air itu, dan
Allah Ι berada di atas Arsy, tidak tersembunyi bagi Allah suatu
apapun dari perbuatan kalian.” (HR. Ibnu Mahdi dari Hamad
bin Salamah, dari Aisyah, dari Zarr, dari Abdullah bin Mas’ud )
Atsar ini diriwayatkan dari berbagai macam jalan (jalur
sanad), demikian yang dikatakan oleh imam Ad Dzahabi.
Al Abbas bin Abdul Mutholib τ berkata : Rasulullah ρ
bersabda :
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, ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ:  ﻗﻠﻨﺎ،" " ﻫﻞ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﻛﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ؟
 ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﲰﺎﺀ ﺇﱃ ﲰﺎﺀ ﻣﺴﲑﺓ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ، "ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﲑﺓ ﲪﺴﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ: ﻗﺎﻝ
 ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺵ، ﻭﻛﺜﻒ ﻛﻞ ﲰﺎﺀ ﻣﺴﲑﺓ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ،ﺳﻨﺔ
 ﻭﻟﻴﺲ، ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚΥ  ﻭﺍﷲ،ﲝﺮ ﺑﲔ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻭﺃﻋﻼﻩ ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ
.ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑﲏ ﺁﺩﻡ " ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﻭﺩ ﻭﻏﲑﻩ

“Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi ?
”, kami menjawab : “Allah dan RasulNya yang lebih
mengetahui”, beliau bersabda : “Antara langit dan bumi itu
jaraknya perjalanan 500 tahun, dan antara langit yang satu
dengan yang lain jaraknya perjalanan 500 tahun, sedangkan
tebalnya setiap langit adalah perjalanan 500 tahun, antara
langit yang ketujuh dengan Arsy ada samudra, dan antara
dasar samudra dengan permukaanya seperti jarak antara
langit dengan bumi, dan Allah Ι di atas itu semua, dan tiada
yang tersembunyi bagiNya sesuatu apapun dari perbuatan
anak keturunan Adam” ( HR. Abu Daud dan ahli hadits yang
lain ).
Kandungan bab ini :
1-Penjelasan tentang ayat yang tersebut di atas (1).
2-Pengetahuan tentang sifat-sifat Allah Ι, sebagaimana yang
terkandung dalam hadits pertama, masih dikenal
dikalangan orang-orang yahudi yang hidup pada masa
Rasulullah ρ, mereka tidak mengingkarinya dan tidak
menafsirkannya dengan penafsiran yang menyimpang dari
kebenaran.
3-Ketika pendeta Yahudi menyebutkan tentang pengetahuan
tersebut kepada Rasulullah ρ, beliau membenarkannya, dan
turunlah ayat Al Qur’an menegaskannya.
(1 ) Ayat ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Ι, dan kecilNya
seluruh makhluk dibandingkan dengan Nya; menunjukkan pula bahwa
siapa yang berbuat syirik, berarti tidak mengagungkan Allah dengan
pengagungan yang sebenar benarnya.
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4-Rasulullah ρ tersenyum ketika mendengar pengetahuan
yang agung ini disebutkan oleh pendeta yahudi.
5-Disebutkan dengan tegas dalam hadits ini adanya dua
tangan bagi Allah, dan bahwa seluruh langit itu diletakkan
di tangan kananNya, dan seluruh bumi diletakkan di tangan
yang lain pada hari kiamat.
6-Dinyatakan dalam hadits bahwa tangan yang lain itu adalah
tangan kiriNya.
7-Disebutkan dalam hadits keadaan orang-orang yang berlaku
lalim, dan berlaku sombong pada hari kiamat.
8-Dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi ditelapak tangan
Allah itu bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di
tangan seseorang.
9-Kursi itu lebih besar dari pada langit.
10-Arsy itu lebih besar dari pada Kursi.
11-Arsy itu bukanlah Kursi, dan bukanlah samudra air.
12-Jarak antara langit yang satu dengan langit yang lainnya
perjalanan 500 tahun.
13-Jarak antara langit yang ketujuh dengan Kursi perjalanan
500 tahun.
14-Jarak antara Kursi dan samudra perjalanan 500 tahun.
