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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim  

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Allah 
Rabbul Alamien atas semua nikmat yang diberikan kepada 
penulis terutama kesehatan, kesempatan dan kemauan sehingga 
buku yang berjudul AQIDAH ISLAM: Dasar Keikhlasan Beramal 
Shalih sebagai Edisi Revisi, dapat terwujud walaupun dalam 
bentuk yang sederhana dan tidak terlepas dari berbagai ketidak 
sempurnaan, karena hanya Allah SWT yang maha kuasa memiliki 
segala kesempurnaan.  

Shalawat dan Taslim semoga senantiasa tercurah kepada 
Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir pembawa risalah 
dari himpunan pedoman dan ajaran para nabi Allah SWT 
sebelumnya yang semuanya mengajak kepada ketauhidan yang 
murni.  

Inti utama dan pokok dari ajaran Islam yang di bawahnya 
adalah keimanan – ketauhidan. Tauhid adalah kunci dari makna 
hidup, bertauhid kepada Allah SWT, itulah sehingga manusia dan 
jin diciptakan. 

Manusia sebagai khalifatan fil Ardhi, merupakan hamba 
Allah SWT yang mendapat posisi termulia diantara semua 
makhlukNYA, namun predikat dan posisi ini tentu tidak dapat di 
sandang begitu saja melainkan harus diisi oleh beberapa 
persyaratan mutlak, salah satunya diantaranya adalah: 
bagaimana melakukan I”tikad dan perbuatan yang ikhlas, 
bahwasanya hanya Allah SWT yang menciptakan, mengatur, 
memberi, menolong, tiada kuasa dari segala-galanya kecuali 
hanya DIA, dengan aqidah yang kokoh dari seorang hamba 
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diimplementasikan dalam perbuatan nyata melalui syari’at dan 
akhlaq sesuai yang dituntunkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. 

Kehadiran buku ini merupakan intisari dari bahan kuliah 
Aqidah Akhlak sebagai salah satu asuhan meta kuliah penulis 
dan buku ini, diharapkan untuk menjadi salah satu bahan bacaan 
sebagai pengetahuan makna dasar dari pengatahuan makna 
dasar dari pengertian dan ruang lingkup aqidah Islam yang 
bermula dari : bagaimana memahami, menghayati dan 
mengimplementasikan nilai-nilai aqidah melalui pemahaman 
dasar makna rukun iman yang enam, maka dalam buku pertama 
ini akan dikemukakan kajian dasar aqidah islam dari rukun iman 
pertama dan insya Allah dalam buku kedua dipersiapkan 
pembahasan makna dasar dari rukun iman kedua, ketiga, 
keempat, kelima dan keenam. Yang kesemuanya menjadi pilar 
utama dalam menuntut manusia untuk mewujudkan amal yang 
ikhlas karena Allah semata. 

 

Makassar,          2017 

 

Nurnaningsih Nawawi  
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PENDAHULUAN 
 
 
Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW memiliki tiga pilar utama, yang antara 
satu dengan lainnya saling berkaitan bahkan saling 
melengkapi dan menentukan: Aqidah, Syari'ah dan akhlak, 
namun sebagai pintu security terakhir dari penilaian segala 
niat dan i'tikad serta perbuatan manusia tergabung dalam 
"pintu Aqidah"; yakni sejauh mana kemampuan dan 
keberhasilan manusia selama hidupnya dapat menjalani 
berbagai ujian dan terakhir adalah ujian untuk lolos dan 
lulus dalam keyakinan bahwa segala-galanya adalah milik 
dan ditentukan atas ke-Maha Kuasaan dalam Keesaan Allah 
SWT. 

Manusia hidup dalam setiap kurun waktu zamannya, 
setiap zamannya, setiap zaman punya ciri khas godaan 
dalam berbagai aspeknya, sampai sejauh mana setiap orang 
memeluk Islam dengan usaha untuk beriman kepada Allah 
SWT dengan semurni-murninya dan beramal seikhlas-
ikhlasnya, namun niatan itu tentu tidak semudah dan 
semulus untuk meniti jalan, selamat sampai tujuan, melaikan 
setiap langkah telah diayun oleh dua makhluk Allah SWT 
yakni Malaikat (senantiasa mengajak kepada hal-hal yang 
diridhai Allah SWT, sementara qarin dari jin yang senantiasa 
berkedok syetan senantiasa pula mengajak kepada hal-hal 
yang dilaknat oleh Allah SWT sesuai dengan posisi yang 
telah Allah tetapkan kepada Iblis sepanjang masa. 

Aqidah merupakan kesatuan yang tidak pernah 
berubah dan berbeda dari awal diutusnya Nabi Allah SWT 
yakni Adam Alaihimussalam sampai kepada Rasul 
Terakhirnya Muhammad SAW, walaupun pergantian 
zaman, tempat dan umat atau tidak ada konsep perbedaan 
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untuk setiap golongan atau masyarakat, sebagai mana yang 
difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah As-Sura 
ayat 13. 

Jelas makna ayat tersebut menunjukkan bahwa 
agama yang disyari'atkan oleh Allah SWT kepada kita 
muslim muslimat adalah sebagaimana yang pernah 
diwasiatkan kepada Rasul-RasulNYA yang dahulu, yakni 
agama yang merupakan pkok-pokok aqidah dan tiang-tiang 
atau rukun-rukun keimana, jadi bukan cabang-cabang 
agama atau syari'at-syari'atnya amaliah yang sesuai dengan 
keadaan dan keyakinan mereka sendiri (tergantung siapa 
saja pengaruh yang dicondonginya, hal-ikhwal serta jalan 
pikiran dan perasaannya. 

Aqidah merupakan kepercayaan atau keimanan, 
tempatnya di dalam hati dan jiwa, untuk itu sangat 
diperlukan adanya pendidikan yang dapat mengisi hati, jiwa 
dan otak manusia sebagai langkah dan usaha untuk 
mendapatkan hidayahnya dan rahmat Allah SWT, karena 
dengan ketauhidan yang murni dapat menjadikan manusia 
terbebas dari segala penentu dan ketergantungan dalam 
menjalani hidupnya kecuali kepada Kemahakuasaan Allah 
SWT, sehingga hidupnya selalu optimis dan dinamis untuk 
mendapatkan redha Allah SWT dengan penuh ketenangan 
dan kedamaian dalam seluruh ruang lingkup kehidupannya. 

Melalui pendidikan dengan pemahaman penelusuran 
makna dan hakekat dari Aqidah ketauhidan dalam rincian 
pembahagian tauhid sejarah dan penjelasan dari rukun iman 
yang Enam dalam arti sejauh mana keyakinan yang benar 
dengan implementasi tindak kelakuan yang teratur sesuai 
dengan isyarat yang disyari'atkan dengan akhlak karimah 
Allah SWT, akan dirasakan oleh setiap yang meyakini 
dengan penuh kebenaran sebagai roh yang hidup dan 
terbimbing, maka hidupnya selalu merasa terawasi dan 
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terpelihara dengan rasa aman, tentram, dan tentunya 
terbebas dari segala kekhawatiran, was-was, dan kecemasan. 

Buku aqidah Islam: Pilar Utama manusia beramal 
Ikhlas sebagai Kajian makna dasar dari rukun Iman yang 
enam. Penulis melakukan kajian dari beberapa sumber 
utama sebagai landasan penulisan dengan mengambil 
beberapa sumber utama dari kajian pendahulu antara lain: 
Sayyid Sabiq dalam: Aqidah Islam Pola Hidup Manusia 
Beriman, Quraisy Shihab dalam bebarapa karangannya 
terutama dalam menyingkap Tabir ilahi Asmaul Husna, 
Syekh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz dalam Fathul Majid; 
Hamzah Ya'qub dalam ilmu Ma'rifah; Harun Nasution 
dalam teologi Islam, Hasbi Ashiddiqy dalam sejarah dan 
pengantar Ilmu Tauhid/Kalam; Syekh Muhammad Bin 
Shaleh Al-Usaimin dalam Prinsip-Prinsip dasar Keimanan; 
Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Fauzan dalam Kitab Ilmu 
Tauhid; Thomas Ballantine dkk dalam Al-Qur'an dan Segala 
Amal Ibadah Kita serta buku-buku lainnya yang tercatat 
dalam daftar rujukan/pustaka; maka dalam buku bagian 
pertama ini, penulis menyajikan materi-materi yang terkait 
dengan judul tersebut yang terdiri dari tiga bab pembahasan 
melingkupi: 
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I 

MAKNA TAUHID DAN 
AQIDAH 

 
 
A. Tauhid 

Batasan makna “At-tauhid” menurut bahasa adalah 
menyakini keesaan Tuhan, atau menganggap hanya ada satu, 
tidak ada yang lain.  

Dalam hubungannya dengan agama Islam, menurut 
istilah, ia bermakna bahwa di dunia ini hanya ada satu 
Tuhan, yaitu Allah rabbul’alamin. Tidak ada yang disebut 
Tuhan, atau dianggap sebagai Tuhan, atau dinobatkan 
sebagai Tuhan,  selain Allah SWT.  Jadi semua yang ada di 
alam semesta ini, adalah makhluk belaka. Tidak boleh ada 
yang pantas atau patut buat dipertuhankan. Pula nama 
Tuhan selain Allah, wajib tidak ada. Jika masih ada sedikit 
saja kepercayaan selain-Nya, harus segera dikikis habis. 
Inilah yang disebut kepercayaan monoriteisme. Yakni hanya 
percaya pada “satu Tuhan”. 

Keesaan Allah sebagai Tuhan (rabbun) bukanlah seperti 
sebuah sapu lidi, yang kenyataannya terdiri dari batang lidi 
yang diikat menjadi satu, sedang antara lain, masih terpisah 
sendiri-sendiri. Tidak sama dengan  batang rokok yang 
kenyataannya terdiri dari selembar kertas, tembakau dan 
cengkeh, yang kalau dipisahkan satu dengan lain tidak lagi 
bernama sebagai rokok.  Masing-masing mempunyai sifat 
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tersendiri. Tidak sama dengan selembar kertas yang diolah 
dari beberapa unsur menjadi satu dan terpadu. Jadi, keesaan 
Allah tidak terdiri dari beberapa benda yang disatukan, baik 
bisa dibagi-bagi atau sebatang lidi yang dapat dipotong –
potong. Disinilah kelainan Allah dengan semua makhluk 
yang terdapat dialam ini. Dalam ilmu aqaid, sifat itu dkenal 
dengan istilah “mukhalafah li al-hawadisi berbeda dengan 
sesuatu yang bersifat baru”.1) 
 Ilmu Tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang 
cara-cara menetapan ‘aqidah agama dengan 
mempergunakan dalili-dalil yang menyakinkan, baik daili-
dalil itu merupakan dalil naqli, daLil ‘aqli ataupun 
wijdani(perasaan halus) 
 Dinamakan ilmu ini dengan Tauhid, adalah karena 
pembahasan-pembahasannya yang paling menonjol ialah : 
“pembahasan tentang ke-Esaan Allah yang menjadi sendi 
asasi agama Islam, bahkan sendi asasi bagi segala agama 
yang benar yang telah dibawakan oleh para Rasul yang 
diutus  Allah”. 
 Allah S.W.T berfirman :  

           

          

  “dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum 
kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: 
"Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan 
Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku". 
(Surat al-binyaa Ayat 25) 
 

 Ilmu ini dinamakan juga dengan ilmu Kalam, 
sedang ulama-ulama yang mempertanyakannya dinamakan 
mutakallimin, atau Ulama Kalam. 
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 Adapun sebab penamaan Ilmu Tauhid sebagai  ilmu 
kalam adalah :  
a. Karena promblema-problema yang diperselisihkan para 

Ulama-ulama Islam dalam ilmu ini, yang menyebabkan 
ummat islam terpecah dalam beberapa golongan, ialah 
masalah kalam Allah yang kita bacakan (Al Qur’an), 
apakah dia makhluk diciptakan atau qadim, bukan 
diciptakan. 

b. Materi-materi ilmu ini adalah merupakan teori-teori 
(kalam); tak ada di antaranya yang diwujudkan ke dalam 
kenyataan atau diamalkan dengan anggota. 

c. Ilmu ini, di dalam dia menerangkan cara atau jalan 
menetapkan dalil untuk pokok-pokok ‘aqidah, serupa 
dengan nama yang sama maknanya dengan mantiq yaitu 
: kalam. 

d. Ulama-ulama muta-akhkhirin menyatakan dalam ilmu 
ini masalah-masalah yang tidak diperkatakan oleh 
Ulama salaf, seperti penta’wilan ayat-ayat mutasyabihah, 
pembahasan tentang pengertian qadla’, tentang kalam 
dan lain-lain. Karenanya dinamailah ilmu ini dengan 
ilmu kalam. Lantaran itulah istilah Ilmu kalam baru 
terkenal di masa ‘Abbasiyah sesudah terjadi banyak 
perdebatan, pertukaran fikiran dan bercampur masalah-
masalah Tauhid dengan promblema-promblema 
falsafah, seperti memperkatakan”maddah (materi)”, 
susunan tubuh, hukum-hukum jauhar (zat), sifat dan 
lain-lain. 

Asy Syahratani  berkata : “Kitab-kitab falsafah dipelajari oleh 
tokoh-tokoh mu’tazilah, ialah : diketika  Al-ma’mun  
menterjemahkan kitab-kitab filsafat dalam bahasa arab, 
maka bercampurlah jalan-jalan yang ditempuh oleh ulama-
ulama kalam dan lahirlah suatu ilmu yang berdiri sendiri 
diantara ilmu-ilmu yang lain dan dinamakan dengan : “Ilmu 
Kalam”. 
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 Dalil-dalil yang menyakinkan ialah : dalil-dalil yang 
menimbulkan keyakinan kepada mad-lulnya; karena dali-
dalil itu, berdasar beberapa pendahuluan yang mudah 
ditangkap akal, tanpa memerlukan pemikiran”. Dalil-dalil 
itulah yang merupakan ma’rifah-ma’rifah yang diperoleh 
manusia.2) 
 Ilmu Tauhid menurut arti  logat (etimologi) ialah 
“ilmu” artinya pengetahuan, sedangkan tauhid berarti 
menyatukan, meninggalkan, mengesakan, menganggap satu. 
 Adapun pengertian menurut istilah (terminologi) 
Ilmu Tauhid ialah suatu ilmu yang menerangkan tentang 
sifat-sifat Allah yang wajib diketahui dan dipercayai. 
Dengan ringkas dapat disimpulkan : ilmu mengenai Allah. 
 Sudah menjadikan kelazimkan dalam ilmu tauhid 
dibahas mengenai rukun-rukun iman yang enam dan lain-
lain perkara gaib yang membatasi diri dalam masalah 
ketuhanan saja tanpa menerangkan rukun-rukun Iman yang 
lainnya. 
 Dengan demikian sebutan “Ilmu Tauhid” diambil 
dari tujuhannya yang paling utama, yaitu meng-Esakan 
Tuhan, baik zat, sifat-sifat maupun perbuatan-Nya tanpa 
sekutu bagi-Nya. 
 Ma’rifah artinya pengenalan atau mengenal. Ilmu 
Ketuhanan dalam Islam adakalanya juga disebut “Ilmu 
Ma’rifah”, karena ilmu ini membahas hal pengenalan 
kepada Allah (ma’rifatullah) antara lain mengenal sifat-sifat-
Nya yang wajib, dan yang jaiz, demikian juga sifat-sifat 
mustahil bagi-Nya dan lain-lain ma’rifah yang diperintahkan 
oleh Allah untuk dipercaya. 
 Di antara ulama adapula yang memberikan sebutkan 
Ilmu Ketuhanan ini dengan istilah “Ilmu qala”. “Kalam” 
menurut arti loghatnya saja ialah : omongan atau perkataan. 
Adapun yang menjadi pertimbangan mengapa disebut 
“Ilmu Kalam” ada beberapa hal : 
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1. Dalam membahas masala-masalah Ketuhanan tidak 
lepas dari pada dalil – dalil aqli sesuai dengan garis-garis 
logika (mantiq) dimana pengidangannya melalui 
perkataan (kalam) yang jitu dan tepat. Ahli-ahli ilmu 
kalam adalah orang-orang yang ahli dalam berbicara 
mengemukakan argumentasi dalam persoalan yang 
dibahasnya. 

2. Persoalan yang penting yang ramai diperincangkan pada 
masa-masa pertama islam, terutama diawal 
pertumbuhan Ilmu Kalam ialah firman Allah (Kalam 
Ilahi), yaitu Al-Qur’an, apakah Kalam Allah itu baharu  
atau qadim? 
Sebagain ta’rif (defenisi) yang dikemukakan oleh ulama 
ialah : 

         
    

 “ Ilmu Kalam ialah suatu ilmu yang membahas tntang 
aqidah dengan dail-dalil aqliah (ilmiyah) dan sebagai perisai 
erhadap segala tantangan  dari kaum penantang.” 
 

B. Aqidah  
Aqidah artinya: Simpulan, yakni kepercayaan yang 

tersimpul dihati. Aqaid adalah Jama’ dari aqidah. I’tiqad 
berarti kepercayaan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan 
bahwa perkataan: aqaid, i’tiqad adalah kepercayaan 
(keimanan) yang tersimpul dalam hati. 

Ilmu Tahuid terkadang disebut juga “ilmu Aqaid” 
dan Ilmu I’tiqad”, karena ilmu ini membahas masalah-
masalah yang berhubungan dengan keyakinan yang terpatri 
dalam hati. 
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Prof T.M. Hasbi As-shiddieq dalam bukunya “ 
Sejarah an Pengantar Ilmu tauhid/ ilmu Kalam “ hal 42 
mengutarakan mudhlu aqidah sebagai berikut: 

“pokok pembicaraan ilmu Tauhid, ialah aqidah yang 
diterangkan dalil-dalilnya. Dimaksudkan dengan aqidah 
ialah “pendapat dan fikiran atau anutan yang mempengaruhi 
jiwa manusia, lalu menjadi sebagai suatu suku dari manusia 
sendiri, dibela dan dipertahankan dan dii’tiqadkan bahwa 
hal itu, adalah benar , harus dipertahankan dan 
dikembangkan”. 

Mengenai arti aqidah, dalam hal 49 dari  buku 
tersebut di atas prof Hasbi Ash-shiddieqy mengemukakan : 

“Aqidah menurut bahasa ketentuan bahasa (bahasa Arab), 
ialah: Sesuatu yang dipegang teguh dan terhunjam kuat didalam 
lubuk jiwa dan tak dapat beralih daripadanya.” 

 
Penulis-penulis barat, banyak menggunakan 

sebutkan ‘theology Islam’ mengenai Ilmu Kalam. 
Dari segi etymology (logat) maupun dari segi 

terminology (istilah), “Theaology” terdiri dari perkataan 
“Theos” yang berarti “Tuhan”, dan “logos” yang berarti 
“Ilmu”. Jadi “Theology” berarti “Ilmu tentang Tuhan” atau 
Ilmu Ketuhanan”. 

Dalam Encylopaedia Everyman’s menyebutkan 
tentang Theology sebagai berikut: ‘ Science of religion, 
dealing therefore with God,  and man in his relation to God 
(Pengetahuan tentang agama, yang karenanya membahas 
tentang Tuhan dan manusia dalam pertalian dengan Tuhan). 

 Collins dalam kamus “New English Dictionary” 
mengemukakan tentang Theology. “the science which treats 
and phenomena of religion, and the relation between God 
and men” (Ilmu yang membahas fakta-fakta dan gelaja-
gejala agama dan hubungan – hubungan anatara Tuhan dan 
manusia). 
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Tetapi pendapat-pendapat tersebut ada yang 
memandangnya kurang tepat, karena seorang ahli Theology 
dapat melakukan penyelidikan secara bebas tanpa terikat, 
oleh sesuatu agama. Karena hubungan itu memandang lebih 
tepat kalau dikatakan bahwa Theology dapat dihayati oleh 
agama (revealed theology) dan dapat juga tidak bercorak 
agama tetapi bercorak filsafat (natural theology atau 
philosophicaltheology). 

Untuk mengetahui lapangan pembahasan secara 
khusus biasanya perkataan “theology” dikaitakan dengan 
keterangan kualitas , misalnya theology filsafat, theology 
masa kini, theology Islam dan lain-lain. Tegasnya, Theology 
adalah ilmu yang membahas masalah ke-Tuhanan dan 
pertaliannya dengan manusia, baik disandarkan kepada 
wahyu (reveled theology) maupun disandarkan kepada 
kepada penyelidikan akal fikiran (ralional theology). 

Dari sinilah kemudian mereka menyebutkan Ilmu 
Ketuhanan YME dalam Islam dengan perkataan “Moslem 
Theology” antara lain penulis-penulis tersebut di bawah ini : 
1. Tritton, dalam bukunya yang berjudul: “Moslem 

Theology” 
2. Macdonald, dalam bukunya: “Development of moslem 

Theology, Jurisprudence and Constitutional Theology”. 
3. A.J. Wensinck, dalam bukunya: Los preuves de 

L’existence de dieu dans la theologie musulmane.” 
4. L. Gardet dan M.M. Anawati dalam bukunya: 

“Introducation a la theology musulmane”. 
5. G.Dugat: “Histoire der philosopnes et des theologien 

mululmane”. 
6. M.J. Muller, “Philosophie und Theology von Averroes” 
7. Dalam Pembahasan-pembahasan ahli-ahli ketimuran, di 

Encyclopedia ataupun lainnya, selalu digunakan 
Theology (Islam) untuk Ilmu Kalam.  
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Dalam pada itu segolongan Pula ulama 
menyebutkan ilmu tersebut dengan nama “ Ilmu Sifat 
Duapuluh”. Disebut demikian, karena sifat-sifat 
Ketuhanan yang wajib ada pada Tuhanitu ada dua puluh 
banyaknya itulah yang menjadi pokok pembahasan.3) 
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II 
PERTUMBUHAN DAN 

PERKEMBANGAN 
ILMU TAUHID/ 
AQIDAH ISLAM 

 
 
 
A. Sejarah singkat pertumbuhan Ilmu Tauhid 
1. Sebelum Nabi Muhammad SAW. 

Sejarah menunjukkan bahwa pengertian manusia 
tentang ketuhanan Yang Esa itu sudah tua sekali. Dari 
sejarah perkembangan fikiran manusia terhadap Ketuhanan. 
Kita pelajari timbulnya pelbagai macam fikiran dan 
pendapat mengenai Ketuhanan. Di antaranya ada yang 
menganut kepercayaan bahwa Tuhan itu Maha Esa 
(monotheisme), ada yan berpendapat bahwa Tuhan itu 
identik dengan alam (pantheisme). Dan ada pula yang 
berpendapat adanya Tuhan (atheisme). 

Manakala kita kembali menelaah Al-Qur’anul karim, 
maka disanalah kita memperoleh keterangan yang jelas 
dengan arumentasi fikiran dan tanggapan yang keliru, 
meluruskan aqidah  kepada pendapat yang benar dan tepat 
dalam masalah Ketuhanan. 
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Sejak Nabi Adam a.s., sejak itu telah diketahui 
adanya manusia yang menyakini dan mempercayai adanya 
Allah Yang Maha Esa, pencipta alam ini. Kemudian apa 
yang dianatara oleh para Nabiyullah sesudah Adam a.s. 
misalnya nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Ya’qub, nabi Musa, 
dan lain-lainnya pada prinsipnya sama dengan aqidah 
Tauhid yang antarkan oleh Nabi Adam a.s. yakni 
mengajarkan adanya Allah yang tunggal. Dengan demikian 
terdapat suatu terdapat garis lurus sejak nabi Adam a.s 
sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang memengangi 
satu kepercayaan yang tunggal. Itulah aqidah karena 
penggantian zaman atau tempat dan tdak pula berganti-
ganti karena perbedaan golongan atau masyarakat. 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an: 

          

          

          

                 

“ Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang 
telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada 
Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah 
kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang 
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik 
kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi 
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.
  (Surat Asy Syuura Ayat 13) 
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Seorang ahli Sosiologi dan Ethnologi jerman yang 
terkenal, Mueller, menyatakan bahwa agama asli tiap-tiap 
bangsa di dunia ini bukanlah agama syirik (Polytheisme) 
yang mengajarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Apa yang dikemukakan oleh sarjana tersebut sejalan 
dengan keterangan agama yang menyatakan bahwa ajaran 
Tauhid itu adalah ajaran yang Haq. Timbulnya kemusyirikan 
(polytheisme) dan ajaran serba tuhan (pantheisme) pada 
hakikatnya adalah penyelengan fikiran dan keyakinan dari 
rel kebenaran. Oleh karena itu para rasul selalu berjuang 
menghadapi golongan musyrikin dan golongan atheis yang 
menyeleng dari ajaran Tauid yang benar. 

Bepata Ibrahim berjuang keras menghapuskan 
berhala, ehingga ia dihukum bakar, namun Tuhan 
menyelamatkannya. Batapa Musa menghadapi Fir’aun yang 
mengaku dirinya sebagai Tuhan dan beta nabi Isa 
menghadapi pula golongan yang menyeleng dari garis 
kebenaran. Mereka mempunyai landasan yang saa sebagai 
Nabi dan Rasul Allah sebagaimana dinyatakan oleh 
Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya: 

           .
 .  

“Para Nabi itu adalah saudara seayah, ibu syareanya 
berlain-lainan, sedangkan asal dan pokok agamanay satu.” 
(Muttafaq alaih) 
 

2. Zaman Nabi Muhammad S.A.W. 
Betapa kerusakan aqidah di zaman jahiliyah yakni 

masa sebelum kebangkitan Rasulullah Muhammad s.a.w. 
pada zaman itu bangsa Arab pada umumnya menganut 
syirik. Di antara mereka ada juga yang mengaku sebagai 
pengikut Rasul-rasul yang terdahulu seperti penganut 
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Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa dan penganut 
Nasrani yang mengaku mengikuti Nabi Isa, namun 
pengertian-pengertian mereka telah menyimpang dari ajaran 
Rasul-rasul  yang sebenarnya, sehingga mereka pun 
terjerembab kepada faham syirik.  

Dalam keadaan aqidah yang rusak itulah Tuhan 
mengutus Rasul yang terakhir Nabi Muhammad s.a.w. 
untuk menjebolkan kebathilan dan menegakkan kebenaran: 

         
    .  

“Dialah (Allah) yang mengutus Rasul-Nya dengan 
membawa petunjuk dan agama kebenaran, supaya 
ditempatkannya agama itu diatas dari segala agama, 
sekalipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya”.  
 (Surat al-bara’ah : 33) 
 
Banyak agama yang lebih dahulu datangnya daripada 

agama yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w., namun 
dalam kecepatan perkembangannya telah memperhatikan 
kemajuan dan kepesatan yang unggul. 

Rasulullah telah menumpahkan keringat perjuangan 
yang sebanyak-banyaknya dalam membangun ummat dan 
mengisinya dengan aqidah Tauhid. Begitu beliau mendapat 
tugas kerasulan dari  Allah, maka yang pertama-tama sekali 
yang dibinanya adalah “bangunan Tauhid” atau “benteng 
aqidah”. Bangunan Tauhid inlah sebagai bangunan moril 
yang menjadi basis pendorong bagi kemajuan bidang-
bidang pembangunanya. 

Sekalipun di zaman itu belum dilaksanakan 
pembangunan dengan bangunan – bangunan megah yang 
artistik, tetapi tidak disangkal bahwa aqidah Tauhid itu telah 
menjadi motivasi bagi pembangunan dalam segala bidang 
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pada zaman kemudiannya. Kebangunan moril elah 
melahirkan kebangunan pisik material. Hal mana telah 
melahirkan bahwa sejarah-sejarah Islam elah menjadi 
“imam” dan “mahaguru” alam peradaban dunia dan 
memegang peranan penting bagi pembangunan dunia 
modern. Sesungguhnya mereka dapat berbuat banyak, 
karena hati nuraninya didorong oleh iman dengan hasrat 
yang besar ingin mengabdikan ilmunya dalam berta’abbud 
kehadirat Allah SWT. 

Pada zaman nabi Ibrahim a.s., bangsa Arab pernah 
menganut aqidah Tauhid, berkat perjuangan Rasul tersebut 
dengan segala kesabaran, negeri Mekkah pernah menjadi 
sentrum kegiatan agama dan Baitullah sebagai tempat 
berhimpun ummat Tauhid dalam melaksanakan ibadah 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Negeri aman dan sentosa di 
bawah perlindungan Tuhan. Namun beberapa waktu 
berlalu, lahirlah generasi yang menyeleweng  aqidah Tauhid 
dengan menodai Baitullah dengan berhala-berhala. Dalam 
keadaan inilah bangsa Arab khususnya penduduk Mekkah 
menjadi rusak aqidah dan akhlaqnya dan kerusakan itu 
bertambah jauh menjelang kebangkitan Rasulullah 
Muhammad s.a.w. 

Pada puncak keruksaan aqidah itulah, Allah yang 
Maha Pemurah dan Penyayang mengirimkan utusan-Nya 
yang terakhir, Nabi Muhammad s.a.w. kebangkitan 
Rasulullahs.a.w. telah sukses merehablitir kepercayaan 
kembali kepada garis  keimanan dan Tauhid. 

Di antara kepercayaan bangsa Arab pada Zaman 
jahiliyah ialah sebagai berikut: 
a. Penyembahan kepada malaikat, dengan prasangka 

bahwa malaikat itu adalah putri-putri Tuhan. 
Kepercayaan yang bathil ini dibantah dalam al-Qur’an: 
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“Maka tanyakah kepada mereka, apakah (patut) bagi 
Tuhanmu mempunyai anak-anak perempuan, sedangkan 
untuk ereka anak-anak laki-laki? Atau adakah kami 
jadikan malaikat itu perempuan sedangkan (kejadian itu) 
mereka saksikan? 
Ketahuilah, sesungguhnya mereka berkata dengan kedustaan 
mereka (bahwa),Allah telah beranak, dan sesungguhnya 
mereka itu orang-orang yang berdusta” .       (Surah Ash-
shaffat 149-152)   

  
b. Penyembahan kepada jin, ruh dan hantu, dengan 

persangkaan bahwa makhluk-makhluk halus tersebut 
mempunyai kekuasaan. Kepercayaan ini dibatalkan oleh 
ketengan Al-Qur’an dalam surat Al-Jin yang 
menerangkan jin-jin itu makhluk biasa yang mempunyai 
kekurangandan kelemahan juga. Di anatara jin-jin itu 
ada yang baik dan ada yang jahat serta mereka tidak 
mengetahui barang yang ghaib. 

c. Penyembahan kepada bintang-bintaang, bulan dan 
matahari, karena mereka menganggap bintang-bintang, 
bulan dan matahari mempunyai kekuasaan mengatur 
alam iniserta mendatangkan hujan dan kemarau. 
Kesalahan pendirian ini diralat oleh Allah dalam Al-
Qur’an : 
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  "       "  
“ dan sebagaian dari keterngan-keterangan-Nya, ialah malam 
dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud 
memuja kepada  matahari dan bulan, tetapi sujudlah kepada 
Allah yang menciptakan semuanya, kalau kamu benar-benar 
menyembah-Nya”.  
( Surat Ha-mim As-Sajadah : 37) 

 
d. Penyembahan kepada berhala-berhala dan patung-

patung yang mereka buat dari kayu, batu, logam dan 
sebagianya dengan alasan sebagai perantara-perantara 
kepada Tuhan. Pendirian mereka ini dihapuskan oleh 
Al-qur’an : 

          

            

            

      

“ Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih 
(dari syirik). dan orang-orang yang mengambil pelindung selain 
Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan 
supaya mereka mendekatkan Kami kepada Allah dengan 
sedekat- dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan 
di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. 
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Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang 
pendusta dan sangat ingkar”  
(Surat Az-Zumar ayat: 3) 

 
e. Percaya kepada tahyul-tahyul dan tkang tenung (tukang 

ramal nasib). Untuk mengikis habis kebiasaan-kebiasaan 
ini Rasulullah s.a.w menandaskan : 

            
   ."  " 

“ Barangsiapa yang datang tenung tukang tenung menanyakan 
sesuatu niscaya tidak diterima sembahyangnya empat puluh 
malam.”  
( Riwayat muslim ) 
 

f. Percaya kepada kesaktian benda –benda seperti tangkal-
tangkal (azimat) dan sebagainya. Dalam hubungan ini 
rasulullah s.a.w. menandaskan :  

        ".    
                        ."  

“Sesungguhnya jampi-jampian, tangkal-tangkal dan tiwalah-
tiwalah itu adalah kemusyrikan.” ( Riwayat Ibnu majah dan 
Al-Hakim) 
 

Berbicara mengenai masalah sifat-sifat Allah sering 
menjadi pembahasan ahli-ahli Ilmu Kalam pada zaman 
kemudian, maka pada zaman Nabi, tidaklah menjadi 
perbincangan yang jauh, karena seandainya sahabat-sahabat 
Nabi memperoleh kemusykilan pengertian dalam satu 
masalah. Langsung menanyakan hal itu kepada Nabi s.a.w. 
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 Dengan dalil-dalil yang jelas dalam Al-Qur’an 
mereka terima sebagai aqidah dan tidak terlalu jauh 
memperbincangkannya dalam penafsiran yang berbeda-
beda seperti apa yang dialami oleh para ahli-ahli ilmu kalam. 
(mutakalimin) di kemudian hari. 

 
3. Zaman Khulafaur rasyidin 

Boleh dikatakan dalam Zaman Khulafaur-rasyidin 
ummat Islam masih tetap berpegangan teguh kepada 
pangkal aqidah yang diwarisi dari zaman Nabi s.a.w. 
pembahasan aqidah secara ilmiah belum menonjol 
disebabkan karena kesibukan menghadapi musuh dalam 
mempertahankan keutuhan persatuan ummat. 

Tidak terjadi prbedaan aqidah di antara ummat Islam, 
dan karena itu mazhab-mazhab ilmu kalam pun belum ada. 
Mereka membaca dan memahamkan Al-qur’an tanpa 
mencari ta’wil bagi ayat-ayat yang mereka baca. Mereka 
menshifatkan Allah menurut apa yang Allah shifatkan 
sendiri sepanjang keterangan  Al-qur’an. Mereka 
mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi 
kebesaran dan kesucian-Nya. Jika mereka bertemu dengan 
ayat-ayat yang mutasyabih, mereka mengimaminya dengan 
menyerahkan penta’wilannya kepada Allah. 

Pada masa Khalifah Usman bin Affan, terjadilah 
kekacauan politik dimana khalifah terbunuh tanpa melalui 
saluran hukum. Di situlah mulai timbul bibit perpecahan 
dan golongan partai yang masing-masing beerusaha 
mempertahankan pendirian dengan perkataan dan usaha. 

Keadaan tersebut membuka pintu kearah penta’wilaan 
nash-nash Al-Qur’an dan Hadits. Sejak itulah mulailah 
babak baru pertumbuhan Ilmu Tauhid dimana 
perbincangan dalam masalah aqidah dengan segala 
problematikanya kian subur, meluas dan membesar dalam 
zaman Bani Umaiyah. 
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4. Zaman Bani Umaiyah. 
Dalam zaman Bani Umaiyah ini, 
agak berubahlah sitasi d 

An kondisi. Selain karena pertikaian partai dan golongan 
bertambah ramai, juga karena adanya pemeluk-pemeluk 
agama lain masuk kedalam Islam yang jiwanya tetap 
dipengaruhi oleh unsur-unsur kepercayaan yang pernah 
mereka anut. Kebebasan berbicara mendorong pula 
timbulnya kebebasan mengemukakan argumentasi masing-
masing. 
 Masalah “ Qadar “ yang dulunya dibatasi 
pembahasan mulai diungkapkan kembali secara bebas. 
Maka timbullah golongan qadariah yang disponsori oleh 
Ma’bad Al-juhainy (wafat th. 80 H) yang mengemukakan 
thesisnya tentang “ kebesan berbuat dan memilih tanpa 
campur tanggan Tuhan dalam perbuatan manusia”. Dari 
thesis ini, mucul pula golongan Jabariah yang disponsori 
oleh Jaham bin safwan sebagai anti thesis yang 
mengemkakan aqidah yang dianutnya bahwa  manusia itu 
serba terpaksa (majbur) dalam segala tindakannya. 
 Pada akhir abad pertama hijriyah, muncul golongan 
khawarij membentuk suatu mazhab sendiri yang 
menonjokan pendapat: orang yang mengerjakan dosa besar 
itu kafir. Sedangkan Hasan Al-bishri (wafat th.110H) 
berpendapat bahwa orang yang mengerjakan dosa besar itu 
adalah fasiq, tidak keluar dari lingkaran mukmin (tidak 
kafir). 
 Dalam waktu itu tampil Washil bin Atha’, murid 
Hasan Albishri, membantah pendapat gurunya dengan 
mengatakan orang yang mengerjakan dosa besar itu berada 
di antara dua martabat. Karena Washil bin Atha’ 
mengasingkan diri dari majelis gurunya Hasan Al-Bishri 
atau dari pendapat umum, maka dinamakanlah golongannya 
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dengan sebutan “Al-Mu’tazilah”, golongan orang yang 
mengasingkan diri. 
 Pada akhir masa ini, Washil bin Atha’ telah dapat 
menyusun dasar-dasar ilmiyah bagi mazhab mu’tazilah dan 
jalan-jalan mengajak masyarakat mengikuti ajarannya. Dia 
melaksanakan missinya keseluruh pelosok dengan segenap 
tenaga dan kecakapan hingga sampailah pengembangannya 
ke khurasan di sebelah timur, ke Maroko sebelah barat, ke 
Amerika sebelah utara dan ke Yaman sebelah selatan.  
 Menurut keterangan seorang ahli tarikh, Al-Maqrizi 
(766-845H). Washil bin Atha’ telah menyusun kitab Tauhid 
yang judul “Kitabul Tauhid”, “Kitabul bainal Manzilatain”, 
“Kitab Al-Futaya”. Dengan demikian masa ini adalah masa 
dimulainya usaha menyusun kitab dalam ilmu kalam, 
sekalipun kitab-kitab itu telah dibawa oleh arus Zaman dan 
tidak ada yang sampai ketangan kita. 
 Demikianlah situasi agak berbeda dengan khulafaur 
rasyidin dan malahan kian jauh dibandingkan dengan zaman 
Nabi s.a.w. 

 
5. Zaman Bani Abbas 

Salah satu ciri daripada Zaman Bani Abbas ialah 
dikembangkannya penterjemahan buku-buku filsafat 
Yunani. Cendekiawan Islam mulai tertarik memperlajari 
filsafat Yunani dan mencoba mengetrapkan motede-
motedenya ke dalam Ilmu kalam. 
 Sebagai golongan yang banyak memakai metode 
filsafat ialah Mu’tazilah dalam usahanya mempertahankan 
agama. Dengan jalan ini, maka ilmu kalam yang kian 
tumbuh diperlukan pula oleh filsafat, sehingga menpunyai 
warna baru. 
 Pada masa ini, ahki-ahli Ilmu Kalam 
mengembangkan keahlian mereka dengan menulis sejumlah 
kitab. 
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 Amr bin Ubaid Al-mu’tazili (80-144 H) seorang 
ulama Mu’tazilah mengarang “Arradu alal qadariyah” dan 
sebuah lagi kitab tafsir.  
 Hisyam bin Al-Hakam Asy-Syi’i (wafat 140 H), 
seorang ulama syi’ah yang terkenal menulis sebuah kitab 
yang menolak faham Mu’tazilah. Sementara itu, Abu 
Hanifah menyusun sebuah kitab berjudul  “Al-Alim wal 
Muta’allim” dan kitab “Fiqhul Akbar” yang 
mempertahankan aqidah ahlus Sunnah. Asy-Syafi’i juga 
mengarang kitab "Fighul Akbar” yang berhubungan dengan 
Ilmu Kalam. 
 Oleh karena golongan Mu’tazilah cukup ulet di 
dalam mengembangkan pendapatnya, maka banyaklah 
khalifah Bani Abbas yang mengikutinya, dianataranya, Al-
Mu’tashim, dan Al-Watsiq. Pada masa itulah Mu’tazilah 
mencapai puncak kejayaannya. 

 
6. Zaman sesudah Bani Abbas 

Mazhab Asy’ar, boleh dikatakan mazhab yang paling 
berkembang pesat keseluruh pelosok dunia. Tak ada 
mazhab lain lagi yang sanggup menyalahinya kecuali 
mazhab salaf yang disponsor oleh Imam Ahmad bin 
Hambal. 

Pendirian mazhab salaf ini ialah menentang urusan 
yang berlebih-lebihan dari pihak-pihak yang mencampur 
baurkan filsafat dengan Ilmu Kalam atau menentang 
uasaha-usaha yang nemasukan prinsip-prinsip filsafat ke 
dalam aqidah Islam. Mazhab ini beriman sebagaimana yang 
tersebut dalam Al-qur’an dan Hadits tanpa ta’wil-tawilan. 

Pada permulaan abad ke VII Hijriah, tampilllah di 
Damaskus seorang ulama besar bernama Taqiyuddin Ibnu 
Taimiyah (661-728H) yang membela pendirian salaf 
(sahabat, tabi’in dan iman-iman mujtahid) dan membantah 
pendirian-pendirian golongan Asy’ariyah dan lain-lain 
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golongan yang dipandangnya banyak membuat bid’ah 
dalam aqidah dan ibadat. Pendirian yang keras dari Ibnu 
Taimiyah ini sudah tentu banyak menimbulkan pro dan 
kontra. 

Jalan yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah tersebut 
dilanjutkan oleh muridnya yang terkemuka, yaitu: Ibnu 
Qayyimil Jauziyah (691-751H). 

Setelah berlalu masa ini, timbullah suatu masa 
kemunduran dalam Ilmu Kalam karena lemahnya daya 
kretif mempelajari Ilmu ini dengan saksama. Penulis-penulis 
kebanyakan hanya mengulas makna-makna lafaz dan ibarat 
dari kitab-itab peninggalan lama yang menjelma dalam 
pelbagai kitab syarah. 

Menjelang abad ke 20 Masehi, barulah tampil 
kembali gerakan ilmiyah dalam Islam yang membangun 
kembali pemikiran Islam yang disponsori oleh Jamaluddin 
Al-Afgani (1254-1315H), Muhammad Abduh (1265-1323H) 
dan assayyid Rasyid Ridla (1282-1354 H) . ketiga ulama ini 
dipandang amat besar jasanya dalam membangun kembali 
ilmu-ilmu agama dan timbullah jiwa baru dengan 
memerangi taklid buta yang merantai dunia Islam pada 
waktu itu. Kebangunan aqidah Islam yang disponsorinya 
ternyata membangunkan juga ummat Islam dari 
ketidurannya yang beberapa waktu lamanya dijajah oleh 
bangsa-bangsa Eropa. 

Kebangunan aqidah Islam telah merangsang pula 
kebangunan politik yang mendorong ummat Islam berjihad 
melawan penjajah hingga mereka berhasil mencapai 
kemerdekaannya, sejak dari Maroko hingga ke Marauke. 