15-Arsy sebagaimana dinyatakan dalam hadits, berada di atas
samudra tersebut.
16-Allah Ι berada di atas Arsy.
17-Jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun.
18-Tebal masing-masing langit itu perjalanan 500 tahun.
19-Samudra yang berada di atas seluruh langit itu, antara
dasar dengan permukaannya, jauhnya perjalanan 500
tahun, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui.
Segala Puji hanya milik Allah semata, Rabb sekalian
alam, semoga sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan
kepada junjungan Nabi Muhammad ρ , keluarganya serta para
sahabatnya.
DAFTAR ISTILAH
‘Adh-h = ‘Idhah : sihir, dusta, tindakan mengadu domba,
menghasut dan memfitnah.
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‘Adhih ( ism fa’il ) : Tukang sihir.
‘Adwa: Penjangkitan atau penularan penyakit.
‘Ain: Pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki
seseorang melalui matanya, kena mata.
‘Alaihissalam: Semoga salam sejahtera senantiasa
dilimpahkan (Allah) kepadanya.
Allah akbar: Allah Maha besar.
Atsar: ada dua pengertian :
1-hadits
2-perkataan atau perbuatan yang dinisbatkan kepada
sahabat atau tabi’in.
‘Azimah : Lihat ruqyah.
‘Azza wa Jalla
: Maha Mulia dan Maha Agung.
Barzakh: Alam ghaib setelah manusia meninggal dunia
sampai hari kiamat, atau alam kubur.
Dinar: nama satuan uang, pada zaman Rasulullah ρ yang
terbuat dari emas.
Dirham: nama satuan uang, pada zaman Rasaulullah ρ
yang lebih kecil nilainya daripada dinar, yang terbuat dari
perak.
Fai’: harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh
tanpa melalui peperangan, karena ditinggal lari oleh
pemiliknya.
Fa’l: perasaan optimis; harapan bernasib baik dan sukses.
Ghanimah : harta yang diambil alih oleh kaum muslimin
dari musuh mereka ketika dalam peperangan; rampasan
perang.
Ghaul: hantu (gendruwo), salah satu jenis jin.
Hadits: tuntunan dan tradisi yang diajarkan Rasalullah ρ
melalui sabda, sikap, perbuatan dan persetujuan beliau;
sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi ρ, baik berupa
perkataan, perbuatan, sikap, atau persetujuan.
Hamah: burung hantu.
Hasan: hadits yang tingkatannya di bawah hadits shaheh,
karena daya hafal atau kecermatan dan ketelitian orang yang
meriwayatkannya masih kurang, tetapi bila banyak atau ada
berbagai jalan dalam meriwayatkannya maka hadits tersebut
meningkat menjadi shaheh.
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Ibadah: penghambaan diri kepada Allah Ι dengan mentaati
segala perintahNya, dan menjauhi segala laranganNya,
sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah ρ, disertai
dengan penuh rasa kerendahan hati dan penuh rasa cinta.
Iman: ucapan hati dan lisan yang disertai dengan
perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat karena Allah, dan
dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah
ρ.
Isnad: silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits dari
Rasulullah ρ.
Istinja’: bersuci atau membersihkan diri setelah buang
hajat kecil atau besar.
Iyafah: meramal nasib baik dengan menerbangkan
burung, apabila terbang ke arah kanan berarti ada alamat
baik. Sedang bedanya dengan thiyarah adalah kalau thiyarah
itu meramal nasib buruk, atau merasa bernasib sial dengan
melihat burung, hewan atau lainnya.
Jahiliyah : kebodohan, yaitu suatu zaman yang ciri
utamanya ialah mengagungkan selain Allah dengan disembah,
dipuja, dipatuhi dan ditaati; ciri lainnya kebobrokan mental
dan kerusakan akhlak, seperti zaman sebelum Islam.
Ja’iz: mubah; tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan.
Jayyid: suatu tingkatan sanad di atas hasan.
Jibt: sihir; sebutan yang bisa digunakan untuk sihir,
tukang sihir, tukang ramal, dukun, berhala dan yang
sejenisnya.