Pengaruh kebangunan aqidah Islam dalam periode 
modern ini ternyata besar sekali peranannya yang ditandai 
dengan lahirnya organisasi-organisasi Islam Internasional, 
termasuk KTT negara-negara Islam. Ummat Islam kian 
berangsur meraih kembali “mahkota kemuliaannya” yang 
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pernah luput dari tangannya dan menjadilah mereka sebagai 
ummat yang disegani dan diperhitungkan oleh ummat –
ummat lainya. Mereka bangun merenggut pialakemuliannya 
kareana motivasi aqidah Tauhid. 
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III 
PANDANGAN EMPAT 

IMAM MAZHAB 
TENTANG AQIDAH 

 
 
 

Aqidah Imam Empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, 
dan  Ahmad. Adalah yang diturunkan oleh al-Qur’an dan 
Sunnah Nabi, sesuai dengan apa yang terjadi pegangan para 
sahabat dan tabi’in. Tidak ada perbedaan diantara mereka 
dalam masalah ushuluddin. Mereka justru sepakat untuk 
beriman kepada sifat-sifat Allah, bahwa al-Qur’an itu dalam 
Kalam Allah, bukan makhluk dan bahwa iman itu 
memerlukan pembenaran dalam hati dan lisan. 

Mereka juga mengingkari paran ahli kalam, seperti 
kelompok Jahmiyah dan lain-lain yang terpengaruh dengan 
filsafat Yunani dan aliran-aliran kakam, Syaikhul Islam 
Imam Ibnu Taimiyah menuturkan, “... Namun rahmat Allah 
kepada hamba-Nya menghendaki, bahwa para imam yang 
menjadi panutan umat, seperti imam madzahab empat dan 
lain-lain, mereka mengingkari para ahli kalam seperti 
kelompok Jahmiyah dalam masalah al-Qur’an. Dan tentang 
beriman kepada sifat-sifat Allah. 

Mereka sepakat seperti keyakinan para ulama salaf, 
di mana antara lain, bahwa Allah itu dapat dilihat di Akhirat, 
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al-Qur’an adalah kala Allah bukan makhluk, dan bahwa 
iman itu memerlukan pembenaran dalam hati dan lisan . 

Imam Ibnu Taimiyah juga menyatakan para imam 
yang masyhur itu juga menetapkan tentang adanya sifat-sifat 
Allah. Mereka mengatakan bahwa al-Qur’an itu Kalam 
Allah bukan Makhluk. Dan bahwa Allah itu dapat dilihat di 
Akhirat. Inilah madzhab para Sahabat dan Tabi’in, baik 
yang termasuk ahlul Bait dan yang lain. Dan ini juga 
madzhab para imam yang banyak penganutnya, seperti 
Imam Malik bin Anas, Imam ats-Tsauri, Imam al-Laits bin 
Sa’ad, Imam al-Auza’i, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i 
dan Ahmad. 

Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang aqidah 
Imam Syafi’i dan aqidah para ulama salaf seperti Imam 
Malik, Imam ats-Tsauri, Imam al-Auza’i, Imam Ibnu al-
Mubarak, Imam Ahmad bin Hambali, dan Imam Ishaq bin 
Rahawaih adalah aqidah para imam panutan umat yang lain, 
seperti Imam al-fudhail bin ‘lyadh, Imam Abu Sulaiman ad-
Darani, Sahl bin Abdullah ait-Tusturi, dan lain-lain. Mereka 
tidak berbeda pendapat dalam Ushuluddin (masalah 
Aqidah). Begitu pula Imam Abu Hanifah, Aqidah tetap 
beliau dalam masalah tauhid, qadar, dan sebagainya adalah 
sama dengan aqidah para imam tersebut diatas. Dan aqidah 
para sahabat dan Tabi’in, yaitu sesuai dengan apa yang 
dituturkan oleh al-qur’an dan Sunnah. 

Aqidah inilah yang dipilih oleh al-‘Allamah shidiq 
Hasan Khan, dimana beliau berkata: “Madzhab kami adalah 
madzahab ulama salaf, yaitu menetapkan adanya sifat-sifat 
Allah tanpa menyerupakan-Nya dengan sifat kekurangan , 
tanpa ta’thil (meniadakannya makna dari ayat-ayat yang 
berkaitan dengan sifat-sifat Allah). Madzhab tersebut adalah 
madzahab imam-imam dalam Islam, seperti Imam Malik 
bin Anas, Imam Syafi’i, Imam ats-Tsauri, Imam Ibnu al-
Mubarak, Imam Ahmad dan, lain-lain. Mereka tidak 
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berbeda pendapat dalam masalah ushuluddin. Begitu pula 
Imam Abu Hanifah, beliau sama aqidahnya dengan para 
imam diatas, yaitu aqidahnya yng sesuai dengan apa yang 
dituturkan oleh al-qur’an dan as-Sunnah. 

 
A   Aqidah Imam Abu Hanifah 
1 Pendapat  Imam Abu Hanifah tentang Masalah Tauhid  

Aqidah beliau tentang tauhid (pengesaan Allah) dan 
tentang tawassul syar’i serta kebatilan tawassul bid’i. 
a. Imam Abu Hanifah berkata:”Tidak pantas bagi 

seseorang untuk berdo’a kepada Allah. Adapun do’a 
yang diizinkan dan diperintahkan adalah keterangan 
yang terambil dari firman Allah: 

          

           

“ hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah 
kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan 
tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran 
dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan 
mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.”  
(al-A’raf: 180) 

b. Imam Abu Hanifah berkata : “ Makruh hukumnya 
seeorang berdo’a dengan mengatakan ; saya mohon 
kepadamu berdasarkan hak sifulan, atau berdasarkan 
hak Nabi-Mu, atau berdasarkan hak al-Bait al-Haram 
dan al-Masy’ar al-Haram. 

c. Imam Abu Hanifah berkata: ” Tidak Pantas seseorang 
berdo’a kepada Allah kecuali dengan menyebut 
asma’Allah. Dan saya tidak suka bila ada orang berdo’a 
seraya menyebut dengan sifat-sifat kemulian pada ‘arsy-
Mu,  atau dengan menyebutkan dengan hak makhluk-
Mu. 
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Pendapat Imam Abu Hanifah tantang penetapan 
sifat-sifat Allah dan bantahan terhadap golongan Jahmiyah. 
1. Imam Abu Hanifah berkata: “ Allah tidak disifati 

dengan sifat-sifat makhluk. Murka dan ridha Allah 
adalah dua dari sifat-sifat Allah yang tidak dapat 
diketahui keadaannya. Ini adalah pendapat Ahlus 
Sunnah wal-Jama’ah. Allah murka dan ridha. Namun 
tidak dapat dikatakan, bahwa murka Allah itu adalah 
siksa-Nya dan ridha-Nya itu pahala –Nya. 
Kita menyifati Allah sebagaimana Allah menyifati diri-
Nya sendiri. Allah adalah Esa, Dzat yang padanya-Nya 
para hamba memohon, tidak melahirkan, dan tidak ada 
satu pun yang menyamai-Nya. Allah juga hidup, 
berkuasa, melihat, dan mengetahui. “ Tangan Allah di 
atas tanggan-tanggan mereka yang menyatakan janji 
setia kepada Rasul. Tangan Allah tidak seperti tangan 
makhluk-Nya. Wajah Allah tidak seperti wajah-wajah 
makhluknya. 

2. Imam Abu Hanifah berkata: “Allah juga memiliki 
tangan, wajah, dan diri seperti disebutkan sendiri oleh 
Allah dalam al-Qur’an. Maka apa yang disebutkan oleh 
Allah tentang wajah, tangan, dan diri menunjukkan 
bahwa Allah mempunyai sifat yang tidak boleh direka-
reka bentuknya. Dan juga tidak boleh disebutkan bahwa 
tangan Allah itu artinya kekuasaan-Nya atau nikmat-
Nya, karena hak itu berarti meniadakan sifat-sifat Allah, 
sebagaimana pendapat yang dipegang oleh ahli qadar 
dan golongan Mu’tazilah. 

3. Imam Abu Hanifah juga berkata: “ Tidaklah pantas bagi 
seseorang untuk berbicara tentang dzat Allah. Tetapi, 
hendaknya ia menyifati Allah dengan sifat-sifat yang 
disebutkan oleh Allah sendiri. Ia tidak boleh berbicara 
tantang Allah dengan pendapatnya sendiri. Maha suci 
Allah Rabbul’Alamin. 
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4. Ketika ditanya tentang turunya Allah, Imam Abu 
Hanifah menjawab, “Allah itu turun tanpa cara-cara 
seperti halnya turunnya makhluk. 

5. Beliau juga berkata: “ Dalam berdo’a kepada Allah, kita 
memanjatkan do’a keatas, bukan ke bawah, karena 
bahwa tidak mengandung sifat Rububiah dan Uluhiyah  

6. Beliau juga berkata : “ Allah itu murka dan ridha. 
Namun tidak dapat disebutkan bahwa murka Allah itu 
siksa-Nya, dan ridha Allah itu pahala-Nya. 

7. Beliau juga berkata: “Allah tidak serupa dengan 
Makhlik-Nya, dan makhluk-Nya juga tidak serupa 
dengan Allah. Allah itu tetap akan selalu memiliki nama-
nama dan sifat-sifat-Nya. 

8. Beliau juga berkata : “Sifat-sifat Allah itu berbeda 
dengan sifat-sifat makhluk. Allah itu, mengetahui tetapi 
tidak seperti mengetahuinya makhluk. Allah itu mampu 
(berkuasa) tetapi tidak seperti mampunya (berkuasanya) 
makhluk. Allah itu melihat, tetapi tidak seperti 
melihatnya makhluk Allah itu mendengar makhluk. Dan 
Allah itu berbicara tetapi tidak seperti berbicaranya 
makhluk 

9. Beliau juga berkata: “ Allah itu tidak boleh disifati 
dengan sifat-sifat makhluk”. 

10. Beliau berkata : “ Siapa yang menyifati Allah dengan 
sifat-sifat manusia, maka ia telah kafir.” 

11. Beliau juga berkata: “ Allah memiliki sifat-sifat dzatiyah 
dan fi’liyah. Sifat – sifat dzatiyah Allah adalah hayah 
(hidup), qudrah (mampu), ‘ilm (mengetahui) sama’ 
(mendengar), bashar (melihat), dan iradah (Kehendak). 
Sedangkan sifat-sifat fi’liyah Allah adalah menciptakan, 
memberi rizki, membuat, dan lain-lain yang berkaitan 
dengan sifat-sifat perbuatan. Allah tetap dan selalu 
memiliki asma’-asma, dan sifat-sifat-Nya”. 
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12. Beliau juga berkata: “Allah tetap melakukan (berbuat) 
sesuatu. Dan melakukan (berbuat) itu merupakan sifat 
azali. Yang melakukan (berbuat) adalah Allah yang 
dilakukan (obyeknya) adalah makhluk dan perbuatan 
Allah bukanlah makhluk. 

13. Beliau juga berkata: “ Siapa yang berkata, “saya tidak 
tahu Tuhanku itu dimana, di langit atau dibumi’. Maka  
orang tersebut telah menjadi kafir. Demikian pula orang 
yang berkata: “Tuhanku iu diatas ‘Arsy. Tetapi saya 
tidak tahu ‘Arsy itu di langit atau di bumi.” 

14. Ketika ada seorang  wanita bertanya kepada beliau: “ 
Dimana Tuhan Anda yang Anda sembah itu? Beliau 
menjawab: “ Allah S.W.T ada di langit, tidak di bumi.” 
Kemudian ada seseorang bertanya: “ Tahukah Anda 

bahwa Allah berfirman    (Allah itu bersama 

kamu) ?" Beliau menjawab: "Ungkapan itu seperti kamu 
menulis surat kepada seseorang, “saya akan selalu 
bersamamu”, padahal kamu jauh darinya.” 

15. Beliau juga berkata: “Demikian pula tentang tangan 
Allah di atas tangan-tangan mereka yang menyatakan 
janji setia kepada Rasul, tangan Allah itu tidak sama 
dengan tangan makhluk. 

16. Beliaunjuga berkata: “ Allah S.W.T ada di langit, tidak di 
bumi”. kemudian ada orang yang bertanya: “Tahukah 
Anda bahwa Allah berfirmann, “ Allah itu bersamamu. 
Beliau menjawab: “ungkapan itu seperti kamu menulis 
surat kepada seseorang, “Saya akan bersamamu”. 
Padahal kamu jauh dari-Nya. 

17. Beliau juga berkata: “Bahwa Allah itu mempunyai sifat 
kalam (berfirman) sebelum Allah berfirman kepada 
Nabi Musa A.S. 

18. Kata beliau: Allah berirman dengan kalam-Nya, dan 
kala adalah sifat azali.” 
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19. Beliau berkata lagi: “ Allah itu berbicara, tetapi tidak 
seperti berbicaranya kita.” 

20. Kata beliau:”Nabi Musa A.S mendengar kalam Allah, 
sebagaiana ditegaskan sendiri oleh Allah:     
"   “ (Dan Allah telah berfirman langsung kepada 
Nabi Musa). Allah telah berfirman dan tetap akan 
berfirman, Allah tidak hanya berfirman kepada Nabi 
Musa saja.” 

21. Beliau berkata: “ al-Qur’an itu kalam Allah tertulis 
dalam mushhaf dan tersimpan (terjaga) di dalam hati, 
terbaca oleh lisan, dan diturunkan kepada Nabi 
Muhammad.” 

22. Kata beliau lagi: “ al-Qur’an itu bukan makhluk.” 
 

Pendapat Imam Abu Hanifah tantang Qadar 
1. Seorang datang kepaa Imam abu Hanifah dan mendebat 

beliau tntang masalah qadar. Kata beliau: “Tahukan 
Anda, bahwa orang yang melihat masalah matahari 
dengan matanya, semakin lama ia melihat, ia makin 
bingung. 

2. Beliau berkata: “ Allah telah mengetahui segala sesuatu 
sejak masa azali, sebelum segala sesuatu itu terwujud”. 

3. Beliau juga berkata: “ Allah juga mengetahui sesuatu 
yang tidak ada ketika hal itu tidak ada, dan juga Allah 
mengetahui bagaimana hal itu akan ada apabila Allah 
mewujudkannya. Allah juga mengetahui sesuatu yang 
ada ketika hal itu ada, dan Allah juga mengetahui 
bagaimana kehancuran sesuatu itu. 

4. Imam Abu Hanifah berkata: “Taqdir Allah adalah di 
Lauh Mahfuzh.” 

5. Beliau juga berkata: “ Kita menetapkan bahwa Allah 
telah memerintahkan kepada al-qalam dan ia berkata, 
“Apa yang akan saya tulis wahai Tuhanku?” Allah 



AQIDAH ISLAM: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas

34

menjawab: “Tulislah apa yang ada dan terjadi sampai 
kiamat.” Hal ini berdasarkan firman Allah: 

                 

dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam 
buku-buku catatan. 
 dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah 
tertulis. (al-Qamar: 52-53) 

6. Beliau juga berkata : “ Di dunia ini dan akhirat tidaklah 
ada dan terjadi sesuatu sesuatu kecuali berdasarkan 
kehendak Allah.” 

7. Kata beliau lagi : “ Allah menciptakan segala sesuatu 
tanpa bahan apa-apa.” 

8. Beliau juga berkata: “Allah adalah Maha Pencipta 
sebelum Dia menciptakan.” 

9. Beliau juga berkata: “ Kita menetapkan, bahwa hamba 
bersama amal-amalnya. Pnetapannya dan 
pengetahuannya adalah makhluk. Apabila yang berbuat 
saja makhluk, maka perbuatan-perbuatannya lebih tepat 
untuk disebut makhluk.” 

10. Beliau berkata lagi: “ Semua perbuatan hamba, baik 
yang bergerak ataupun diam, merupakan usahanya, dan 
Allah yang menciptakannya. dan qadar Allah.” 

11. Beliau berkata : “ Semua perbuatan hamba, baik yang 
bergerak maupun diam, adalah betul-betul upaya 
mereka, dan Allah menciptakannya. Semua perbuatan 
itu berdasarkan kehendak, ilmu, penetapan, dan qadar 
Allah. Semua ketaatan adalah wajib berdasarkan 
perintah Allah, dan hal itu disukai, diridha, diketahui, 
dikehendaki, ditetapkan, dan ditaqdirkan Allah. Tetapi 
Allah tidak menyukai dan tidak meridhai hal itu, bahkan 
Allah juga tidak memerintahkannya.  

12. Beliau juga berkata : “ Allah menciptakan makhluk 
berdasarkan fithranya, suci dan perbuatan yang 
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terlarang. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk 
berbuat kebajikan dan melarang untuk berbuat yang 
tercela maka, di antara mereka kemudian ada yang kafir 
dengan melakukan perbuatan – perbuatan kekafiran dan 
mengingkari kebenaran (hak). Ada juga di antara mereka 
yang beriman, baik melalui perbuatannya, iqrar lisannya, 
dan pembenaran hatinya. Dan hal itu merupakan taufiq 
dan pertolongan Allah kepadanya.” 

13. Beliau juga berkata: “ Allah telah mengeluarkan anak 
cucu Adam dari tulang pungungnya dalam bentuk sel-
sel, kemudian mereka diberi akal, lalu Allah menyuruh 
mereka unuk beriman dan melarang mereka melakukan 
kekafiran. Kemudian mereka mengakui ketuhanan 
(rububiyyah) Allah. Maka hal itu merupakan iman 
mereka. Kemudian mereka dilahirkan berdasarkan fitrah 
tersebut. Karenanya, sebenarnya ia telah mengubah dan 
mengganti fithrah itu. Sedangkan orang yang beriman 
dengan penuh keyainan hatinya, maka ia tetap berada 
dalam fithrah tersebut.” 

14. Beliau juga berkata : “ Allah-lah yang menetapkan segala 
sesuatu. Tidak ada sesuatu pun dunia dan akhirat kecuali 
atas kehendak, pengetahuan, dan qadha serta qadar 
Allah. Dan hal itu telah ditulis di lauh mahkfuzh. 

15. Beliau juga berkata : “Allah tidak memaksa seorang pun 
dari makhluk-Nya untuk menjadi kafir atau mukmin. 
Tetapi Allah menciptakan mereka menjadi orang-orang 
. sementara beriman atau menjadi kafir itu adalah 
perbuatan hamba. Allah mengetahui orang yang kafir 
pada saatia kafir. Manakala setelah itu ia beriman, Allah 
juga mengetahuinya dan dia akan dicintai Allah. Dan 
ilmu Allah tidak berubah.” 

 
 



AQIDAH ISLAM: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas

36

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Pengertian 
Iman. 
1. Beliau berkata: ” Imam itu iqrar (Pengakuan) dan 

tashdiq (pembenaran).” 
2. Kata beliau lagi: “ Iman itu adalah iqrar dengan lisan 

dan tashdiq dengan hati. Iqrar saja belum disebut 
iman.” 
Keterangan ini dinukil oleh ath-Thahawi dari Imam 
Abu Hanifah dan dua muridnya. 

3. Beliau juga berkata: “Iman itu tidak bertambah dan 
tidak berkuranga.” 
Menurut saya pendapat Imam Abu Hanifah bahwa “ 
Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang” dan 
bahwa yang disebut iman itu adalah “ tashdiq dalam hati 
dan iqrar dalam lisan, sementara perbuatan (amal) tidak 
termasuk dalam pengertian iman.” Adalah masalah yang 
membedakan antara beliau dengan imam-imam Islam 
yang lain, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i Imam 
Ahmad, Imam Ishaq, Imam Bukhari, dan lain-lain. 
Yang benar adalah pendapat para imam itu. Sementara 
pendapat Abu Hanifah adalah tidak benar. Namun 
demkian beliau tetap mendapat pahala, baik hasil ijtihad 
beliau itu benar atau pun salah. Kemudian ada 
keterangan dari Imam ibn ‘Abdul Bar dan Ibn Abi’lzz, 
bahwa Imam Abu Hanifah mencabut pendapatnya itu. 
Wallahu a’lam. 

 
Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Sahabat. 
1. Imam Abu Hanifah berkata: “ Kita tidak boleh 

menyebutkan seorang pun dari sahabat Nabi S.A.W 
kecuali dengan sebutan yang baik.” 

2. Kata beliau juga: “ Kita juga tidak boleh berlepas diri 
dari salah satu sahabat Nabi S.A.W, dan tidak boleh 
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pula mencintai yang satu dan mengesampingkan yang 
lain.” 

3. Beliau juga berkata: “ Keberadaan salah seorang sahabat 
bernama Nabi S.A.W sesaat saja, hal itu lebih bagus dari 
pada amal kita sepanjang umur, meskipun umur itu 
panjang.” 

4. Kata beliau lagi: “Kita menetapkan, bahwa di antara 
umat Islam ini, orang yang paling mulia sesudah Nabi 
S.A.W adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, kemudian Umar, 
kemudian Utsman dan kemudian Ali. 

5. Beliau juga berkata: “ Manusia paling mulia setelah Nabi 
S.A.W adalah Abu bakar, kemudian Umar, kemudian 
Utsman dan Ali. Selanjutnya kita tidak boleh 
membicarakan tentang para sahabat kecuali dalam ha-
hal yang bail-baik saja. 

 
Larangan Abu Hanifah terhadap ilmu kalam dan 
berdebat dalam masalah agama. 
1. Imam Abu Hanifah berkata: “ Dikota Bashrah orang-

orang yang mengikuti hawa nafsu (selerah) sangat 
banyak. Saya datang di Bashra lebih dari dua puluh kali. 
Terkadang saya tinggal di Bashrah lebih dari satu tahun, 
terkadang kurang satu tahun. Hal itu karena saya 
mengirah bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling 
mulia. 

2. Beliau menuturkan : “Saya pernah mendalami ilmu 
kalam, sampai saya tergolong manusia langka dalam 
ilmu kalam. Suatu saat saya tinggal dekat pengajian 
Hammad bin Abu Sulaiman. Lalu ada seorang wanita 
datang kepadaku, ia berkata : “ ada seorang lelaki 
mempunyai istri  wanita syaaha. Lelaki itu ingin 
menalaknya dengan talak yang sesuai sunnah. 
Berapakah dia harus menalaknya?” 
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Pada saat itu saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. 
Saya hanya menyarankan agar ia datang ke Hammad 
untuk menanyakan hal itu, kemudian kembali lagi 
kepada saya, dan apa jawaban Hammad. Ternyata 
Hammad menjawab:” Lelaki itu dapat menalaqnya 
ketika istrinya dalam keadaan suci dari haid dan juga 
tidak dilakukan hubungan jima’, dengan satu kali talak 
saja kemudian istrinya dibiarkan sampai haid dua kali. 
Apabila istri itu sudah sucu lagi, maka ia halal untuk 
dinikahi. 
Begitulah, wanita itu kemudin datang lagi kepada saya 
dan memberitahukan jaab Hammad tadi. Akhirnya saya 
berkesimpulan, “ Saya tidak perlu lagi mempelajari ilmu 
kalam. Saya ambil sandalku dan pergi untuk berguru 
kepada Hammad.” 

3. Beliau berkata lagi : “ Semoga Allah melaknati Amr bin 
Ubaid, karena telah merintis jalan untuk orang-orang 
yang mempelajari ilmu kalam, padahal ilmu in tidak ada 
gunanya bagi mereka. 
Beliau juga pernah ditanya seseorang “ Apakah 
pendapat anda tentang masalah sifat-sifat dan jism?” 
Beliau menjawab, “ Itu adalah  ucapan-ucapan para ahli 
filsafat. Kamu harus mengikuti hadits Nabi S.A.W. dan 
metode para ulama salaf. Jauhilah setiap hal yang baru 
karena itu adalah bid’ah. 

4. Putra imam Abu Hanifah yang menanyakan Hammad, 
menuturkan, “Pada suatu hari ayah datang ke rumahku, 
“ Waktu itu di rumah ada orang-orang yang sedang 
menekuni Ilmu kalam, dan kita sedang berdiskusi 
tentang suatu masalah. Tentu saja suara kami keras, 
sehingga tampaknya ayah terganggu. Kemudian saya 
menemui beliau  “ Hai Hammad, siapa saja orang-orang 
itu?”, tanya Beliau. Saya menjawab dengan 
menyebutkan nama mereka satu persatu. “ Apa yang 
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sedang kalian bicarakan?”, tanya beliau lagi. Saya 
menjawab , “ Ada suatu masalah ini dan itu” . kemudian 
beliau berkata: “ Hai Hammad, tinggalkanlah ilmu 
kalam,”  
Kata Hammad selanjutnya: “Padahal set ahu saya, ayah,  
tidak pernah berubah pendapat, tidak pernah pula 
menuruh sesuatu kemudian melarangnya.” Hammad 
kemudian berkata kepada beliau, “Wahai Ayahanda, 
bukankah ayahanda pernah menyuruhku untuk 
memepelajari Ilmu kalam?” “ ya. Memang pernah”. 
Jawab beliau, “ Tetapi itu dahulu. Sekarang saya 
melarangmu, janga mempelajari ilmu kalam”, tambah 
beliau.  
Kenapa, Wahai ayahanda?” Tanya Hammad lagi. Beliau 
menjawab, “ wahai anakku, mereka yang berdebat 
dalam ilmu kalam, pada mulanya adalah satu. Namun 
syetan menggangu mereka sehingga mereka 
bermusuhan dan berbeda pendapat.” 

5. Kepada Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah berkata: jangan 
sekali-kali kamu berbcara kepada orang-orang awam 
dalam masalah ushuluddin dngan mengambil pendapat 
Ilmu kalam, karena mereka akan mengikuti kamudan 
akan merepotkan kamu.  
 

Inilah rangkuman dari pendapat-pendapat Imam 
Abu Hanifah rahimahullah, tentang aqidah beliau dala 
masalah Ushuluddin dan sikap beliau terhadap ilmu alam 
dan ahli – ahli ilmu kalam.  

 
B. Aqidah Imam Malik Bin Annas 
1. Pendapat Imam Malik tentang Tauhid 
1.1. Al-Harawi meriwayatkn dari Imam Syafi’i bahwa Imam 

Malik pernah ditanya tentang ilmu Tauhid. Jawab beliau: 
“ Sangat tidak mungkin bila ada orang menduga bahwa 



AQIDAH ISLAM: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas

40

Nabi Muhammad S.A.W mengajai ummatnya tentang 
cara-cara bersuci tetapi tidak mengajari masalah Tauhid. 
Tauhid adalah apa yang disabdakan Nabi S.A.W, “ Saya 
diperintahkan untuk memerangi manusa sampai mereka 
mengucapkan La ilaha illallah ( tidak ada Tuhan selain 
Allah). 
Maka sesuatu yang dapat menylamatkan harta dan 
nyawa (darah) maka hal itu adalah Tauhid yang 
sebenarnya. 
 

1. Imam ad-Daruquthni meriwayatkan dari al-Wahid bin 
Muslim, katanya: “Saya bertanya kepada Malik, ats-
Tsauri, al-Auza’i, dan al-Laits binnnn Sa’ad tentang 
hadits-hadits mengenai sifat-sifat Allah. Mereka 
menjawab: “ Jalankanlah (Baca dan pahami) seperti 
adanya. 
 

2. Imam Ibn ‘Abdil Bar juga menuturkan, bahwa Imam 
Malik pernah ditanya: “ Apakah Imam Allah dapat 
dilihat pada hari kiamat?” Beliau menjawab : “ ya, dapat 
dilihat. Karena Allah berfirman : 

                  

” Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-
seri.  kepada Tuhannyalah mereka melihat. 
(Al-Qiammah. 22 – 23 ) 

Dan Allah telah berfirman tentang golongan lain : 

           

“  sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-
benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka.”  
( al-Muthaffifin, 15 ) 
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Qadhi ‘iyadh juga menuturkan dalam kitab Tartib al-
Madarik, II/42, dari Ibn Nafi’ dan Asyhab, keduanya 
berkata, “ Wahai Abu Abdillah penggilan akrab Imam 
Malik, apakah benar orang-orang yang mukmin dapat 
melihat Allah ?”. “ya, dengan kedua mata ini, jawab 
Malik. Kemudian salah seorang dari kedua itu berkata, “ 
Ada sementara orang yang berkata bahwa Allah itu 
tidak dapat melihat. Kata   dalam ayat itu yang 
secara kebahasaan berarti “melihat” maksudnya adalah “ 
menunggu pahala”. Imam Malik menjawab : “Tidak 
benar mereka”. Yang benar adalah Allah dapat dilihat 
Apakah kamu tidak membaca firman Allah tentang 
Nabi Musa: 

        

“ Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku agar dapat 
melihat-Mu.” 
 ( Al-A’raf: 143) 
Apakah kamu kira Nabi Musa itu memohon sesuatu 
yang mustahil dari tuhannya? Allah kemudian 
menjawab:  

    

“ Kamu tidak dapat melihat Aku.”         (al-Araaf: 143 ) 
Maksudnya, nabi musa tidak dapat melihat Allah di 
dunia, karena dunia itu tempat kehancuran, dan tidak 
mungkin sesuatu  yang kekal dapat melihat dengan 
sesuatu yang kekal dapat dilihat dengan sesuatu yang 
dapat hancur. Apabila manusia sudah sampai ke 
Akhirat ( tempat yang kekal), maka mereka dapat 
melihat sesuatu yang kekal (Allh) dengan sesuatu yang 
dikekalkan (tubuh manusia di akhirat). 

3. Abu Nu’aimjuga menuturkan dari ja’far bin Abdillah, 
katanya: “kami berada dirumah Malik bin Anas. 
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Kemudian ada orang yang datang dan bertanya: “ Wahai 
Abu Abdillah pangilan akrab Imam Malik – Allah ar –
Rahman bersemayam (istawa) diatas ‘Arsy, bagaimana 
Allah bersemayam ?”  
Mendengar pertanyaan itu, Imam Malik marah. Beliau 
tidak melihat ketanah seperti itu. Kemudian beliau 
melihat ketanah sambil memegang-memegang kayu di 
tangannya, lalu beliau mengangkat kepala beliau dan 
melempar kayu tersebut, lalu berkata, “ Cara Allah 
beristiwa’ tidaklah dapat dicern dengan akal, sedangkan 
istiwa’ (bersemayang) itu sendiri dimaklumi maknanya. 
Sedangkan kita wajib mngimaninya, dan menanyakan 
hal itu adalah bid’ah. Dan saya kira kamulah pelaku 
bid’ah itu. Kemudian Imam Malik menyuruh orang itu 
agar dikeluarkan dari rumah beliau. 

4. Imam Abu Nu’aim meriwayatkan dari yahya bin ar-
Rabi, katanya: “ saya berada dirumah Malik, kemudian 
ada seorang datang dan bertanya, “ Wahai Abdillah –
panggilan akrab Imam Malik- apa pendapat anda 
tentang orang yang mengatakan bahwa al-Qru’an itu 
makhluk?” 
Imam Malik menjawab: “Dia itu kafir zindiq, bunuhlah 
dia.” Orang tadi bertanya lagi, “Wahai Abdillah, saya 
hanya sekedar menceritakan pendapat yang pernh saya 
dengar.” Imam Malik menjawab: “ saya tidak pernah 
mendengar pendapat itu dari siapa pun. Saya hanya 
mendengar itu dari kamu. 

5. Imam Ibn’Abdil Bar meriwayatkan dari ‘Abdullah bin 
Nafi’, ktanya: “Imam Malik bin Anas mengatakan, siapa 
yang berpendapat bahwa al-Qur’an itu makhluk dia 
harus di hukum cambuk dan penjarah sampai dia 
bertaubat. 
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6. Imam Abu Daud juga meriwayatkan dari Abdullah bin 
Nafi’, katanya: “ Imam Malik berkata, Allah di langit, 
dan ilmu (pengetahuan) Allah meliputi setiap tempat” 

 
Pendapat Imam Malik tentang Qadar 
1. Imam Abu Nu’aim meriwayatkan dari Ibn Wahb, 

katanya: “ Saya mendengar Imam Malik berkata kepada 
seseorang, “ Kemarin kamu bertanya kepada saya 
tentang qadar, bukankah begitu?”, Jawab orang itu. 
Imam Malik berkata,” Sesungguhnya Allah berfirman :  

          

           

“ dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan 
kepada tiap- tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah 
Perkataan dari padaKu: "Sesungguhnya akan aku penuhi 
neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama."         
(as-Sajdah: 13) 
Maka tidak boleh tidak, ketetapan Allahlah yang berlaku .” 

2. Qadhi ‘Iyadh berkata: “ Imam Malik pernah ditanya 
tentang kelompok Qadariyah, siapakah mereka itu? 
Beliau menjawab: mereka itu adalah orang-orang yang 
mengatakan bahwa Allah itu tidak menciptakan 
maksiat.” Beliau ditanya pula tentang qadariyah. Jawab 
beliau: “ mereka adalah orang-orang yang berpendapat 
bahwa manusia itu mempunyai kemampuan. Apabila 
mereka mau, mereka dapat menjadi orang-orang yang 
taat atau orang-orang yang durhaka. 

3. Ibn Abi ‘Ashim meriwayatkan dari Sa’ad bin ‘Abd al-
Jabbar, katanya: “ Saya mendengar Imam Malik bin 
Anaas berkata:”Pendapat saya tentang kelompok 
Qadariyah adalah, mereka itu suruh bertaubat. Apabila 
tidak au, mereka harus dihukum mati. 
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4. Imam Ibn’Abdil Bar berkata: “ Imam Malikpernah 
berkata: “Saya tidak pernah melihat seorang pun dari 
orang-orang yang berbicara masalah qadar dan ia tidak 
bertaubat. 

5. Imam Ibn Abi’Ashim meriwayatkan dari Marwan bin 
Muhammad at-Tatari, katanya “Saya mendengar Imam 
Malik bin Anas ditanya tentang hal menikah dengan 
seseorang penganut paham Qadariyah. Kata beliau 
seraya membaca ayat al-Qur’an :  

        

“Sesungguhnya hamba sahaya yang beeriman lebih baik 
daripada seorang musyrik.” 
( Al-Baqarah : 221) 

6. Qadhi ‘Iyadh menuturkan bahwa Imam Malik 
menyatakan: “ Kesaksian penganut paham Qadariyah 
yang menyebarkan paham yang bid’ah itu tidak dapat 
dibenarkan. Begitu pula penganut golongan Khawarjj 
dan penganut paham Rafidhah (Syi’ah). 

7. Qadhi “Iyadh juga menuturkan, bahwa Imam Malik 
pernah ditanya tentang penganut Qadariyah, apakah kita 
tolak pendapat-pendapatnya? Jawab beliau: “ Ya, bila ia 
mengetahui hal itu.” Dalam suatu riwayat Malik berkata 
: “ Tidak boleh shalat menjadi makmum di belakang 
penganut paham qadariyah, dan hadits yang ia 
riwayatkan harus ditolak, apabila kamu menemukan 
mereka di suatu tempat persembunyiannya, 
keluarkanlah mereka.” 

 
Pendapat Imam Malik Tentang Iman  
1. Imam Ibn ‘Abdil Bar meriwayatkan dari ‘Abd ar-Razzaq 

bin Hammad, katanya: “Saya mendebgar Ibn Jurajj, 
Sufyan bin ‘Uyainah dan Anas bin Malik, mengatakan: 
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“Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan 
berkurang.” 

2. Imam Abu Nu’aim meriwayatkan dari Abdullah bin 
Nafi’, katanya: “Imam Malik bin Anas pernah berkata: 
“Iman itu adalah ucapan dan perbuatan .” 

3. Imam Ibn ‘abdilah Bar meriwayatkan dari Asyhab bin 
Abdul Aziz, katanya, Imam Malik berkata: “Ketika 
Umat Islam shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis 
selama enam belas bulan, mereka kemudian 
diperintahkan untuk menghadap ke Masjid Haram pada 
waktu shalat. Kemudian turun ayat :  

        

“ Allah tidak akan menyia-yiakan Iman kamu .”  
( Al-Baqara : 143) 
Maksud “Iman” dalam ayat itu adalah “ Shalat dengan 
menghadap ke baitul Maqdis.” Kata Imam Malik lagi, 
“Menurut paham golongan Murji’ah shalat itu tidak 
termasuk iman .” 

 
Pendapat Imam Malik tentang Sahabat. 
1. Imam Abu Nu’aim meriwayatkan dari Abdullah al-

Anbari, katanya: “ Imam Malik bin Anas menyatakan: “ 
Siapa yang merendahkan derajat seorang sahabat Nabi 
S.A.W atau ia merasa tidak senang, maka ia tidak punya 
hak untuk dilindungi oleh umat Islam,” Kemudian 
beliau membaca ayat : 
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“ dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan 
Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah 
Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu 
dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian 
dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb 
Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha 
Penyayang." 
( al-Hasyr: 10) 

Imam Malik kemudian berkata: “ Barang siapa marah 
kepada salah seorang sahabat nabi S.A.W maka ia 
telahterkena ayat ini.” 

2. Imam Abu Nu’aim meriwayatkan dari salah seorang 
putra az-Zubair, katanya: “Kami berada di tempat 
Malik. Kemudian orang-oarang menyebut-nyebut 
seseorang yang merendahkan martabat sahabat Nabi 
S.A.W 

          

           

          

         

        

         

         

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 
bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, 
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tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka 
ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, 
tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas 
sujud[1406]. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan 
sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang 
mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman 
itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas 
pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-
penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-
orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin).  
( al-Fath: 29) 
Imam Malik kemudian beerkata : “Barang siapa marah 
kepda salah seorang sahabat Nabi S.A.W maka ia telah 
terkena ayat ini.” 

3. Qadhi ‘Iyadh meriwayatkan dari Asyhab bin Abdul 
‘Aziz, katanya: “Kami berada di tempat Imam Malik, 
tiba-tiba ada seorang dari golongan Alawiyin datang 
kepada beliau, sementara orang-orang yang ada disitu 
sedang mengikuti majlis pengajian Imam Malik. Orang 
tadi, sambil berdiri bertanya kepada beliau , “Wahai 
Abu Abddillah”, panggilan akrab untuk beliau. Imam 
Malik tidak pernah menyambut lebih dari 
menganggukkan kepaa, apabila dipanggil orang. 
Kemudian orang tadi berkata: “ Saya ingin membuat 
anda menjadi hujjah (bukti kebenaran) antara saya 
dengan Allah, sebab apabila saya akan menghadap Allah 
nanti, saya akan ditanya Allah, dan saya akan menjawab 
: “Malik telah mengatakan hal itu.” 
Imam Malik lalu berkata: “ Baik, silakan apa yang 
hendak anda tanyakan !” Orang tadi berkata: “Siapakah 
yang paling mulia sesudah Nabi Muhammad S.A.W? “ 
Beliau menjawab Abu Bakar.” Orang Alawiyin tadi 
bertanya lagi; ‘Lalu Siapa? “, tanya orang tadi. Imam 
Malik menjawab: “ Umar”. Kemudian siapa lagi ?”, 
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tanya orang tadi. Imam Malik menjawab : “Kemudian 
Khalifah yang terbunuh secara dizhalimin, yaitu 
Ustman.” Orang tadi lalu berkata: “ Demi Allah, saya 
tidak akan duduk disampingmu selamanya”. “Ya 
silakan, anda bebas”, Jawab Imam Malik. 

 
Larangan Imam Malik terhadap Ilmu Kalam dan 
berdebat dalam Agama  
1. Imam Ibn’Abdil Bar meriwayatkan dari Mush’ab bin 

Abdillah bin az-Zubairi, katanya Imam Malik pernah 
berkata: “saya tidak menyukai Ilmu Kalam dalam 
masalah agama, warga negeri ini juga tidak 
menyukainya, dan melarangnya, seperti membicarakan 
pendapat Jahm bin Shafwan, masalah qadar dan 
sebagainya. Mereka tidak menyukai Kalam kecuali di 
dalam terkandung amal. Adapun Kalam didalam agama 
bagi saya lebih baik diam saja, karena hal-hal itu di atas. 

2. Imam Abu Nu’aim juga neriwayatkan dari Abdullah 
bin Nafi’i, katanya, saya mendengar Imam Malik 
berkata, “ Seandainya ada orang melakukan dosa besar 
seluruhnya kecuali musyrik, kemudian dia melepaskan 
diri dari bid’ah-bid’ah Ilmu Kalam ini dia akan masuk 
surga .  

3. Imam al-Harawi meriwayatkan dari Ishaq bin Isa, 
katanya, Imam Malik berkata,” Barang siapa yang 
mencari agama lewat Ilmu kaam ia akan menjadi kafir 
zindiq, siapa yang mencari harta lewat kimia, ia akan 
bangkrut, dan barang siapa yang mencari bahasa-bahasa 
yang langkah dalam hadits (gharib al-Hadits) ia akan 
bohong. 

4. Imam al-Kitab al-Baghdadi meriwayatkan dari Ishaq 
bin Isa, katanya, saya mendengar Imam Malik berkata: “ 
Berdebat dalam agama itu aib ( cacat),” Beliau juga 
berkata: “ Setiap ada orang datang kepad kita, ia ingin 
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berdebat. Apakah ia bermaksud agar kita ini menolak 
apa yang telah dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi 
S.A.W. 

5. Imam al-Harawi meriwayatkan dari AbdurRahman bin 
Mahdi, katanya, saya masuk ke rumah Imam Malik, dan 
disitu ada seorang yang sedang ditanya oleh Imam 
Malik: “ Barangkali kamu murid dari ‘Amr bin ‘Ubaid. 
Mudah-mudahan allah melaknat ‘Amr bin ‘Ubaid 
kerena dialah yang menbuat bid’ah Ilmu Kalam. 
Seandainya Kalam itu merupaka ilmu, tentulah para 
sahabat dan Tabi’in sudah membicarakannya, 
sebagaimana mereka juga berbicara masalah hukum 
(fiqih) dan syari’ah. 

6. Imam al-Harawi meriwayatkan dari ‘Aisyah bin Abdul 
Aziz, katanya, saya mendengar Ima Malik berkata: “ 
Hindarilah bid’ah” kemudian ada orang yang bertanya,” 
Apakah bid’ah itu, wahai Abu Abdillah?”. Imam Malik 
menjawab: “Pengant bid’ah itu dalah orang-orang yang 
menbicarakan masalah nama-nama allah, sifat-sifat 
Allah. Mereka tidak mau bersikap diam (tidak 
memperdebatkan) hal-hal yang justru para sahabat an 
tabi’in tidak membicarakannya.” 

7. Imam Abu Nu’aim meriwayatkan dari Imam syafi’i, 
katanya, Imam Malik bin Anas, apabila kedatangan 
orang yang dalam agama mengikuti seleranya saja, beliau 
berkata: “ Tentang diri saya sendiri, saya udah 
mendapatkan kejelasan tentang agana dari Tuhanku. 
Sementara anda masih ragu-ragu. Pergilah saja pada 
orang lain yang juga masih ragu-ragu, dan debatlah dia.” 

8. Imam Ibn ‘Abdil Bar meriwayatkan dari Muhammad 
bin Ahmad al-Mishri al- Maliki, dimana ia berkata dalam 
bab al-Ijarat dalam kitab al-Khilaf, Imam Malik berkata: 
“ tidak boleh menebarkan kitab-kitab yang ditulis oleh 
orang-orang yang dalam beragama hanya mengikuti 
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selerah, bid’ah dan klenik; dan kitab-kitab itu adalah 
kitab-kitab penganut Mu’tazilah dan sebagainya.” 

Dan itulah sekilastentang sikap Imam Malik bin 
Anas dan pendapat – pendapat beliau tentang masalah 
Tauhid, Sahabat, Imam, Ilmu Kalam dan lain-lain 

 
C. Aqidah Imam Syafi’I 
Pendapat Imam Syafi’i Tentang Tauhid 
1. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari ar-Rabi’ Sulaiman, 

katanya, Imam Syafi’i mengatakan: “Barang siapa yang 
bersumpah dengan menyebut salah satu asma’ Allah, 
kemudian melanggar sumahnya, maka ia wajib 
mmembayar kaffarat. Dan barang siapa yang 
bersumpah dengan menyebut selain Allah, isalnya 
“Demi Ka’bah”, “Demi ayahku” dan sebagainya, 
kemudian melanggar sumpah itu, maka ia tidak wajib 
membayar kaffarat.” 
Begitu pula apabila ia bersumpah dengan mengatakan “ 
Demi umurku”, ia wajib membayar kaffarat. Namun, 
sumpah dengan menyebut nama Allah haram, dan 
dilarang Hadits Nabi S.A.W “Sesungguhnya allah 
melarang kamu untuk bersumpah dengan menyebutkan 
nenek moyang kamu. Siapa yang hendak bersumpah, 
maka bersumpahlah dengan menybut asma Allah atau 
lebih baik diam saja. 
Imam Syafi’i beralasan bahwa asma’ – asma’ Allah itu 
bukan makhluk, karenanya siapa saja yang bersumpah 
dengan menyebut asma Allah, kemudian ia melanggar 
sumpahnya maka ia wajib membayar kaffarat. 

2. Imam Ibn al-Qayyim menuturkan dalam kitabnya 
Ijtima’ al-alJuyusy, sebuah riwayat dari imam Syafi’i, 
bahwa beliau berkata “berbicara tentang Sunnah yang 
menjadi pegangan saya, shahib-shahib (murid – murid ) 
saya, begitu pula para ahli hadits yang saya lihat dan saya 
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ambil ilmu mereka, seperti Sufyan, Malik, dan lain-lain, 
adalah iqrar seraya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain 
Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta 
bersaksi bahwa Allah di atas ‘Arsy di langit, dan dekat 
dengan makhluk-Nya, terserah kehendak Allah, dan 
Allah itu turun ke langit terdekat kapan saja Allah 
berkehendak.” 

3. Imam adz-Dzahabi meriwayatkan dari al-Muzani, 
katanya: “Apabila ada orang yang mengeluarkan unek-
unek yang berkaitan dengan masalah Tauhid yang ada 
dalam hati saya, maka itu adalah Imam Syafi’i.” 
Saya pernah mendengar di masjid Cairo dengan beliau, 
ketika saya mendebat di depan beliau, dalam hati saya 
terdapat unek-unek yang berkaitan dengan masalah 
Tauhid. Kata hatiku, saya tahu bahwa seseorang tidak 
akan mengetahui ilmu yang ada pada diri Anda, maka 
apa yang sebenarnya yang ada pada diri Anda?  
Tiba-tiba beliau marah, lalu bertanya: “ Tahukah kamu, 
di mana kamu sekarang?” Saya menjawab “ Ya “ . 
Beliau berkata “ Ini adalah tempat di mana Allah 
menenggelamkan fir’aun. Apakah kamu tahu bahwa 
Nabi Muhammad S.A.W. pernah menyuruh bertanya 
masalah yang ada dalam hatimu itu?”. “ Tidak”, jawab 
saya. “Apakah para sahabat pernah membicarakan 
masalah itu?”, tanya beliau lagi. “Tidak pernah jawab 
saya. Berapakah jumlah bintang di langit?”, tanya beliau 
lagi. “ Tidak tahu “ jawab saya. “Apakah kamu tahu 
jenis bintang-bintang itu, kapan terbitnya, kapan 
terbenamnya, dari bahan apa bintang itu diciptakan ?”, 
tanya beliau. “Tidak tahu” jawab saya. “ itulah masalah 
makhluk yang kamu lihat dengan mata kepalamu, 
ternyata kamu tidak tahu. Mana mungkin kamu nau 
nenbicarakan tentang ilmu pencipta makhluk itu”, kata 
beliau mengakhiri. 
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Kemudian beliau menanyakan kepada saya tentang 
masalah wudhu’, ternyata jawaban saya salah, Beliau lalu 
mengembangkan masalah itu menjadi empat masalah, 
ternyata jawaban saya juga tidak ada yang benar. 
Akhirnya beliau berkata : “ Masalah yang kamu 
perlukan tiap lima kali saja tidak kamu pelajari. Tetapi 
kamu justru berupaya untuk mengethui ilmu Allah 
ketika hal itu berbisik dalam hatimu. Kembali saja 
kepada firman Allah : 

              

        

           

           

        

         

  
163. dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada 
Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. 
164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 
bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut 
membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah 
turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia 
hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di 
bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan 
yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) 
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tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 
memikirkan. (al-Baqara : 163-164) 
“ Karenanya “, lanjut Imam Syafi’i, “jadikanlah makhluk 
itu sebagai bukti atas kekuasaan Allah, dan janganlah 
kamu memaksa-maksa diri untuk mengetahui hal-hal 
yang tidak dapat dicapai oleh akalmu.” 

4. Imam Ibn Abdil Bar meriwayatkan dari Yunus Bin 
Abdul A’la, katanya: “ apabila kamu mendengar ada 
orang bekata bahwa nama itu berlainan dengan apa yang 
diberi nama, sesuatu itu berbeda dengan sesuatu itu, 
maka saksikanlah bahwa orang itu adalah kafir zindiq” 

5. Dalam kitabnya ar-Risalah, Imam syafi’i berkata: “ 
Segala puji bagi Allah yang memiliki sift-sifat 
sebagaimana Dia mensifati diri-Nya, dan diatas yang 
disifati oleh makhluk-Nya.” 

6. Imm adz-Dzahabi dalam kitabnya siyar A’lam an 
Nubala’ menuturkan dari Imam syafi’i, kata beliau : “ 
kita menerapkan sifat-sifat Allah ini sebagaimana 
disebutkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi S.A.W 
dan kita meniadakan tasybih ( menyamakan Allah 
dengan makhluk-Nya), sebagaimana Allah juga 
meniadakan tasybih itu dalam firman-Nya : 

       

“ Tidak ada satu pun yang serupa dengan Dia”   
( Asy-Syura : 11) 

7. Imam bin ‘Abdil Bar meriwayatkan dari ar-Rabi’ bin 
Sulaiman, katanya, saya mendengar Imam Syafi’i berkata 
tentang firman Allah: 

           

16. sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu 
benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka.  
(al-Muthaffifin: 15 ) 
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“ Ayat ini memberitahu kita bahwa pada hari kiamat 
nanti ada orang-orang yang tidak terhalang, mereka 
dapat melihat Allah dengan jelas.” 

 
8. Imam al-Lalaka’i menuturkan dari ar-Rabi’ bin 

Sulaiman, katanya: “ Saya datang ke rumah Imam 
Syafi’i, ketika itu ada sebuah pertanyaan kepada beliau : 
“ Apakah pendapat anda tentang firman Allah dalam 
surat al-Muthaffifin ayat 15, yang artinya, “sekali-kali 
tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu ( kiamat ) 
benar – benar terhalang dari (melihat ) Tuhannya?.” 
Imam Syafi’i menjawab, “ Apabila orang-orang itu tidak 
dapat melihat allah karena dimurkai Allah, maka ini 
merupakan dalil bahwa orang-orang yang diridhai Allah 
aka dapat melihat-Nya.” 
Ar-Rabi’ lalu bertanya: “ Wahai Abu Abdillah, apakah 
Anda berpendapat seperti itu?. “ Ya, saya berpendapat 
seperti itu, dan itu saya yakini kepada Allah”, begitu 
jawab Imam Syafi’i. 

9. Imam Ibn ‘Abdil Bar meriwayatkan, katanya, di 
hadapan Imam Syafi’i ada orang yang menyebut-nyebut 
nama Ibrahim bin Isma’il bin Ulayah. Kemudian Imam 
Syafi’i berkata: “ Saya berbeda endapat dengan dia 
dalam segala hal. Begitu pula dalam kalimat “ La iIaa 
illallah”, Saya tidak berpendapat seperti pandangannya. 
Saya mengatakan, bahwa Alah berfirman kepada Nabi 
Musa secara langsung tanpa penghalag. Sedangkan dia 
mengaakan,ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, 
Allah menciptakan ucapan-ucapan yang kemudian dapat 
didengar oleh Nabi Musa secara tidak langsung (ada 
penghalang),” 

10. Imam al-Lalaka’i meriwayatkan dari ar Rabi’ bin 
Sulaiman, katanya, Imam Syafi’i mengatakan : “ Barang 
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siapa mengatakan bahwa al-Qur’an itu makhluk, maka 
dia telah menjadi kafir.” 

11. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Muhammad 
az-Zubairi, katanya, ada seorang bertanya kepada Imam 
Syafi’i “ Benarkah al-Qur’an itu Khaliq (Pencipta)?”, 
Jawab beliau, Tidak benar “. Apakah al-Qur’an itu 
makhluk?”, tanyanya lagi. “ Tidak “, jawab Imam Syafi’i. 
“Apakah al-Qur’an itu bukan makhluk?”. Tanyanya lagi. 
“ ya, begitu “, jawab Imam Syafi’i.  
Orang tadi bertanya lagi: “ Mana buktinya bahwa al-
qur’an itu bukan makhluk?”. Imam Syafi’i kemudian 
mengangkat kepala, dan ia berkata:  “ Maukah kamu 
mengakui bahwa al-Qur’an itu Kalam Allah ?”. “ya 
mau” , kata orang tadi. Kemudia Imam Syafi’i berkata, “ 
Kamu telah didahului oleh ayat : 

        

      

“ dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta 
perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat 
mendengar firman Allah,  “ ( At-Taubah : 6) 

      

“ dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung (An-
Nisa 164) 
 

Imam Syafi’i kemudian berkata lagi kepad orang 
tersebut: “Maukah kamu mengakui bahwa Allah itu ada 
dan demikian pula Kalam-Nya? Atau Allah itu ada. 
Sedangkan Kalam-Nya belum ada? “. Orang tadi 
menjawab “Allah ada, begitu pula Kalam-Nya.” 
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Mendengar jawaban itu Imam Syafi’i tersenyum, lalu 
berkata: “Wahai Orang-orang Kufah, kamu akan 
membawakan sesuatu yang agung kepadaku, apabila 
kamu mengakui bahwa Allah itu ada sejak masa azali, 
begitu pula Kalam-Nya. Lalu dari manakah kamu punya 
pendapat bahwa Kalam itu Allah atau bukan Allah ?”. 
Mendengar penegasan Imam Syaifi itu, orang tadi 
terdiam, kemudian keluar. 

12. Dalam kitab Juz al-I’tiqad yang disebut – sebut sebagai 
karya Imam Syafi’i dari riwayat Abu Thalib al-‘Isyari, 
ada sebuah keterangan sebagai berikut:  
“ Imam Syafi’i pernah ditanya tentang sifat –sifat Allah, 
dan hal-hal yang perlu diimani, jawab beliau, “ Allah 
Tabaraka wa Ta’ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat 
yang disebutkan dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi 
Muhammad S.A.W , yang siapa pun dari umatnya tidak 
boleh menyimpang dari ketentuan seperti itu setelah 
memperoleh keterangan (hujjah). Apabila ia 
menyimpang dari ketentuan setelah ia memperoleh 
hujjah tersebut, maka kafirlah dia. Namun apabila ia 
menyimpang dari ketentuan sebelum ia memperoleh 
hujjah, maka hal itu tidak apa-apa baginya. Ia dimaafkan 
karena ketidaktahuannya itu. Sebab untuk mengetahui 
sifat-sifat Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh akal 
dan fikiran, tetapi hanya berdasarkan keterangan – 
keterangan dari Allah. Bahwa Allah itu endengar, Allah 
mempunyai dua tangan : 

      

 “ tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka.”  
(Al-Maidah : 64) 

 
Dan Allah mempunyai tangan kanan : 
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“ dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.”  
( az-Zumar: 67) 

 
Dan Allah juga punya Wajah :  

         

“Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah “.   
( al-Qashash: 88) 

 

           

“dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran 
dan kemuliaan”.  ( Ar-Rahman : 27) 

 
Allah juga mempunyai telapak kaki, ini berdasarkan 
sabda Nabi S.A.W 

       
“Sesungguhnya Allah meletakkan telapak kaki-Nya di 
jahanam.” 

 
Allah tertawa terhadap hamba-hamab-Nya yang 

mukmin, sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W kepada 
orag yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah bahwa “ 
kelak akan bertemu dengan Allah, dan Allah tertawa 
kepadanya.” 

Allah urun setiap malam kelanit yang terdekat 
dengan  bumi, berdasarkan hadits Nabi Muhammad 
S.A.W tentang hal itu. Mata Allah tidak peca sebelah, 
sesuai hadits Nabi Muhammad S.A.W yang 
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menyebutkan, bahwa “Dajjal itu pecak sebelah matanya, 
sedangkan Allah tidak pecak mata-Nya.” 
Orang-orang mukmin kelak akan melihat Allah pada 
hari kiamat dengan mata kepala pada hari kiamat 
dengan mata kepala mereka, seperti halnya mereka 
melihat bulan purnama. Allah juga punya jari-jemari, 
berdasarkan hadits Nabi S.A.W: 

         

“Tidak ada satu buah hati kecuaili ia berada diantara jari-jari 
allah ar-Rahman.” 

 
Pengertian sifat seperti ini, di mana allah telah mensifati 
diri-Nya sendiri dan Nabi Muhammad S.A.W juga 
mensifati-Nya, tidak dapat diketahui hakikatnya oleh 
akal dan dapat diketahui hakikat oleh akal dan fikiran. 
Orang yang tidak mendengar  keterangan tantang hal itu 
tidak dapat disebut kafir. Apabila ia telah mendengar 
sendiri secara lansung, maka ia wajib menyakininya 
seperti halnya kita harus menetapkan sifat-sifat itu tanpa 
mentasybihkan (menyerupakan ) Allah dengan 
makhluk-Nya, sebagaimana juga Allah  tidak 
menyerupakan makhluknya apa pun dengan diri-Nya. 
Allah S.W.T berfirman : 

         

           

        

“(ia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari 
jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang 
ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu 
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berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang 
serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan 
melihat. (asy-Syura : 11) 

 
Pendapat Imam Syafi’i tentang Taqdir 

1. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari ar-Rabi’ bin 
Sulaiman, katanya, Imam Syafi’i pernah ditanya 
tantang taqdir, jawaban beliau :  
 
Apakah yang engkau kehndaki terjadi 
Meskipun aku tidak menghendaki 
Apa yang aku kehendaki tidak terjadi  
Apabila Engkau tidak menghendaki 
  Engakau ciptakan hamba-hamba 
  Sesuai apa yang Engkau ketahui 
  Maka dalam ilmu-Mu 
  Pemuda dan kakek berjalan  
Yang ini Engkau karuniai  
Sementara yang itu Engkau rendahkan 
Yang ini Engkau beri pertolongan  
Yang itu Engkau tolong 
  Manusia ada yang celaka 
  Manusia juga ada yang beruntung 
  Manusia ada yang buruk rupa 
  Dan ada juga yang bagus rupawan. 

 
2. Imam al-Baihaqi menuturkan dalam kitab Manaqib asy 

Sayfi’i mengatakan : “Kehendak manusia terserah 
kepada Alah. Manusia tidak berkehendak apa-apa 
kecuali dikehendaki oleh Allah Rabbul ‘alamin. Manusia 
itu dapat mewujudkan perbuatan-perbuatan mereka. 
Perbuatan-perbuatan itu adalah salah satu makhluk 
Allah. Taqdir baik maupun takdir buruk, semuanya dari 
Allah. Adzab kubur itu hak (benar), pertanyaan kubur 
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juga hak, bangkit dari kubur juga hak, hisab 
(perhitungan amal) itu juga hak, surga dan neraka juga 
hak, begitu dalam sunnah Nabi S.A.W. 

3. Imam al-Lalaka’i meriwayat dari al-Muzani, katanya, 
Imam Syafi’i berkata: “ Tahukah kamu siapa penganut 
paham qadariyah itu ? yaitu orang yang mengatakan 
bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu sampai 
hal itu dikerjakan orang.” 

4. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari asy Syafi’i, beliau 
berkata:” Kelompok Qadariyah yang oleh Rasulullah 
S.A.W disebut sebagai kelompok Majusi dari Umat 
Islam  adalah orang-orang yang berpendapat bahwa 
Allah itu tidak mengethui maksiat sampai ada orang 
yang mengerjakannya.” 

5. Imam al-Baihaqi juga meriwayatkan dari ar-Rabi’ bin 
Sulaiman dari Imam Syafi’i, bahwa beliau tidak mau 
shalat menjadi makmum di belakang penganut paham 
Qadariyah. 

 
Pendapat Imam Syafi’i Tentang Iman  
1. Imam Ibn ‘Abdil Bar meriwayatkan dari Imam ar-Rabi’, 

katanya, saya mendengar Imam Syafi’i berkata : “ 
Imanitu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan 
(i’tiqad) di dalam hati. Tahukah kamu firman Allah : 

         

dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 
(al-Baqarah; 143) 

 
Maksud kata “ Imanakum” ( Iman kamu ) adalah 
shalatmu ketika menghadap ke Baitul maqdis. Allah 
menamakan shalat itu iman, dan shalat adalah ucapan, 
perbuatan dan i’tiqad. 
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2. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Muhammad 
az-Zubairi, katanya, ada seorang bertanya kepada Imam 
Syafi’i, “Apakah amal yang paling utama ?” Imam Syafi’i 
menjawab: “Yaitu sesuatu yang apabila hal itu tidak ada, 
maka semua amal tidak akan diterima.” “ Apakah itu?”, 
tanya orang itu lagi. Dijawab oleh Imam Syafi’i, “yaitu 
iman kepada Allah dimana tidak ada Tuhan ( yang hak 
disembah) selain Dia. Iman adalah amal yang paling 
tinggi derajatnya; paling mulia kedudukannya, dan 
paling bagus buah yang petik darinya.”  
Orang tadi bertanya lagi: “ Bukankah iman itu ucapan 
dan perbuatan, atau ucapan tanpa perbuatan?” Imam 
Syafi’i menjawab: “Iman itu adalah perbuatan untuk 
Allah, dan ucapan itu merupakansebagian dari amal 
tersebut.” Ia bertanya lagi, “ Sayabelum paham  
sebagaimana itu, coba jelaskan lagi.” 
Imam Syafi’i menjelaskan, “ Iman itu memiliki tingktan-
tingkatan, ada iman yang sangat sempurna, ada iman 
yang  kurang jelas kekurangan  dan ada pula iman yang 
bertambah.” “Apakah iman itu ada yang tidak 
sempurna, berkurang dan bertambah?”, tanya orag itu. “ 
ya “ , jawab Imam Syafi’i. “Apakah buktinya?”, tanya 
lagi.  Imam Syafi’i menjawab, “Allah telah mewajibkan 
iman atas anggota-anggota badan manusia. Allah  
membagi iman itu untuk semua anggota badan. Tidak 
ada satupun anggota badan manusia kecuali telah 
diserahi iman secara berbeda-beda. Semua itu 
berdasarkan kewajiban yang ditetapkan Allah. 
Hati misalnya, dmana manusia dapat berfikir dan 
memahami sesuatu, merupakan “pemimpin” badan 
manusia. Tidak ada gerak anggota badan kecuali 
berdasarkan pendapat dan perintah hati. Begitu pula dua 
biji mata, di mana manusia melihat, dua telingga dimana 
manusia mendengar, kedua tanggan yang dipakai untuk 
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memukul, kedua kaki yang dipakai untuk memenuhi 
keinginan hatinya, lisan yang dipakai untuk berbicara, 
dan kepala di mana terdapat wajahnya. 
 
Allah mewajibkan kepada hati akan hal-hal yang tidak 
diwajibkan kepada lisan. Pendengaran (telinga) 
diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang tidak 
diwajibkan kepada mata. Kedua tangan juga mendapat 
kewajiban yang tidak sama dengan kaki. Begitu pula farji 
mendapat kewajiban yang tidak sama dengan wajah. 
 
Adapun kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada 
hati adalah iman, maka berikrar (mengakui), 
mengetahui, meyakini, ridha, menyerahkan diri bahwa 
tidak ada Tuhan (Yang hak) selain Allah, Maha Esa 
Allah tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak memiliki istri dan 
anak. Da bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan 
Allah, serta mengaku semua yang datang Allah, baik 
Nabi maupun Kitab. Semua itu merupakan hal-hal yang 
diwajibkan oleh Allah kepada hati, dan hal itu aalah 
amal (pekerjaan) hati. 

         

        

      

“ kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang 
dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang 
melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan 
Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”  
(an-Nahl: 106) 
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“Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.”   ( ar-Ra’d : 28) 

 

           

“Di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka 
“Kami telah beriman”, padahal hati mereka tidak beriman.”  
( al-Maidah: 41) 

 
Allah juga berfirman: 

              

“dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu 
atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat 
perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu” 
(al-Baqarah: 284) 

 
Maka keimanan seperti itulah yang diwajibkan oleh 
Allah kepada hati, dan itu adalah pekerjaan hati, dan 
juga merupakan pangkalan iman. 
Allah juga mewajibkan kepada lisan, yaitu mengucapkan 
apa yang yelah diikrarkan dan diyakini di dalam hati. 
Allah berfirman : 

     

“Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman 
kepada Allah .”  ( al-Baqarah : 136) 

     

“ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusi. “   
( al-Baqarah : 83) 
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Itulah ucapan-ucapan yang diwajibkan oleh allah kepada 
lisan, yaitu mengatakan yang ada didalam hati. Dan hal 
itu merupakan pekerjaan lisan, dan keimanan yang 
diwajibkan kepadanya. 
 
Allah juga mewajibkan kepada telinga ( pendengaran ) 
untuk tidak mendengarkan hal-hal yng diharamkan oleh 
allah. Allah berfirman : 

           

          

       

“dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu 
di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat 
Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), 
Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka 
memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau 
kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan 
mereka” ( an-Nisaa’: 140) 

 
Namun ada pengeculian, bila seseorang itu lupa 
sehingga duduk bersama orang-orang kafir itu. Allah 
berfirman : 

            

              

“ sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku, 
yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling 
baik di antaranyamereka Itulah orang-orang yang telah diberi 
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Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai 
akal.” 
( Az-Zumar: 17-18) 

 
Allah juga berfirman : 

              

           

      

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) 
orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-
orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) 
yang tiada berguna,  dan orang-orang yang menunaikan zakat, 
( Al-Mu’minun: 1-4) 

 
Allah berfirman pula : 

       

“dan apabila mereka mendengar Perkataan yang tidak 
bermanfaat, mereka berpaling daripadanya.” (al-Qashash:  55) 

 
Begitu pula firman Allah: 

          

“dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang 
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka 
lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.”  
(al-Furqan: 72) 
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Ayat-ayat itu semua menunjukkan adanya kewajiban 
yang ditetapkan Allah kepada telinga agar ia 
membersihkan diri dari hal-hal yang haram didengar. 

 
Dan hal itu merupakan telinga, dan itu termasuk iman. 
Allah juga meriwayatkan dua mata manusia untuk tidak 
melihat hal-hal yang diharamkan. Dalam hal ini Allah 
berfirman: 

          

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 
"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara 
kemaluannya;”  
( an-Nur: 30) 

 
Dalam ayat ini Allah melarang orang mukmin untuk 
melihat kemaluan orang lain, dan menyuruh agar 
menjaga kemaluannyaagar tidak dilihat orang lain. Setiap 
ungkapan “menjaga kemaluan” di dalam al-Qur’an, 
maksudnya adalah berkaitan dengan zina, kecuali dalam 
ayat-ayat an-Nur ini, maksudnya adalah melihat. 
 
Dan itulah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada 
kedua mata manusia, dan itu merupakan pekerjaan mata 
termasuk dalam iman. 
 
Allah kemudian memberitahukan apa yang wajib 
dikerjakan oleh hati, telinga dan mata, dalam sebuah 
ayat berikut ini: 
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“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan 
jawabnya.” (Al-Isra’: 36) 

 
Maksud ayat ini adalah bahwa Allah mewajibkan kepada 
Farj (Kemaluan) agar tidak digunakan untuk ha-hal yang 
haram. Allah berfirman : 

          

   

“kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian 
pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu .” ( 
Fushshilat: 22) 

 
Yang dimaksud dengan “Kulitmu” dalam ayat ini adalah 
“Kemaluan dan paha”. Dan itulah yang diwajibkan oleh 
Allah kepada kemaluan agar menjaga dirinya dari hal-hal 
yang tidak halal. Dan itu merupakan pekerjaan 
kemaluan. 

 
Allah juga mewajibkan kedua tangan agar tidak 
digunakan untuk hal-hal yang diharamkan, tetapi justeru 
digunakan dalam hal-hal yang diprintahkan Allah, 
seperti sadaqah, silaturahmi, jihad fi sabilillah, bersuci 
untuk Shalat dan lain-lain. Allah berfirman:  
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu 
sampai dengan siku,”  ( al-Maidah: 6) 

 
Allah juga berfirman : 

         

           

“ Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan 
perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila 
kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan 
sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima 
tebusan.” ( Muhammad: 4) 

 
Memerangi orang-orang kafir, silaturrahmi, sadaqah, 
dan lain-lain adalah perbuatan tangan. 
 
Allah juga mewajibkan kedua kaki manusia untuk tidak 
berjalan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. 
Allah berfirman: 

           

        

“ dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan 
sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat 
menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai 
setinggi gunung.” (al-Isra’: 37) 
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Ngan sujud. Dan pada waktu-waktu shalat. Allah 
berfirman: 

       

          

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah 
kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya 
kamu mendapat kemenangan.” ( al-Hajj: 77) 

 

             

“dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. 
Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di 
samping (menyembah) Allah.”   ( al-Jin: 18) 

 
Maksudnya menyembah di masjid, di mana manusia 
melakukan shalat dengan sujud. Dan itulah kewajiban-
kewjiban yang ditetapkan Allah kepada anggota badan. 
 
Allah juga menyebutkan bersuci dan shalat 
(sembahyang) sebagai iman, yaitu ketika Allah 
memerintahkan kepada Nabi S.A.W untuk 
memalingkan wajahnya dari menghadap ke Baitul 
Maqdis dalam shalat beralih menghadap ke Ka’bah di 
Makkah. Sementara kaum muslimin telah melakukan 
shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 
enam belas bulan. Mereka kemudian mengadu kepada 
Nabi S.A.W, “Ya Rasulullah, bagaimana dengan shalat 
kami yang menghadap ke Baitul Maqdis, apakah 
diterima oleh allah?”. Allah kemudian menurunkan ayat: 
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“Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada manusia.”  (al-Baqarah: 143) 

 
Dalam ayat ini Allah telah menambahkan shalat dengan 
iman. Maka siapa kelak bertemu dengan Allah dengan 
menjaga shalat-shalatnya, menjaga anggota badannya 
mengerjakan dengan seluruh anggota badannya apa 
yang diperintahkan dan diwajibkan Allah, maka ia 
bertemu dengan Allah dengan iman yang sempurna dan 
ia termasuk penghuni surga. Sebaliknya, siapa yang 
anggota badannya dengan sengaja meninggalkan 
perintah-perintah Allah, maka ia akan bertemu dengan 
Allah dalam keadaan imannya berkurang.” 

 
Begitulah penjelasan Imam Syafi’i tentang iamn. 
Kemudian orang yang bertanya kepada Imam syafi’i tadi 
bertanya lagi, “Saya sudah paham tentang berkurang 
dan sempurnanya iman. Dari mana datang tambahnya 
iman itu?” Imam syafi’i menjawab dengan menyebutkan 
firman Allah: 
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“ Dan apabila diturunkan suatu surat, Maka di antara mereka 
(orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara 
kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?" 
Adapun orang-orang yang beriman, Maka surat ini menambah 
imannya, dan mereka merasa gembira. 
dan Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada 
penyakit,  Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, 
disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati 
dalam Keadaan kafir. ( at-Taubah: 124-125) 

 
Allah berfirman : 

            

“ Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman 
kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka 
petunjuk. (al-Khafi: 13) 
 
Imam Syafi’i kemudian mengatakan, “Sekiranya iman 
itu satu, tidak ada yang tambah dan berkurang, maka 
tidak ada kelebihan apa-apa bagi seseorang, dan semua 
manusia sama. Tetapi dengan sempurnanya iman, orang 
mukmin akan masuk surga, dan dengan tambahnya 
iman pula orang mukmin akan memperoleh keunggulan 
tingkatan di dalam surga. Sebaliknya bagi orang-orang 
yang imannya kurang, mereka akan masuk ke neraka. 
 
Kemudian Allah akan mendahulukan orang beriman 
lebih dahulu. Manusia akan memperoleh haknya 
berdasarkan kedahuluannya dalam beriman. Setiap 
orang akan memperoleh haknya, tidak kurang 
sedikitpun. Yang datang belakang tidak akan 
didahulukan; yang tidak mulia (karena rendahnya iman) 
tidak akan didahulukan daripada yang mulia (karena 
ketinggian iman), itulah kelebihan orang-orang 
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terdahulu dari ummat ini. Seandainya orang-orang yang 
beriman lebih dahulu itu tidak mempunyai kelebihan, 
niscaya akan sama nilainya orang yang beriman belakang 
dengan orang-orang yang beriman lebih dulu” 

 
Pendapat Imam Syafi’i tentang Sahabat 
1. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari imam Syafi’i, “Allah 

telah mmuji para Sahabat Nabi S.A.W di dalam al-
Qur’an, Taurat dan Injil. Dan Nabi S.A.W sendiri telah 
memuji keluhuran mereka, sementara untuk yang lain 
tidak disebutkan. Maka semoga Allah merahmati 
mereka, dan menyambut mereka dengan memberikan 
kedudukan yang paling tinggi sebagai shiddiqin, 
syuhada’ dan shalihin. 
Mereka telah menyampaikan sunnah-sunnah Nabi 
S.A.W kepada kita. Mereka juga telah menyaksikan 
turunnya wahyu kepada Nabi S.A.W karenanya, mereka 
mngetahui apa yang dimaksud oleh Rasuullah, baik yang 
bersifat umum maupun yang khusus, kewajiban 
maupun anjuran. Mereka mengetahui tentang sunnah 
Nabi S.A.W mereka di atas kita di dalam segala hal, ilmu 
dan itjtihad, kehati-hatian dan pemikiran, dan hal-hal 
yang diambil hukumnya. Pendapat-pendapat mereka, 
menurut kita, juga lebih unggul dari pada pendapat-
pendapat dapat kita sendiri.” 

 
2. Imam al-Baihaqi menuturkan dari ar-Rabi’ bin Sulaiman 

bahwa ia mndengar imam Syafi’i memandang Abu 
Bakar adalah yang paling utama di antara semua di 
antara semua sahabat, kemudian Umar, Ustman dan 
kemudian Ali 

3. Imam al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Muhammad 
bin ‘Abdullah bin Abd al-Hakam, katanya, ia mendengar 
Imam Syafi’i berkata: “ Manusia yang paling mulia 
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sesudah Nabi S.A.W adalah Abu Bakar, kemudian 
Umar, Kemudian Utsman dan kemudian Ali 
radhiyallahu ‘anhum.” 

4. Imam al-Harawi meriwayatkan dari Yusuf bin Yahya al-
Buwaiti, katanya, saya bertanya kepada Imam Syafi’i: 
“Apakah saya boleh shalat bermakmum di belakang 
orang Rafidhi,(Syi’ah) ?” Beliau menjawab: jangan  
kamu shalat menjadi makmum orang Rafidhi, Qadari 
(penganut paham Qadariyah), dan penganut paham 
Murji’ah.” Saya bertanya lagi: “Apakah tanda-tanda 
mereka itu?” Beliau menjawab: “ orang yang 
berpendapat bahwa imam itu hanyalah ucapan saja, 
maka ia penganut paham Murji’ah. Orang yang 
berpendapat bahwa Abu Bakar dan Umar itu bukan 
imam umat Islam adalah penganut paham Rafidhah. 
Dan orang  yang bependapat bahwa manusia itu 
mempunyai kehendak mutlak dan dapat menentukan 
nasibnya sendiri, ia adalah penganut paham Qadariyah.” 

 
Larangan Imam Syafi’i terhadap Ilmu Kalam dan 
Berdebatan dalam Agama. 
1. Imam al-Harawi meriwayatkan dari ar-Rabi’ bin 

Sulaiman, berkata: “Seandainya ada orang berwasiat 
kepada orang lain untuk mengambil kitab-kitabnya yang 
berisi ilmu – ilmu keislaman, sementara di antara kitab-
kitab Kalam ini tidak masuk di dalam wasiat, karena 
Kalam itu tidak termasuk ilmu-ilmu keislaman.” 

2. Imam al-Harawi meriwayatkan dari al-Hasan az-
Za’farani, katanya, saya mendengar Imam Syafi’i 
berkata: “ Saya tidak pernah berdiskusi dengan 
seorangpun dalam masalah Kalam kecuali hanya satu 
kali saja Dan itu kemudian saya membaca istighfar, 
minta ampun dari Allah.” 
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3. Imam al-Harawi meriwayatkan dari Rabi’ bin Sulaiman, 
katanya, Imam Syafi’i pernah berkata: “Seandainya saya 
mau, saya akan membawa kitab yang besar untuk 
berdiskusi dengan lawan pendapatku. Tetapi untuk 
berdiskusi tentang masalah Kalam, saya tidak suka 
dikait-kaitkan dengan Kalam.” 

4. Imam Ibn Battah meriwayatkan dari Abu Tsaur katanya, 
Imam Syafi’i pernah berkata kepadaku: “Saya tidak 
pernah melihat orang menyandang sedikitpun tentang 
Kalam kemudian ia menjadi orang yang beruntung.” 

5. Imam Harawi meriwayatkan dari Yunus al-Mishri, 
katanya, Imam Syafi’i pernah berkata: “Seandainya Allah 
memberikan cobaan (Ujian) kepada seorang, sehingga ia 
melakukan larangan-larangan Allah selain syirik, hal itu 
masih lebih bagus dari pada ia mendapati cobaan (ujian) 
dengan terperosok pada Ilmu Kalam.” 

 
 Itulah rangkuman pendapat-pendapat Imam Syafi’i-
rahimahullah tentang Ilmu Kalam  
 
D. AQIDAH IMAM AHMAD BIN HAMBAL 
Pendapat Imam Ahmad tentang Tauhid 
1. Di dalam kitab Thabaqat al-Hanabilah, terdapat 

keterangan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang 
tawakal. Jawab beliau: “Tawakkal itu adalah 
mengandalkan sepenuhnya kepada Allah dan tidak 
mengharapkan manusia.” 

2. Di dalam kitab al-Mihnah terdapat keterangan bahwa 
Imam Ahmad berkata: “Allah itu sejak azali terus 
berfirman. Al-Qur’an adalah firman-firman Allah dan 
bukan makhluk, dan Allah tidak boleh sisifati dengan 
sifat-sifat selain yang telah ditetapkan sendiri oleh 
Allah.” 
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3. Imam Abu Ya’la meriwayatkan dari Abu Bakr al-
Marwazi, katanya, saya bertanya kepada Ahmad bin 
Hanbal tentang hadits – hadits yang berkenaan dengan 
sifat-sifat Allah, melihat Allah,Isra’, dan kisah ‘Arsy, 
yang tolak oleh kelompok Jahmiyah. Ternyata menurut 
beliau, hadits-haidits tersebut shahih, dan beliau berkata: 
“ Hadits-hadits itu telah diterimah oleh umat Islam, dan 
jalankanlah (Pahamilah) hadits-hadits itu seperti apa 
adanya.” 

4. Abdullah bin Ahmad berkata didalam kitab as-Sunnah, 
bahwa Imam Ahmad berkata: “Barang siapa yang 
berpendapat bahwa allah itu tidak berfirman, maka telah 
kafirlah dia. Kita meriwayatkan hadits-hadits itu seperti 
apa adanya.” 

5. Imam al-Lalaka’i meriwayatkan dari Hanbal bahwa ia 
bertanya kepada Imam Ahmad tentang ru’yah (melihat 
Allah di Akhirat). Jawaban beliau: “Hadits-hadits 
mengenai ru’yah itu shahih. Kita mengimani dan 
menetapkannya. Dan semua hadits yang diriwayatkan 
dari Nabi S.A.W dengan sanad-sanad yang bagus, kita 
mengimaninya dan menetapkan keshahihannya.” 

6. Imam Ibn al-Jauzi menuturkan dalam kitab al-Manaqib 
tentang kitab Imam Ahmad bin Hanbal karya 
Musaddad. Di dalam kitab tersebut ada keterangan di 
mana Imam Ahmad berkata: “Sifatilah Allah dengan 
sifat-sifat yang dipakai oleh Allah untuk mensifati diri-
Nya sendiri, dan tinggalkanlah hal-hal yang ditinggalkan 
oleh Allah untuk mensifati diri-Nya sendiri.” 

7. Didalam kitab ar-Raad ‘ala al-Jahmiyah karya Imam 
Ahmad, beliau mengatakan: “Jahm bin Shafwan 
berpendapat, bahwa orang yang mensifati Allah dengan 
sifat-sifat yang dipakai Allah untuk mensifati diri-Nya 
sendiri seperti yang terdapat dalam Kitab Allah dan 
Sunnah Nabi S.A.W, maka orang itu telah menjadi kafir 
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dan termasuk kelompok musyabbihah (menyerupakan 
Allah dengan makhluk-Nya).” 

8. Imam Ibn Taimiyah menuturkan dalam kitab Dar’u 
Ta’arud al –Aql wa an – Naql, ucapan Imam Ahmad:  
“Kami mengimani bahwa Allah ada di atas ‘Arsy, 
bagaimana Dia berkehendak dan seperti apa yang Allah 
kehendak dan seperti apa yang Allah kehendaki, tanpa 
batasan dan sifat yang dipakai oleh seseorang untuk 
mensifati dan membatasi sifat itu. Sifat-sifat yang Allah 
adalah sifat-sifat yang digunakan untuk Allah, yaitu 
seperti Allah mensifati diri-Nya sendiri, bahwa Dia tidak 
dapat dilihat oleh mata.” 

9. Imam Abi Ya’la juga meriwayatkan dari Imam Ahmad, 
bahwa beliau berkata: “Orang yang berpendapat bahwa 
Allah it tidak dapat dilihat di Akhirat, maka dia telah 
kafir dan mendustakan Al-qur’an.” 

10. Imam Ibnu Abi Ya’la juga meriwayatkan dari Abdullah 
putera Imam Ahmad, katanya, saya pernah bertanya 
kepada ayah saya tentang orang-orang yang berpendapat 
bahwa ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah 
berfirman tanpa suara. Kemudian ayah saya berkata: “ 
Allah berfirman dengan suara. Hadits-hadits ini kita 
riwayatkan sesuai apa adanya.” 

11. Imam al-Lalaka’i meriwayatkan dari Abdus bin Malik al-
Attar, katanya saya mendengar bahwa Imam Ahmad bn 
Hanbal berkata: “al-Qur’an adalah Kalamullah, bukan 
makhluk. Dan janganlah kamu lemah untuk berkata 
bahwa al-Qur’an itu bukan makhluk, karena Kalamullah 
itu dari Allah, dan tidak ada sesuatu yang keluar dari 
Allah itu disebut makhluk.” 

 
Pendapat Imam Ahmad tentang Qadar 
1. Imam Ibn al-Jauzi menuturkan dalam kitab al-Manaqlb 

tentang kitab Imam Ahmad bin Hanbal karya 
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Musaddad. Dalam kitab itu terdapat keterangan bahwa 
Imam Ahmad berkata: “Kita mengimani taqdir, yang 
baik, yang buruk, yang manis, yang pahit, semuanya dari 
Allah.” 

2. Imam al-khalal meriwayatkan dari Abu Bakr al-Marwazi, 
katanya, Imam Ahmad pernah ditanya: “Apakah 
kebaikan dan keburukan itu ditaqdirkan kepada hamba 
Allah, dan apakah Allah menciptakan kebaikan dan 
keburukan?” Beliau menjawab “Ya, Allah 
menetapkannya.” 

3. Dalam kitab as-Sunnah karya Imam Ahmadbeliay 
mengatakan: Taqdir itu, yang baik dan yang buruk, yand 
sedikit dan yang banyak, yang lahir dan yang batin, yang 
manis dan yang pahit, yang disuka dan yang dibenci, 
yang elok dan yang jelek, yang awal dan yang akhir, 
semuanya sudah ditetapkan oleh Allah terhadap hamba-
Nya. Dan tidak ada seoarang pun dari hamba Allah 
yang dapat keluar dari kehendak da ketetapan Allah.” 

4. Imam al-Khallal juga meriwayatkan dari Muhammad 
bin Abu Harun, dari al-Harits, katanya saya mendengar 
imam Ahmad berkata: “ Alah S.W.T telah mentaqdirkan 
ketaatan dan maksiat, kebaikan dan keburukan. Orang 
yang telah ditetapkan sebagai orang yang celaka, ia akan 
celaka.” 

5. Abdullah putera Imam Ahmad berkata, “ Saya 
mendengar ayah saya, ketika beliau ditanya Ali bin Jahm 
tentang “Orang yang berbicara tentang qadar, apakah ia 
menjadi kafir?” Beliau menjawab: “Ya apabila ia 
mengikari ilmu Allah, Apabila ia berpendapat bahwa 
Allah itu tidak mengetahui, sampai Allah menciptakan 
ilmu, dan barulah Allah mengetahui, maka ia 
mengingkari Ilmu Allah, dan dengan demikian ia 
menjadi kafir.” 
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6. Abdullah, putera Imam Ahmad juga menuturkan, saya 
pernah bertanya ayah saya sekali lagi tentang shalat 
menjadi makmum  dibelakang paham Qadariyah. Beliau 
menjawab: “Apabila pemganut Qadariyah itu selalu 
berdebat dan menyebarkan paham tersebut, maka kamu 
jangan shalat dibelakangnya.” 

 
Pendapat Imam Ahmad tetang Iman  
1. Imam Abu Ya’la meriwayatkan dari Imam Ahmad, 

bahwa beliau berkata: “ Diantara yang paling mulia dari 
masalah-masalah iman adalah cinta kaerena Allah dan 
marah karena Allah.” 

2. Imam Ibn al-Jauzi meriwayatkan dari Imam Ahmad, 
bahwa beliau berkata: “Iman itu bertambah dan 
berkurang, seperti hadits: 

         
“ Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang 
mukmin yang paling bagus akhlaknya.” 

 
3. Imam al-Khallal meriwayatkan dari Sulaiman bin 

Asy’ats, katanya, bahwa Imam Ahmad mengatakan: “ 
Shalat, Zakat, haji dan berbuat kebajikan adalah 
sebagian dari iman. Sedangkan menjalankan maksiat 
dapat mengurangi iman.” 