Jizyah: semacam pajak yang dipungut dari orang orang
non muslim yang mampu lagi dewasa, sebagai ganti daripada
zakat yang dipungut dari orang-orang Islam, atas segala
perlindungan dan ketentraman yang diberikan oleh kaum
muslimin.
Al Khalil: kekasih mulia, tingkatannya lebih tinggi
daripada habib (kekasih).
Khamilah : pakaian yang berbulu atau berbeludru;
pakaian tersebut terbuat dari wool.
Khamisah : pakaian yang terbuat dari dari wool atau
sutera dengan sulaman yang indah lagi menarik.
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Kunyah (baca : kun-yah) :
nama
panggilan
untuk
kehormatan, seperti : Abu al – Abbas, Abu Abdillah, Abu
Ahmad, dll. Biasanya diambil dari nama anak yang pertama.
Makruh: sesuatu yang apabila dikerjakan kurang baik,
tetapi apabila ditinggalkan akan mendapat pahala.
Marfu’: hadits yang disampaikan oleh Rasulullah ρ;
sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah ρ baik itu berupa
ucapan, perbuatan, sikap atau persetujuan, meskipun yang
menisbatkan itu seorang sahabat atau tabi’in.
Mauquf: sesuatu yang dinisbatkan kepada seorang
sahabat, baik itu berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan;
perkataan yang diucapkan seorang sahabat atau perbuatan
yang dilakukannya atau persetujuannya terhadap apa yang
dilakukan seorang tabi’in.
Mufti: orang yang memberikan fatwa atau petunjuk atas
suatu masalah.
Nadzar: Ungkapan seseorang dengan ucapan bahwa ia
akan melakukan sesuatu untuk Alloh jika tercapainya
sesuatu baginya
Nau’: bintang ; arti asalnya : tenggelamnya atau terbitnya
suatu bintang.
Nusyrah: tindakan untuk menyembuhkan atau mengobati
orang yang terkena sihir dengan mantera atau jampi.
Qadha = qadar: ketetapan ilahi, artinya bahwa segala
sesuatu yang terjadi di alam semesta ini diketahui, dicatat,
dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Ι.
Qunut: membaca doa dalam shalat, dilakukan sebelum
ruku’ atau sesudahnya pada rakaat terakhir, terutama pada
waktu nazilah (dalam keadaan ada bahaya).
Radhiyallahu ‘anhu;
‘anha; ‘anhuma : semoga Allah senantiasa melimpahkan
keridhaan kepadanya (laki-laki ; wanita ; mereka berdua).
Risywah : sogokan ; uang semir ; uang pelicin.
Riya’: melakukan suatu amal dengan cara tertentu supaya
diperhatikan orang lain dan dipujinya ; contohnya : seseorang
melakukan shalat, lalu memperindah shalatnya ketika dia
mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya.
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Ruqyah: usaha penyembuhan suatu penyakit dengan
pembacaan ayat-ayat Al Qur’an, doa-doa, atau manteramantera.
Sakrat al maut : rasa pedih dan sakit yang dirasakan
seseorang ketika dicabut nyawanya ; sekarat.
Sanad: lihat Isnad.
Shafar: bulan kedua dalam tahun hijriyah, yaitu bulan
sesudah bulan bulan muharram.
Shahih: hadits yang diriwayatkan secara bersinambung
oleh orang-orang yang terpercaya (prilaku, daya hafal dan
kecermatannya) mulai dari awal sanad sampai yang terakhir,
bebas dari suatu keganjilan atau sebab yang menjadikan
hadits tersebut lemah.
Shallallahu
‘alaihi wasallam : semoga Allah senantiasa melimpahkan
shalawat dan salam sejahtera kepada beliau.
Subhanahu wa ta’ala
: Maha suci Allah dan Maha
tinggi.
Subhanallah: Maha suci Allah.
Syahadat : persaksian dengan hati dan lisan bahwa
“Tiada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad
adalah utusan Allah”, dengan mengerti maknanya dan
mengamalkan apa yang menjadi tuntunannya, baik zhahir
maupun batin.