4. Abdullah, putera Imam Ahmad, mengatakan, saya 
pernah bertanya ayah saya tentang  “ Seseorang yang 
berpendapat bahwa iamn itu adalah ucapan dan 
pengalaman, bertambah dan berkurangnya tanpa 
menyebutkan Insya Allah, apakah ia seorang Murji’ah ?” 
Beliau menjawab: “Saya berharap mudah-mudahan 
orang tersebut bukan penganut paham Murji’ah.” 
Abdullah berkata lagi, saya mendengar ayah berkata: 
“Dalil yang melawan pendapat orang yang tidak 
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menyebutkan insya Allah dalam menyatakan iman 
adalah sabda Nabi S.A.W kepada penghuni kubur:  

         

“ Kami insyaAllah menyusul kamu.” 
 

5. Abdullah juga menuturkan, saya mendengar ayah saya, 
ketika ditanya tentang paham Murji’ah, beliau 
menjawab: “Kami mengatakan dan perbuatan, 
bertambah dan berkurang. Apabila seseorang 
melakukan zina atau minum khamar, maka imannya 
berkurang.” 

 
Pendapat Imam Ahmad tntang Sahabat 
1. Dalam kitab as-Sunnah karya Imam Ahmad ada 

keterangan sebagai berikut: 
“ Diantara ajaran as-Sunnah adalah menyebut-nyebut 
kebaikan semua sahabat Nabi S.A.W dan menahan diri 
tidak menyebutkan ketidakbaikan dan peertentagan 
yang terjadi anatara mereka. Orang yang mencaci para 
sahabat, atau salah seorang saja di antara mereka, maka 
ia telah berbuat bid’ah, berpaham Rafidhi (Syi’ah), dan 
berlaku buruk. Allah tidak akan menerima amal 
kebajikannya. 
 
Mencintai Sahabat adalah ajaran as-Sunnah, 
mendo’akan mereka adalah termasuk ibadah, mengikuti 
mereka adalah cara yang benar, dan memakai pendapat-
pendapat mereka adalah suatu kemuliaan. Kemudian, 
para sahabat itu, sesudah al-Khulafa’ ar-Rasyidin, adalah 
manusia-manusia terbaik. Tidak boleh ada orang yang 
menjelek-jelekan mereka dan sebagianya. Apabila ada 
yang melakukan hal itu, maka Sultan (Pemerintah) wajib 
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memberikanya “pelajaran” dan sanksi, dan tidak boleh 
membebaskannya. 

2. Imam Ibn al-Jauzi meriwayatkan sepucuk surat dari 
Imam Ahmad yang beliau kirimkan kepada Musaddad. 
Didalam surat itu terdapat keterangan sebagai berikut, 
“Hendaknya anda menjadi saksi sepuluh orang sahabat 
itu telah diberi tahu akan masuk surga. Mereka adalah 
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, az-Zubair, 
Sa’ad, Sa’id, Abdurrrahman bin Auf dan disaksikan oleh 
Nabi S.A.W akan masuk surga, kita juga menjadi saksi.” 

3. Abdullah putera Imam Ahmad, menuturkan, saya 
pernah bertanya ayah saya tentang siapa imam-imam 
ummat ini. Beliau menjawab: “mereka adalah Abu 
Bakar, Umar, Utsman dan Ali.” 

4. Abdullah juga mengatakan, bhwa iapernah bertanya 
kepada ayahnya tentang “ orang-orang yang 
berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib itu bukan 
seorang Khalifah”. Beliau menjawab: “Itu Pendapat 
yang buruk dan jelek.” 

5. Imam Ibn al-Jauzi meriwayatkan dari Imam Ahmad, 
bahwa beliau berkata, “Orang yang tidak mengakui, 
bahwa Ali bin Abi Thalib itu Khalifah, maka ia lebih 
sesat daripada keledai piaraan yang hilang.” 

6. Imam Ibn Abi Laila juga meriwayatkan dari Imam Ibn 
Abi Laila bahwa beliau berkata: “ Orang yang tidak mau 
mengakui Ali Abi Thalib sebagai khalifah, jangan kamu 
ajak bicara dan jangan kamu menikahi keluarganya.” 

 
Larangan Imam Ahmad Terhadap Ilmu Kalam dan 
berdebat dalam Agama. 
1. Imam Ibnu Baththah meriwayatkan dari Abu Bakar al-

Marwazi, katanya, saya mendengar Imam Ahmad 
menyatakan: “ Siapa yang mengkaji Ilmu Kalam, Ia 
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tidak akan beruntung, dan ia tidak akan terlepas dari 
mengikuti kelompok Jahmiyah.” 

2. Dalam kitab Jami’Bayan al-‘ilm wa al Fadhih, Imam Ibn 
Abdil Bar meriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa 
beliau berkata, “Tidak akan berutung selamanya, orang 
yang mengkaji Ilmu Kalam, dan Anda hampir tidak 
akan melihat orang yang mempelajari Ilmu Kalam, dan 
Anda hampir tidak akan melihat orang yang 
mempelajari Ilmu Kalam itu kecuali di dalam hatinya 
ada ketidak beresan.” 

3. Imam al-Harawi meriwayatkan dari Abdullah, putera 
Imam Ahmad, katanya, Ayah saya pernah menulis surat 
kepada Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan. Dalam surat 
itu ayah saya berkata: “Kamu itu bukan termasuk ahli 
Kalam. Kalam yang benar adalah kitabullah atau Hadits 
Rasulullah S.A.W Berbicara di luar itu tidak terpuji.” 

4. Imam Ibnu al-Jauzi meriwayatkan dari Musa bin 
Abdillah al-Turtusi, katanya, saya mendengar Imam 
Ahmad bin Hanbal berkata: “jangan kamu duduk 
bersama ahli Kalam, meskipun dia itu kelihatannya 
membela sunnah Nabi S.A.W 

5. Imam Ibnu Baththah meriwayatkan meriwayatkan dari 
Abu al-Harits ash-Shayigh, katanya, “orang yang 
mencintai Ilmu Kalam, maka sebenarnya hal itu tidak 
keluar dari hatinya. Dan anda tidak akan melihat orang 
yang mempelajari Ilmu Kalam itu beruntung,” 

6. Imam Ibnu Baththah menuturkan dari Ubaidillah bin 
Hanbal, katanya, saya mendengar Imam Ahmad 
berkata: “Berpeganglah kamu dengan sunnah Nabi 
S.A.W, Allah akan memberikan manfaat kepadamu. 
Dan hindarilah perdebatan dalam masalah agama, 
karena orang yang menyukai Ilmu Kalam tidak akan 
beruntung. Oramg ang membuat perdebatan dalam 
Kalam, ujung-ujungny adalah membuat bid’ah, karena 
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Ilmu Kalam tidak membawa kepada kebaikan. Saya 
tidak menyukai Ilmu Kalam, apabila ikut perdebatan. 
Kamu harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi 
S.A.W, pendapat-pendapat para sahabat, fiqih yang 
dapat kamu manfaatkan Tinggalkanlah perdebatan dan 
pendapat orang-orang yang hatinya bengkok. Orang-
orang yang saya temui, ternyata mereka tidak pernah 
mengenali para ahli Kalam, mereka juga menjauhi para 
ahli Kalam.  Kalam itu pada akhirnya tidak baik. 
Semoga Allah menjaga kita semuanya dari fitnah (ujian 
hati), dan menyelamatkam kita dari kehancuran.” 

7. Dalam kitab al-Ibanah, Ibnu Baththah meriwayatkan 
dari Imam Ahmad, bahwa beliau berkata: “Waspadalah 
terhadap orang yang menyukai Ilmu Kalam .” 

Inilah rangkuman pendapat Imam Ahmad bin 
Hanbal rahimahullah tenang masalah-masalah Ushuluddin 
dan sikap beliau terhadap Ilmu Kalam.” 
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IV 
PEMBAGIAN TAUHID 

 
 
 

Memperhatikan beberapa literatur menangkut 
keyakinan manusia setiap zaman dan suku bangsa telah 
dibangkitkan diantara mereka seorang Rasul yang memiliki 
tugas utama untuk memperbaiki keyakinan dan akhlaq 
manusia setiap zaman dan mengajak manusia untuk 
berbakti kepada Allah SWT, pada zaman manusia membuat 
sesembahan dari ciptaannya sendiri antara lai n di sebut 
"Thagut", yang menganggap benda-benda alam 
sekelilingnya dapat memberi manfaat dan mudharat 
sehingga terjadilah penyembahan kepada materi/Alam 
karena disangka memiliki kekuatan gahaaib, bil sampai pada 
puncak kerusakan keyakinan ,disinilah selalu Allah mengutu 
nabiNYA, namun sebagian kecil saja yang dapat mengikuti 
ajaran yang dibawanya dan lebih banyak yang menjadi 
penentang, kekuatan penentang yang menginggkari 
kebenaran ajaran Rasul, sehingga Allah SWT memperkuat 
kerasulan Hambanya dengan bekal "Mukjizat" Demikianlah 
nabi silih berganti menghadapi umat hingga terakhir Nabi 
Muhammad SAW.  

Ketauhidan yang dibawa Muhammad SAW , ummat 
penentang makin gencar sampai-sampai Nabi digelari " 
Majnun" dan "Tukang sihir", namun semua pada akhirnya 
Allah menunjukkan cepat atau lambat kebenaran wahyu 



AQIDAH ISLAM: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas

84

akan menunjukkan sinarnya, dan Al-Qur'an sendiri sudah 
menjelaskan sikap hamba Allah dalam keyakinan Tauhi , di 
jelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 1-5 untuk ciri 
manusia mukmin 
Ayat 6-7 untuk ciri manusia kafir. 
Untuk ayat 8-18 untuk ciri manusia munafiq. 
           Memperhatikan ketiga kelompok manusia dalam hal 
keyakinan terhadap Allah tersebut diatas, maka yang 
menjadi bahasan utama dalam bab ini adalah menyangkut 
manusia dengan keimanan /Ketauhidan kepada Allah SWT, 
untuk itu berikut ni akan dikemukakan Pembahagian 
Tahuhid : 
Beberapa Bagian Tauhid 

Seorang muslim berimam kepada Allah dalam arti, 
dia menyakini wujud (Keberadaan) Allah yang Maha Suci, 
dan bahwa sesungguhnya Dia adalah Pencipta langit dan 
bumi, Maha Mengetahui yang ghaib dan yang tampak, Rabb 
(pencipta ,pemilik,penguasa, pengatur) segala sesuatu dan 
pemiliknya. Tiada Tuhan (sembahan) yang berhak disembah 
kecuali Dia, dan tiada raab selain Dia (meyakini) 
bahwasanya Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, 
suci dari segala kekurangan.  

Ulama ilmu Tauhid membagi Tauhid beberapa  
bahagian: 

1. Tahuid Ruhubbiyah 
2. Tauhid Uluhiyah  atau Tauhid Ubudiyah 
3. Tauhid Shifat 
4. Tauhid I’tiqadi 
5. Tauhid Quali 
6. Tauhid Amali 

Pembagian tersebut dikemukakan mengingat jenis 
dan sifat daripada Tauhid itu sendiri : 
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1. Tauhid Ruhubbiyah  
 Tauhid Rububbiyah ialah Tauhid ketuhanan yang 
dimaksudkan di sini ialah mempercayai bahwa Allah SWT 
satu-satunya Pencipta,  Pemelihara, Penguasa dan Pengatur 
alam ini. 
 Tauhid yang semacam ini dianut oleh kaum 
jahiliyah, karena di samping mereka mempertuhan berhala-
berhala, mereka juga mengakui bahwa Tuhanlah yang 
menciptakan alam ini. Keterangan ini terdapat dalam al-
Qur’an: 

        

          

 “dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: 
"Siapakah yang menjadikan  langit dan bumi dan 
menundukkan matahari dan bulan?" tentu mereka akan 
menjawab: "Allah”. ( al-Ankabut: 61) 
 

           

      

 “ Jika  engkau bertanya kepada mereka; siapakah yang 
menurunkan air dan langit, lalu menghidupkan dengan air 
itu akan bumi sesudah? Niscaya mereka jawab: “Allah” 
(al-Ankabut:63) 

  
Seorang muslim beriman dan menyakini rububbiyah 

Allah SWT atas segala sesuatu, tiada sekutu bagi-Nya di 
dalam rububbiyah-Nya terhadap alam semesta. Yang 
demikian itu adalah berkat petunjuk Allah SWT kepadanya, 
kemudian karena dalil-dalil naqli dan ‘aqli berikut ini: 



AQIDAH ISLAM: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas

86

Dalil-dalil naqli 
1. Berita dari Allah SWT sendiri tentang ke-rububbiyah-

an-Nya. Dia telah berfirman tentang pujan-Nya 
terhadap diri-Nya, 

       

“segala puji  bagi Allah, Tuhan semesta alam”. (al-
Fatihah:1) 

 
Firman-Nya di dalam menegaskan rububbiyah-Nya 

          

“Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: 
"Allah 

 
Firman-Nya di dalam mengingatkan kembali perjanjian 
awal yang diambil dari manusia ketika mereka masih 
berada di dalam sulbi bapak mereka, yaitu bahwa 
mereka beriman kepada rububbiyah Allah terhadap 
mereka dan akan beribadah kepada-Nya dengan tidak 
menyekutukan sesuatu apapun kepada-Nya seraya 
berfirman, “ (ingatlah), ketikak Rabbmu mengeluarkan 
anak keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah 
mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman), “Bukankah Aku ini Rabbmu. “Mereka 
menjawab, “Betul (engkau Rabb kami,) kami menjadi 
saksinya.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari 
kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguh kami (Bani 
Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini 
(Keesaan Rabb).” ( al-A’raf : 172) 

 
Firman-Nya di dalam menegakkan hujjah (argumen) 
terhadap kaum musyrikin dan menegaskannya terhadap 
mereka, 
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“Katakanlah: "Siapakah yang Empunya langit yang tujuh 
dan yang Empunya 'Arsy yang besar?" 
. mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." 
Katakanlah: "Maka Apakah kamu tidak bertakwa?" (al-
Mu’minun: 86-87) 
 

2. Informasi dari para Nabi dan Rasul tentang Rububbiyah 
Allah SWT kesaksian mereka dan pengakuan mereka 
kepadanya. Sebagai contoh: Nabi Adam AS di dalam 
do’anya mengatakan, 

           

      

“keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah 
Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak 
mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, 
niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.” 
( al-A’raf : 23 ) 

 
Nabi Nuh AS pun di dalam pengaduannya kepada Allah 
berkata, 

          

        

“Nuh berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya mereka telah 
mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta 
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dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan 
kerugian belaka,” ( Nuh : 21) 

 
Beliau juga mengatakan : 

            

          

“Nuh berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku 
telah mendustakan aku; 
Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara 
mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang 
mukmin besertaku".” (as-Syu’ara : 117-118) 

 
Nabi Ibrahim AS di dalam do’anya untuk mekkah tanah 
suci dan untuk diri dan anak keturunannya mengatakan,  

               

 "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang 
aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada 
menyembah berhala-berhala.” ( Ibrahim : 35) 

 
Nabi yusuf AS di dalam pujian kepada Allah dan do’a 
kepada-Nya mengatakan,  

           

         

         

“Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau telah 
menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah 
mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. (ya 
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Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku 
di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam Keadaan 
Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang 
saleh.” ( Yusuf : 101) 

 
Nabi Musa AS di dalam beberapa permintannya 
berkata, 

               

              

       

“berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku 
dadaku,. dan mudahkanlah untukku urusanku, dan 
lepaskanlah kekakuan dari lidahku,  supaya mereka 
mengerti perkataanku, dan Jadikanlah untukku seorang 
pembantu dari keluargaku, (Thaha: 25-29) 

 
Nabi Harun AS juga berkata kepada Bani Israil, 

       
"Dan Sesungguhnya Rabb kamu adalah Yang Maha 
Pengasih, maka ikutilah aku dan patuhillah perintahku.” 

 
Nabi Zakariyah AS ketika memohon rahmati-Nya 
berkata, 

           

       

“ia berkata "Ya Tuhanku, Sesungguhnya tulangku telah 
lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum 
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pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya 
Tuhanku.” (Maryam :4) 

 
Dan dalam do’anya beliau berkata , 

            

“Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup 
seorang diri dan Engkaulah waris yang paling Baik.” (al-
Anbiya: 89) 

 
Nabi Isa AS berkata ketika menjawab pertanyaan Allah, 

               

“aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa 
yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya 
Yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", (al-
Maidah :117) 

 
Beliau juga berkata kepada kaumnya  

           

           

      

"Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan 
Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan 
(sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan 
kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah 
ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.” (al-
Maidah : 72). 
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Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ketika dalam  
keadaan sulit beliau berdo’a,  

            
        

        
“ Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah yang 
Maha Agung lagi Maha Penyatun, tiada tuhan yang 
berhak disembah selain Allah Rabb bagi ‘Arsy yang agung, 
tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah Rabb bagi 
langit dan bumi dan Rabb bagi ‘Arsy yang mulia.” 

 
Semua nabi dan rasul diatas dan para nabi lainnya As 
mengakui rububbiyah Allah SWT mereka berdo’a 
kepada-Nya dengan menyebut-n nyebut rububbiyah-
Nya, sedangkan mereka manusia yang paling sempurna 
pebgetahuannya, paling cermelang akalnya, paling jujur 
ucapannya dan paling kenal kepada Allah dan sifat-sifat-
Nya dari pada manusia biasa lainya yang ada di 
permukaan bumi ini. 

 
3. Keyakianan dan keimanan milyaran ulama dan hukama 

(ahli hikmah) kepada rububbiyah AllahSWT terhadap 
mereka dan terhadap segala sesuatu, pengakuan i’tikad 
yang pasti. 

4. Keyakinan dan keimanan milyaran dan jumlah yang tak 
terhitung dari para cerdik cendikia dan orang-orang 
shalih kepada rububbiyah Allah atas segenap makhluk. 

 
Dalil-dalil ‘aqli 
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 Di antara dalil-dalil akal sehat yang logis tentang 
rububbiyah Allah SWT terhadap segala sesuatu adalah 
sebagai berikut: 
1. Keesaan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. 

Adalah merupakan hal yang sudah dimaklumi bersama 
oleh segenap umat manusia nahwa penciptaan itu tidak 
ada yang mampu melakukannya dan tidak pernah 
diklaim oleh seorang pun selain Allah SWT sekalipun 
sesuatu yang diciptakan itu sangat kecil, seperti selembar 
rambut di tubuh manusia atau hewan, atau bulu kecil 
pada sayap burung, atau selembar daun pada ranting 
yang sangat kecil, apabila menciptakan suatu benda yang 
utuh atau hidup, atau planet yang besar ataupun yang 
kecil. 
Allah SWT pun telah menegaskan keesaan-Nya yang 
mutlak di dalam penciptaan, 

            

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak 
Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.” 
(al-A’raf : 54) 

Dia juga firman “ Padahal Allahlah yang telah 
menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan.” 
(Ash-Shaffat: 96). Allah juga memuji diri-Nya atas 
keesaann-Nya di dalam menciptakan, seraya berfirman, 

        

    

“segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan 
bumi dan Mengadakan gelap dan terang,” (al-An’am: 1) 
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“dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, 
kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, 
dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-
Nya. dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan 
di bumi; dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” (ar-Rum: 27) 
 

Jika demikian, tidaklah keesaan Allah di dalam 
menciptakann segala sesuatu sebagai bukti atas wujud 
dan rububbiyah-Nya?! Ya, wahai Rabb kami, kami 
menjadi saksi atas semua itu. 

 
2. Keesaan Allah di dalam memberi rizki. Tidak ada seekor 

hewan yang melata di permukaan bumi ini atau 
berenang didalam air atau yang bersembunyi di semak-
semak melainkan Allahlah yang menciptakan rizkinya 
(maknannya) dan yang memberikan petunjuk untuk 
mengetahui bagaimana cara mendapatkan dan 
bagaimana memakan dan menggunakannya. 
Mulai dari seekor semut yang merupakan hewan paling 
kecil hingga manusia yang merupakan makhluk paling 
sempurnah dan paling maju, semuanya membutuhkan 
Allah SWT untuk keberadaannya, pembentukannya dan 
untuk makanan dan rizkinya. Allah SWT sematalah 
Penciptanya, yang membentuknya, memberinya 
makanan dan rizki. Berikut ini beberapa ayat yang 
menegaskan kenyataan tersebut dan menetapkannya 
secara jelas: 
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“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan 
makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah 
encurahkan air (dari langit),  kemudian Kami belah bumi 
dengan sebaik-baiknya,  lalu Kami tumbuhkan bijim -
bijian di bumi itu,  anggur dan sayur-sayuran,  zaitun dan 
kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta 
rumput-rumputan, (‘Abasa : 24-31) 
 

Firman-Nya, “Dan Dia telah menurunkan air (hujan) 
dari langit, lalu dengannya kami keluarkan berbagi 
macam jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. 
Makan dan gembalakanlah binatang-binatang ternak 
kamu.” (Thaha: 53-54) 
 
Dia yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain 
Dia dan tiada Rabb selain Dia, juga berfirman, “Dan 
kami turunkan hujan dari langit,lalu kami beri minum 
kamu dengan airitu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang 
menyimpannya.” (al-Hijr: 22). 
 
Dia juga berfirman, yang tiada Pemberi rizki selain Dia, 
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“dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi 
melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia 
mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 
penyimpanannya.” (Huud: 6) 
 

Apabila sudah terbukti tanpa ada yang dapat 
menyanggahnya bahwa tiada yang dapat memberi rizki 
selain Allah, maka hal itu menjadi bukti atas 
rububbiyah-Nya terhadap segala sesuatu. 

 
3. Kesaksian fitrah manusia yang masih bersih atas 

rububbiyah-Nya dan pengakuannya yang sangat jelas 
akan hal itu. 
Sesungguhnya setiap manusia yang fitranya belum rusak 
akan merasakan di dalam lubuk hatinya bahwa dia 
adalah seorang yang sangat lemah dan hina dihadapan 
Tuhan pemilik Kekuasaan yang Maha Kaya lagi Maha 
Perkasa, dan merasakan bahwa dirinya tunduk kepada 
aturan dan kebijakan-Nya pada dirinya, dimana ia 
menyatakan tanpa sedikit keraguan: bahwasanya Dia 
adalah Allah Rabbnya Rabb segala sesuatu. 
Sekalipun kenyataan ini telah menjadi kenyataan yang 
diterima yang tidak dapat diingkari atau dibantah oleh 
setiap orang yang masih mempunyai fitra suci, akan 
tetapi ada baiknya disebutkan disini, sebagai pendukung, 
apa yang direkam oleh al-Qur’an al-Karim tentang 
pengakuan para tokoh pemuka kaum paganis 
(Penyembah berhala) terhadap kenyataan di atas, yaitu 
ke-rububbiyah-an Allah SWT atas semua makhluk dan 
atas segala sesuatu, seraya berfirman, “Dan sungguh jika 
kamu bertanya kepada mereka, “Siapa yang telah 
menciptakan langit dan bumi ?’ niscaya mereka 
mengatakan, “mereka telah diciptakan oleh Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Mengetahui.” (az-Zukruf : 9) 
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Allah berfirman,  

        

      

“dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: 
"Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan 
menundukkan matahari dan bulan?" tentu mereka akan 
menjawab: "Allah", (al-Ankabut:61) 
 

Allah berfirman, “Katakanlah, “Siapakah Rabb tujuh 
langit dan Rabb (pemilik) ‘Arsy yang agung? “ maka 
mereka akan menjawab, “Milik Allah.”  (al-
Mu’minun:86-87) 

 
4. Keesaan Allah di dalam kepemilikan atas segala sesuatu, 

otoritas-Nya yang absolut atas segala sesuatu dan 
pengelolaan-Nya atas segala sesuatu adalah bukti atas 
rububbiyah-Nya. Sebab sudah menjadi sesuatu yang 
disepakatioleh segenap umat manusia bahwasanya 
manusia itu sama dengan makhluk hidup lainnya di alam 
ini, pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu apapun 
sebagai buktinya adalah: ia dilahirkan kedunia ini 
dengan badan telanjang, tidak bertutup kepala dan tidak 
beralas kaki. Dan ketika ia meninggalkan dunia ini pun 
tidak membawa apa-apa kecuali sehelai kain kafan yang 
membungkus seluruh jasadnya. Maka bagaimana boleh 
dikatakan: “Bahwa pada hakekatnya manusia memiliki 
segala sesuatu di dalam kehidupan ini?!” 
Apabila sudah dipastikan bahwa manusia bukan pemilik 
yang sebenarnya atas apapun yang ada di alam ini, maka 
siapakah pemilik yang sebenarnya? Pemiliknya adalah 
Allah dan hanya Allah semata, tidak dapat 
diperdebatkan dan tidak dapat diragukan lagi. Apa yang 
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sudah disebutkan dan disepakati dalam kepemilikan 
berlaku juga di dalam otoritas dan pengelolaan terhadap 
seluruh masalah kehidupan ini Demi Allah, ini adalah 
benar-benar merupakan sifat rububbiyah, yaitu 
menciptakan, memberi rizki, memiliki, menguasai, 
bertindak dan mengelola. Semua itu telah diakui dan 
diyakini oleh par pemuka kaum penyembah berhala 
(peganis) dan al-Qur’an telah merekam pengakuan 
mereka di dalam beberapa suratnya. Seperti didalam 

firman Allah,  

         

         

              

            

      

“Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu 
dari langit dan bumi, atau siapakah yang Kuasa 
(menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah 
yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang 
mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: 
"Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak 
bertakwa kepada-Nya)?" 
Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu 
yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, 
melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu 
dipalingkan (dari kebenaran)? (Yunus : 31-32) 
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2. Tauhid Uluhiyah atau Ubudiyah 
 Tahuid Uluhiyah atau Ubudiyah itu ialah Tauhid 
Ibadah; yaitu beribadah, berdo’a meminta dalam hal yang 
ghaib, tunduk, merendah hanya kepada Allah, tidak kepada 
yang lainnya dan tidak menerima hukum agama dan 
ketetapan dalam perkara ghaib kecuali dari Allah. 
 Tauhid Ubudiyah ini tidak dimiliki oleh kaum 
jahiyah, karena mereka menyerambah berhala, berdo’a 
bukan langsung kepada Allah, tetapi kepada berhala-berhala 
dengan alasan supaya berhala-berhala itu hampirkan mereka 
kepada Allah. 
 Dalil-dali naqli 
1. Kesaksian Allah sendiri, kesaksian para malaikat dan 

orang-orang yang berilmu (Ulama) atas ke-uluhiyah-an 
AllahSWT sebagaimana ditegaskan di dalam Surat Ali 
Imran, 

          

              

“ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan 
melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan 
keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu  
(juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan 
melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Ali Imran : 18) 
 

2. Informasi dari Allah SWT tentang hal itu yang dimuat 
pada beberapa ayat al-Qur’an, seperti di dalam 
firmannya, “Allah tiada tuhan (yang berhak disembah) 
selain Dia, yang hidup kekal, lagi terus menerus 
mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak 
tidur.” (al-Baqarah:255). 
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“Sembahan kami adalah Tuhan yang satu, tiada tuhan 
yang berhak disembah selain Dia, Yang Maha Pengasih 
lagi Penyayang.” (al-Baqarah : 163) 
 

Allah berfirman kepada Nabi Musa, Sesungguhnya Aku 
adalah Allah tiada tuhan yang berhak disembah selain 
Aku, maka sembahlah Aku.” ( Thaha:14) 
Firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW “ Maka 
ketahuilah, bahwa tiada tuhan yang berhak disembah 
selain Allah.” (Muhammad:19)  
Dia juga berfirman seraya memberitahkan tentang diri-
Nya, 

             

       

“Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang 
mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang.” (al-Hasyr : 22) 
 

3. Berita dari para rasul tentang ke-uluhiyah-an Allah SWT 
dan seruan mereka kepada seluruh kaumnya agar 
beriman kepada uluhiyah-Nya serta beribadah dan 
menyembah hanya kepada Allah semata dengan tidak 
mempersekutukan-Nya. Nabi Nuh berkata, 

          

“"Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada 
Tuhan bagimu selain-Nya." (al-A’raf: 59) 
 

Demikian pula ucapan Nabi Hud, Nabi Shalih dan Nabi 
Syu’aib. Semua mengatakan kepada kaumnya, Wahai 
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kaumku, sembahlah Allah, tiada tuhan yang berhak 
disembah bagi kamu selain Dia. (al-A’raf: 65,73,85). 

 
“Musa menjawab, “patutkah aku mencari Ilah untuk 
kamu yang selain daripada Dialah, padahal Dialah  yang 
telah melebihkan kamu atas segala umat.” (al –A’raf: 
140). Nabi Musa mengatakan ucapan itu kepada Bani 
Israil tatkala mereka meminta kepadanya agar Nabi 
Musa membuatkan sembahan berupa patung untuk 
mereka yang akan mereka sembah. 

 
Nabi Yunus di dalam bertasbih mengucapkan, “Tiada 
tuhan yang berhak disembah selain Engkau,Maha suci 
Engkau. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk 
orang-orang yang zhalim.” (al-Anbiya:87). 

 
Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahhud 
mengucapkan  

           
"Aku bersaksi bahwasanya tiada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya.” 
 

Dalil-dalil ‘aqli 
1. Sesungguhnya rububbiyah Allah yang sudah tidak dapat 

diperdebatkan itu mempunyai konsekuensi yang 
mengharuskan ke-uluhiyah-an-Nya. Sebab, Rabb yang 
dapat menghidupkan dan mematikan, memberi dan 
menahan pemberian, mendatangkan manfaat dan 
menurunkan marahbahaya, itulah yang berhak disembah 
dan diibadahi oleh seluruh makhluk ini, Dialah yang 
wajib disembah oleh mereka, ditaat dan icintai, 
diagungkan dan disucikan, diharapkan dan ditakuti. 
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2. Kalaulah semua makhluk ini berada di bawah 
rububbiyah Allah SWT dengan kata lain, bahwa setiap 
makhluk merupakan agian dari ciptaan-Nya, dia yang 
memberinya rizki, Dia yang telah mengatur seluruh 
prihalnya dan Dia pula yang berbuat terhadap keadaan 
dan segala kondisinya, maka bagaimana bisa masuk akal 
kalau kita mempertuhankan dan menyembah sesuatu di 
antara makhluk ciptaan-Nya yang tergantung kepada-
Nya. Karena itu, apabila sudah di pastikan bahwasanya 
tidak ada makhluk yang dapat dijadikan tuhan atau 
sembahan, maka secara pasti dapat ditegaskan bahwa 
sang pencipta yang telah menciptakan semua makhluk 
ininlah Tuhan yang Haq dan sembahan yang benar. 
Sifat-sifat kesempurnaan yang absolut yang dimiliki oleh 
Allah, seperti Maha Kuasa, Maha Tinggi lagi Maha 
Besar, Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Maha 
Penyantun lagi Maha Penyayang, Maha Halus lagi Maha 
Mengetahui, semua itu manusia kepada-Nya dengan 
penuh rasa cinta dn pengagungan serta penghambaan 
dan kepatuhan seluruh anggota tubuh kepadanya 
dengan penuh rasa ta’at dan tunduk. 

 
3. Tauhid Asmaul Sifatiyah 
 Yang dimaksud dengan “Tauhid Sifat” ialah Tauhid 
kepada Allah dengan mempercayai bahwa Allah memiliki 
segala sifat-sifat kesempurnaan sebagaimana yang di ajarkan 
dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Demikian juga 
percaya bahwa Allah Maha Suci daripada segala sifat-sifat 
mustahil bagi diri-Nya, yakni sifat-sifat yang bertentangan 
dengan kebesaran dan kesempurnaan-Nya. 
 Dalil-dalil naqli 
1. Adanya berita dari Allah SWT tentang nama-nama dan 

sifat-sifat-Nya, di mana Dia firman,  
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“hanya milik Allah asmaa-ul husna[585], Maka 
bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna 
itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari 
kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya nanti 
mereka akan mendapat Balasan terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan”. (al-A’raf :  180) 

 
Dan firman-Nya juga, 

            

   

“Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. 
dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai 
Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan 
janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 
janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di 
antara kedua itu". ( al-Isra’ : 110) 

 
Allah SWT telah menegaskan bahwa diri-Nya 

Maha Mendengar (Sami’) lagi Maha Melihat (Bashir); 
Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana; Maha Kuat lagi 
Maha Perkasa; Maha Lembut lagi Maha mengetahui 
segala sesuatu yang sembunyi; Maha Mensyukuri lagi 
Maha Penyantun; Maha Pengampun lagi maha 
penyayang; dan sesungguhnya Dia telah berbicara 
kepada Nabi Musa, bersemayan an kn (istiwa’) di atas 
‘Arsy dan menciptakannya dengan kedua tangan-Nya 
dan bahwasanya Dia mencintai orang-orang yang 
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berbuat kebajikan, meridhai orang-orang yang beriman, 
dan sifat-sifat dzattiyah (yang berhubungan dengan diri-
Nya) dan sifat-sifat fi’liyah-Nya (sifat-sifat yang 
berhubungan dengan perbuatan-Nya yang lain), 
sepertinya kedatangan-Nya, turun (nuzul)-Nya yang Dia 
tegaskan di dalam kitab suci al-Qur’an dan yang 
diucapakan oleh RasulullahSAW. 

 
2. Berita dari Rasulullah SAW tentang nama-nama dan 

sifat-sifat Allah yang tertera di dalam hadits-hadits 
shahih yang sangat jelas, seperti sabda beliau:  

         
   

“Allah tertawa kepada dua orang lelaki, yang satu 
membunuh yang lain, namun keduanya masuk surga.” 
(Muttafaq’alaih;[al-Bukhari: 2826, Muslim: 1890]). 

 

       :   
        _  : 

       .  
 

“ Neraka jahanam diisi, dan ia berkata, “ Apakah masih 
ada tambahan lagi?” hingga Allah Rabbul izzati 
menginjakkan kaki-Nya padanya. (dalam satu riwayat: 
telapak kaki-Nya). Maka merapatlah bagaiannya yang 
satu dengan bagian yang lain. Lalu jahannam berkata, 
“cukup, cukup.” (Muttafaq ‘alaih; [al-Bukhari: 7384, 
Muslim:2848]) 
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    :     

       .  

 
“Rabb kita turunkan ke langit yang paling rendah ketika 
sepertiga malam terakhi rmasih ada, lalu ia berfirman, 
“Siapa yang berdo’a kepada-Ku, niscaya Aku 
mengabulkannya, siapa yang meminta kepada-Ku ampun 
kepada-Ku, niscaya Aku mengampuninya.” (Muttafaq 
’alaih, [al-Bukhari: 7494, Muslim: 758]) 

 

           
“ Sungguh, Allah lebih berbahagia karena tobat seorang 
hamba-Nya daripada salah seorang kamu (yang 
menemukan kembali) hewan tunggangannya.” (HR.Muslim 
[2747]) 

 
Pertanyaan Nabi SAW  kepada budak wanita: 
”Dimanakah Allah?” ia menjawab, “Dilangit.” Beliau 
bertanya, Siapa aku ? “Budak itu menjawab, “Engakau 
adalah utusan Allah.” Lalu beliau bersabda (kepada 
pemilik budak itu), “merdekakan dia, karena dia wanita 
yang beriman.” (HR.Muslim [537]). 

 

         
   :      . 
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“Pada hari kiamat kelak Allah mengenggam bumi dan 
mengulung langit ini dengan tangan kanan-Nya, kemudian 
ia berfirman, “Akulah Raja Penguasa! Mana para raja 
dibumi?!” (HR. Al-Bukhari[4812]) 

 
3. Pengakuan kaum salaf shalih dari generasi Sahabat, 

Tabi’in dan para tokoh madzhab yang empat (Imam 
Abu Hanifah, Imam Malik,Imam Syafi’i, dan Imam 
Ahmadbin hanbal) tentang sifat-ifat Allah SWT dan 
mereka tidak men-ta’wil-kannya, tidak pula menolaknya 
atau mengeluarkannya dari makna lahirnya. 
Tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang men-ta’wil 
salah satu sifat Allah SWT atau mengatakan bahwa 
zhahir sifat itu bukan yang dimaksud. Akan tetapi 
mereka beriman kepada maknanya dan mengartikannya 
sebagaimana zhahirnya. Mereka mengetahui bahwa 
sifat-sifat Allah SWT itu tidak seperti sifat-sifat 
makhluk. Maka dari itu ketika Imam Malik, ditanya 
tentang firman Allah 

,            

“(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah. yang bersemayam 
di atas 'Arsy (Thaha:5) 

Beliau menjawab “Istiwa (bersemayam itu sudah 
diketahui (artinya), kaifiyahnya (hakekat sifat-sifat-Nya) 
tidak diketahui, dan mempertanyakannya adalah 
bid’ah.” 
Imam Syafi’i pernah berkata, “ Aku beriman kapada 
Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai 
dengan apa yang diinginkan Allah; dan aku beriman 
kepada Rasulullah dan kepada apa yang dari Rasulullah 
dan kepada apa yang Rasulullah sesuai dengan apa yang 
diinginkan rasulullah.”  
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Imam Ahmad bin Hanbal As juga mengatakan, 
berkaitan dengan sabda-sabda Rasululla saw 
seperti:“Sesungguhnya Allah turun ke langit yang terendah;dan 
bahwasanya Allah swt. dapat dilihat pada hari kiamat;Allah 
swt.ta’jub, tertawa dan marah,meridhai,tidak menyukai dan 
mencintai.”beliau berkata,“Kami berikan kepada semua 
itu dan membenarkannya,tanpa kaif (tanpa 
mempertanyakan hakekatnya) juga tanpa maknanya. 
”Maksudnya adalah,kita beriman bahwasanya Allah 
swt.turun (yanzil) dan dapat dilihat kelak di akhirat;Dia 
berada di atas ‘Arsy-Nya terpisah dari makhluk-
Nya,akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakekat 
(kaifiyah) turun-Nya, ru’yah (melihat)-Nya, cara 
beremayam-Nya dan makna yang sebenarnya dari itu 
semua. Semua pengetahuan tentang masalah itu kita 
serahkan sepenuhnya kepada Allah swt.yangtelah 
memfirmankannya dan telah mewahyukannya kepada 
Nabi Muhammad saw,kita tidak menentang 
Rasulullah,tidak pula menetapkan sifat bagi Allah swt 
lebih dari apa yang ditetapkan oleh Rasul-Nya bagi-
Nya,tanpa batasan.Namun kita tetap mengetahui 
bahwasanya Allah swt.tidak menyerupai sesuatu 
apapun,dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 

Dalil-dalil ‘aqli 
1. Allah swt.telah menetapkan sifat-sifat bagi diri-Nya dan 

telah menamakan Diri-Nya deangan nama-nama;Dia 
tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakan-
Nya dengan sifat-sifat dan nama-nama tesebut,dan tidak 
pernah menyuruh kita untuk melakukan ta’wil terhadap 
sifat-sifat dan nama-nama-Nya itu,atau mengartikannya 
diluar arti lahiriyahnya.Lalu apakah masu akal apabila 
dikatakan,kalau kita menyebut dan mensifati Allah 
swt.deangan sifat dan nama-nama tersebut berarti kita 
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telah menyerupakan Allah swt dengan makhluk-
Nya,maka dari itu kita wajib melakukan ta’wil  dan 
mengartikannya di luar arti yang sebenarnya?Sehingga 
dengan begitu kita menjadi mu’aththilin (orang yang 
meniadakan sifatnya.penj) dan menafikan sifat-sifat 
Allah swt,   mengingkari nama-nama-Nya,padahal Allah 
swt.telah mengancam orang-orang mulhidin (yang 
mengingkari),seraya berfirman : 

         

      

 “ Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari 
kebenar menyimpang dari kebenaran dalam menyebut 
nama-nama-Nya. Kelak mereka akan mendapat balasan 
terhadap apa yang telah mereka lakukan.” (Al-Ara’af: 
180)  

2. Bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah 
swt.karena takut dari tasybih (takut terjerumus kepada 
keyakinan menyerupakan atau menyamakan Allah swt 
dengan makhluk-Nya.penj) itu berarti telah 
menyamakan sifat-sifat Allah swt.dengan dengan sifat-
sifat makhluk? Kemudian,karena takut dari tasybih ia 
lari darinya dan terjebak di dalam nafi (meniadakan) dan 
ta’thil.Maka dengan begitu ia menafikan dan 
mengingkari sifat-sifat Allah swt.yang telah Dia tetapkan 
bagi diri-Nya.Dan dengan demikian,berarti ia telah 
melakukan dua dosa besar sekaligus,yaitu tasybih dan 
ta’thill??!   
Jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk 
akal bila Allah swt disifati dengan sifat-sifat yang telah 
Dia tetapkan bagi diri-Nya dan dengan keyakinan 
bahwa sifat-sifat Allah swt itu tetap tidak serupa dengan 
sifat-sifat makhluk, sebagaimana Dzat Allah swt itu 
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sendiri tidak sama dan tidak serupa dengan dzat 
makhluk?                        

3.  sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah swt dan 
mensifati Allah swt dengannya tidak mengharuskan 
tasybih dengan sifat-sifat makhluk, sebab akal sehat itu 
sendiri tidak menolak kalau Allah swt mempunyai sifat-
sifat khusus bagi-Nya yang tidak serupa dengan sifat-
sifat makhluk, tidak akan perna sama kecuali hanya 
dalam sekedar nama dan sebutan saja. Maka bagi 
Pencipta adalah sifat-sifat khusus bagi-Nya, sebagimana 
bagi makhluk adalah sifat-sifat yang khusus baginya. 
Ketika seoarang Muslim beriman kepada sifat-sifat 
Allah swt dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat tersebut, 
ia sama sekali tidak berkeyakinan dan tidak pernah 
terlintas didalam hatinya bahwa tangan Allah swt itu –
misalnya- mirip atau sama dengan tangan makhluk 
dalam makna seperti apapun jua. Yang demikian itu, 
karena Sang Pencipta, Allah swt sangat berbeda dan 
tidak sama dengan Makhluk-Nya baik pada Dzat 
maupun perbuatan-Nya. Allah swt telah berfirman, 
“katakan, “ Dialah Allah Yang Maha Esa, Allah swt tempat 
makhluk bergantung, Dia tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan, dan tiada sesuatupun yang menyerupai-Nya. 
”(Al-Ikhlas: 1-4). Dia juga telah berfirman, “Tiada sesuatu 
apapun yang menyerupai-Nya, dan Dialah Yang Maha 
Mendegar lagi Maha Melihat. ” (Asy-Syura: 11). 

 
1. ALLAH 

Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata 
tersebut antara lain apakah ia memiliki akar kata atau tidak.  
 Sekian banyak ulama berpendapat bahwa kata Allah 
tidak terambil dari satu akar kata tertentu, tetapi ia adalah 
nama yang menunjuk kepada zat yang Wajib wujudnya, 
yang menguasai seluruh hidup dan kehidapan dan yang 
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kepada-Nya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan 
bermohon. Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata 
“Allah” asalnya adalah “Ilah”, yang dibubuhi huruh alif dan 
lam dan dengan demikian Allah merupakan nama khusus 
yang tidak dikenal bentuk jamaknya. Sedangkan Ilah adalah 
nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jama’ 
(Plural) A< lihah. Dalam bahasa Inggeris baik yang bersifat 
umum maupun khusus, keduanya diterjemahkan dengan 
god. Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil 
god/Tuhan, dan yang bermakna khsusus ditulis dengan 
huruf besar God/Tuhan.  

Sementara ulama berpendapat bahwa kata “Ilah” 
yang darinya terbentuk kata “Allah”, berakar dari kata Al-
ilahah, Al-uluhah, dan al-uluhiyah yang kesemuanya 
menurut mereka bermakna ibadah/penyembahan, sehingga 
“Allah” secara harfiah bermakna yang disembah. Apapun 
yang terlintas di dalam benak menyangkut hakikat zat Allah, 
maka Allah tidak demikian. Itu sebabnya ditemukan riwayat 
yang menyatakan, “berfikirlah tentang makhluk-makhluk 
Allah dan jangan berfkir tentang zat-Nya”.  

Ada juga yang berpendapat bahwa kata “Allah” 
terambil dari akar kata “Alihah ya’lahu” yang berarti 
“tenang”, karena hati menjadi tenang bersama-Nya atau 
dalam arti “menuju” dan “bermohon”, karena harapan 
seluruh makhluk tertuju dan kepada-Nya jua makhluk 
bermohon.  

Para ulama yang mengartikan Ilah dengan “yang 
disembah” menegaskan bahwa Ilah adalah segala sesuatu 
yang disembah, baik penyembahan itu tidak dibenarkan 
oleh akidah Islam; seperti terhadap matahari, binatang, 
bulan, amnesia atau berhala; maupun yang dibenarkan dan 
diperintahkan oleh Islam, yakni zat yang Wajib wujudnya 
yakni Allah SWT. karena itu, jika seorang muslim 
mengucapkan “La Ilaha Illa Allah” maka dia telah 
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menafikan segala Tuhan, kecuali Tuhan yang namanya 
“Allah”.  

Betapa pun terjadi perbedaan pendapat itu, namun 
agaknya dapat disepakati bahwa kata “Allah” mempunyai 
kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata selainnya; ia adalah 
katayang sempurna huruf-hurufnya, sempurna maknanya, 
serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasinya, 
sehingga sementara ulama mengatakan bahwa menyatakan 
bahwa kata itulah yang dinamai “ismullah Al-azam” (nama 
Allah yang paling mulia) yang bila diucapkan dalam doa, 
Allah akan mengabulkannya.  

Dari segi lafadz terlihat keistimewaannya ketika 
dihapus huruf-hurufnya. Bacalah kata Allha dengan 
menghapus huruf awalnya, akan berbunyi Lillah dalam arti 
milik/bagi Allah; kemudian hapus huruf awal dari kata 
Lillah itu akan terbaca “Lahu” dalam arti baginya. 
Selanjutnya hapus lagi huruf awal “Lahu”, akan terdengar 
dalam ucapau Hu yang berarti Dia (menunjuk Allah) dan 
bila inipun dipersingkat akan terdengar suara Ah yang 
sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan, 
tetapi pada hakikatnya adalah seruan permohonan kepada 
Allah. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata 
“Allah” terucapkan oleh amnesia sengaja atau tidak sengaja, 
suka atau tidak. Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam 
diri amnesia sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan 
ini. Al-Qur’an juga menegaskan bahwa sikap orang-orang 
musyrik,  

“Apa kamu bertanya pada mereka siapa yang menciptakan 
langit dan bumi, pastilah mereka berkata Allah” (Q.S al-Zumar 
38:39).  
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39. Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan 
keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka 
kelak kamu akan mengetahui, 
 
Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata 

Allah mencakup segala sifat-sifatnya, bahkan dialah yang 
menyandang sifat-sifat tersebut. Karena itu, jika anda 
berkata “ya Allah”, maka semua nama-nama/sifat-sifat-Nya 
telah dicakup oleh kata tersebut. Di sisi lain jika anda 
berkata al-Rahim (yang Maha Pengasih) maka sesungguhnya 
yang anda maksud adalah Allah. Demikian juga jika anda 
berkata: Al-Muntaqim (yang membalas kesalahan). Namun 
makna al-Rahim (yang Maha Pengasih), tidak mencakup 
pembalasannya, atau sifat-sifatnya yang lain. Itulah salah 
satu sebab mengapa dalam musyahadat seseorang harus 
menggunakan kata “Allah” ketika mengucapkan Asyhadu 
an La Ilaha Illa Allah, dan tidak dibenarkan mengganti kata 
Allah tersebut dengan nama-nama-Nya yang lain, seperti 
Asyhadu an La Ilaha Illa Al-Rahman atau al-Rahim.  

Jika anda menyebut nama Allah atau mengingatnya 
maka pasti akan tenang hati anda. Demikian penegasan 
penyandang asmaul husna, Allah swt dengan firman-Nya: 

           

      

28. (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati 
Allah-lah hati menjadi tenteram. 
 
 “Dengan mengingat Allah, akan menjadi tentram hati , ” 
(Q.S. al-Rad 13: 28)  
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 Ketenangan dan ketentraman itu, lahir bila kita 
percaya bahwa Allah adalah penguasa tunggal dan pengatur 
alam raya dan yang dalam genggaman tangannya segala 
sesuatu.  
 Ketenangan itu akan dirasakan bila anda menghayati 
sifat-sifatnya, kudrat dan kekuasaan-Nya dalam mengatur 
dan memelihara segala sesuatu.  
 Demikian itu Allah, yang melukiskan bahwa (wasia 
kursiyuhu samawati wal arda). Kursi (pengetahuan dan 
kekuasaan)-Nya meliputi seluruh langit dan bumi. Yakni 
alam raya seluruhnya, dan jangan sama sekali menduga 
bahwa luas dan terbentangnya alam raya menjadikan dia 
mengalami kesulitan dalam memeliharanya. Tidak! (La 
Yauduhu hifzuhuma), Dia tidak berat memelihara keduanya 
(langit dan bumi), (Wa hua al-aliyul azim) dan Dia Maha 
Tinggi lagi Maha Agung.  
 Demikian Allah swt menjelaskan tentan diri-Nya. 
Ketika seseorang menghunuskan pedang di ahadapah Rasul 
saw sambil bertanya “siapa yang dapat menyelamatkanmu dari 
pedang ini? Dengan penuh percaya drir Rasul menjawab dengan 
singkat dan mantap, “Allah”! yakni Dia Yang Maha Kuasa dan 
Pengatur segala sesuatu itu. Dia yang memiliki sifat-sifat 
seperti yang dilukiskan di atas itu kuasa untuk 
menyelamatkan siapa pun yang dikehendaki-Nya.  
 Menyadari sepenuhnya sifat-sifat Uluhiyah, Rasul 
saw pernah menasehati seorang anak yang kemudian 
menjadi pakar tafsir terbesar yakni Abdullan bin Abbas. 
Anak yang ketika itu berumur belasan tahun menceritakan 
pengalamannya itu sebagai berikut: “Satu ketika aku berjalan 
di belakang Nabi saw; lalu beliau bersabda kepadaku” wahai anak 
muda! Sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat (yaitu), 
“peliharalah ketetapan-ketetapan Allah, niscaya Dia memeliharamu; 
(peliralah ketetapan-ketetapan Allah, niscaya engaku mendapati-
Nya selalu di hadapanmu. Apabila engkau bermohon, maka 
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bermohonlah kepada Allah; apabila engakumeminta bantuan, maka 
mintalah bantuan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya 
seandainya ummat berhimpun untuk memberi sesuatu bermanfaat 
kepadamu, mereka tidak akan mampu memberimu kecuali sesuatu 
yang telah ditetapkan Allah untukmu; dan bila mereka berhimpun 
untuk menjatuhkan mudharat kepadamu, mereka tidak akan 
mampu menjatuhkannya kepadamu, kecuali sesuatu yang telah 
ditetepkan Allah kepadamu. Pena-pena telah diangkat dan 
lembaran telah ditutup. (HR. At-Turmuzi).  
 Demikian itu Allah swt. karena itu tidak heran jika 
ditemukan sekian banyak dalam Al-Qur’an yang 
memerintahkan orang-orang beriman agar memperbanyak 
zikir menyebut nama Allah; “Hai orang-orang yang beriman 
berfikirlah (dengan menyebut nama Allah), zikir yang 
sebanyak-banyaknya”. (Q.S Al-Ahzab 33: 41).  

            

41. Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut 
nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. 
 
 Rasul saw bahkan mengajarkan lebih rinci, sabda 
beliau: “tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah, padamkanlan 
lampumu dan sebutlah nama Allah, tutuplah periukmu dan sebutlah 
nama Allah, rapatkan kendi airmu sebutlah nama Allah, 
demikianlah Rasul saw”.  
 Akhirnya menurut Imam al-Ghazali: amnesia 
sebagai hamba Allah harus dapat mengambil lafaz ini. 
Kesadaran tentang ta-alluh Allah (kekuasaan-Nya yang 
mutlak dalam pemilikan dan pengaturan seluruh makhluk). 
Seluruh jiwa dan himmah kehendak amnesia harus dia 
kaitkan dengan Allah. Dia tidak memandang kecuali 
kepadanya, tidak menolek ke selainnya, tidak mengharap 
dan tidak pula takut kecuali kepada-Nya. Sebagaiman tidak 
demikian, sedang ia seharusnya telah paham dari nama ini, 
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bahwa sesungguhnya Dia adalah wujud yang hakiki dan hak, 
sedang selain Dia, akan lenyap binasa.  
 
2. AR-RAHMAN WA AR-RAHIM 
 Al-Rahman dan al-Rahim adalah dua nama Allah 
yang amat dominan, karena kedua nama inilah yang 
ditempatkan menyusun penyebutan nama Allah. Ini pula 
agaknya, yang menjadi sebab sehingga Nabi saw melukiskan 
setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillahi 
Rahmani Rahim adalah buntun, hilang berkahnya. Basmalah 
yang diperintahkan itu mengandung dalam kalimatnya 
kedua nama tersebut, dan dengan susunan penyebutan sifat 
Allah seperti yang dikemukakan di atas.  
 Di dalam al-Qur’an kata al-Rahman terulang 
sebanyak 57 kali, sedangkan al-Rahim sebanyak 95 kali. 
Banyak ulama berpendapat bahwa kata al-Rahman dan al-
Rahim keduanya terambil dari akar kata yang sama., yakni 
rahmat, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kara 
Rahman tidak berakar kata, dan kerana itu pula lanjut 
mereka, orang-orang musyrik tidak mengenal siapa al-
Rahman. Ini terbukti dengan membaca firman-Nya, “apabila 
diperintahkan kepada mereka sujudlah kepada al-Rahman, mereka 
berkata/bertanya: siapakah al-Rahman itu? Apakah kami bersujud 
kepada sesuatu yang engkau perintahkan kepanda kami? Perintah 
ini menambah mereka enggan/menjauhkan diri dari keimanan” 
(Q.S al-Furqan 25:60).  

         

          

60. dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu 
sekalian kepada yang Maha Penyayang", mereka 
menjawab:"Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah 
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Kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan 
kami(bersujud kepada-Nya)?", dan (perintah sujud itu) 
menambah mereka jauh (dari iman). 
 Demikian juga ketika terjadi perjanjian al-
Hudaibiyah, Nabi saw memerintahkan menulis Basmalah, 
tetapi pemimpin delegasi musyrik Mekah /Suhail bin Amir 
menolak kalimat tersebut dengan alasan, “kami tidak 
mengetahui Bismillahi Rahmani Rahim, tetapi tulislah 
Bismika Allahumma (dengan namamu ya Allah).  
 Banyak ulama yang berpendapat bahwa al-Rahman 
maupun al-Rahim keduanya terambil dari akar kata 
“rahmat”, dengan alasan bahwa “timbangan” kata tersebut 
dikenal dalam bahasa Arab. Rahman setimbang dengan 
fa’lan dan Rahim dengan fa’il. Timbangan “fa’lan” biasanya 
menunjukkan kepada kesempurnaan dan kesementaraan. 
Sedangkan timbangan “fa’il” menunjuk kepada kesinambungan 
dan kemantapan. Itu salah satu sebab, sehingga tidak ada 
bentuk jamak dari kata rahman, karena kesempurnaannya 
itu. Dan tidak ada juga yang wajar dinamai Rahman kecuali 
Allah swt. berbeda dengan kata Rahim, yang dapat dijamak 
dengan Ruhama’, sebagaimana ia dapat menjadi sifat Allah 
dan juga sifat makhluk. Dalam al-Qur’an kata “rahim” 
digunakan untuk menunjuk sifat Rasul Muhammad saw 
yang menaruh belas kasih yang amat dalam terhadap 
ummatnya, sebagaimana bunyi firman Allah” 

        

      

128. sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu 
sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan 
(keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi 
Penyayang terhadap orang-orang mukmin. 
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(Q.S. at-Taubah 9: 128).  
 Allah swt dinamai juga dengan “Arrahmanirrahim”, 
Yang paling Pengasih di antara seluruh yang 
Rahim/Pengasih, bahkan oleh al-Qur’an Dia disifati pula 
sebagai “Khairur Rahim”, Sebaik-baik pengasih. (Q.S. al-
Mukminun 2: 118).  

            

118. dan Katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan 
berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang 
paling baik." 
 
Quraisy Shihab cenderung menguatkan pendapat 

yang menyatakan baik ar-Rahman maupun ar-Rahim 
terambil dari akar kata Rahmat. Dalam salah satu hadis 
qudsi dinyatakan bahwa Allah berfirman:  

“Aku adalah ar-Rahman Aku menciptakan Rahim, 
kuambilkan untuknya nama yang berakar dari nama-Ku. Siapa 
yang menyambungnya (silaturahm) akan Ku-sambung (rahmat-Ku) 
untuknya dan siapa yang memutuskannya Kuputuskan (rahmat-Ku 
baginya). (HR. Abu Daud dan At-Turmudzi melalui Abdul 
Rahman bin Auf’).  

Menurut pakar bahasa Ibnu Faris (w. 395H) semua 
kata yang terdiri dari huruf-huruf Ra Ha dan Mim 
mengandung makna “kelemahlembutan, kasih sayang dan 
kehalusan”. Hubungan silatirahim adalah hubungan kasih 
sayang. Rahim, adalah peranakan/kandungan yang 
melahirkan kasih sayang. Kerabat juga dinamai rahim, 
karena kasih sayang yang terjalin antara anggota-anggotanya.   

 
3.AL-MALIK( Yang Maha Berkuasa/ Maha Raja) 

Kata Al-Malik dalam arti bahasa; bila maknanya 
menunjuk kepada Khalik, maka dapat berarti antara lain : 
memerintah, menguasai, raja ,pemilik; sementara bila makna 
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ini menunjuk kepada makhluk , maka dapat berarti antara 
lain: menahan, menikah, melemaskan, , orang-orang berada,  
tak punya sesuatu yang dimiliki ( milkun) dan Malaikat, 
namun yang dimaksudkan disini adalah urutan ketiga , yang 
secara umum diartikan raja atau penguasa. Penempatan 
susunannya seperti ini sejalan dengan penempatannya dalam 
sekian banyak ayat AL-qur'an, antara lain pada surah Al-
Fatihah dan Al-Hasyer. 

Kata Al-Malik  terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 
lima kali; terdiri dari huruf-huruf Mim, Lam, dan Kaf yang 
rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan 
keshahihan. Kata itu pada mulanya berarti ikatan dan 
penguatan.  

Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap 
sesuatu disebabkan oleh kekuatan pengendalian dan 
keshahihannya. "Malik" yang biasa diterjemahkan dengan 
raja adalah " yang menguasai dan menangani perintah dan 
larangan, anugerah dan pencabutan" dan karena itu biasanya 
kerajaan terarah kepada manusia, tidak kepada barang yang 
sifatnya tidak dapat menerima perintah dan larangan. Salah 
satu kata "Malik" dalam Al-Qur'an adalah yang terdapat 
dalam surah An-Nas yakni," Malikin naas " ( Raja manusia ). 
Allah SWT sebagai pemilik kerajaandunia dan akhirat. 
Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menegaskan 
kerajaan-Nya di akhirat, antara lain : "Dan milik-Nya 
kerajaan/kekuasaan pada hari ditiup sangkakala". (Q.s. Al-
An'am 6 : 73).             
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73. dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. 
dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, 
lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu 
sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. 
dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. 
" kerajaan pada hari itu ( kiamat ) adalah milik Allah" (Q.s. Al-
Hajj 22 : 56 ).  

         

        

Kerajaan dan kekuasaan-Nya ketika itu sedemikian menonjol 
sampai-sampai jangankan  
56. kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan 
di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh adalah di dalam syurga yang penuh kenikmatan. bertindak 
atau bersikap menentang-Nya, berbicara secara baik-baikpun harus 
seizin-Nya.  
"pada hari itu Ruh ( malaikat Jibril ) dan para malaikat ( yang 
lain) berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berbicara kecuali siapa yang 
diizinkan Ar-Rahm  an dan dia mengucapkan kata-kata yang 
benar ". (Q.s. Annaba' 76 : 38 ). Sedemikian mencekam keadaan 
ketika itu, sehingga, " Kamu tidak mendengar kecuali bisikan-
bisikan saja " ( Q.s. Thaha 20 : 108 ). 

          

         

108. pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) 
penyeru[944] dengan tidak berbelok-belok; dan merendahlah semua 
suara kepada Tuhan yang Maha pemurah, Maka kamu tidak 
mendengar kecuali bisikan saja. 
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[944] Yang dimaksud dengan penyeru di sini ialah Malaikat yang 
memanggil manusia untuk menghadap ke hadirat Allah. 
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah 
Saw melalui Abu Hurairah bahwa :  
 "Allah yang Maha Mulia lagi Agung ' menggenggam ' 
bumi pada hari kemudian dan 'melipat' semua langit dengan ' tangan 
kanan-Nya , kemudian berseru  ' Aku adalah Al-Malik / Raja, 
maka di manakah (mereka yang mengakui) raja ? "  
Allah adalah Raja dan Penguasa lahir dan bathin.  

Dalam Al-Qur'an ditemukan istilah malak ut. Kata 
ini biasa diartikan dengan " kerajaan dan kekuasaan 
menyangkut hal-hal yang tidak terjangkau oleh panca indra ". Allah 
berfirman , " Maha Suci Allah yang dalam genggaman tangan-
Nya malak ut / kerajaan segala sesuatu ( yang tidak terjangkau 
oleh panca indra )." 
(Q.s. Yasin 36 : 83 ). 

              

83. Maka Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaaan atas 
segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. 
 Syaihul Islam Al- Ghazali menjelaskan makna kata " 
Malik " yang merupakan salah satu Asma AlHusna ; dalam 
arti Yang tidak butuh pada zat dan sifaf-Nya segala yang 
wujud, bahkan Dia adalah yang butuh kepada-Nya segala 
sesuatu menyangkut segala sesuatu, baik pada zatnya, 
sifatnya, wujudnya dan kesinambungan eksistensinya. 
Bahkan wujud segala sesuatu, bersumber dari-Nya. Maka 
segala sesuatu selain-Nya menjadi milik-Nya dalam zat dan 
sifatnya dan membutuhkan-Nya. Demikian itulah Raja yang 
Mutlak ".   

Disini terlihat kaitan yang erat antara kerajaan dan 
kekayaan.  
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Ada perbedaan antara lain "Malik " yang berarti " 
raja " dan " Malik " yang diartikan " pemilik ". seorang 
pemilik, belum tentu seorang raja, sebaliknya seorang raja 
biasanya melebihi pemilikan pemilik yang bukan raja.  
 Allah SWT adalah raja sekaligus pemilik, ini terbaca 
dengan jelas antara lain dalam Q.s Ali-Imran 3 : 26.  

          

              

       

26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, 
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki 
dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah 
segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 
 

Kepemilikan Allah berbeda dengan kepemilikan 
makhluk / manusia. Allah SWT berwewenang penuh untuk 
melakukan apa saja terhadap apa yang dimiliki-Nya, berbeda 
dengan manusia. Sebagai contoh, jika Anda memiliki 
seorang pembantu, maka walaupun anda berwenang untuk 
mempekerjakannya sesuai dengan kehendak Anda dan dia 
berkewajiban untuk melaksanakan perintah dan atau 
menjauhi larangan Anda, tetapi Anda tidak menguasai 
perasaan dan fikirannya. Anda tidak kuasa untuk 
menghentikan peredaran darah dan denyut jangtungnya. 
Anda tidak memiliki dan menguasainya pada saat-saat 
istirahat atau hari-hari liburnya, bahkan jangankan manusia, 
pemilikan terhadap makhluk tak bernyawapun tidak sampai 
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pada suatu tingkat pemilikan mutlak. Bukankah jika Anda 
mempunyai sebuah cangkir, Anda tidak bebas melempar 
atau memecahkannya; karena jika itu Anda lakukan maka 
paling sedikit kecaman akan terlontar kepada Anda. Karena 
manusia adalah makhluk bertanggungjawab atas segala 
aktivitasnya,.. berbeda dengan Allah. Dia tidak dikecam atas 
apapun yang dilakukan-Nya, karena pertimbangan pikiran 
manusia tidak dapat menjadi ukuran yang pasti terhadap 
perbuatan-perbuatannya. " Dia Tuhan tidak dituntut 
mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan-Nya, sedang mereka 
(manusia) dituntut". ( Q.s Al-Anbiya' 21 : 23). 

           

23. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan 
merekalah yang akan ditanyai. 
  

Allah adalah raja karena Dia seperti dikemukakan di 
atas tidak butuh pada zat dan sifat-Nya segala yang wujud, 
bahkan Dia adalah yang butuh kepada-Nya segala sesuatu 
menyangkut segala sesuatu. 
 Raja atau penguasa hakiki bukan mutlak atau 
sempurna dari jenis manusia- menurut Imam Ghazali – 
adalah yang tidak memiliki kecuali Allah dan tidak 
membutuhkan segala sesuatu kecuali Allah dan dalam saat 
yang sama dia menguasai kerajaannya karena " bala tentara 
dan rakyat "yang dimilikinya tunduk dan taat kepada-Nya. 
Kerajaannya adalah kalbu dan wadah kalbunya; bala 
tentaranya adalah syahwat, amarah dan nafsunya; rakyat 
adalah lidah, mata, tangan dan seluruh anggota badannya.  
       Memahami makna Al-Malik dengan sebaik-baiknya, 
maka seorang hamba betapapun banyaknya harta serta 
tingginya kedudukan yang dialami, namun diingatkan bahwa 
itu hanyalah bersifat terbatas dan sementara yang diberikan 
Allah SWT kepada hamba yang dikehendakinya, namun 
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sekaligus untuk menguji sebagaimana kekutan pemahaman 
dan hakekat "Malik" sebagai sifat Allah SWT dalam unsur 
ketauhidan. 
 
5.AL-QUDDUS( Yang maha Suci)  

" Quddus " yang mengandung makna kesucian itu 
disebut menyusul kata "malik" untuk menunjukkan 
kesempurnaan kerajaan-Nya sekaligus menampik adanya 
kesalahan, pengrusakan atau kekejaman dari-Nya karena 
kekudusan seperti tulis Albiqa'iy dalam tafsirnya " Nazem 
Addurar " adalah " kesucian yang tidak menerima 
perubahan, tidak disentuh olek kekotoran, dan terus 
menerus terpuji dengan langgengnya sifat kekudusan itu ".  
 Dalam Al-Qur'an kata " quddus " yang menunjuk 
kepada Asma AlHusna terulang dua kali yakni pada Q.s Al-
Hasyr 59 : 23 dan Al-Jumu'at 62 : 1. 

           

        

      

23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha Suci, 
yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha 
Memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki 
segala Keagungan, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 
QS. Al-Jumu'at 62 : 1 
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1. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi. Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. 
 
 Dalam penjelasan beberapa kamus bahasa arab 
antara lain karya Alfairuzabady ditemukan bahwa quddus 
adalah " At-th aher auw Almubarak "( yang suci murni atau atau 
yang penuh keberkatan ). Agaknya atas dasar inilah Alham am Bin 
Burj an mengartikan kata ini sebagai , " yang menghimpun semua 
makna-makna yang baik". Asy-syanqithi dalam bukunya  " 
Syareh Asma  AlHusna  mengutip pandangan Alhalimy bahwa 
makna Quddus adalah " Yang terpuji dengan segala macam 
kebajikan ".  
 Imam Ghazali menjelaskan makna salah satu Asma 
AlHusna ini dengan menyatakan bahwa Dia yang Quddus 
itu Maha Suci dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh 
indra, dikhayalkan oleh imajinasi, diduga oleh faham atau 
yang terlintas dalam nurani dan pikiran. "  Saya tidak 
sekedar berkata tulis AL-Ghazali bahwa Dia Maha Suci 
daris segala macam kekurangan, karena ucapan semacam ini 
hampir mendekati ketidaksopanan. Bukanlah kesopanan 
bila seorang berkata bahwa Raja / Penguasa satu negeri 
bukan penjahat atau pembekam, karena menafikan sesuatu, 
hampir dapat menimbulkan faham / dugaan kemungkinan 
keberadaannya dan yang demikian menimbulkan faham 
kekurangan bagi-Nya.  
 Dia Quddua menurut Al-Ghazali dalam arti, Dia 
Maha Suci dari segala sifat kesempurnaan yang diduga oleh 
banyak makhluk, karena ; pertama, mereka memandang 
kepada diri mereka dan mengetahui sifat-sifat mereka serta 
menyadari adanya sifat sempurna pada mereka seperti 
pengetahuan, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, 
kehendak, dan kebebasan. Manusia meletakkan sifat-sifat 
tersebut untuk makna-makna tertentu dan menyatakan 
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bahwa itu adalah sifat-sifat sempurna, selanjutunya manusia 
juga menempatkan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-
sifat di atas sebagai sifat kekurangan. Perlu disadari bahwa 
manusia paling tinggi hanya dapat memberikan kepada 
Allah sifat-sifat kesempurnaan seperti yang mereka nilai 
sebagai kesempurnaan, serta mensucikan Allah dari sifat 
kekurangan seperti lawan dari sifat-sifat kesempurnaan di 
atas.  
 Para malaikat, dalam dialog mereka dengan Allah 
tentang penciptaan manusia menggabung tasbih dan taqdis 
dengan menyatakan " Wa Nahnu Nusabbihu Bihamdika Wa 
Nuqaddisulaka ". ( Q.s Al-Baqarah 2 : 30 . 

            

          

             

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui." 
 

Penyebutan kata tasbuh berbarengan dengan 
dengan taqdis disini, memberi kesan adanya perbedaan itu, 
walaupun para ulama yang mempersamakannya memahami 
kata " bertasbih " dalam arti shalat, atau bahwa pensucian 
dimaksud adalah dengan ucapan dan perbuatan. Sedangkan 
pensucian kedua yang menggunakan kata nuqaddisu adalah 
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pensucian-Nya dengan hati, yakni mempercayai bahwa 
Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang sesuai dengan 
keagungan-Nya. Bisa juga penggabungan kedua kata jika 
dinilai bermakna sama, difahami sebagai pensucian Tuhan 
serta pensucian diri manusia karena Allah sehingga aya-ayat 
di atas di terjemahkan dengan " Kami bertasbih sambil memuji-
Mu dan mensucikan diri (kami) demi karena Engkau. ( Q.s Al-
Baqarah 2 : 30 ).  
 Ada juga yang memahami sifat Allah sebagai 
Quddus dalam arti bahwa Dia mengkuduskan hamba-Nya, 
dalam arti mensucikan hati manusia pilihan-pilihan-Nya, 
para nabi dan awliya'-Nya.  

Sementara pakar menyatakan bahwa kekudusan 
mengandung tiga aspek yakni ; kebenaran, keindahan, dan 
kebaikan sehingga Allah Yang Quddus itu, adalah Dia Yang 
Maha Indah,  Maha Baik dan Maha Benar dalam zat, sifat 
dan perbuatan-Nya, keindahan, kebenaran dan kebaikan 
yang tidak dinodai oleh sesuatu apapun. Dari sini kemudian 
datang perintah mensucikan Allah dari segala sifat 
kekurangan. Jika demikian, maka mengkuduskan Allah, 
mengandung makna yang lebih dalam dan luas dari sekedar 
bertasbih kepada –Nya, karena pengkudusan mengandung 
makna menempatkan sifat kesempurnaan yang disertai 
dengan pensucian dari segala kekurangan. Sedangkan 
mensucikan-Nya dari segala kekurangan baru sampai pada 
tahap negasi / penafikan kekurangan.   

Allah SWT memerintahkan kita untuk mensucikan 
nama-Nya dengan  Firman-Nya, “ Sabbihisma Rabbika Al-
a’la”.Perintah ini mengandung makna larangan 
menggunakan kata yang dapat memberi kesan kekurangan 
terhadap Tuhan, juga larangan untuk menyebut nama-Nya 
yang baik itu, di tempat-tempat yang tidak wajar / hina 
seperti di W.C. Imam Malik r.a. enggan berkata, “ Mudah-
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mudahan Allah memberimu rezeki”, kepada seseorang yang 
ia tidak mampu mengabulkan permintaannya. 

Kata Quddus yang tersimpul makna  :indah , baik 
dan sempurna adalah sifat yang menunjukkan kemahaan 
Allah SWT yang dimana hamba semuanya sangat 
menghendaki hal tersebut, misalnya: betapaun jelek 
mukanya seseorang, masih tetap ada dihatinya keinginan 
untuk memperindah dirinya, dan semua hamba 
menginginkan kebaikan serta kesempurnaan dalam 
hidupnya, untuk itulah dengan memahami dan menghayati 
sifat Allah "Quddus" maka hamba segaligus memohon 
percikan sifat itu untuk dianugrahkan Allah SWT 
Kepadanya.  

 
AS-SALAM 

As-Salam sebagai sifat Allah yang hanya sekali 
disebut dalam Al-Qur’an yaitu pada Q.s Al-Hashr 59 : 23. 

           

        

     

23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha 
Suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang 
Maha Memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa, yang 
memiliki segala Keagungan, Maha suci Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. 

 
Kata ini dari akar kata salima yang maknanya 

berkisar pada keselamatan dan keterhindaran dari segala 
yang tercela. Allah adalah As-Salam, karena Yang Maha Esa 
itu terhindar dari aib, kekurangan dan kepunahan yang 
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dialami oleh para makhluk. Demikian tulis Ahmad Ibnu 
Faris dalam bukunya “ Maqayisul Lughah”. 

Al-Ghazali menjelaskan bahwa maknanya adalah 
keterhindaran zat Allah dari segala aib, sitaf-Nya dari segala 
kekurangan dan perbuatan-Nya dari segala kejahatan dan 
keburukan, sehingga dengan demikian tiada keselamatan / 
keterhindaran dari keburukan dan aib yang diraih dan 
terdapat di dunia ini kecuali merujuk kepada-Nya dab 
bersumber kepada-Nya. 

Kalau Anda telah merasa yajin akan kesempurnaan 
Allah dan bahwa segala yang dilakukan-Nya adalah baik dan 
terpuji, ,maka Anda harus percaya bahwa tidak sedikit 
keburukan / kejahatan pun yang bersunber dari-Nya.  

Dari sisi lain Anda dapat bertanya, “ Mengapa ada 
kejahatan, mengapa ada penyakit dan kemiskinan, bahkan 
mengapa Tuhan menganugerahkan si A segala macam 
kenikmatan,     

Jawaban menyangkut pertanyaan tadi merupakan 
salah satu yang amat musykil, khususnya bila ingin 
memuaskan semua nalar. Dengan sedikit rinci jawabannya 
dapat Anda temukan dalam buku tafsir Penulis khususnya 
ketika menafsirkan surah Al-‘alaq. Berikut sekelumit 
kutipannya :   
 
“Sementara pakar agama, termasuk agama Islam, menyelesaikan 
persoalan ini dengan menyatakan bahwa apa yang dinamai 
kejahatan / keburukan sebenarnya ‘ tidak ada ‘ atau paling tidak, 
hanya pada pandangan nalar manusia yang sering kali memandang 
secara parsial. Bukankah Allah menegaskan dalam Al-Qur’an 
bahwa, ‘ Dialah yang membuat segala sesuatu dengan sebaik-
baiknya’. (Q.s. As-Sajdah 32:7 ). 
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7. yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya 
dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. 

 
Seorang yang meneladani sifat Allah As-Salam, 

paling tidak, bila tidak dapat memeberi manfaat kepada 
selainnya, maka jangan sampai dia mencelakakannya. Kalau 
dia tidak dapat memasukkan rasa gembira ke dalam hatinya, 
maka paling tidak jangan dia meresahkannya,.. kalau dia 
tidak dapat memujinya, maka paling tidak dia jangan 
mencelanya.  
Jangankan terhadap yang tidak berbuat baik, terhadap yang 
berbuat jahil pun Al-Qur’an  
menganjurkan agar diberikan kepadanya “ salam “ karena 
demikian itulah sifat hamba-hamba Allah yang Rahman.  
 “ Hamba-hamba Allah yang Rahman ialah mereka yang 
berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang 
jahil menyapa ( memperlakukan mereka dengan kejahilan ) mereka 
berkata ( bersikap ) salama ( mengandung keselamatan ). ( Q.s. Al-
Furqan 25 : 63 ). 

        

         

63. dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) 
orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan 
apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan 
kata-kata (yang mengandung) keselamatan. 
  

Sifat itu yang diambilnya karena seperti 
dikemukakan di atas As-Salam ( keselamatan ) adalah batas 
antara keharmonisan ( kedekatan ) dan perpisahan, serta 
batas antara rahmat dan siksaan. Inilah yang paling wajar 
atau batas minimal yang diterima seorang  jahil dari hamba 
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Allah yang Rahman, atau si penjahat dari yang kuasa. Itu 
dalam rangka menghindari kejahilan yang lebih besar atau 
menanti waktu untuk lahirnya kemampuan mencegahnya. 
Salah satu nasehat yang amat berharga disampaikan oleh 
Ja’far As-shadiq kepada ‘ Unwaan yang datang meminta 
nasehatnya adalah, “ Siapa yang mendoakan kehancuran 
untukmu ; maka mohonlah keselamatan baginya. Jika ada 
yang datang kepadamu berkata, “ Jika engkau berucap satu 
cercaan, maka kau mendengar dari ku sepuluh”;  maka 
jawablah dia dengan berkata, “ Jika Engkau memaki ku 
sepuluh, Engkau tak mendengar dari ku walau satu. Jika 
Engkau memakiku, maka bila makianmu  benar aku 
bermohon semoga Tuhan mengampuniku dan bila keliru, 
kubermohon semoga Tuhan mengampunimu.  
 
AL-MUKMIN 

Agama mengajarkan bahwa amanat / kepercayaan 
adalah asas keimanan, berdasarkan hadist, “( Tiada iman bagi 
yang tidak memiliki amanah)”. Selanjutnya amanah yang 
merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. 
Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan 
kepercayaan itu melahirkan sakinah ( ketenangan bathin ), 
selanjutnya ini melahirkan keyakinan.  

Pendapat lain tentang makna Mukmin yang menjadi 
sifat Allah dikemukakan oleh Asy-Syanqithi. Menurutnya 
Al-mukmin dapat dipahami sebagai bermakna pembenaran 
Allah akan iman hamba-hamba-Nya yang beriman dan ini 
mengantar kepada diterimanya iman mereka serta 
tercurahnya ganjaran kepada mereka. Ataun dapat juga 
dipahami sebagai pembenaran terhadap apa yang dijanjikan-
Nya kepada hamba-hambaNya. 

Memang banyak sekali ayat Al-Qur’an yang 
menginformasikan dihilangkannya rasa takut dari kalbu 
orang-orang yang taat kepada-Nya dan bahwa dengan iman 
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dan amal shaleh, Allah menukar rasa takut dengan rasa 
aman. “ Siapa yang takut kepada Allah, Allah menjadikan segala 
sesuatu takut kepada-Nya dan siapa yang tidak takut kepada 
Allah, Allah menjadikan dia takut kepada segala sesuatu”. 

Menurut Imam Al-Ghazali mukmin adalah yang 
kepadanya dikembalikan  rasa aman dan keamanan  melalui 
anugerah tentang sebab-sebab perolehan rasa aman dalam 
keamanan itu, serta dengan menutup segala jalan yang 
menimbulkan rasa takut. Tidak dapat digambarkan adanya 
rasa aman kecuali dalam situasi ketakutan dan tidak pula 
ketakutan kecuali saat adanya kemungkinan kepunahan, 
kekurangan / kebiasaan. Allah sebagai Mukmin, adalah Dia 
yang tidak dapat tergambar dalam benak siapapun, adanya 
rasa aman dan keamanan kecuali yang bersumber dari-Nya. 
Hujjatul Islam ini selanjutnya memberi ilustrasi tulisnya 
lebih kurang sebagai berikut: “ Seandainya seorang sendirian 
sedang dikejar-kejar oleh musuhnya, dan ketika itu dia 
tergeletak di satu jurang tidak dapat menggerakkan 
tubuhnya karena kelemahannya; kalau pun dia mampu 
menggerakkannya, dia tidak memiliki senjata; kalau pun dia 
memiliki senjata, dia tidak mampu melawan musuhnya 
sendirian; bahkan walau dia memiliki bala tentara untuk 
membelanya dia tidak merasa aman dari kekalahan, tidak 
pula ia mendapatkan benteng tempat berlindung. Kemudian 
datang siapa yang mengalihkan kelemahannya menjadi 
kekuatan dan mendukungnya dengan bala tentara dan 
senjata serta membangun disekitarnya benteng yang kokoh, 
maka ketika itu dia telah memperoleh rasa aman dan 
keamanan dan ketika ketika itu juga yang memberinya itu 
dapat dinamai mukmin yang sesungguhnya.    

Manusia yang meneladani Allah dalam sifat ini, akan 
mampu memberi rasa aman dari ketakutan tang bersumber 
dari diri peneladan kepada semua makhluk-makhluk Allah, 
bahkan setiap yang takut berharap kiranya memperoleh 
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dukungan dari Sang peneladan guna menolak kebinasaan 
yang dapat menimpa pihak lain baik menyangkut diri, 
agama atau dunia mereka. Namun tentunya sebelum dia 
mampu melakukan hal tersebut, terlebih dahulu dia sendiri 
harus memiliki rasa aman dan ketenangan bathin atau dalam 
istilah Al-Qur’an memilki sakinah, karena bagaimana ia 
dapat memberi rasa aman itu jika tidak memilikinya ?  

Disini perlu diingat bahwa sakinah baru diperoleh 
setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan 
kalbu dari segala sifat tercela dengan jalan mengakui dosa-
dosa yang telah diperbuat, kemudian memutuskan 
hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan 
dan dengan pengawasan yang ketat terhadap diri 
menyangkut hal-hal mendatang, disusul dengan mujahadah / 
perjuangan melawan sifat-sifat jiwa yang tercela dengan 
sifat-sifat yang terpuji seperti kekikiran dilawan dengan 
kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, egoisme 
dengan pengorbanan, sambil memohon bantuan Allah 
dengan berzikir mengingat-Nya. Pada akhirnya ini 
mengantar seseorang menyadari bahwa pilihan Allah adalah 
pilihan yang terbaik dan mengantarnya, “ tidak 
menghendaki untuk dirinya kecuali apa yang dikehendaki-
Nya, tidak juga mengharapkan sesuatu, kecuali apa yang 
diharapkan-Nya untuk yang bersangkutan”. Saat itulah ia 
memasuki benteng yang disiapkan Allah dan sejak itu pula 
kecemasan betapapun hebatnya mencekamnya akan beralih 
menjadi ketenteraman. Itulah tanda bahwa, “ sakinah “ 
telah bersemayam di dalam kalbu.  
 
AL-MUHAIMIN 

Ada juga yang berpendapat bahwa kata ini terambil 
dari “ Haimana – Yuhaiminu”, yang artinya antara lain : 
memelihara, menjaga, mengawasi, dan menjadi saksi terhadap 
sesuatu serta memeliharanya.  
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Kata ini ditemukan dua kali dalam Al-Qur’an, sekali 
menunjuk kepada sifat Allah pada Q.s. Al-Hasyr 59 : 23 : 

           

        

      

23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha 
Suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang 
Maha Memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa, yang 
memiliki segala Keagungan, Maha suci Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. 
 
dan kali kedua menunjuk kepada sifat Al-Qur’an yakni pada 
Q.s Al-Maidah  4 : 48.  

         

            

            

            

          

       

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu 
Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] 
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terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara 
mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang 
telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], 
Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi 
Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, 
Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-
lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu 
apa yang telah kamu perselisihkan itu, 
[421] Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan 
benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab 
sebelumnya. 
[422] Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat 
yang sebelumnya. 

 
Albiqaiy dalam tafsirnya memberikan penjelasan 

yang sangat tepat lagi indah tentang makna kata ini, serta 
penempatannya sebagai Asma AlHusna sesudah As-Salam 
dan Al-mukmin. Pakar tafsir kelahiran lembah Biqa di Syria 
/ Lebanon itu ( 1406-1480 M ), menulis antara lain bahwa 
untuk terpenuhinya rasa damai aman yang dikandung oleh 
kata As-Salam dan Al-mukmin, tentu diperlukan 
pengetahuan yang sangat dalam menyangkut hal-hal yang 
bersifat tersembunyi, karena itu kedua kata tersebut disusul 
dengan sifat-Nya Al-Muhaimin. Karena sifat ini bermakna 
kesaksian yang dilandasi oleh pengetahuan menyeluruh 
tentang detail, serta pandangan yang mencakup keseluruhan 
dari yang lahir maupun yang bathin, maka tidak satu yang 
tersembunyipun, tersembuyi bagi-Nya, apalagi yang lahir 
dalam kenyataan.  

Seseorang yang menghayati makna sifat ini akan 
menyadari bahwa Allah menguasai dan mengetahui gerak-
geriknya bahkan detak detik jantungnya dan karena itu buah 
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dari sifat ini dalam kehidupan kesehariannya adalah 
pengawasan sempurna terhadap perilaku lahir dan 
bathinnya, disertai pelurusan niat dan motivasinya.  

 
AL-AZIZ 

Kata Al-Aziz dan Aziz terulang dalam Al-Qur’an 
sebanyak sembilan puluh sembilan kali, antara lain 
bermakna ; angkuh, tidak terbendung, kasar, keras, dukungan, 
dan semangat membangkang.  

Imam Al-Ghazali menetapkan tiga syarat yang harus 
terpenuhi untuk dapat menyandang sifat tersebut, yaitu a.) 
peranan yang sangat penting lagi sedikit sekali wujud yang sama 
dengannya  b.) sangat dibutuhkan  c.) sulit untuk diraih / disentuh. 
Tanpa berkumpulnya tiga hal tersebut, maka sesuatu tidak 
wajar dinamai Aziz. Tulis Al-Ghazali, “ ada saja sesuatu 
yang jarang wujudnya, tetapi tidak memiliki peranan yang 
penting dan tidak pula banyak manfaatnya, maka ia 
bukanlah sesuatu yang Aziz. Demikian juga ada saja yang 
besar peranannya, banyak manfaatnya, jarang samanya, 
tetapi tidak sulit meraihnya, maka diapun tidak dinamai 
Aziz. Al-Ghazali memberi contoh matahari, yang dalam tata 
surya kita tidak ada bandingannya, manfaatnya, pun banyak 
bagi setiap yang hidup, kebutuhan terhadapnya sangat 
besar, namun demikian ia tidak dapat dinamai aziz, karena 
tidak sulit bagi siapapun untuk menyaksikannya.  