Syafaat: perantaraan, yaitu perantaraan yang akan
dilakukan oleh Rasulullah ρ kepada Allah Ι, dan hal itu
dengan seizinNya, untuk meringankan beban umat manusia
ketika di padang mahsyar (pada hari kiamat) dan inilah yang
dinamakan syafaat al kubra (terbesar) atau disebut juga al
Maqam al mahmud ; untuk memasukkan ke dalam sorga bagi
mereka yang berhak mendapatkan sorga ; untuk tidak
memasukkan ke neraka bagi ahli tauhid dari umatnya yang
berdosa
yang
semestinya
masuk
neraka
;
untuk
mengeluarkan dari neraka orang orang ahli tauhid yang
berdosa yang sudah masuk neraka ; untuk menambahkan
pahala dan meningkatkan derajat bagi orang-orang penghuni
sorga ; dan perantaraan kepada Allah untuk meringankan
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siksa bagi sebagian orang kafir dan ini khusus untuk paman
beliau Abu Thalib.
Ta’ala: Maha Tinggi.
Ta’awwudz: meminta perlindungan kepada Allah engan
mengucapkan A’udzu billah min …” ( aku berlindung kepada
Allah dari …)
Tahmid: memuji Allah ta’ala dengan mengucapkan
“Alhamdulillah” (segala puji hanya milik Allah).
Tahrif: menyelewengkan suatu nash dari Al Qur’an atau
Hadits dengan merobah lafazhnya atau membelokkan
maknanya dari makna yang sebenarnya.
Takbir: mengagungkan Allah dengan mengatakan “Allah
Akbar” (Allah Maha besar).
Takyif: mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu ; atau
menentukan bahwa hakekat sifat Allah itu begini atau begitu.
Tamimah : sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak
sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat
yang disebabkan dari rasa dengki seseorang, dsb. Dan
termasuk dalam hal ini apa yang dinamakan dengan haikal.
Tamtsil : menyerupakan sifat Allah dengan sifat
makhlukNya.
Tathayyur : berfirasat buruk ; merasa bernasib sial ; atau
meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lain,
atau apa saja.
Ta’thil: mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat
Allah. Sedang perbedaannya dengan tahrif, bahwa ta’thil tidak
mengakui makna sebenarnya yang terkandung oleh suatu
nash dari Al Qur’an atau Al Hadits. Adapun tahrif ialah
merobah
lafadznya atau memberikan
tafsiran
yang
menyimpang dari makna sebenarnya yang dikandung oleh
nash tersebut. Lihat tahrif.
Ta’wil: ada tiga pengertian :
1-hakekat atau kenyataan yang sebenarnya dari sesuatu
perkataan atau berita. Seperti kata kata ta’wil yang tersebut
dalam Al Qur’an 7 : 3, 53 : 7, 39 : 10, dan sebagainya.
2-penafsiran, seperti kata kata para ahli tafsir : “ta’wil dari
firman Allah …”, artinya : penafsiran dari firman Allah…
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3-penyimpangan suatu kata dari makna yang sebenarnya
ke makna yang lain. Dan inilah yang dimaksud dengan ta’wil
yang sering disebutkan dalam pembahasan teologis.
Tiwalah: guna-guna ; sesuatu yang dibuat untuk supaya
suami mencintai isterinya atau sebaliknya.
Thaghut : setiap sesuatu yang diagungkan – selain Allah
– dengan disembah, atau ditaati, atau dipatuhi, baik yang
diagungkan itu batu, manusia, atau syetan.
Tharq: meramal dengan membuat garis di atas tanah.
Caranya antara lain, seperti yang dilakukan orang-orang
Jahiliyah, yaitu : dengan membuat garis-garis yang banyak
secara acak (sembarangan ), lalu dihapus dua dua, apabila
yang tersisa dua garis itu tandanya akan sukses atau
bernasib baik, tetapi apabila tinggal satu garis saja itu
tandanya akan gagal atau bernasib sial.
Ulama: Ilmuwan ; secara khusus : orang ahli dalam
bidang agama Islam.
Umara’: pemimpin ; penguasa.
Wada’ah : sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai
rumah kerang, menurut anggapan orang-orang Jahiliyah bisa
digunakan sebagai penangkal penyakit.