Setiap unsur dari ketiga syarat di atas, mempunyai 
kesempurnaan dan kekurangan. Kesempurnaan 
menyangkut sedikitnya unsur sesuatu seperti keesaan, 
karena tidak ada yang lebih sedikit dari satu. Allah SWT 
dalam hal ini adalah wujud yang paling aziz / mulia karena 
sedikit wujud yang sama dengan-Nya, “ yang serupa dengan 
serupa-Nyapun tak ada “, sesuai Firman-Nya “ Laisa Kamitslihi 
Syaiun “, baik dalam benak atau khayalan, apalagi dalam hal 
kebutuhan pihak lain kepadanya, maka kesempurnaannya 
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terletak pada kebutuhan kepadanya oleh segala sesuatu dan 
dalam segala hal, termasuk dalam hal wujud, 
kesinambungan eksistensi dan sifat-sifat. Sesuatu yang 
sifatnya seperti itu, hanya wujud pada Allah SWT. 
Sedangkan kesempurnaan dalam hal kesulitan untuk diraih, 
juga hanya disandang oleh Allah SWT, karena bukankah “ 
Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah sendiri ?”. 
Bukankah Dia yang mengherankan jika dibahas zat-Nya, 
serta mengagumkan jika dianalisis perbuatan-Nya? Dari sini 
dapat dimengerti mengapa Al-Qur’an menyatakan bahwa, 
“Barangsiapa yang menghendaki Al-izzat ( kemuliaan ) maka 
kemuliaan seluruhnya hanya milik Allah”  ( Q.s. Al-Fathir 35 : 
10 ).  

            

         

           

10. Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-
lah kemuliaan itu semuanya. kepada-Nyalah naik perkataan-
perkataan yang baik[1249] dan amal yang saleh dinaikkan-
Nya[1250]. dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi 
mereka azab yang keras. dan rencana jahat mereka akan hancur. 
 
[1249] Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Perkataan 
yang baik itu ialah kalimat tauhid Yaitu laa ilaa ha illallaah; 
dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah dan ada 
pula yang mengatakan semua Perkataan yang baik yang 
diucapkan karena Allah. 
[1250] Maksudnya ialah bahwa Perkataan baik dan amal 
yang baik itu dinaikkan untuk diterima dan diberi-Nya 
pahala. 
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Nabi Saw bersabda : “ Sesungguhnya Tuhan kalian 
berfirman setiap hari ; Akulah Al-Aziz  ( yang Maha Mulia ), 
siapa yang menghendaki kemuliaan dunia dan akhirat, hendaklah 
dia taat kepada Al-Aziz”.  

Jika kemuliaan adalah milik Allah, maka Allah pula 
yang menganugerahkannya kepada siapa yang dikehendaki-
Nya, dan dalam konteks ini Allah menegaskan bahwa 
kemuliaan itu dianugerahkan-Nya kepada Rasul dan orang-
orang mukmin sebagaimana Firman-Nya dalam Q.s. Al-
Munafiqun 63 : 8. 

           

            

8. mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke 
Madinah[1478], benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-
orang yang lemah dari padanya." Padahal kekuatan itu hanyalah 
bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi 
orang-orang munafik itu tiada mengetahui. 
 
[1478] Maksudnya: kembali dari peperangan Bani 
Musthalik. 

Ini berarti bahwa kemuliaan manusia tidak terletak 
pada kekayaan atau kedudukan sosialnya, tetapi pada nilai 
hubungannya dengan AllahbSWT. Siapa yang menghendaki 
kemuliaan, maka hendaklah dia menghubungkan diri 
dengan Allah dan tidak mengandalkan manusia guna 
meraihnya karena ; “ Siapa yang mencari kemuliaan melalui suatu 
kaum, Allah akan menghinanya melalui mereka”.  

Seorang yang menghayati makna Al-Aziz akan 
memelihara diri dan menjaga kehormatannya sehingga tidak 
akan mengulurkan tangan untuk mengemis bahkan 
meminta, sampai-sampai menurut Al-Qur’an, “ orang-orang 
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yang tidak tahu mengira mereka orang kaya karena memelihara diri 
mereka dari meminta-minta”  (Q.s. Al-Baqarah 2 : 273 ). 

         

        

          

         

273. (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh 
jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang 
yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara 
diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-
sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), 
Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. 
 

 Seorang yang Aziz bersedia tampil di tengah 
masyarakatnya dengan peranan yang penting lagi 
bermanfaat. Bukankah Al-Aziz adalah yang memiliki “ 
peranan yang sangat penting lagi sangat dibutuhkan “ dan 
saat yang sama memiliki integritas pribadi dan kewibawaan 
yang menjadikan dirinya sangat disegani, sehingga 
penghormatan yang disertai rasa kagum terpancar dari 
mereka yang melihat dan mengenalnya.  

 
AL-JABBAR 

Kata ini sebagai sifat Allah SWT hanya ditemukan 
sekali dalam Al-Qur’an, yakni dalam Q.s. Al-Hashr 59 : 23. 
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23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha 
Suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang 
Maha Memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa, yang 
memiliki segala Keagungan, Maha suci Allah dari apa yang mereka 
persekutukan. 
 

 Kemudian ditemukan delapan kali sebagai sifat 
seorang manusia yang angkuh. Semua ayat yang 
menggunakan kata ini sebagai sifat manusia, menunjukkan 
keburukan pelakunya. Karena itu para ulama berbeda 
pendapat tentang makna sifat ini jika disandang oleh Allah 
SWT. Albiqa’iy, pakar tafsir Al-Qur’an dalam bukunya “ 
Nazem Addurar “  menafsirkan kata Jabbar dengan, “ Yang 
Maha tinggi sehingga memaksa yang rendah untuk tunduk 
kepada apa yang di kehendaki-Nya dan tidak terlihat atau 
terjangkau oleh yang rendah apa yang mereka harapkan 
untuk diraih dari sisi-Nya, ketundukan dan ketidak 
terjangkauan yang nampak secara amat jelas “.  

Ini berarti kalaupun ada yang berusaha menjangkau 
ketinggian-Nya, maka Dia akan memaksanya sehingga 
bertekuk di hadapannya. “ Semua muka tunduk kepada yang 
Maha Hidup lagi Maha Pengatur dan sungguh celakalah orang-
orang yang berbuat kezaliman”. (Q.s. Thaha 20 : 111) 

                

111. dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada 
Tuhan yang hidup kekal lagi Senantiasa mengurus (makhluk-Nya). 
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dan Sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan 
kezaliman. 
 

Salah satu ayat yang menguraikan keperkasaan Allah 
adalah Firman-Nya, “ Kemudian Dia ( Allah ) menuju ke langit 
(yang ketika itu) berupa asap lalu berfirman kepadanyadan kepada 
bumi, ‘ Datanglah berdua dengan patuh atau terpaksa !’. Keduanya 
berkata, Kami datang dengan patuh ‘” (Q.s. Fushshilat 41 : 11).  

           

          

11. kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu 
masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada 
bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan 
suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang 
dengan suka hati". 
 

Dari sini kemidian kata “Jabba¯r” biasa diartikan “ 
Yang Maha Pemaksa “ atau “ Yang Maha Perkasa “,  karena 
keperkasaan dan pemaksaan berkaitan dengan kekuatan, 
kekuasaan, kekerasan. Sifat Jabba¯r  teraktualisasi jika ada 
yang bermaksud menyaingi kemuliaan-Nya. Allah berfirman 
dalam sebuah hadist Qudsi, “ Kemuliian adalah pakaian-Ku, 
keangkuhan adalah selendang-Ku, siapa yang mencoba merebutnya 
dari-Ku akan Ku siksa”  ( H.R. Muslim). Karena itu agaknya 
Al-Jabba¯r sebagai sifat Allah yang hanya ditemukan sekali 
dalam Al-Qur’an, dan diletakkan setelah Al-Aziz (Q.s. Al-
Hasyr 59 : 23 ). Izzat (kemuliaan) seperti yang dikemukakan 
maknanya sebelum ini, boleh jadi dipungkiri oleh sementara 
yang terkalahkan, sehingga bukti kemuliaan itu perlu 
ditampilkan dalam bentuk yang membungkam lawan da 
itulah manifestasi sifat Jabba¯r ilahi.  
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Namun demikian, Imam Ghazali berpendapat 
bahwa sifat ini dapat disandang oleh manusia terpuji. Sifat 
ini bila diteladani oleh hamba Allah menjadikan dia 
menduduki tempat yang lebih tinggi dari pengikutnya, 
bahkan mencapai puncak tersendiri dalam ketinggiannya, 
sehingga memaksa dengan sikap dan penampilannya untuk 
diteladani dan diikuti perilaku dan cara hidupnya. Dengan 
demikian ia memberi manfaat; tidak menarik manfaat, dia 
mempengaruhi, tidak dipengaruhi, dia diikuti, tidak 
mengikuti. Tidak seorangpun yang memandangnya 
kecualilebur dalam pandangannya, rindu kepadanya bahkan 
si pemandang tidak lagi menoleh kepada dirinya sendiri. 
Tidak satupun yang mengharap dapat mengecohnya atau 
menduga dapat memperalatnya. Yang menyandang sifat ini 
menurut Al-Ghazali adalah Nabi Muhammad Saw. Beliau 
bersabda, “ Seandainya Musa hidup, ia tidak dapat kecuali 
mengikutiku” ( H.R. Ahmad dari Jabir ). 

Manusia dalam hidupnya mengalami berbagai 
goncangan yang dapat melumpuhkannya. Kemiskinan 
mengancam, ketakutan mencekam, penyakit menerjang, 
kesedihan memuncak, hati gundah, pikiran kacau dan masih 
banyak lagi yang merisaukan. Disini Allah sebagai Jabba¯r; 
meluruskan apa yang bengkok, memperbaiki apa yang 
rusak, menghilangkan kecemasan dan menampik kerisauan, 
mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan sehingga 
keadaan kembali sebagaimana sediakala. Karena itu 
sementara orang arif bermunajat membisikkan suara hatinya 
dengan berkata : “ Wahai Jabba¯r ! Aku heran melihat yang 
mengenal-Mu, bagaimana dia memohon bantuan selain-Mu,... Aku 
tak habis pikir kepada yang mengetahui sifat-Mu ini, bagaimana dia 
berpaling dari-Mu,.. Bukankah Engkau Yang Maha menutupi 
segala kekurangan, memperbaiki segala kerusakan dan 
mengembalikan keadaan sebaik mungkin ? “.  
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Itulah makna yang kedua dari sifat Tuhan sebagai 
Jabba¯r. Jika ini diteladani oleh hamba Allah, maka dia 
menurut sufi besar Alqusyairi akan tampil terlebih dahulu 
menutupi kekurangan-kekurangan dirinya, serta mendidik, 
mengasah dan mengasuh jiwanya agar dia tidak terombang-
ambing oleh pergantian siang dan malam. Selanjutnya 
berusaha pula untuk membantu sesamanya sehingga mereka 
mampu bangkit dari kejatuhan, bergembira setelah 
dirundung kesedihan, berkecukupan selepas mengalami 
kekurangan, sehat sesudah mengidap penyakit dan tentunya 
mendekatkan diri kepada Allah setelah terpuruk oleh rayuan 
setan.  

 
AL-MUTAKABBIR 

Kata ini terambil dari akar kata yang mengandung 
makna kebesaran serta lawan dari kemudahan atau 
kekecilan. Mutakabbirin biasa diterjemahkan dengan 
“angkuh“. 

Imam AlGhazali berpendapat bahwa Al-
Mutakabbirin adalah yang memandang selainnya hina dan 
rendah, bagai pandangan raja kepada hamba sahayanya 
bahkan merasa bahwa keagungan dan kebesaran hanya 
miliknya. Sifat ini tidak boleh disandang kecuali oleh Allah 
SWT, karena hanya Dia yang berhak dan wajar bersikap 
demikian. Setiap yang memandang keagungan dan 
kebesaran hanya miliknya secara khusus tanpa selainnya 
maka pandangan tersebut salah kecuali Allah SWT. 
Demikian Al-Ghazali.  

Namun perlu dicatat bahwa sifat kibriya ini 
ditujukan oleh-Nya kepada mereka yang angkuh, yang 
memandang seta memperlakukan selainnya hina dan 
rendah.  

Manusia sangat tercela bila memiliki sifat takabur, 
padahal asalnya adalah nuthfah yang menjijikkan, akhirnya 
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menjadi bangkai yang menyebalkan dan masa antara awal 
dan akhir hidupnya membawa urine dan kotoran yang 
menusuk baunya. Hai manusia jangan berjalan dengan 
keangkuhan,.. kakimu tidak dapat menembus bumi, dan 
ketinggianmu tidak dapat menyentuh langit.  

Manusia yang takabur menggabungkan dalam 
dirinya kebodohan dan kebohongan. Kebodohan karenadia 
tidak mengetahui bahwa kebesaran hanya milik Allah 
sehingga akibatnya kebodohannya dia menduga dirinya 
besar. Selanjutnya dia melakukan kebohongan, karena 
dengan takabur dia membohongi dirinya sendiri sebelum 
orang lain. Bukankah takabbur membuat-buat kebesaran 
pada diri yang hakekatnya tidak pernah wujud ?  

Manusia yang takabur menciptakan keburukan di 
atas keburukan. Takaburnya sendiri telah merupakan 
keburukan, selanjutnya dengan sikap takabur sesungguhnya 
ia memaksa orang lain memendan rasa dendam dan antipati 
terhadapnya, bahkan menghina dan mencaci makinya. 
Kalau itu tidak di hadapannya ( si mutakabbir ) dan dengan 
suara keras, maka di belakangnya dengan suara sayup atau 
di dalam hatinya.   

Hanya di satu tempat dibenarkan seorang 
bertakabur membuat-buat kebesaran pada diri sendiri yakni 
di hadapan orang lain yang bertakabur terhadapnya. “ 
Bertakabur atas orang-orang yang bertakabur adalah sedekah “. 

Kalau sifat kibriya Tuhan akan anda teladani, maka 
camkan pandangan Imam Al-Ghazali berikut ini 
menyangkut manusia yang mutakabbirin. “ Yang 
mutakabbirin dari hamba-hamba Allah adalah  yang zahid 
menjauhkan diri dari kenikmatan dunia lagi ‘ arif. Zuhudnya 
seorang ‘ arif adalah dengan melepaskan diri dari apa yang 
dapat menyibukkan dirinya menyangkut apa yang 
diperebutkan makhluk.  
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AL-KHALIQ, AL-BARI, AL-MUSHAWWIR 
Kata Khaliq merupakan kata yang paling banyak 

disebut sebagai sifat Allah jika dibandingkan dengan kedua 
kata lainnya yang berangkai di atas. Ia ditemukan delapan 
kali dalam Al-Qur’an selain bentuk-bentuk lainnya yang juga 
menunjukkan kepada Allah dengan akar kata yang sama. 
Sedang kata Al-Bari hanya ditemukan sekali, demikian juga 
kata Al-Mushawwir. Dalam Q.s. Al-Hasyr 59 : 24 ketiganya 
dirangkai secara berurutan. 

           

               

24. Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang 
membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih 
kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan Dialah yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 

Biasanya kata “ Khalaqa “ dalam berbagai bentuknya 
memberikan aksentuasi tentang kehebatan dan kebesaran 
Allah dalam ciptaan-Nya, berbeda dengan “ Ja’ala” 
(menjadikan ) yang mengandung penekanan terhadap 
manfaat yang harus atau dapat diperoleh dari suatu 
dijadikan-Nya itu. Sebagai contoh adalah dua ayat berikut 
yang masing-masing berbicara tentang satu obyek dengan 
redaksi yang berbeda. 

Pertama, Q.s. Ar-Rum 30 : 21; 
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21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir. 
 

”Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia 
menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu “.  

Kedua, Q.s. Asy-Syura 42 : 11 ; 

         

            

       

11. (dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari 
jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak 
pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak 
dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan 
Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat. 
 

“ Dia (Allah) menjadikan untukmu pasangan-pasangan 
dari jenismu “.  

Dalam konteks uraian tentang tiga Asma AlHusna yang 
dibahas ini, kata “khaliq“ dipahami dalam arti “ mengukur 
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“sehingga dengan demikian menurut pakar bahasa Az-Zajjaj 
kata “ khalq” jika  dimaksudkan dengannya sifat Allah, 
maka dia adalah proses pencitaan.  

Allah Khaliq karena dia yang mengukur kadar 
ciptaan-Nya, Dia Bari karena dia menciptakan dan 
mengadakan dari ketiadaan, dan Dia Mushawwir karena 
Allah yang memberinya bentuk dan rupa, cara dan substansi 
bagi ciptaan-Nya.  

Dengan sangat indah dan jitu Imam Ghazali 
menjelaskan ketiga hal di atas melalui satu ilustrasi. Tulis 
beliau ; “ Seperti halnya bangunan, dia membutuhkan seorang yang 
mengukur apa dan berapa banyak kayu, bata, luas tanah, jumlah 
bangunan yang dibutuhkan serta panjang dan lebarnya. Ini 
dilakukan oleh seorang insinyur yang kemudian membuat gambar 
dari bangunan yang dimaksud. Setelah itu diperlukan buruh-buruh 
bangunan yang mengerjakannya sehingga tercipta bangunan yang di 
ukur tadi. Selanjutnya masih dibutuhkan lagi orang-orang yang 
memperhalus, memperindah bangunan, yang ditangani oleh orang 
lainyang bukan buruh kasar bangunan. Allah SWT dalam 
mencipta sesuatu, melakukan kegiatannya karena itu, Dia adalah 
Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Mushawwir.  

Allah SWT, menciptakan segala sesuatu secara 
sempurna dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ukuran 
yang diberikan kepada setiap makhluk adalah yang sebaik-
baiknya sesuai firman-Nya ; “ (Allah ) Yang membuat segala 
sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya”. ( Q.s. As-Sajadah 32 : 
7 ) 

             

7. yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-
baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. 
 

Betapapun, agaknya kita dapat sepakat bahwa ada 
ciptaan yang hanya Allah sendiri yang melakukannya tanpa 
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keterlibatan makhluk dan ada juga yang melibatkan 
manusia, baik secara samar maupun jelas. Katakanlah 
seperti industri, dan sebagainya. Allah yang 
menganugerahkan manusia bahan mentah yang 
dihamparkan-Nya di dalam raya ini. Dia juga yang 
merupakan sumber pengetahuan manusia, sebagaimana Dia 
yang mengilhaminya. Manusia dengan tekad dan usahanya 
dan atas bantuan Allah akan berhasil dalam berkreasi dan 
mencipta. Tanpa tekad dan usaha itu, keberhasilan tidak 
akan diraih.  

Seorang yang meneladani Allah dalam sifat-Nya 
sebagai Al-Khaliq dan Al-Bari dituntut untuk mampu 
menciptakan hal-hal baru bermanfaat. Dan seperti yang 
diuraikan sebelum ini, penciptaan memerlukan pengetahuan 
dan kemampuan dan dengan demikian, disamping tekad 
dan usaha dia juga harus membekali diri dengan 
pengetahuan yang sesuai agar kreasi dan ciptaannya 
melahirkan kesejahteraan lahir dan bathin bagi makhluk 
Allah SWT.  

 
AL-GHAFFAR 

Dalam Al-Qur’an kata “ Ghaffar “ terulang sebanyak 
lima kali, ada yang berdiri sendiri, seperti dalam Q.s. Nuh 
71 : 10 yang mengabadikan ucapan Nabi Nuh A.s. kepada 
kaumnya, “ Beristighfarlah kepada Tuhan-Mu sesungguhnya Dia 
senantiasa ghaffara” 

           

10. Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada 
Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, 
 

 dan Q.s. Thaha 20 : 83, “ Sesungguhnya Aku Ghaffar 
bagi yang bertaubat, percaya dan beramal shaleh,lalu memperoleh 
hidayat”.  
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83. mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, Hai 
Musa? 
 

Imam Ghazali bahkan mengarah kepada yang lebih 
jauh dari apa yang dikemukakan di atas. Hujjatul Islam ini 
menjelaskan bahwa ghaffar adalah Yang menampakkan 
keindahan dan menutupi keburukan. Dosa-dosa – tulisnya 
adalah bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-Nya 
dengan jalan tidak menampakkannya di dunia serta 
mengesampingkan siksa-Nya di akhirat.  

Pertama yang ditutupi oleh Allah dari hamba-Nya 
adalah sisi dalam jasmani manusia yang tidak sedap di 
pandang mata.  

Ini ditutupi-Nya dengan keindahan lahiriah. 
Alangkah jauh perbedaan antara  sisi dalam dan sisi lahir 
manusia dari segi kebersihan dan kekotoran, keburukan dan 
keindahan. Perhatikanlah apa yang nampak dan apa pula 
yang tertutup dari jasmani Anda.  

Hal kedua yang ditutupi Allah adalah bisikan hati 
serta kehendak-kehendak manusia yang buruk. Tidak 
seorangpun mengetahui isi hati manusia kecuali Allah dan 
dirinya sendiri. Seandainya terungkap apa yang terlintas 
dalam pikiran atau terkuak apa yang terbetik dalam hati 
menyangkut kejahatan atau penipuan, sangka buruk, dengki, 
dan sebagainya, maka sungguh manusia akan mengalami 
kesulitan dalam hidupnya. Begitu kata Al-Ghazali. Penulis 
dapat menambahkan bahwa AllahSWT tidak hanya 
menutupi apa yang dirahasiakan manusia terhadap orang 
lain, tetapi juga menutupi sekian banyak pengalaman-
pengalaman masa lalunya, kesedihan atau keinginannya, 
yang dipendam dan ditutupi oleh Allah di bawa sadar 
manusia sendiri, yang kalau dinampakkan kepada orang lain, 
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atau dimunculkan kepermukaan hati yang bersangkutan 
sendiri, maka pasti akan mengakibatkan gangguan yang 
tidak kecil.  

Hal ketiga yang ditutupi Allah, selaku Ghaffar 
adalah dosa dan pelanggaran-pelanggaran manusia, yang 
seharusnya dapat diketahui umum. Sedemikian besar 
anugerah-Nya sampai-sampai Dia menjanjikan menukar 
kesalahan dan dosa-dosa itu dengan kebaikan jika yang 
bersangkutan berupaya untuk kembali kepada-Nya. Ketika 
berbicara tentang mereka yang bergelimang di dalam dosa 
dan yang dilipatgandakan siksa dihari kemudian, Allah 
mengecualikan “ orang yang bertaubat, beriman dan bermal shaleh. 
Mereka itu yang digantikan Allah kejahatan mereka dengan 
kebaikan”. ( Q.s. Al-Furqan 25 : 70 ). 

         

             

70. kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan 
mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti 
Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 
 

Sahabat Nabi, Anas r.a. berkata, Aku telah 
mendengar Rasul Allah SW. Bersabda, Allah berfirman : ‘ 
wahai putra (putri) Adam.... selama engkau berdoa kepada-
Ku dan mengharapkan ampunan-Ku, Aku ampuni 
untukmu, apa yang engkau telah lakukan di masa lampau 
dan Aku tidak peduli (betapapun banyaknya dosamu). 
Wahai putra ( putri ) Adam... seandainya dosa-dosamu telah 
mencapai ketinggian langit, kemudian engkau memohon 
ampunan-Ku, Aku ampuni untukmu. Seandainya engkau 
datang menemui-Ku membawa seluas wadah bumi ini dosa-
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dosa dan engkau datang menjumpai-Ku dengan tidak 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu, niscaya Aku datang 
kepadamu dengan sebuah wadah itu pengampunan”. ( H.R. 
At-Tirmizy, demikian juga Ahmad ). 

Seorang yang memenuhi tuntutan ini atau 
meneladani sifat Allah Al-Ghaffar, akan menutupi 
keburukan orang lain, tidak membeberkan dan akan 
menampakkan kelebihan sesamanya, tidak menampilkan 
kekurangannya. Rasul Saw menjanjikan mereka yang 
menutupi aib orang lain, untuknya ditutupi pula oleh Allah 
aibnya di hari kemudian. “ Siapa yang menutupi (aib) seorang 
muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam 
riwayat lain, “ Tidak seorang manusiapun menutupi aib orang lain 
di dunia kecuali Allah menutupi aibnya di hari kemudian”. ( H.R. 
Muslim melalui Abu Hurairah ). Karena itu, pengumpat, 
pendendam, pembalasan kejahatan dan pembeberan 
kesalahanpada hakekatnya tidak menyandang sedikitpun 
dari sifat ini.  

 
AL-QAHHAR 

Dalam Al-Qur’an kata AL-Qahhar terulang 
sebanyak enam kali kesemuanya menunjuk kepada Allah 
SWT, dan kesemuanya juga dirangkaikan dengan sifat Al-
Wahid. Ini untuk mengisyaratkan bahwa hanya Dia sendiri 
yang memiliki sifat ini. Kata qahir yang seakar dengan kata 
Qahhar terulang dua kali, juga menunjuk kepada Allah.  

Allah Al-Qahir adalah Dia yang menjinakkan 
mereka yang menentang-Nya dengan jalan memaparkan 
bukti-bukti keesaan-Nya dan menundukkan para 
pembangkang dengan kekuasaan-Nya serta mengalahkan 
makhluk seluruhnya dengan mencabut nyawanya. Begitu 
Az-Zajjaj pakar bahasa dalam karyanya “ Tafsir Asma 
AlHusna. AL-Ghazali mengartikan AL-Qahhar sebagai, “ 
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yang mematahkan punggung para perkasa dari musuh-musuh-Nya 
dengan kematian dan penghinaan”. 

Mampukah manusia dengan kekuatan fisiknya 
menundukkan laut dengan ombak dan gelombang yang 
membahana ? kuasakah manusia dengan ilmunya menahan 
peredaran matahari untuk menambah secercah cahayanya ? 
bisakah manusia dengan teknologinya memperpanjang 
sesaat dari gelapnya malam  ?Bahkan kuda atau binatang 
lain yang dikendarainya ? Siapa yang menundukkan itu, 
kalau bukan Allah, karena manusia yang sadar akan berucap 
seperti yang diajarkan-Nya, “ Maha Suci Tuhan yang telah 
menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak 
mampu menguasainya”. (Q.s. Az-Zukhruh 43 : 12-13 ). 

          

           

          

         

12. dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan 
menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu 
tunggangi. 
13. supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat 
nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya 
kamu mengucapkan: "Maha suci Tuhan yang telah menundukkan 
semua ini bagi Kami Padahal Kami sebelumnya tidak mampu 
menguasainya, 
 

Kata Al-Qahhar ditemukan enam kali dalam Al-
Qur’an kesemuanya didahului oleh sifat Al-Wahid ( Yang 
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Maha Esa ). Disana sifat penundukan dan pengusaan-Nya 
yang berulang dan bersinambung itu ditonjolkan dalam 
rangka menjelaskan keesaan-Nya.  

Yang meneladani sifat Allah ini hendaknya terlebih 
dahulu menyadari tujuan penciptaannya sebagai manusia, “ 
Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di bumi “ ( Q.s. Al-
Baqarah 2 : 30 ) 

           

         

               

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui." 
 
“ Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar  seluruh 
kegiatannya berkesudahan menjadi ibadah kepada-Ku ( Q.s. 
Adzariyat 51: 56 ).  

           

56. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku. 
 
Manusia diciptakan Allah dengan tujuan menjadi khalifah di 
dunia, dalam arti memakmurkannya, membimbing, 



AQIDAH ISLAM: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas

152

memelihara, dan mengarahkan makhluk-makhluk agar 
mencapai tujuan hidup mereka dalam rangka ibadah kepada 
Allah SWT.  

Untuk maksud tersebut, manusia harus dapat 
menyiasati dirinya serta menundukkan, menjinakkan dan 
menguasai segala sesuatu yang dapat menghalangi tujuan 
penciptaan itu. Salah satu yang dapat menghalangi manusia 
mecapai tujuannya adalah hawa nafsunya sendiri, karena itu 
ia harus mampu mengendalikan dan menjinakkannya. Imam 
Al-Ghazali bahkan menyatakan bahwa “ hawa nafsu lebih 
berbahaya bagi manusia dari setan, sehingga jika manusia 
mampu menundukkan hawa nafsunya, maka ia akan 
mampu menundukkan setan, karena setan menggunakan 
hawa nafsu manusia untuk menjerumuskannya”.  
 
AL-WAHHAB  
 Dalam Al-qur’an kata AL-Wahhab ditemukan dalam 
tiga ayat, kesemuanya merupakan sifat Allah dan satu yang 
dirangkaikan dengan sifat-Nya yang lain yakni Al-Aziz yaitu 
dalam Q.s. Shad 38:9.  

            

9. atau Apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat 
Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha pemberi? 
 

Sekali lagi, seorang manusia tidak dapat menjadi 
Wahhab, karena tidak satu aktivitaspun tersebut berupa 
ibadah. Dalam beribadah tujuan untuk menghindari dari 
neraka-Nya , atau meraih surga-Nya merupakan dua tujuan 
yang seringkali menghiasi jiwa setiap pelaku ibadah. 
Peringkat tujuan yang lebih tinggipun dari kedua tujuan 
diatas, yakni bukan karena takut atau mengharap tapi karena 
cinta dan syukur kepada-Nya, belum juga menjadikan sang 
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‘arif yang beribadah terlepas dari tujuan-tujuan atau harapan 
meraih imbalan. Karena kemampuan manusia hanya sampai 
disana, maka Allah mentoleransi pemberian yang bertujuan 
untuk menjalin persahabatan atau menghindar dari cela atau 
bencana, selama itu diberikan dalam batas kewajaran yang 
benar dalam beribadah. Allah juga mentoleransi mereka 
yang beribadah untuk meraih surga atau menghindar dari 
neraka, selama ibadah yang dilakukannya karena Allah. 
Bukankah Allah merangsang manusia dengan take and give 
( mengambil dan memberi )? “ Apakah mereka tidak 
mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-
hamba-Nya ( memberi mereka pengampunan ) dan mengambil 
sedekah?    (Q.s. At-taubah 9 : 104 ).  

          

          

104. tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima 
taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan 
bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang? 
 
 Bukankah Allah sendiri dalam Al-Qur’an 
menggunakan kata-kata “ tijarah “ ( perniagaan ), “ ba’i “ ( 
jual beli ), qardh “ ( kredit ) dan sebagainya.  
Pemberian Yang Tertinggi yang dapat dilakukan manusia 
adalah memberi tanpa takut neraka atau tanpa mengharap 
surga, namun sekali lagi itupun tidak menjadikannya 
Wahhab, karena hanya Allah Al-Wahhab, namun yang 
demikian ditoleransi oleh Yang Maha Pemberi anugerah 
lahir dan bathin itu. Karena itu meneladani sifat ini 
menuntut upaya untuk terus menerus memberi sekuat 
kemampuan. Ciri orang bertaqwa menurut Q.s. Ali-Imran 3 
: 134  
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134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 
waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan. 
 
antara lain adalah “ menafkahkan ( miliknya ) baik dalam 
keadaan senang ( lapang ) maupun susah ( sempit )”. Itu 
dilakukannya dengan rela karena dia merasa bahwa Allah 
telah membiasakan hidupnya dengan curahan serta 
kesinambungan anugerah-Nya.  
 
 
AR-RAZZAQ 

Dalam Al-Qur’an kata Ar-Razzaq hanya ditemukan 
sekali, yakni pada Q.s. Az-Zariyat 51 : 58,  

            

58. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang 
mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. 
 
tetapi bertebaran ayat-ayat yang menggunakan akar kata ini, 
yang menunjukkan kepada Allah SWT. 

Ar-Razzaq adalah Allah yang berulang-ulang dan 
banyak sekali memberi rezeki kepada makhluk-makhluk-
Nya. Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan arti Ar-Razaaq 
menulis bahwa, "Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan 
yang mencari rezeki, serta Dia pula yang mengantarnya kepada 
mereka, dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat 
menikmatinya".  
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 Rezki oleh semntara pakar hanya di batasi pada 
pemberian yang bersifat halal, sehingga yang haram tidak 
dinamai rezeki. Tetapi pendapat ini ditolak oleh mayoritas 
ulama dan karena itulah - Alqur'an dalam beberapa ayat 
menggunakan istilah "rizqan hasanah" (rezeki yang baik), 
untuk mengisyaratkan bahwa ada rezeki yang "tidak baik" 
yakni yang haram. Berdasarkan keterangan diatas, dapat 
dirumuskan bahwa "rezeki" adalah "segala pemberian yang 
dapat dimanfaatkan, baik material maupun spritual". 

Setiap makhluk telah dijamin Allah rezeki mereka. 
Yang memperoleh sesuatu secara tidak sah/Haram dan 
memanfaatkannya pun telah disediakan oleh Allah rezekinya 
yang halal, tetapi ia enggan mengusahakannya atau tidak 
puas perolehannya, atau terhalangi oleh satu dan lain hal 
sehingga tidak dapat meraihnya. Karena itu, agama 
menekankan perlunya berusaha dan bila tidak dapat karena 
terhalangai oleh satu dan lain sebab, maka manusia 
diperintahkan berhijrah. Di sisi lain manusia juga harus 
memiliki sifat "qana'ah", tetapi ini bukan sekedar berarti 
"Puas dengan apa yang diperoleh", tetapi kepuasan tersebut 
harus didahului tiga hal. 1) Usaha maksimal yang halal, 2) 
Keberhasil memiliki hasil usaha maksimal itu dan 3) 
Dengan suka cita menyerahkan apa yang telah dihasilkan 
puas dengan apa yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan 
demikian usaha maksimal tanpa keberhasilan serta dengan 
kemanpuan kepemilikan, belum lagi mengantar seseorang 
memiliki sifat yang dianjurkan agama ini. Lebih-lebih jika ia 
tidak dengan suka hati menyerahkan apa yang telah 
dihasilkannya itu. 

Selanjutnya, jaminan rezeki yang dijanjikan Allah 
kepada makhluk-Nya bukan berarti memberinya tanpa 
usaha. Kita harus sadar bahwa yang menjamin itu adalah 
Allah yang menciptakan makhluk serta hukum-hukum yang 
mengatur makhluk dan kehidupannya. Bukankah manusia 
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telah terikat dengan hukum-hukum yang ditetapkan-Nya? 
Kemanpuan tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh 
rezekinya, serta organ-organ yang menghiasi tubuh manusia 
dan binatang, insting yang mendorongnya untuk hidup dan 
makan, semuannya adalah bagian dari jaminan rezeki Allah. 
Kehendak manusia, instingnya, perasaan dan 
kecenderungannya, selera dan keinginannya, rasa lapar dan 
hausnya sampai kepada naluri mempertahankan hidupnya, 
adalah bagian dari jaminan rezeki Allah kepada makhluk-
Nya. Karena itu tanpa semua, maka tidak akan ada dalam 
diri manusia dorongan untuk mencari makan, tidak pula 
akan terdapat pada manusia dan binatang pencernaan, 
kelezatan, kemanpuan membedakan rasa dan sebagainya. 

Jarak antara rezeki bayi dengan rezeki orang 
dewasapun berbeda. Jaminan rezeki Allah, berbeda dengan 
jaminan rezeki orang tua kepada bayi-bayi mereka. Bayi 
menunggu makanan yang siap dan menanti untuk di suapi. 
Manusia dewasa tidak demikian. Allah menyiapkan sarana 
dan manusia  diperintahkan mengolahnnya, "Dia yang 
menjadikan bagi kamu bumi itu mudah(untuk dimanfaatkan) maka 
berjalanlahdi segala penjurunya ddan makanlah dari rezeki-Nya" 
(Q.s. Al-Mulk 67 : 15).  

          

          

15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 
rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan. 
 

Karena itu ketika Allah Ar-Razzaq itu menguraikan 
pemberian rezeki-Nya dikemukakannya dengan menyatakan 
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bahwa, "Nahnu narzuqukum Wa Iyyahum" (Kami memberi 
rezeki kepada kamu dan kepada mereka anak-anak kamu (Q.s. 
Al-Ana'm 6 : 151).  

              

          

            

            

       

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 
kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan 
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, 
dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada 
mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 
keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan 
janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang 
benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya 
kamu memahami(nya). 
 [518] Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash 
membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. 

Penggunaan kata kami - sebagaimana perlu 
diuraikan sebelum ini – adalah untuk menunjukkan 
keterlibatan selain Allah dalam pemberian/peroleh rezeki 
itu. Dalam hal ini adalah keterlibatan makhluk-makhluk 
yang bergerak itu mencarinya. 
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AL-FATTAH 
Al-Fatah adalah terbukanya segala sesuatu yang 

tertutup, baik material maupun spritual. Allah SWT sebagai  
Al-Fattah adalah dia yang membuka dari hamba-hamba- 
Nya segala apa yang tertutup menyangkut sebab-sebab 
perolehan yang mereka harapkan. Pintu rezeki yang  
tertutup bagi seoarang dibuka-Nya, sehingga ia menjadi 
berkecukupan atau kaya. Hati yang tertutup menerima 
sesuatu; seperti kebenaran, atau cinta, dibukannya sehingga 
terisi kebenaran dan terjalin cinta. Pikiran yang tertutup 
menyangkut satu problem dibukanya, sehingga terselesaikan 
kesulitan dan teratasi problem. Demikian seterusnya.Imam 
Algahazali mengartikan Al-Fattah sebagai "Dia yang dengan 
'inayah/pertolongan dan perhatia-Nya terbuka segala yang 
tertutup serta dengan hidayah/petunjuk-Nya terungkap 
segala yang musykil (samar dan sulit). 

Imam Syafi'i mengubah kata-kata bersayap, yang 
maknanya lebih kurang: 

"Aku mengeluh pada guruku tentang kelemahan 
hafalanku, maka dituntunnya aku agar meninggalkan kemaksiatan 
dan diajarkannya kepada bahwa ilmu adalah cahaya, sedang cahaya 
Allah,tidak dianugrahi kepada sidurhaka". 

Memang, irfa n leih banyak berkaitan dengan 
nomena, bukan fenomena. "Kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.Mereka hanya mengetahui yang lahir/fenomena 
kehidupan duniawi, sedang mereka lalai dari kehidupan akhirat" 
(Q.s. Ar-Rum 30:5-6). 

              

             

5. karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang 
dikehendakiNya. dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang. 
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6. (sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan 
menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 
 

Pengetahuan tentang nomena amat sulit, dia adalah 
satu wilayahyang tertutup rapat, tidak ada yang mampu 
membukannya, kecuali Allah SWT, Karena, Di tangan Allah 
kunci-kunci pembuka gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali 
Dia" (Q.s. Al-An'am 6 : 56). 

Sebelum memetik buah dari yang dapat diraih oleh 
yang meneladani sifat Al-Fattah ada baiknya diperlukan 
beberapa tuntunan akhlak dalam rangka hubungan antara 
pemeluk agama yang diajarkan oleh ayat diakhiri dengan 
Khairul Fatihin ini. Perhatikanlah kutipan diatas. 
a) Bagaimana nabi mulia itu menekankan betapa luasnya 

pengetahuan Tuhan dan perlunya kepada Allah SWT. 
b)  Bagaimana beliau menempatkan kaumnya yang berbeda 

agama dalam posisi yang sama,bukan saja dalam tempat 
yang diisyaratkan oleh pengulangan kata "antaraa" tetapi 
lebih-lebih pada redaksi "secara hak/adil" . sehingga 
masing-masing pihak beliu mohonkan perlakuan yang 
sesuai. Seandainya beliau tidak menengkankan keadilan 
untuk kaumnya serta anugrah rahmat dan kelebihanbagi 
beliau dan ummatnya. 

c)   Bagaimana beliau walau sebagai Nabi yang mendapat 
wahyu Allah, yang pasti yakin akan kebenaran agamanya 
dan dapat memberi putusan walau sepihak, tidak 
menjatuhkan putusan – tetapi menyatakan bahwa 
putusan Allah adalah yang paling benar dan tepat, 
karena dia adalah Khairul Fathih i n/Sebaik-baik 
pembuka segala yang tertutup/sebaik-baik pemberi 
putusan. 

ImamAlqusyari menambahkan bahwa siapa yang 
menyadari bahwa Allah adalah  Penghampar semau sebab, 
Pembuka semua pintu; fikirannya tidak mungkin akan 
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mengarah keselain-Nya, hatinya tidak akan disibukkan 
kecuali oleh-Nya, dan dia akan terus bersama-Nya, walau 
dalam penantian terbukannya pintu dan terhamparnya jalan, 
bahkan walaupun dia mengalami cobaan, cobaan itu akan 
menambah kedekatan dan kepercayaannya kepada-Nya. 

 
AL-'ALIM 

Dalam Alqur'an ditemukan banyak sekali ayat-ayat 
yang menggunakan akar kata yang sama dengan Asma' 
AlHusna yang dibahas ini. Kata "A lim" dalamAl qur'an 
ditemukan sebanyak 166 kali. Di samping itu terdapat pula 
sekian banyak kata " Alim" yang menunjuk kepada Allah 
SWT, sebagaimana banyak juga yang menunjuk-Nya dengan 
menggunakan redaksi  "A'lim"  (Lebih mengetahui). 
Banyaknya ayat serta beraneka ragamnya bentuk yang 
digunakan itu, menunjukan betapa luas dan banyak ilmu 
Allah SWT. 

Segala aktivitas lahirya dan batin manusia diketahui-
Nya "Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa 
yang  disembuntikan oleh hati" (Q.s. Ghafir 40 : 19). bahkan 
jangankan rahasia, yang "lebih tersmbunyai dari rahasia", 
yakni hal-hal yang telah dilupakan oleh manusia dan yang 
berada  dibawah sadarnyapun diketahui oleh Allah SWT. 
"Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesunggahnya dia 
(mengetahuinya serta) mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi 
(dari rahasia)"(Q.s.Thaha 20 : 19). 

        

19. Allah berfirman: "Lemparkanlah ia, Hai Musa!" 
 

Manusia tentu saja dapat meraih ilmu berkat 
bantuan Allah, bahkan istilah "Ali'm" pun di benarkan Al 
qur'an untuk disandang manusia ( Q.s Az-Zariyat 51 : 28)  
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28. (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa 
takut terhadap mereka. mereka berkata: "Janganlah kamu takut", 
dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) 
seorang anak yang alim (Ishak). 
 

tetapi betapapun dalam dan luasnya ilmu manusia, 
terdapat sekian perbedaan antara ilmunya dan ilmu Allah. 
Pertama, dalam hal obyek pengetahuan; Allah megetahui 
segala sesuatu, manusia tidak mungkin dapat mendekati 
pengetahuan Allah. Pengetahna mereka hanyabagian kecil 
dari  setetes samudera ilmu-Nya. "Tidaklah kamu diberi 
pengetahuan melainkan sedikit" (Q.s. Al-Isra' 17 : 85). 

            

        

85. dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. 
Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan 
tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". 

 
 "Katakanlah kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk 
(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami 
datangkan tambahan sebanyak itu (pula)"(Q.s.Al-Kahfi 
18 : 109). 

           

            

109. Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk 
(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah 
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lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak 
itu (pula)". 

 
Kedua, kejelasan pengetahuan manusia tidak mungkin 
dapat mencapai kejelasan ilmu Allah. Pensaksian manusia 
yang paling jelas terhadap sesuatu,hanya bagaikan 
melihatnya di balik tabir yang halus, tidak dapat menembus 
obyek yamg disaksikan sampai kebatas terakhir. 
Ketiga, Ilmu Allah bukan hasil dari sesuatu, tetapi sesuatu 
itulah yang merupakan hasil dari ilmu-Nya. Sedangkan ilmu 
manusia dihasikan dari adanya sesuatu. Untuk hal yang 
ketiga ini, Al-Ghazali memberi contoh dengan pengetahuan 
pemain catur dan pengetahuan pencipta permainan 
catur.Sang pencipta adalah penyebab adanya catur, sedang 
keberadaan catur adalah sebab pengetahuan pemain. 
Pengetahuan pencipta mendahului pengetahuan pemain, 
sedang pengetahuan pemain diperoleh jauh sesudah 
pengetahuan pencipta catur. Demikianlah ilmu Allah dan 
ilmu manusia. 
Keempat,  ilmu Allah tidak berubah dengan perubahan 
obyek yang diketahui-Nya. Itu berarti tidak ada kebetulan 
disisi Allah, karena pengetahuan-Nya tentang apa yang akan 
terjadi dan saat kejadiannya sama saja di sisi-Nya. 
Kelima, Allah mengetahui tanpa alat, sedang ilmu manusia 
diraihnya panca indra, akal dan hatinya, dimana 
semuanyadidahului oleh ketidaktahuan."Allah mengeluarkan 
kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun 
dan dia memberi kamu pendengaran,penglihatan dan hati, agar 
kamu bersyukur (dengan menggunakannya untuk meraih ilmu)" 
Q.s. An-Nahl 16 : 78). 
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78. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 
kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur. 

 
Keenam, ilmu Alllah kekal,tidak hilang dan tidak pula 
dilupakan-Nya. Tuhanmu sekali-kali  tidak lupa.(Q.s.Maryam 
19: 64). 

             

            

64. dan tidaklah Kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah 
Tuhanmu. kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, 
apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara 
keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. 
 

Ilmu seorang ilmuwan harus mengantarnya kepada 
iman, selanjutnya ini mengantarnya kepada keikhlasan dan 
ketundukan kepada Allah. 

Ilmu juga harus mengantar ilmuwan kepada amal 
dan karya-karya nyata yang bermanfaat. Rasul saw berdoa 
memohon perlindungan Allah dari ilmu yang tidak 
bermanfaat. 

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang 
tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu', dari diri (perut) 
yang tidak kenyang dan dari doa yang tidak diterima"(H.R. 
Muslim). 
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AL-QABIDH WA AL-BASITH 
Dalam Alqur'an tidak ditemukan kedua kata 

tersebut -Al-Q a bidh dan Al-basith- sebagai sifat Allah, tetapi 
ditemukan kata kerja keduanya dengan pelaku adalah Allah, 
Antara lain: 

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) ,maka 
Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat 
ganda yang banyak. Dan Allah yaqbudh/menyempitkan ada 
yabsuth melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan" (Q.s.Al-Baqarah 2 :245). 

          

            

245. siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka 
Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan 
lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan 
melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. 
 

Walau dalam Alqur'an tidak ditemukan kata Q a bidh 
dan B asith yang menunjuk kepada Allah, tetapi kedua kata 
ini ditemukan pada Hadits Rasul saw, yakni sabda beliau 
ketika salah seorang sahabat beliau mengusulkan agar Nabi 
menetapkan patokan harga ketika menghadapi kenaikan 
harga-harga. Beliau bersabda, Sesungguhnya Allah adalah 
pencipta,Dia Al-Qabidh, Al-Basith dan Ar-Raziq, Penetap 
harga, sesungguhnya aku menharapbertemu dengan Allah dan ketika 
itu tidak seorangpun dari kalian yang menuntutku menyangkut 
penganiayaan darah dan harta" (H.R. Abudaud, Attirmizi, dan 
Ibnu Majah melalui Anas bin malik). 
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Dari sini dapat dipahami bahwa Allah bersifat Q a 
bidh dalam arti Dia mencabut dan menahan ruh saat 
kematian dan saat tidur makhluk, sebagaimana Dia juga 
menahan rezeki, sesuai  dengan hukum-hukum yang di 
tetapkan-Nya secara bijaksana yang di tempuh-Nya. 

Allah SWT juga, yang memanjangkan dan 
memendekkan bayangan, sesuai dengan hukum-hukum 
yang alam yang mengatur perjalanan matahari. 

Al-B a sith sebagaimana dikemukakan di atas 
mengandung makna "keterhamparan" kemudian dari makna 
ini lahir dari makna-makna lain seperti "memperluas" dan 
"melapangkan". Rezeki dilapangkan-Nya sesuai pula dengan 
hikma kebijaksanaan-Nya, "Dan jikalau Allah melapangkan 
rezeki kepada hamba-hamba-Nya, tentulah akan mereka akan 
melampaui batas dimuka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang 
dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguh-Nya Dia Maha 
mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat" 
(Q.s. Asy-Sy u ra 42 :27). 

           

             

27. dan Jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-
Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi 
Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. 
Sesungguhnya Dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya 
lagi Maha melihat. 
 

Imam Ghazali menyimpulkan bahwa Al-Q a bidh 
adalah yang menggenggam nyawa saat kematian dan 
menghamparkannya saat kebangkitan; Dia juga 
menggenggam sedekah dari orang kaya dan 
menghamparkan rezeki orang yang miskin. Dia yang 
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memperluas rezeki si kaya, sehingga (terasa) miskin, 
sehingga (bagaikan) habis sudah di sisinya kemampuan; Dia 
juga menyempitkan dada sehingga hati terasa sesak dan 
melapangkannya sehingga segala sirna keresahan. Demikian 
Allah sebagai Al-B a sith, dan Al-Q a bidh. 

Seorang hamba dapat memperolaeh sekelumit dari 
kedua sifat llahi ini, apabila ia dapat meraih antara lain 
hikma kebijaksanaan serta kemampuan memaparkannya 
sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Sekali ia 
melapangkan hati orang lain dan menggembirakannya 
melalui peringatan akan dilampahan nikmat Ilahi dan janji-
janji kemurahan-Nya dan di kali lain di mempersempit hati 
pendengarannya saat ia menguraikan aneka ancaman, siksa 
dan pembalasan-Nya. 

Seorang yang meneladani Allah dalam kedua sifat 
ini, hendaknya memperhatikan bahwa setiap uluran tangan 
atau pangekangannya harus mempertimbangkan hikma dan 
kebijaksaan. Memberi dan menahan, memperluas atau 
mempersempit, semua harus diperhitungan manfaat dan 
maslahatnya, untuk yang diberi dan untuk pelaku sendiri. 

 
AL-KHAFIDH WA AR-RAFI' 

Di dalam Alqur'an tidak ditemukan kedua kata ini 
yang menunjuk kepada sifat  Allah, namun ada ayat yang 
maeyatakan bahwa Allah "Rafi' ud darajat". Firman-Nya 
dalam  Q.s.Ghafir 40 : 15, "Dia Rafi'ud daraj a t (Yang Maha 
Tinggi derajat[Nya), yang memiliki Aresiy, 
mengahnuhgrahkan/(mengutus ruh) melalui (jibril) dengan perintah-
Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, 
agar dia peringatkan tentang hari pertemuan (Kiamat)". 

Kata "Rafi" di sini dapat berarti " Tang Maha 
Tinggi" dan jika demikian ia berbicara tentang Allah bukan 
dari sisi keterkaitan-Nya dengan makhluk. Allah adalah 
wujud yang Maha Tinggi, bahkan setinggi-tinggi wujud 
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dalam segala sifat keagungan-Nya. Makna ini sejalan dengan 
sifat-Nya sebagai "Aliy" yang pada gilirangnya akan 
dijelaskan. Tetapi jika kata tersebut dipahami sebagai yang 
meninggalkan maka maknanya sam dengan "Rafi'". 

Betapapun demikian, kita dapat menemukan sekian 
banyak ayat yang mengisyaratkan bahwa  Allah meninggikan 
dan merendahkan. Dalam Al-Qur'an di temukan ayat-ayat 
yang berbicara tentang peninggian derajat para Nabi dan 
wali, serta makhluk-makhluk-Nya dari segi pengetahuan, 
rezeki dan sebagainya, sebagaimana dia juga yang 
meninggalkan benda-benda serti langit, bintang-bintang dan 
lain-lain. Ada juga manusia-manusia tertentu yang secara 
khusus disebut-Nya. Allah berfirman kepada Nabi Isa a.s., 
"Sesunggahnya Aku akan mewafatkanmu dan meninggikanmu" 
(Q.s. Ali Imran 3 : 55) . 

          

         

          

       

55. (ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa, Sesungguhnya 
aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan 
mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-
orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu 
di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. kemudian hanya 
kepada Akulah kembalimu, lalu aku memutuskan diantaramu 
tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya". 
 

"Meninggikan" di sini, dalam arti meninggikan 
derajat dan kedudukan beliau di sisi Allah, setelah 
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mengalami penghinaan dalam kehidupan beliua di dunia ini. 
Ada juga yang memahami kata meninggikan dalam arti 
pisik, yakni diangkat kelangit untuk menyelamatkan beliau 
dari ancaman orang-orang durhaka. 

Hari kiamat dilukiskan sebagai "Khafidhatun R a 
fiah"(Q.s. Al-Waqiah 56 : 3),  

       

3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan 
(golongan yang lain), 
 
dalam arti bahwa pada hari itu Allah "Merendahkan dan 
meninggikan". Apa yang direndakan dan yang ditinggikan-
Nya? Dia merendahkan orang-orang  tadinya rendah dan 
dilecehkan di dunia ini. Umar Ibnu Alkhattab 
mengartikannya sebagai meninggikan awliya' (orang-orang 
tang bertaqwa) di surga dan merendahkan Alfujjar (Orang-
orang durhaka) di neraka. 

Bahkan merendahkan, menunggikan, 
menganugrahkan kedudukan yang tinggi atau memuliakan- 
dan sebaliknya-terjadi juga dalam kehidupan dunia ini. 
Bukankah. "Dia memuliakan siapa yang dikehendaki-Nya dan 
merendahkan siapa yang dikehendaki-Nya?" (Baca Q.s. Ali 
Imran 3 : 26).  

          

             

         

26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, 
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki 
dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 
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Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah 
segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 
 

Tentu saja keduanya berdasarkan hikmah 
kebijaksanaan serta hukum-hukum yang ditetapkan-Nya. 

"Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara 
kamu danorang-orang berilmu (ditinggikan) beberapa derajat"(Q.s. 
Al-Mujdlah 58 : 11). 

         

           

          

       

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 

Imam Ghazali mengemukakan bahwa Al-Kh a fidh 
dan Rafi' adalah, "Dia yang merendahkan orang-orang kafir 
dengan kesengsaraan neraka, serta meninggikan orang-
orang mukmin dengan kebahagiaan dan surga. Dia pula 
yang meninggikan auwliya'-Nya dengan kedekatan kepada-
Nya serta merendahkan musuh-musuh-Nya dengan 
kejauhan dari hadirat-Nya". Selanjutnya tulis Al-Ghazali, 
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"siapa yang mengangkat/menyingkirkan pandangannya dari 
hal-hal yang bersifat indrawi dan imajinatif khayali, serta 
membersikan kehendaknya dari keburukan syahwat, maka 
dialah yang diangkat-Nya ketingkat para malaikat 
Almuqrrabin.Sedang yang membatasi pandangannya hanya 
pada hal-hal yang menyenangkan dirinya sebagaimana 
menyenangkan binatang, maka dialah yang direndahkan 
hingga mencapai tingkat ynag serendah-rendahnya". 

Apa yang dikemukakan Al-Ghazali menyangkut 
merendahkan ke tingkat serendah-rendahnya diisyaratkan 
oleh al-Qur'an dengan firman-Nya dalam Q.s. At-tin 95 :5, 
"Kemudian kami kembalikan ia ketempat yang serendahnya". 

         

5. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-
rendahnya (neraka), 
 

Seperti diketahui,manusia terdiri dari ruh dna jasad. 
Jasad mendorongnya melakukan aktivitas guna 
mempertahankan hidup jasmaniahnya, serti makan, minum 
dan hubungan sexual. Sedangkan Ruh mengantarkannya 
berhubungan dengan Pencipta, Allah SWT; karena Ruh itu 
bersumber dari-Nya atau dalam istilah Alqur'an "Min R u 
hiy".Ruh Ilahi pada unsur kejadian manusia berfungsi antara 
lain sebagai daya tarik yang mengangkat manusia ke tingkat 
"Ashani taqwin" (Dalam sebaik/kesempurnaa ciptaan). Apabila 
manusia melepaskan diri dari daya tarik ini, maka dia akan 
jatuh meluncur ketingkat yang serendah-rendahnya. 
Imam Ghazali  berpesan, "Seorang hambah yang 
meneladani Allah dalam sifat ini, hendaknya berusaha untuk 
selalu meninggikan hak dan kebenaran, merendahkan 
kebatilan dan keburukan, mmbela yang benar dan 
menghardik yang salah. Dengan demikian ia selalu berpihak 
kepada hamba-hamba Allah yang memperjuangkan 
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kebenaran dan mengangkat mereka; serta memusuhi 
musuh-musuh Allah dan merendahkan mereka. 
 
AL-MU'IZ  WA  AL-MUZIL 

Ketika menguraikan sifat Allah Al-Aziz antara lain 
telah dikemukakan  bahwa kemuliaan adalah milik Allah, 
karena itu Allah pula yang menganugrahkannya kemuliaan 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dalam konteks ini 
Allah menegaskan bahwa kemuliaan itu dianugrahkan-Nya 
kepada Rasul dan orang-orang mukmin (Q.s. Al-Munafiqun 
63 :8). 

        

       

        

8. mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke 
Madinah[1478], benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-
orang yang lemah dari padanya." Padahal kekuatan itu hanyalah 
bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi 
orang-orang munafik itu tiada mengetahui. 
 
[1478] Maksudnya: kembali dari peperangan Bani Musthalik. 
 

Jika demikian, kemuliaan manusia tidak terletak 
pada kekayaan atau kedudukan sosialnya, tetapi pada nilai 
hubungan baiknya dengan Allah SWT. Siapa yang 
menghendaki kemuliaan, maka hendaklah dia 
menghubungkan diri dengan Allah. "Siapa yang 
menhendaki kemuliaan maka sekali-kali jangan dia 
meraihnya melalui kemuliaan yang tidak langgeng. Jika 
Anda menginginkan kemuliaan yang langgeng, maka 
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andalkanlah pemilik kemuliaan yang kekal langgeng", 
demikian shufi besar Ibnu 'Athaillah As-Sakandari. 

Kemuliaan yang tidak langgeng adalah 
mengandalkan sebab-sebab serta melupakan pemilik dan 
penyebab kemuliaan (Allah), sedang yang langgeng adalah 
mengingat dan mengandalkan penyebab, tanpa melupakan 
sebab. Sebaliknyapun demikian. Puluhan ayat Alqur'an yang 
menjelaskan bahwa kehinaan disandang oleh mereka yang 
memutus hubungan dengan Allah. Terhadap-hadap orang-
orang yahudi yang durhaka Allah berfirman, "Ditimpakan 
kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada kecuali 
dengan (berpengan pada) tali yang terulu dari Allah dan 
tali/hubungan (yang terulur) dari manusia. Mereka kembali 
mendapat kemurkaan dari Allah dan ditimpakan kepada mereka 
kehinaan (kerendahan). Yang demikian itu karena mereka ingkar 
kepada ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa alasan ynag 
benar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan 
melampaui batas" (Q.s. Ali Imran 3: 112) 

            

         

         

            

112. mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali 
jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali 
(perjanjian) dengan manusia[218], dan mereka kembali mendapat 
kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang 
demikian itu[219] karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah 
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dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian 
itu[220] disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. 
 
[218] Maksudnya: perlindungan yang ditetapkan Allah 
dalam Al Quran dan perlindungan yang diberikan oleh 
pemerintah Islam atas mereka. 
[219] Yakni: ditimpa kehinaan, kerendahan, dan kemurkaan 
dari Allah. 
[220] Yakni: kekafiran dan pembunuhan atas Para nabi-
nabi. 
 

Imam Ghazali menjelaskan bahwa Al-Mu'iz adalah 
yang menganuhgrahkan kekuasaan bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dan mencabutnya dari siapa yang 
dikehendaki-Nya. Agaknya hal ini dipahami oleh Al-Ghazali 
antara lain dari firman Allah yang menyatakan : Al-Imran 
2:6. 

            

       

6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana 
dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 

Siapa yang bersingkap tabir dari kalbunya sehingga 
dapat memandang keindahan Ilahi, serta dianugrahi qana'ah 
(kepuasan setelah usaha halal yang maksimal) yang 
menjadikan ia tidak butuh kepada makhluk serta dapat 
menguasai nafsunya,  maka dia telah dianuhgrahi Allah 
kemuliaan, bahkan kekuasaan duniawi dan kelak akan 
dianugrahinya pula kemuliaan ukhrawi. Dia akan diseru 
dengan firman-Nya; 
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Sebaliknya siapa yang mengulurkan pandangannya 
kepada makhluk sehingga merasa butuh kepada mereka, 
serta diliputi jiwanya oleh ambisi ketamakan, sehingga tidak 
puas dengan perolehannya setelah usaha maksimal, maka 
dia telah menyandang pakaian kehinaan. Demikian lebih 
kurang uraian Al-Ghazali. 

 
AL-SAMI' 

Allah Maha Mendengar, dalam arti tidak ada 
sesuatupun yang dapat terdengar walau sangat halus, yang 
tidak tertangkap oleh-Nya dan luput dari jangkaun-Nya. 
"Dia mendengar jejak semut hitam yang berjalan diatas batu 
yang halus di malam yang gelap", demikan tulis  anak telinga 
seluruh makhluk. Dia mendengar pujian yang memuji-Nya, 
maka diberi ganjaran, doa yang berdoa, sehingga 
diperkenankan-Nya doanya Dia mendengar tanpa telinga, 
sebagaimana halnya makhluk Dia melakukan sesuatu tanpa 
anggota badan atau berbicara tanpa lidah" , begitu tulis Al-
Ghazali. 

Dalam Al qur'an berkali-kali ditemukan ayat yang 
menguraikan sifat Allah "As-sami" ini. Pada umumnya 
Penyebab sifat tersebut disertai dengan sifat-Nya yang lain 
seperti "A l i m"  (Maha Mengetahui) . Ada juga yang 
dirangkaikan dengan Bash i r (Maha Melihat), atau Qarib 
(Maha Dekat). Ada dua ayat mengemukakan sifat tersebut 
berdiri sendiri rangkaian kata Doa "Sami ud du a" (Maha 
Mendengar Doa). 

Pendengaran yang memiliki manusia berbeda 
dengan Pendengaran Allah, bukan saja karena tidak semua 
dapat didengar oleh manusia, tetapi juga karena mendengar 
manusia memerlukan alat, dan alat itu pun sangat terbatas 
kemanpuannya, bila suara kecil atau keras, ia tidak sapat 
mendengar Ilahi. Rasul Saw bersabda, 
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"Seorang hamba terus menerus mendekatkan diri kepada-
Ku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Dan 
bila aku mencintainya, menjadilah aku pendengarannya, yang 
digunakannya mendengar; penglihatannya yang digunakan melihat; 
tangannya yang digunakan menghajar dan kakinya yang digunakan 
melangkah" (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah). 

Al-Ghazali menggarisbawahi bahwa sifat Maha 
Mendengar Allah ini, hendaknya, "dapat mengantar 
manusia untuk memelihara lidahnya dan bahwa Allah tidak 
menciptakan untuknya pendengaran kecuali untuk 
mendengar firman Allah (Kiatab suci yang diturunkan-Nya) 
agar memperoleh manfaat berupa petunjuk menuju kejalan 
Allah. Manusia hendaknya tidak menggunakan 
pendengaran-Nya kecuali untuk hal tersebut". Segala yang 
meneladani Allah, bukan saja harus pandai dan tekun 
mendengar, tetapi juga harus memilih apa yang wajar 
didengarnya untuk dicamkan dan diperkenankan. Salah satu 
sifat Ulul al-B a b yang dipuji Allah. 

 
AL-BASHIR 

Di dalam Alqur'an kata "Bash i r" dan "Bashir a" 
terulang sebanyak 51 kali, sebagian diantaranya merupakan 
sifat manusia. Pada umumnya obyek dari "Bash i ra" yang 
menunjuk sifat Allah adalah " Apa yang kamu kerjakan", 
tetapi ada juga yang obyeknya adalah "Segala sesuatu" Di 
sisi lain sifat Allah ini pada umumnya dikaitkan dan 
didahului oleh kata sam i' (Maha mendengar) dan ada juga 
yang  didahului oleh sifat Khab i r. 

Memang, seperti yang dikemukakan ketika 
membahas sifat 'ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu 
sebelum, pada saat dan  sesudah terjadinya sesuatu dan 
karena itu tidak ada "Kebetulan" Di sisi-Nya.Sementara 
ulama menjelaskan makna sifat yang disandang Allah ini 
bahwa Dia yang menyaksikan segala sesuatu lahir dan 
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batinnya, besar dan kecilnya, sehingga apa yang tersembuyi 
di bawah dasar lautanpun dijangkaunya. 

Pernyataan ayat di atas bahwa "Dia dapat melihat 
segala penglihatan", memberi isyarat bahwa makhluk-Nya 
tidak demikian, bahkan tidak keliru jika dikatakan bahwa 
hakekat penglihatanpun tidak diketahui dan dilihat secara 
sempurna oleh manusia, walaupun ia mampu melihat. Di 
sisi lain, wujud makhluk yang adapun tidak semua dapat 
dijangkaunya, maka sebagaimana mungkin ia dapat 
menjangkau dan melihat Tuhan ? Namun demikian, 
sebagaimana halnya dengan sifat As-sam i' yang dapat 
dianugrahkan Allah sekelumit kepada hamba-hambanya 
yang dicitainya, maka demikian pula sifat ini. 

Seorang hamba yang meneladani  Allah dalam sifat 
ini, terlebih dahulu harus menyadari bahwa mata yang 
dianugrahkan  kepadanya adalah untuk digunakan melihat 
hal-hal yang baik, serta melihat tanda-tanda kebesaran Allah 
yang terbentang di alam raya. Imam Ghazali menuturkan 
ketika menjelaskan sifat ini bahwa konong Isa a.s. Pernah 
ditanya, "Adakah yang sama dengan engkau?" Beliau 
menjawab, "Siapa yang pandangannya adalah pelajaran, 
diamnya adalah renungan dan ucapan-ucapannya adalah 
zikir, maka dia sama dengan saya". Selanjutnya, hamba yang 
ingin meneladani Allah dalam sifat ini, juga harus menyadari 
bahwa Allah selalu melihatnya dalam keadaan apapun. Siapa 
yang menyembunyikan sesuatu dari pandangan makhluk, 
padahal dia tidak menyembunyikan dari pamdangan Allah, 
maka dia telah merehkan sifat Allah ini. Siapa yang 
melakukan  kedurhakaan padahal dia tahu bahwa Allah 
melihatnya, maka sungguh berani bahkan ceroboh ia, dan 
siapa yang menduga bahwa Allah tidak melihatnya maka 
sungguh besar kekufuruannya. Alqur'an mengecam Fir'aun 
umat Muhammad yakni, Abu jahal yang menduga bahwa 
Allah tidak melihatnya. 
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AL-HAKAM 
Dalam Alqur'an ditemukan kata Hakam yang 

menunjuk kepada allah yakni pada Q.s. Al-A'nam 6 : 114,  

         

          

           

114. Maka Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, 
Padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) 
kepadamu dengan terperinci? orang-orang yang telah Kami 
datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al 
Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka 
janganlah kamu sekali-kali Termasuk orang yang ragu-ragu. 
 

"Maka patutkah aku mencari hakam selain Allah, 
padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Alqur'an) kepadamu 
yang terperinci?". Sebagaimana ditemukan juga kata yang sama 
yang kepada manusia yakni Firman-Nya, "Dan jika kamu 
Kwatirkan ada persengketaan antara keduannya (suami istri) maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki hakam dari 
keluarga perempuan," (Q.s. An-Nisa' 4 : 35). 

         

            

       

35. dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-
laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang 
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hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 
[293] Hakam ialah juru pendamai. 
 

Para ulama mengemukakan beberapa urusan 
tentang makna Al-hakam yang menjadi sifat Allah. Ada yang 
berpendapat bahwa yamg dimaksud adalah, "Dia yang 
melerai dan memutuskan kebenaran dari kebatilan, yang 
menetapkan siapa yang taat dan yang durhaka, semuanya 
yang berdasar ketetapan yang ditetapkannya". 

Menurut Imam Ghazali, dari sifat ini bercabang 
kepercayaan tentang Qadha' dan Qadar-Nya.Pengaturan-
Nya dengan menetapkan sebab-sebab yang mengantar 
kepada terjadinya akibat dan yang bersifat pasti, tidak 
berubah dan langgeng – hingga waktu yang ditetapkan – 
serti peredaran bumi dan benda di alam raya adalah 
Qadha'.Selanjutnya yang mengarahkan sebab-sebab tersebut 
yakni menggerakkannya dengan pergerakan yang sesuai dan 
dengan kadar penuh menuju akibat-akibatnya yang terjadi – 
dari saat ke saat – adalah Qadar-Nya. Qadha' adalah 
ketetapan yang bersifat menyeluruh bagi sebab-sebab yang 
pasti dan bersifat langgeng untuk segala persoalan,- atau 
katakanlah sunnahtullah/hukum-hukum alam dan 
kemasyarakatan yang ditetapkan Allah. Sedang Qadar – 
adalah pengarahan hukum-hukum tersebut dengan ukuran 
yang teliti menuju akibat-akibatnya masing-masing, tidak 
kurang dan tidak berlebih.Demikian Al-Ghazali. 

Dengan demikian Qada' dan Qadhanya dikandung 
oleh sifat  Al-hakam, bahkan sifat-Nya ini menyangkut 
segala sesuatu  di dunia dan di akhirat, lahir dan batin, 
termasuk hukum-hukum syariat yang ditetapkan-Nya, 
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bahwa dia adalah  Al-Hakam, sebelum dia menetapkan 
sesuatu. 

Yang bermaksud meneladani Allah dalam sifat ini, 
terlebih dahulu harus dapat mengindahkan ketetapan-
ketetapa-Nya, demikian juga ketetapan Rasul-Nya, serta 
menerimanya sepenuh hati. Ia tidak boleh merasa keberatan 
menerima taqdir-Nya, karena Qadar/takdir tidak lain hanya 
ketetapan menyangkut ukuran akibat dari sebab- sebab yang 
bersifat  Kulli (menyeluru), sedang manusia dapat memilih 
sekian banyak dari sebab-sebab yang ditetapkan-Nya itu. 
Bila ia dasar dan pandai memilih, akibatnya akan baik dan 
bila tidak, maka janganlah dia mengecam keculi dirinya 
sendiri. 

Ketetapan-ketetapan itu, apalagi Qadha' dan Qadar-
Nya  ditetapkan Allah, agar manusia selalu mengingat-Nya, 
sehingga ia dapat bersabar sambil melakukan intropeksi bila 
terjadi apa yang tidak diinginkan ddan memuji Allah sambil 
bersyukur atas nikmat yang dianuhgrahkan-Nya. 

 
AL-ADEL 

"Al'Adel" yang merupakan salah satu Asma 
Alhusma ini, menunjuk kepada Allah sebagai pelaku. Dan 
dalam kaedah Kebahasaan Arab, apabila kata jadian 
digunakan untuk menunjuk kepada pelaku, maka hal 
tersebut mengandung arti kesempurnaan. Jika anda berkata 
Si A cantik, maka redaksi ini hamya menginformasikan 
bahwa dia memiliki kecantikan, tanpa menjelaskan kadar 
kecantikannya itu. 

Ada kaitan yang sangat erat antara sifat Al-Hakam 
dengan sifat Al'Ade,antara lain bahwa hukum-hukum yang 
ditetapkan-Nya diberlakukan terhadap semua pihak tanpa 
perbedaan. Misalnya, hukum-hukum alam dan 
kemasyarakatan yang ditetapkan Allah, berlaku bagi siapa 
saja baik muslim atau bukan. Rezeki yang dihamparkan-
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Nya, tersedia dan dapat diperoleh oleh mereka yang 
mengikuti hukum-hukum diperolehan Rezeki, apapun jenis, 
ras agama dan seseorang. Air akan selalu menglir ketempat 
yang rendah atau membeku atau mendidih, bila terpenuhi 
syarat-syarat yang ditetapkan-Nya dan ini dapat dilakukan 
oleh siapa saja. 

Imam Ghazali setelah mengemukakan bahwa, "yang 
adil adalah yang lahir darinya perbuatan keadilan, yang 
bertolak belakang tindakan-Nya, dengan penganiayaan dan 
kezaliman", menjelaskan bahwa,"tidak akan dapat diketahui 
siapa yang berlaku adil, keadilannya, siapa yang tidak 
mengetahui perbuatannya.Karena itu – lanjut Alghazali -  
siapa yang ingin memahami sifat ini,dia hendaknya memiliki 
pengetahuan yang menyeluruh menyangkut perbuatan-
perbuatan Allah dari setinggi-setinggi 'malakut Assamaqw a t 
i' (kerajaan semua langit) sampai keujung terakhir dari 
kedalaman bumi. Pada saat ini ia diundang untuk 
memperhatikan ciptaan-Nya maka dia akan menemukan 
bahwa sekali-kali tiada yang tidak seimbang dari ciptaan-
Nya, bahwa sesudh itu, dia masih diundang untuk 
memperhatikan dan  memperhatikan berulang-ulang kali 
hingga pandangan letih. Ketika itulah dia akan terpesona 
oleh kecantikan Ilahi, dia akan kagum dengan keimbangan 
alam raya  dan keadilannya dan ketika itu pula dia akan larut 
dalam keasyikan memahami sekelumit dari makna kesdilan 
Ilahi. 

Kalau demikian, kejahatan/keburukan bukan 
masalah nalar, tetapi problema rasa, akibat keinginan 
manusia umtuk selalu mendapatkan terbaik untuk diri, 
keluarga, atau jenisnya saja, dengan melupakan dengan lain. 
Kalau masalahnya demikian,maka yang mampu 
menanggulanginya adalah "rasa" juga dan disinilah agama 
mempunyai peranan yang amat besar antara lain melalui 
man dan kepercayaan akan keadilan-Nya. 
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Atas dasar itu semua, keadilan Ilahi 
berarti,"Memelihara kewajaran atasberlanjutnya eksistensi, tidak 
mecengah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu 
terdapat banyak kemunkinan untuk itu". 

Allah SWT telah menciptakan manusia, 
menyempurnaan ciptaannya dan menjadikannya adil dalam 
arti seimbang dan cenderung kepada keadilan. Demikian 
kandungan firman-Nyadalam Q.s. Al-Infithar 82 : 7. 

         

7. yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu 
dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, 
 
AL-LATHIF 

Kata Al-Latif ditemukan dalm Alqur'an sebanyak 
tujuh kali, lima diantaranya disebut bergandengan dengan 
sifat Khabir. Satu ayat secara tegas menyebut sifat ini 
tercurah kepada-Nya yakni; "Sesungguhnya Allah Lathif 
terhadap hamba-hamba-Nya, Dia memberi rezeki siapa yang 
dikehendakinya dan Dia Maha Kuat ladi Maha Mulia" (Q.s. 
Asy-Syura 42 : 19  

               

19. Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi 
rezki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah yang Maha kuat 
lagi Maha Perkasa. 
 
dan yusuf 12 : 100) 
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100. dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. dan 
mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud[763] kepada 
Yusuf. dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku Inilah ta'bir mimpiku 
yang dahulu itu; Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu 
kenyataan. dan Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik 
kepadaKu, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan 
ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan 
merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. 
Sesungguhnya Tuhanku Maha lembut terhadap apa yang Dia 
kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 
 
[763] Sujud disini ialah sujud penghormatan bukan sujud 
ibadah. 
 

Di samping ayat-ayat yang berbicara dalam konteks 
anugerah itu, ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang 
sifat Allah, yaitu pada Q.s. Luqman 31 :16 dan Al-An'am 6 : 
103. Ini berarti bahwa "Luthf" yang dianugrahkannya 
berdasar kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya,"Apakah 
Allah tang meciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan 
dan rahasiakan); dan Dia Lathif lagi Maha Mengetahui". Dalam 
ayat lain Allah berfirman: " Apakah mereka tidak melihat, 
bahwa Allah menurunkan Air dari langit, lalu jadilah bumi itu 
hijau? Sesunggunya Allah Maha Lathif lagi Maha mengetahui"  
(Q.s. Al-Haj 22 :63). 
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63. Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan 
air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah 
Maha Halus lagi Maha mengetahui. 
 

Imam Al-Ghazali  menjelaskan bahwa yang berhak 
menyandang  sifat ini adalah,"yang mengetahui rincian 
kemaslahatan dan seluk beluk rahasianya, ynag kecil dan 
yang halus, kemudian menempuh jalan untuk jalan 
menyampaikannya kepada yang berhak secara lemah lembut 
bukan kekerasan". 

Kalau bertemu kelemahlembutan dalam perlakuan 
dan rincian kemanpuan dalam pengetahuan, maka 
terwujudlah apa yang dinamai "Al-luthf" dan menjadilah 
pelakunya wajar menyandang nama "Al-latif". Ini tentunnya 
tidak dapat dijangkau kecualiAllah Yang Maha Mengetahui 
lagi Maha Lathif itu. Sekelumit dari bukti Kemaha "lemah 
lembutan" Ilahi (Kalau istilah ini dapat dibenarkan) dapat 
terlihat bagaimana Dia memelihara janin dalam perut ibu 
dan melindunginya dalam tiga kegelapan, kegelapan dalam 
perut, kegelapan dalam rahim.dan kegelapan dalam selaput 
yang menutup anak dalam rahim. Demikian juga 
memberinya makan melalui tali pusar sampai dia lahir 
kemudian mengilhaminya menyusu, tanap diajar oleh 
siapapun. 

Pada akhirnya tidak keliru jika dikatakan bahwa Al-
lathif adalah Dia yang selalu menghendaki untuk makhluk-
Nya, kemaslahatan dan kemudahan lagi menyiapkan sarana 
dan prasarana guna kemudahan meraihnya. Dia yang 
bergegas menyingkirkan kegelisahan pada saat terjadinya 



AQIDAH ISLAM: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas

184

cobaan, serta melimpahkan anugerah sebelum terbetik 
dalam benak. Penjelaan diatas, adalah sifat itu dikaitkan 
dengan perbuatan-perbuatan Allah. 

 
AL-KHABIR 

Sementara pakar berpendapat bahwa kita ini 
terambil dari kata "Khabartu al-ardha" (membelah bumi) dan 
dari sini lahir pengertian "mengetahui" seakan-akan yang 
bersangkutan  membahas sesuatu sampai dia membelah 
bumi untuk menemukannya. Pendapat ini sangat 
dipaksakan. Agaknya cukup dengan memperhatikan kata 
"Khabar" yang mengandung informasi tentang sesuatu, 
untuk menyatakan bahwa kata "Khabir" mengandung makna 
mengetahui. Apalagi jika menperhatikan penggunaan kata 
tersebut dalm Al-qur'an yang terulang sebanyak lima puluh 
lima kali. 

Dalam Al-qur'an kata "khabir" ada yang berdiri 
sendiri, ad juga yang dirangkaikan penyebutannya dengan 
sifat yang lain, seperti Hakim, Lathif, Bashir dan 'Alim. 
Terhadap tiga ayat dalam Al-qur'an yang merangkaikan sifat 
Khabir dengan Alim. Konteks ketiganya adalah hal-hal yang 
mustahil, atau amat sulit diketahui oleh manusia. Pertama, 
tempat kematian. "Tidak seorangpun yang mengetahui di bumi 
mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha mengenal (Alimun Khabir)" (Q.s. Lukman 31 : 34).  

          

           

              

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 
tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan 
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mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang 
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya 
besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi 
mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal. 
 
[1187] Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui 
dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang 
akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan 
berusaha. 
 

Kedua kualitas kemuliaan dan taqwa seseorang. 
"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling 
bertaqwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal (Alimun khabir)" (Al-Hujurat 49 :13). Ketiga, 
rahasia yang sangat dipendam. 

         

            

      

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 

Yang meneladani sifat ini dituntut untuk berusaha 
mengenal jati dirinya, mengetahui gejolak nafsu dan tipu 
dayanya, mampu merasakan atau membedakan antara 
bisikan nafsu, bisikan setan dan ilham malaikat. Ia juga 
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dituntut untuk mendalami dan mengetahui duduk persolan 
yang dilakukannya, sehingga tidak bertindak atau meniru 
dan mengikuti selainnya, kecuali atas dasar pengetahuan 
yang jelas. Demikian wa Allahu 'Alam. 

 
AL-HALIM 

Kata Al-Halim terampil dari akar kata ynag terdiri 
dari huruf-huruf  ha', lam dan mim yang mempunyai tiga 
makna, yaitu, "tidak bergegas", "lubang karena kerusakan" serta 
"mimpi".  

Dalam Al-qur'an sifat Al-Halim ditemukan sebanyak 
lima belas kali, empat diantaranya merupakan sifat manusia-
manusia pilihan yakni Ibrahim dalam Q.s. At-Taubah 9:114  

         

             

     

114. dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk 
bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah 
diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi 
Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Maka Ibrahim 
berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang 
yang sangat lembut hatinya lagi Penyantun. 
 
dan Q.s. Hud 11:75 

          

75. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang Penyantun 
lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah. 
 
serta Ismail dalam Q.s. As-Syafat 37 : 101.  
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101. Maka Kami beri Dia khabar gembira dengan seorang anak 
yang Amat sabar[1283]. 
 
[1283] Yang dimaksud ialah Nabi Ismail a.s. 
 
Terhadap keduaNabi tersebut, yang menyandangkan sifat 
ini adalah Allah SWT. Manusia pilihan ketiga yang 
menyandang sifat ini dalam Al-qur'an adalah Nabi syu'aib 
a.s. yakni dalam Q.s. Hud 11 : 87.  

         

            

     

87. mereka berkata: "Hai Syu'aib, Apakah sembahyangmu 
menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh 
bapak-bapak Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang 
Kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah 
orang yang sangat Penyantun lagi berakal[735]." 
 
[735] Perkataan ini mereka ucapkan untuk mengejek Nabi 
Syu'aib a.s. 
 
Hanya saja yang menyandangkan kepada beliau adalah 
kaumnya dan itu mereka lakukan sebagai Puncak ejekan 
terhadap beliau. 

Namun betapapun tinggi dan berulang kalinya 
toleransi dan kemampuan menahan amarah dari makhluk, 
maka tidaklah dapat mencapai sifat Al- Halim Ilahi.Imam 
Al-Ghazali menjelaskan sifat Al-Halim yang disandang Allah 
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sebagai, "Dia yang menyaksikan kedurhakaan para 
pendurhaka, melihat pembangkangan mereka,tetapi 
kemarahan tidak mengundang-Nya bertindak, tidakia juga 
disentuh oleh kemurkaan atau didorong untuk bergegas 
menjatuhkan sanksi – padahal Dia amat mampu dan kuasa". 
"Seandainya Allah menjatuhkan sanksi (di dunia ini) terhadap 
manusia sebagai balasan atas perbuatan mereka, maka Dia tidak 
akan membiarkan diatas permukaan bumi ini satu bintang 
melatapun (manusia)" (Q.s. Fathir 35 :45). 

          

           

          

45. dan kalau Sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan 
usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan 
bumi suatu mahluk yang melatapun[1262] akan tetapi Allah 
menangguhkan (penyiksaan) mereka, sampai waktu yang tertentu; 
Maka apabila datang ajal mereka, Maka Sesungguhnya Allah 
adalah Maha melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya. 
 
[1262] Daabbah artinya ialah makhluk yang melata. tetapi 
yang dimaksud di sini ialah manusia. 
 

Sifat Al-Halim, yang disandang Allah dan disebut 
dalam Al-qur'an sebanyak dua belas kali itu, tidak satupun 
yang berdiri sendiri. 

Imam Al-Ghazali tidak menjelaskan apa yang dapat 
diraih oleh manusia dari sifat Allah ini dan bagaimana sifat 
ini diteladani, karena – tulisnya – ia demikian jelas dan 
bahwa sifat ini, merupakan salah satu sifat terbaik yang 
disandang makhluk, dan karena ia tidak perlu dijelaskan. 
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AL-AZHIM 
Yang agung ada yang terjangkau keselurauhannya 

oleh pandangan Mata, ada juga hanya yang sedikit 
bagainnya yang dapat dilihat. Gunung atau gajah dapat 
ditunjuk dengan menggunkan kata Azhim, saat 
dibandingkan dengan bintang lain, walau buat gajah dan 
gunung seluruh tubuh/bagiannya dapat terlihat; berbeda 
dengan langit, hanya sebagian terlihat mata. Kata ini juga 
bisa menjadi sifat sesuatu yang ammaterial yang 
jangkaunnya dapat berbeda-beda. 

Allah Maha Agung, karena dia adalah yang wajib 
wujudnya, langgeng eksistensinya, untuk selama-lamanya. 
Dia yang awal Dia pula yang akhir, sedang wujud selainnya, 
hanya sebuah kemungkinan, bisa wujud atau tak wujud, atau 
wujudnya mustahil, seperti kemustahilan penggabungan dua 
hal yang bertolak belakang. Kata Azim yang menjadi sifat 
Allah ada yang berdiri sendiri, dan ada juga yang 
dirangkaikan dengan Al-Aliy (Maha Tinggi) seperti pada 
akhir kalimat ayat Al-Kursi (Q.s Al-Baqarah 2 : 255). 

               

            

            

          

              

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 
Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di 
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langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah 
tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka 
dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari 
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] 
Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat 
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 
 
[161] Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin diartikan 
dengan ilmu Allah dan ada pula yang mengartikan dengan 
kekuasaan-Nya. 
 

Imam Ghazali dalam "Amaqshad Al- Asna Fi Syareh 
Al Asma' AlHusna" –tidak seperti kebiasaannya-, tidak 
menjeaskan apa yang dapat diraih atau diteladani manusia 
dari sifat ini. Hajjatul islam itu hanya menyatakan bahwa 
yang agung dari  manusia adalah para Nabi dan Rasul serta 
ulama yang bila dijangkau oleh akal, sesuatu dari sifat 
mereka, akan penuh dada dengan rasa kagum dan Haibah 
terhadap mereka 

Betatapapun demikian,sementara ulama 
mengingatkan bahwa adalah mutlak bagi yang mempelajari 
dan memahami sifat Allah Al-Azhim, untuk mengagungkan-
Nya serta mengagungkan Sya'airillah (tanda-tanda kebesaran 
Allah), dengan jalan mengindahkan seluruh perintah-Nya 
dan menjuahi larangan-Nya. Demikianlah perintah Allah. " 
Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syir'ar Allah, maka 
sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati" (Q.s. Al-Haj 22 : 
32) 

              

32. Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan 
syi'ar-syi'ar Allah[990], Maka Sesungguhnya itu timbul dari 
Ketakwaan hati. 
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[990] Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam 
rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya. 
 
AL-GHAFUR 

Banyak disebut sifat Al-Ghafur dalam Al-qur'an 
memberi kesan bahwa Allah membuka pintu seluas-luasnya 
bagi hamba-Nya untuk memohon. Bahkan secara tegas 
dinyatakan, "Allah mengajak ke syurga dan pengampunan-Nya 
atas izin-Nya" (Q.s. Al-Baqarah 2 : 221). 

          

          

          

           

         

221. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan 
janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-
wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak 
yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik 
hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke 
surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran. 
 

Terbuka kemungkinan bagi yang tidak 
bermohonpun selama doanya bukan mempersekutukan 
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Allah –untuk diampuni oleh-Nya. "Sesungguhnya Allah tidak 
mengampuni dosa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu dan 
mengampui doa selain dari itu bagi siap yang dikendaki-Nya" (Q.s. 
An-Nisa' 4 : 48 dan 116).  

              

            

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan 
Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa 
yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, 
Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. 
 

            

              

116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa 
yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa 
yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka 
Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. 
 

Sebuah hadist Qudsi menyatakan: Imam Ghazali 
dalam membedakan sifat Ghafurdan Ghaffar menulis bahwa 
keduanya bermakna sama, hanya saja Ghaffur mengandung 
semacam mubalaghah (kelebihan penekanan) yang dikandung 
oleh kata Al Ghaffar, karena Al Gaffar menunjukkan 
mubalaghah dalam maghfirah (pengampunan 
menyeluruh/penutupan yang rapat) disamping berulang-
ulangnya hal tersebut, sedang Ghafur menunjukkan kepada 
sempurna dan menyeluruhnya sifat tersebut. Allah Ghafur 
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dalam arti sempurna pengampunan-Nya hingga mencapai 
puncak tertinggi dan maghrifat. 

 
ASY-SYAKUR 

Ini karena "syukur" juga diartikan sebagai 
menampakkan sesuatu kepermukaan, sedang "kufur" adalah 
"menutupinya" Menampakkan nikmat Tuhan antara lain 
dalam bentuk memberi sebahagian dari nikmat itu kepada 
pihak lain, sedang menutupinya adalah dengan bersifat kikir. 

Dalam Alqur'an kata "syakur" ditemukan sebanyak 
sepuluh kali, tiga diantaranya merupakan sifat Allah dan 
sisanya menjadi sifat manusia. "syakur" adalah bentuk 
mubalagha/ superlatif dari "Syakir". Imam Ghazali 
mengartikan syakur sebagi  "Dia yang memberi balasan 
banyak terhadap pelaku kebaikan/ketaatan yang sedikit. Dia 
menganugrahkan kenikmatan yang tidak terbatas waktunya 
untuk amalan-amalan yang terhitung dengan hari-hari 
tertentu yang terbatas". Siapa yang menbalas kebajikan 
dengan berlipat ganda maka dia dinamai mensyukuri 
kebajikan itu dan siapa yang memuji yang berbuat baik, 
iapun dapat dinamai mensyukurinya. Jika anda melihat 
makna syukur dari pelipatgandaan balasan, maka yang 
paling wajar dinamai syakur hanya Allah, karena 
pelipatgandaan ganjaran-Nya tiak terbatas sebagaimana 
ditegaskan dalam Q.s. Al-Baqarah 2 : 261 yang dikutipi 
diatas. 

Syukur manusia kepada Allah  dimulai dengan 
menyadari dari lubuk hatinya yang terdalam betapa besar 
nkmat dan anugerah Nya disertai dengan ketundukan dan 
kekaguman yang melahirkan secara cinta kepada-Nya dan 
dorongan untuk bersyukur dengan lidah dan perbuatan. 
Memang manusia  tidak dapat melakukan syukur dengan 
sempurna. Bagaimana tidak demikian, pujian-Nya kepada 
Allah – betapapun dia usahakan – tidak pernah sesuai 
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dengan limpahan karunia-Nya, "Subhanaka La Nuhshi 
Tsanan 'alaika Anta Kama Asnaita 'Ala Nafsika" (Maha suci 
engkau ya Allah, Kami tidak mampu menguji-Mu Pujian terhadap-
Mu adalah sebagaimana pujian-Mu atas diri-Mu). Itu ucapan 
yang diajarkan Nabi saw kepada kita. 

Melalui perbuatan, kita dapat bersyukur kepada-nya 
dengan menghayati makna syukur. Syukur juga diartikan 
sebagai "Menggunkan anugerah Ilahi  sesuai tujuan 
penganugerahannya". Ini berati anda harus dapat 
menggunakan segala yang dianuhgerahkan Allah di alam 
raya ini sesuai dengan tujuan Allah mencipatakannya. 

 
AL-'ALIY 

Dalam Alqur'an kata 'Aliy, ditemukan sebanyak 11 
kali, sembilan diantarnya merupakan sifat Allah. Ketinggian 
Allah tidak bersifat material atau satu tempat. Memang – 
tulis Imam Ghazali – pada mulanya manusua memahami 
makna ketinggian dari segi tempat. Ini karena ia 
mengaitkannya dengan mata kepala, tetapi setelah orang-
orang berpengetahuan menyadari bahwa ada juga 
pandangan "bashirah"  (mata akal dan hati) yang berbeda 
dengan pandangan yang bersifat indrawi,maka mereka 
meminjam/menggunakan kata "tinggi" , tetapi tidak dalam 
pengertian yang dijangkau oleh orang awam. Walaupun 
pengertian ini boleh jadi diingakari oleh sentara orang awam 
yang tidak memahami ktinggian kecuali yang berkaitan 
dengan tempat.pengertian dapat dipahami antara lain (Q.s. 
As- Syurah 23 :19). 

               

19. Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi 
rezki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah yang Maha kuat 
lagi Maha Perkasa. 
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Seorang dapat meneladani Allah dalam sifat ini 
sesuai kemanpuannya sebagai makhluk, dengan jalan 
menghiasi dirinya dengan "himmah" (ambisi positif) guna 
meraih kemuliaan dan ketinggian, serta terus-menerus 
berusaha melakukan hal-hal yang mulia lagi tinggi, menjauhi 
persoalan-persoalan yamg tidak berarti atau remeh, sehingga 
dapat mencapai ketinggian kemanusiaan, sesuai dengan 
tuntunan Allah SWT. Imam Ali r.a. berpesan, "Ketinggian 
himmah  adalah manifestasi iman". 

 
AL-KABIR 

Kata Al-Kabir terampil dari akar kata yang terdiri 
dari huruf-huruf Kaf' ba' dan Ra' yang berati "antonim kecil". 
Dalam Alqur'an kata khabir terulang sebanya empat puluh 
kali. Allah Khabir (Maha Besar). Sementara ulama 
berpendapat bahwa kebesaran adalah "Keagungan" dan 
"Kekuasaan". Pendapat yamg dikemukakan Al Ghazali jauh 
lebih baik dan sempurna. Menurut Hujjatul Islam itu, 
kebesaran adalah "kesempurnaan zat", yang dimaksud 
dengan zat adalah wujud-Nya sehingga kesempurnaan zat-
Nya adalah kesempurnaan wujud-Nya. Selanjutnya, 
kesempurnaan wujud, ditandai oleh dua hal yaitu keabadian, 
dan sumber wujud. 

Manusia yang meneladani Allah dalam sifat-Nya ini, 
setelah menyadari bahwa kebesaran hanya milik Allah, harus 
terlebih dahulu mengikis dari jiwanya rasa takabur, yang 
dapat muncul akibat berbagai faktor, misalnya, karena 
merasa memiliki iman dan keyakian yang benar, kualitas 
sifat-sifat yang terpuji, atau amal shaleh yang dinilainya 
makbul. Dia hendaknya menyadari firman Allah yang juga 
tertuju kepadanya dan setiap orang. Faktor yang lebih buruk 
adalah faktor-faktor yang bertolak belakang yang tersebut di 
atas, yakni merasa angkuh karena tidak memiliki iman, atau 
karena melakukan kedurhakaan. (Q.s. Al-Baqarah 2 : 206). 
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206. dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada 
Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat 
dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. dan sungguh 
neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. 
 
AL-HAFIDZ 

Dalam Alqur'an kata hafiz dan hafizan ditemukan 
sebanyak sebelas kali, tiga diantaranya merupakan siat Allah, 
sisanya sifat itu dari manusia, khususnya para Nabi terhadap 
orang –orang yang membangkan, yakni para Nabipun tidak 
dapat memeliharadan menjaga mereka dari siksa Allah, bila 
datang asap  menerka mereka. Di samping ada juga 
mensifati kitab Alqur'an dan "Al-lauh Almahzuf" , dalam arti 
bahwa kitab suci Alqur'an dipelihara Allah sehingga tidak 
akan berubah, apalagi lenyap, demikian juga yang termaktub 
dalam "Al-Lauh Almahfuz", karena ilmu Allah, tidak 
mengalami perubahan. 

Menurut Imam Al-Ghazali makna hafiz adalah 
sangat pemelihara. Pemeliharaan itu, menurutnya dari dua 
sisi. Pertama, dari sisi "Mewujudkan dan melanggengkan 
yang mauwjud" . Allah SWT yang mewujudkan langit dan 
bumi serta seluruh isinya dan melanggengkan wujudnya 
sampai waktu yang Dia tetapkan, ada yang panjang dan ada 
pula yang pendek. Kedua, adalah dari sisi "pemeliharan dua 
hal yang bertolak belakang". Misalnya air dan api. Sifat 
keduanya bertolak belakang, di mana air dapat 
memadamkan api dan api dapat mengubah air menjadi 
uap,kemudian mengudara. Bahkan Allah mencampur 
keduanya dalam satu materi. 
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Menedalani sifat ini menuntut pemeliharaan diri dari 
segala yang membinasakannya, khususnya memelihara hati 
dari segala keburukan penyakit-penyakitnya, seperti, dengki, 
hasud, riya', kemunafiakn dan sebagainya. Serta mununtut 
pencipta pengawasan malekat pada dirinya, yang lahir dari 
kesadaran tentang kehadirat Allah dan kehadiran dan 
kehadiran para malaikat bersamanya setip saat. 

 
AL-MUQIT 

Dalam Alqur'an kata Al-muqit hanya ditemukan 
sekali, yakni dalam firman-Nya: "Barang siapa yang 
memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian 
(pahala) darinya.Dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk 
niscysaia akan memikul bagian (dosa) darinya. Allah atas segala 
sesuatu Muqqita (Maha Kuasa)"  (Q.s. An-Nisa' 4 : 85). 

           

            

      

85. Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik[325], niscaya 
ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan 
Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk[326], niscaya ia akan 
memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. 
 
[325] Syafa'at yang baik Ialah: Setiap sya'faat yang ditujukan 
untuk melindungi hak seorang Muslim atau 
menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan. 
[326] Syafa'at yang buruk ialah kebalikan syafa'at yang baik. 
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Imam Al-Ghazali mengemukakan dua kemungkinan 
arti. Yang pertama adalah "Pencipta, pemberi serta 
pengantar makanan ke jasmanidan ke ruhani" Mehurutnya 
ia berbeda dengan Ar-Razzaq, dari sisi bahwa rezeki dapat 
mencakup makanan dan selainnya, seperti pakaian, 
kedudukan; sedang Al-muqit khusus pada makanan jasmani 
atau ruhani.Kemungkianan arti kedua-menurut Al-Ghazali-
adalah "Yang menggenggam, menguasai, lagi mampu". 
Penguasaan menharuskan adanya qudrat dan ilmu. Makna 
ini menjadikan sifat Al-muqit berbeda dengan ilmu dan 
qudrat, serta lebih luas cakupan maknanya dari masing-
masing karena sifat Al-Muqit adalah gabungan keduanya. 

Yang meneladani sifat Allah ini, hendaknya 
menyadari vahwa Allah menyiapkan sebab-sebab bahkan 
menghamparkan pangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh 
jasmani dan rohani manusia dan seluruh makhluk. Maka 
dan meneladani-Nyapun harus berupaya untuk menyiapkan 
dan menghamparkan pangan, atau paling tidak 
menganjurkan untuk menyiapkan dan menghamparkannya, 
karena Allah mengecam bukan saja yang tidak memberi 
pangan kepada yang butuh, tetapi juga kepada yang tidak 
menganjurkan pemberian pangan buat mereka. "Tahukah 
kamu Orang yang mendustakan agama/hari kemudian? Itulah yang 
menhardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi pangan 
untuk orang miskin" (Q.s. Al-Ma'un 107 : 1-2-3).  

          

              

1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 
3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 

Demikian wallahu 'Alam. 
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AL-HASIB 
Dalam Alqur'an kata Hasib terulang sebanyak empat 

kali. Tiga di antaranya menjadi sifat Allah dan yang keempat 
tertuju kepada manusia, yakni firman-Nya: 

Bacalah kitab (amal)mu cukuplah engkau sendiri sebaga 
penghisap terhadap dirimu" (Q.s. Al-Isra' 17 :14). 

            

14. "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini 
sebagai penghisab terhadapmu". 
 

Kata Hasib yang menjadi sifat Allah, dua diantaranya 
(Q.s. An-Nisa' 4 :6 dan Al-Ahzab 33 :39) 

          

           

           

          

     

6. dan ujilah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur 
untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 
cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada 
mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak 
yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di 
antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri 
(dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, 
Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian 
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apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah 
kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan 
cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 
 
[269] Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka 
tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-
lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. 
 
Al-Ahzab 33 :39 

         

          

39. (yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah 
Allah[1222], mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa 
takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. dan cukuplah 
Allah sebagai Pembuat perhitungan. 
 
[1222] Maksudnya: Para Rasul yang menyampaikan syari'at-
syari'at Allah kepada manusia. 
 

 didahului oleh kata "kafa" yang berarti "cukup", 
sehingga "has iba" lebih cenderung difahami dalam arti 
"Yang memberi kecukupan". 

Imam Ghzali mneguraikan bahwa Al-Has ib 
bermakna "Dia yang mencukupi siapa yang 
mengandalkannya".Sifat ini, tidak dapat disandang kecuali 
Allah sendiri, karena hanya Allah saja yang dapat 
mencukupi lagi diandalkan oleh setiap makhluk. Allah 
sendiri yang dapat mencukupi semua makhluk, mewujudkan 
kebutuhan mereka, melanggengkannya bahkan 
menyempurnakannya. "Jangan duga jika anda 
membutuhkan makanan, minuman, membutuhkan bumi, 
langit, matahari, bahwa anda membutuhkan selain-
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Nya,karena pada hakekatnya Dai juga Yang Maha 
Mencukupi itu, yang menciptakan, makanan, minuman, 
langit, bumi dan lain-lain. Jangan duga bayi yang 
membutuhkan ibu yang menyusukan danmemeliharanya-
jangan duga-bahwa bukan Allah yang mencukupinya, 
karena Allah yang mencipatakan ibunya, serta air susu yang 
diisapnya Allah pula yang mengilhaminya mengisap, serta 
menciptakan rasa kasih sayang di kalbu ibu 
kepadanya".(Q.s. Ali-Imran 3: 173-174) 

          

          

         

            

173. (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang 
kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya 
manusia[250] telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang 
kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu 
menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah 
Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik 
Pelindung". 
174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang 
besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka 
mengikuti keridhaan Allah. dan Allah mempunyai karunia yang 
besar[251]. 
 
[250] Maksudnya: orang Quraisy. 
[251] Ayat 172, 173, dan 174, di atas membicarakan tentang 
Peristiwa perang Badar Shughra (Badar kecil) yang terjadi 
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setahun sesudah perang Uhud. sewaktu meninggalkan 
perang Uhud itu, Abu Sufyan pemimpin orang Quraisy 
menantang Nabi dan sahabat-sahabat beliau bahwa Dia 
bersedia bertemu kembali dengan kaum muslimin pada 
tahun berikutnya di Badar. tetapi karena tahun itu (4 H) 
musim paceklik dan Abu Sufyan sendiri waktu itu merasa 
takut, Maka Dia beserta tentaranya tidak Jadi meneruskan 
perjalanan ke Badar, lalu Dia menyuruh Nu'aim Ibnu 
Mas'ud dan kawan-kawan pergi ke Madinah untuk 
menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabar 
bohong, seperti yang disebut dalam ayat 173. Namun 
demikian Nabi beserta sahabat-sahabat tetap maju ke Badar. 
oleh karena tidak terjadi perang, dan pada waktu itu di 
Badar kebetulan musim pasar, Maka kaum muslimin 
melakukan perdagangan dan memperoleh laba yang besar. 
Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah seperti 
yang tersebut pada ayat 174. 
 

Yang meneladani sifat Allah ini, hendaknya terlebih 
dahulu menyadari sepenuhnya bahea hanya Allah yang 
memberikannya kecukupan. Selanjutnya dia harus 
mengarahkan kehendak dan tekadnya sehingga yidak 
menghendaki kecuali apa yang dikehendaki-Nya, bahkan 
tidak menghendaki syurga, atau dari neraka,tetapi 
menghendaki-Nya semata-mata. Demikian pandangan Al-
Ghazali. 

 
AL-JALIL 

Dalam  Alqur'an tidak ditemukan kata Jalil, namun 
demikian terdapat dua ayat yang menunjuk kepada sifat ini 
dengan redaksi Zu/Zi Aljal al Wal Ikram (pemilik Al-Jalal) 
dalam Q.s. Ar-Rahman 55 : 27 – 78. Pemilik Al-Jalal adalah 
Al-Jalil. 
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27. dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan 
kemuliaan. 
28. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 
 

Imam Ghazali mengemukakan pendapat yang lebih 
rinci. Menurutnya, Al-Jalil adalah yang menyandang sifat-
sifat jalal (keagungan dan kesempurnaan). Yaitu, Maha 
Kaya/tidak butuh, Maha suci, Maha mengetahui, Maha 
kuasa dan lain-lain, sehingga dengan demikian dapat 
dibedakan antara Al-Khabir, Al-Azim dan Al-jalil.Al-kabir 
menunjuk kebesaran zat-Nya, Al-jalil kebesaran sifat-Nya 
dan Al-Azim merupakan gabungan dari kebesaran zat dan 
sifat dinisbahkan kepada mata hati. Sifat jalal-lanjut Al-
Ghazali-kalau dinisbahkan kepada mata hati yang mampu 
menangkapnya, dinamai jamal (keindahan) dan yang 
menyandang sifat itu dinamai Jamil (cantik/indah). 

Manusia yang meneladani Allah dalam sifat Al-Jalil, 
dituntut agar penampilannya selalu indah dan bersih, baik 
lahir maupun batin. Ia handaknya menyandang sifat-sifat 
mulia, serta berbudi pekerti luhur, yang melahirkan 
keanggunan dan mengundang kekaguman. Sifat dan 
perilaku demikian yang mengandung simpati dan cinta,serta 
kesegagan dan wibawa yang mengantar mata orang lain 
tidak mampu menatap wajahnya. Bukankah Allah Yang 
Maha Indah mencintai keindahan, bukankah dia yang 
karena kindahan dan keagungan-Nya, menjadi mata tak 
mampu menatap-Nya betapa besar dan agungpun makhluk 
yang berusaha memendang itu? (Q.s. Al-Araf 7 : 143). 
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143. dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada 
waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman 
(langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, 
nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat 
kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak 
sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia tetap 
di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". 
tatkala Tuhannya Menampakkan diri kepada gunung itu[565], 
dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. 
Maka setelah Musa sadar kembali, Dia berkata: "Maha suci 
Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang 
pertama-tama beriman". 
 
[565] Para mufassirin ada yang mengartikan yang nampak 
oleh gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan Allah, dan 
ada pula yang menafsirkan bahwa yang nampak itu hanyalah 
cahaya Allah. Bagaimanapun juga nampaknya Tuhan itu 
bukanlah nampak makhluk, hanyalah nampak yang sesuai 
sifat-sifat Tuhan yang tidak dapat diukur dengan ukuran 
manusia. 
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AL-KARIM 
Dalam Alqur'an kata "Karim" ditemukan sebanyak 

23 kali. Ada yang mensifati rezeki, pasangan, ganjaran, 
malaikat, rasul, "maqam" (kedudukan), naungan, surat, Al-
qur'an, ucapan, bahkan sebagai ejekan kepaa manusia 
durhaka. 

"Al-Karim" menurut Imam Al-Ghazali Adalah, "Dia 
yang bila yang berjanji, menepati janji-Nya; bila memberi, 
melampaui batas harapan pengharap-Nya, tidak peduli 
berapa dan kerapa siapa Dia memberi. Dia yang tidak rela 
bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selain-
Nya.Dia yang bila "kecil hati", menegur tanpa berlebih. 
Tidak mengabaikan siapapun yang menuju berlindung 
kepada-Nya, dan tidak menbutuhkan sarana dan perantara. 

Manusia yang sempurna adalah manusia yang 
"karim" (yang mulia) pemurah lagi berbudi pekerti luhur. Ini 
berarti yang meneladani sifat alllah ini, bukan saja dituntut 
untuk manekan kekikiran yang menyelimuti jiwanya, 
sehingga menjadi peramah dan pemurah, tetapi ia dituntut 
pula untuk menghiasi dirinya dengan simpul-simpul taqwa, 
karena "Alkaram"  yakni  "yang meraih puncak dalam 
berbagai Aspeknya", adalah yang paling bertaqwa. 
"Sesungguhnya akramakum (orang yang paling mulia di antara 
kamu) di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara 
kamu" .(Q.s Al-Hujurat 40 :13). 

         

            

      

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
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berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 
AR-RAQIB 
Yang Maha Mengawasi 

Dalam Alqur'an kata Raqib ditemukan sebanyak lima 
kali; tiga diantaranya menjadi sifat Allah, dan dua lainya, 
masing-masing satu bagi malaikat pengawas dan pencatat 
ucapan setiap manusia (Q.s. Qaf 50 : 18)  

             

18. tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di 
dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir. 
 
Dan satu lagi Nabi Syu'aib a.s. yang menjadi Raqib terhadap 
kaumnya (Q.s. Hud 11 : 93). 

         

          

       

93. dan (dia berkata): "Hai kaumku, berbuatlah menurut 
kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu 
akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang 
menghinakannya dan siapa yang berdusta. dan tunggulah azab 
(Tuhan), Sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu." 
 

Imam Ghazali mengartikan Raqib sebagai "Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha memelihara". Tulisnya, "Siapa yang 
memelihara sesuatu dan tidak lengah 
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terhadapnya,memperhatikan dengan perhatian 
bersinambung, menjadikan yang disaksikan (bila dilarang 
melakukan sesuatu), tidak akan melakukannya, maka siapa 
yang demikian itu halnya dinamai Raqib. Karena itu sifat ini 
berkaitan erat dengan ilmu serta pemeliharaan, dari sisi 
bahwa hal tersebut terlaksana secara bersinambung". 

Seseorang yang meneladani sifat ini, harus 
senantiasa menyadari bahwa Allah mengawasinya. "Ihsan" 
menurut Nabi Saw – adalah: "Mengapdi kepada Allah 
seakan-akan engkau melihat-Nya dan bila yang demikian 
tidak engkau raih, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. 
Selanjutnya ia dituntut untuk tidak lengah dalam mengawasi 
dirinya secara terus-menerus agar dapat menolak bisikan 
nafsu dan menutup semua pintu masuk rayuan setan atau 
ancamannya. Salah satu nasehat yang  amat bermakna 
adalah, "Jika Anda dudk bersama orang banyak,maka 
awasilah dekat detik kalbu Anda, jangan sampai 
berkumpulnya mereka memperdaya Anda sehingga Anda 
memperhatikan sisi lahir Anda saja, karena Allah dan 
malaikat-Nya juga sedang memperhatikan sisi batin. 

 
AL-MUJIB 
Yang Maha Memperkenangkan 

Dalam alqur'an kata "Mujib" hanya ditemukan sekali, 
yaitu dalam Q.s. Hud 11 : 61; dalam bentuk jamaknya 
"Mujibun", juga hanya sekali dalam Q.s. As-shafat 37 : 75. 
Tetapi ayat-ayat yang menggunakan akar kata 
tersebutditemukan beberapa kali.(Q.s. Al-Furqan 25 : 
77),(Q.s. Ghafir 40 : 60). 
Q.s. Hud 11 : 61; 
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61. dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 
bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 
(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu 
mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 
Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 
memperkenankan (doa hamba-Nya)." 
 
[726] Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk 
menguasai dan memakmurkan dunia. 
 
Qs. As-Shafat 37 : 75 ; 

        

75. Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: Maka Sesungguhnya 
Sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami). 
Qs. Al-Furqan 25 : 77 ; 

           

     

77. Katakanlah (kepada orang-orang musyrik): "Tuhanku tidak 
mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. (Tetapi 
bagaimana kamu beribadat kepada-Nya), Padahal kamu sungguh 
telah mendustakan-Nya? karena itu kelak (azab) pasti 
(menimpamu)". 
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"Inna Rabbiy Qaribun Mujib" (Sesungguhnya 
Tuhanku [Allah] amat dekat dan memperkenankan [doa 
hamba-hamba-Nya], demikian ucap Nabi shaleh yang 
dibenarkan dan diabadikan Allah dala  Q.s. Hud 11 : 
61.Karena itu tidak perlu berteriak mengeraskan suara 
ketika berdoa. "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri 
dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang melampaui batas" (Q.s. Al-A'raf 7 : 55). 

              

55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara 
yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas[549]. 
 
[549] Maksudnya: melampaui batas tentang yang diminta 
dan cara meminta. 
 

Permohonan Adalah permintaan yang ditujukan 
oleh yang sadar/berakal. Permohonan muncul karena 
kesadaran akan adany kebutuhan, sehingga apa yang 
dibutuhkan itu disampaikan kepada siapa yang diharapkan 
dapat memenuhinya.Cara untuk menyampaikannya dapat 
berbentuk ucapan, isyarat atau lainnya, bahkan keadaan 
yang dialamipun dapat menunjukkan kebutuhan, serta 
menjadi permohonan. 

Sesorang yang meneladani sifat Allah ini, dituntut 
untuk memperkenankan permintaan yang wajar dari 
siapapun, baik permintaan itu berupa materi, maupun yang 
bukan materi, seperti undangan jamuan makan dan 
semacamnya. Bahkan lebih jauh, ia hendaknya dapat 
memberi sebelum diminta. 
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AL-WASI' 
Yang Maha Luas 

Dalam Alqur'an kata Wasi' ditemukan sebanyak 
sembilan kali. Kesemuanya menjadi sifat Allah SWT. 
Konteks ayat-ayat yang mensifati Allah dengan sifat 
tersebut bermacam-macam yaitu izin untuk mengarah 
kemana saja dalam shalat bila dalam perjalanan (Q.s. Al- 
baqarah 2 : 115), 

            

       

115. dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun 
kamu menghadap di situlah wajah Allah[83]. Sesungguhnya Allah 
Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui. 
 
[83] Disitulah wajah Allah maksudnya; kekuasaan Allah 
meliputi seluruh alam; sebab itu di mana saja manusia 
berada, Allah mengetahui perbuatannya, karena ia selalu 
berhadapan dengan Allah. 

 pengangkatan Thalut sebagai raja/penguasa Bani 
Israil (Q.s. Al-Baqarah 2 : 247), 
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247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya 
Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: 
"Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak 
mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak 
diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: 
"Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya 
ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan 
pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah 
Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui. 
 
pelipatgandakan ganjaran melebihi 700 kali lipat (Q.s. Al-
Baqarah 2 : 261), 

          

             

        

261. perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa 
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap 
bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang 
Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
mengetahui. 
 
[166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi 
belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, 
rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. 
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 janji memperoleh kelapangan sebagia dampak 
mengeluarkan zakat/sedekah (Q.s. Al-Baqarah 2: 268), 

        

           

268. syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan 
kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang 
Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan 
karunia[170]. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengatahui. 
 
[170] Balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan 
sewaktu di dunia. 
 
petunjuk keagamaan dan kekuatan Hujjah (Q.s. Ali Imran 3: 
73, Al-Maidah 5 : 54), 

            

            

               

73. dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang 
mengikuti agamamu[205]. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk 
(yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu 
percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang 
diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa 
mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". 
Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah 
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memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan 
Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"; 
 
[205] Kepada orang-orang yang mengikuti agamamu 
Maksudnya: kepada orang yang seagama dengan kamu 
(Yahudi/Nasrani) agar mereka tak Jadi masuk Islam atau 
kepada orang-orang Islam yang berasal dari agamamu agar 
goncang iman mereka dan kembali kepada kekafiran. 
 
QS. Al-Maidah 5 :54 

           

         

           

              

54. Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu 
yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan 
mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan 
merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap 
orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, 
yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan 
orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui. 
 
kekayaan materi (Q.s. An-Nur 24 : 32),  
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32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 
jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan 
kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
mengetahui. 
 
[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin 
atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar 
mereka dapat kawin. 
 
pengampunan (Q.s. An-Najm 53 : 32), 

          

           

            

       

32. (yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan 
keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui 
(tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan 
ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah 
kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui 
tentang orang yang bertakwa. 
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 perceraian suami isteri secara baik (Q.s. An-Nisa 4 : 130). 

           

      

130. jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi 
kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. 
dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Bijaksana. 
 

Yang luas dalam ilmu, tidak akan keliru, tidak juga 
salah; bahkan memberi lmu melalui pencarian atau tanpa 
usaha (wahyu). Yang luas dalam kekuasaan, tidak akan 
berlaku aniaya, tidak juga tergesa-gesa; bahkan akan 
memberi kekuasaan. Yang luas dalam rahmat, tidak akan 
mengecam apalagi menyiksa tanpa sebab yang jelas; bahkan 
akan memaafakan dan menganugerahkan sebagai anugerah. 
Yang luas dalam petunjuk, tidak akan menyesatkan, apalagi 
menjerumuskan; tetapi membimbing dengan amat baik 
menuju apa yang dikehendaki, bahkan melebihi dan lebih 
baik dari yang dikehendaki. Demikian Allah yang Maha 
Luas itu. 

 
AL-HAKIM 
Yang Maha Bijaksana 

Dalam Alqur'an kata Hakim terulang sebanyak 97 
kali dan pada umumnya mensifati Allah SWT. Adadua hal 
lain yang menyandang sifat "hakim", yaitu kitab suci 
Alqur'an dan ketetapan Allah. Kebanyakan sifat Allah Al-
hakim (sekitar 45 kali), digandengkan dengan   Al-Aziz, 
disusul dengan sifat 'Alim (sekitar 35 kali),kemudian Al-
Khabir empat kali danmasing-masing sekali dengan 
Attawwab, Alhamid, Al'Aliy dan Al-wasi'. 
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Imam Ghazali memahami kata Hakim dalam arti 
pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama, -ilmu yang 
paling utama dan wujud yang paling agung-,Yakni Allah 
SWT. Jika demikian –tulis Al-Ghazali- Allah adalah Hakim 
yang sebenarnya. Karena dia yang mengetahui ilmu yang 
paling abadi dan tidak tergambar dalam benak (mengenal 
dirinya),tidak juga mengalami perubahan dalam 
pengetahuan-Nya. Hanya Dia yang mengetahui wujud yang 
paling mulia, karena hanya Dia yang mengenal hakekat zat, 
sifat dan perbuatan-Nya.(Q.s. Yasin 36 : 2). 

       

2. demi Al Quran yang penuh hikmah, 
 

Yang meneladani sifat Allah ini, hendaknya terlebih 
dahulu memperdalam pengetuannya, terutama tentang 
Allah dan dan sifat-sifat-Nya. Demikian Al-Ghazali. Ini, 
juga karena sabda Nabi saw, "takut kepada Allah adala puncak 
hikma". Yang menladani  Allah Al-hakim, juga harus 
memiliki  pengetahuan  dan keahlian paling tidak  dalam 
bidang tertentu, sehingga tidak perlu melakukan coba-coba 
dalam menerapkan sesuatu – bukan melakukan dalam 
penelitian-, dan agar petunjuk serta langkah-langkahnya 
seslalu mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih jauh  
dan lebih besar, ketimbang kemaslahatan dini dan Juz'iy. 

 
AL-WADUD 
Yang Maha Mencintai-Mengasihi Yang Maha dicintai 

Kata Al-wadud terambil dari akar kata yang terdiri 
dari huruf-huruf wauw dan dal berganda yang mengandung 
arti "cinta" dan "harapan". 

Imam Al-Ghazali menafsirkan kata wadud dalam arti, 
"Dia yang menyenangi/mencintai kebaikan untuk semua 
makhluk, sehingga berbuat baik bagi mereka,memuji 
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mereka". Makna ini mirip dengan makna "Rah i m" , hanya 
saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati sedang yang 
dirahmati itu dalam keadaan butuh. Dengan demikian kita 
dapat berkata bahwa rahmat tertuju kepada yang lemah, 
sedang Al-wadud tidak demikian. Karena tidaklah tepat 
dikatakan, "Saya merahmati Allah", karena Dia tidak pernah 
akan butuh, tetapi tidak ada salahnya dikatakan "Saya 
mencintai-Nya", bukankah serti dikemukakan di atas, kata 
wadud dapat menjadi obyek dan subyek sekaligus?. 

Seorang yang meneladani Allah dalam sifat Wad u d 
dituntut untuk selalu mencintai makhluk dan mengharap 
buat mereka apa yang diharapkan untuk dirinya, seandainya 
ia berada dalam posisi mereka, bahkan ia mendahulukan  
mereka atas kepengtingan dirinya sendiri.(Q.s. Al-Hashr 59 : 
9). 

         

         

           

        

9. dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah 
beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), 
mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka 
(Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam 
hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka 
(Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), 
atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan 
siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang 
orang yang beruntung 
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AL-MAJID 
Yang Maha Mulia 

Dalam Alqur'an kata Majid ditemukan sebanyak 
empat kali, masing-masing dua kali sebagai sifat Allah (Q.s. 
hud 11 :73  dan Al-Buruj 85 : 15)  

           

          

73. Para Malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran 
tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan 
keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, Hai ahlulbait! 
Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." 
 
 
Al-Buruj 85 : 15 ; 

        

15. yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha mulia, 
 

serta dua kali pula sebagai sifat Alqur'an (Q.s. Qaaf 
50 : 1)  

         

1. Qaaf[1411] demi Al Quran yang sangat mulia. 
 
[1411] Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan 
sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim, 
Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. diantara 
Ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada 
Allah karena dipandang Termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, 
dan ada pula yang menafsirkannya. golongan yang 
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menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama 
surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf 
abjad itu gunanya untuk menarik perhatian Para Pendengar 
supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk 
mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah 
dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. 
kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari 
Allah dan hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, 
Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu. 
 
dan Al-Buruj 85 : 25),. 

       

25. (yaitu) bintang yang cahayanya menembus, 
 

 Tidak ada ayat selainnya yang menggunakanakar 
kata tersebut, walau dalam bentuk lain. 

Imam Ghazali dalam bukunya "Syareh Asma' al-
Husna", hanya mengetengahakan tiga baris penjelasan 
tentang sifat Allah ini.Menurutnya Al-Majid adalah yang 
mulia zat-nya, yang indah perbuatan-Nya dan yang banyak 
anugerah-Nya. Sifat ini menurut Al-Ghazali menghimpun 
makna-makna yang terkandung pada sifat-sifat Al-jalil, Al-
wahhab dan Al-Karim. 
 
AL-BA'ITS 
Yang Membangkitkan 

Kata "Al-Ba'its' , terambil dari akar kata yang terdiri 
dari huruf-huruf ba','ain, dan tsa'. Maknanya berkisar pada 
"pembangkitan". "Mengutus" seseorang atau 
"membangkitkannya" menuju satu tempat, "Mendorong" 
bintang untuk mejaju atau "menghidupakn" kembali 
makhluk yang telah mati dan membangkitkan mereka dari 
kubur. 
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Makna yang paling banyak dikandung oleh kata ini 
adalah pembamgkitan dari kubur danhari kemudian. Ini 
sejalan juga dengan pandangan Ibnu 'Arabi yang 
menambahkan dalam makna kata itu, unsur "ketergesa-gesaan" 
dan "ketakutan" . Atas dasar itu, sifat Allah yang dibahas ini, 
agaknya lebih tepat difahami sebagai "Dia yang 
membangkitkan manusia dari kubur", walaupun tidak keliru 
jika ai difahami dalam  arti luas yang dicakup oleh makna-
makna kebahasaan yang wajar disandang oleh allah SWT, 
seperti membangkitkan dari tidur atau membangkitkan 
semangat dan sebagainya. Apalagi kata "hidup" dan "mati" , 
tidak hanya digunakan oleh Alqur'an dalam arti "terhentinya 
denyut jantung" atau "tidak berfungsinya otak" tetapi juga 
digunakan dalam arti "kematian hati" dan "hilangnya 
semangat juang.(Q.s. Al-An'am 6 : 122). 

          

          

          

122. dan Apakah orang yang sudah mati[502] kemudian Dia 
Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, 
yang dengan cahaya itu Dia dapat berjalan di tengah-tengah 
masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada 
dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? 
Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik 
apa yang telah mereka kerjakan. 
 
[502] Maksudnya ialah orang yang telah mati hatinya Yakni 
orang-orang kafir dan sebagainya. 
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Yang meneladani sifat Allah ini, di samping dituntut 
menyakini keniscayaan hari kebangkitan, dia juga dituntut 
agar dapat membangkitkan jiwanya, sehingga hidup dengan 
akidah yang benar, ilmu pegetahuan yang luas serta 
semangat juang yang membara. "sesungguhnya hidup adalah 
aqidah dan jihad". Selanjutnya ia berkewajiban menghidupkan 
orang lain dengan mengajar mereka pengajara bermanfaat 
untuk dunia dan akhirat, sert menanamkan pada mereka 
rasa percaya diri dan semangat juang , sehingga kehiduapn 
mereka ditandai oleh: a) Pengetahuan dan kesadaran, b) 
Gerak dinamis serta c)Kepekaan, baik terhadap orang lain 
maupun lingkungan. 

 
ASY-SYAHID 
Yang Maha Menyaksikan/disaksikans 

Dalam Alqur'an kata "Syahid" ditemukan sebanyak 
30 kali. Di samping menunjuk kepada sifat Allah, juga 
kepada para Nabi, malaikat pemelihara, umat Nabi 
Muhammad saw, yang gugur dijalan Alllah, yang 
menyaksikan kebenaran atas makhluk Allah, teladan dan 
sekutu. 

Yang gugur dalam peperangan di jalan Allah 
dinamai Syahid karena para malaikat menghadiri 
kematiannya atau karena ia gugur di bumi, sedang bumi, 
juga dinamai "syahidah", sehingga yang gugur dinamai 
"syahid". Allah syahid dalam arti, Dia hadir, tidak gaib dari 
segala sesuatu,serta "menyaksikan segala sesuatu", " Dia 
Maha Menyaksikan Segala sesuatu" (Q.s. Saba' 34 : 47). 
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47. Katakanlah: "Upah apapun yang aku minta kepadamu, Maka 
itu untuk kamu[1245]. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia 
Maha mengetahui segala sesuatu". 
 
[1245] Yang dimaksud dengan Perkataan ini ialah bahwa 
Rasulullah s.a.w. sekali-kali tidak meminta upah kepada 
mereka. tetapi yang diminta Rasulullah s.a.w. sebagai upah 
ialah agar mereka beriman kepada Allah. dan iman itu 
adalah buat kebaikan mereka sendiri. 
 

Imam Ghazali ketika menjelaskan makna sifat ini 
membangdingkan segala sifat-sifat-Nya yang lain. Makna 
sifat ini menurutnya sejalan dengan sifat 'Alim (Maha 
Mengetahui), dengan kekhususan tersendiri. Allah Maha 
mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang gaib adalah 
yang tersembunyi sedang "syahadah" adalah "antonim yang 
gaib", yakni "yang nyata". Maka jika Allah dengan sifat  
Alim mengetahui yang gaib dan nyata, maka dengan sifat 
Al-khabir dia mengetahui yang gaib dan hal-hal yang bersifat 
batiniah. Sedang Asy-Syahid , berkaitan dengan 
pengetahuan-Nya menyangkut hal-hal yang nyata. 

Bagi yang meneladai sifat Asy- syahid dan ingin 
menjadi syahid sesuai kemampuannya sebagai manusia, maka 
ia terlebih dahulu harus menyadari bahwa Allah 
menyaksikan segala amal dan perbuatan-Nya, yang kecil 
atau yang besar dan bahwa setiap anggota tubuhnya kelak di 
hari kemudian akan menjadi saksi terhadap dirinya. 

Selanjutnya yang meneladani sifat ini, bukan saja 
dituntut untuk tiddak menyembunyikan persaksian; 
"Janganlah kamu menyembutikan persaksian "(Q.s. Al-baqarah 2 
: 283) 
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283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang 
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 
persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka 
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 
[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama 
lain tidak percaya mempercayai. 
 

 atau menegakkannya karena Allah, "Hendaklah 
kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah"  (Q.s. At-Thalaq 65 
: 2),  
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2. apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. 
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada 
Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. 
 
tetapi lebih dari itu, ia dituntut untutk menjadi teladan bagi 
orang lain. 

 
AL-HAQ 
Yang Maha Pasti/benar 

Nilai-nilai agama adalah "Haq" karena nilai-nilai 
tersebut harus selalu mantap tidak dapat diubah-ubah. 
Sesuatu yang tidak berubah sifatnya pasti dan sesuatu yang 
pasti, menjadi benar, dari sisi bahwa ia tidak mengalami 
perubahan. Kata "Al-haq" terulang di dalam Alqru'an 
sebanyak 227 kali dengan aneka ragam arti; seperti agama, 
alqur'an, Islam, keadilan, Tauhid, kebenaran, Nasib, 
kebutuhan, Antonim kebatilan, keyakinan, kematian, 
kebangkitan dan lain-lain, yang puncaknya adalah Allah 
AWT. 

Sesuatu yang terjangkau oleh akal dan dibenarkan 
olehnya juga dinamai Haq, walaupun sifat-Nya relatif, 
karena pembenarannya bersumber dari pemilik akal 
(Manusia) yang relatif.Ucapan juga ada yang terjangkau oleh 
akal dan dibenarkan olehnya serta sesuai dengan kenyataan, 
maak ketika itu ia pun menjadi  Haq. Ucapan yang paling 
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haq adalah "La Ilaaha Illa Allah", kareana dipahami oleh 
akal, dibenarkan olehnya, serta kandungannya tidak berubah 
sama sekali, sampai kapanpun. 

Seorang yang meneladani Allah dalam sifat-Nya ini 
terlebih dahulu harus menyadari bagwa segala sesuatu – 
termasuk dirinya – adalah bathil/mengandung kebathilan. 
Hanya Allah dan yang bersumber dari-Nya yang Haq. 
Selanjutnya, ia dituntut untuk mencari dan bertemu dengan 
Al-Haq, baik yang mutlak maupun yang relatif. Pandangan 
mata dan pikirannya harus diarahkannya kepada ajaran 
sumber-sumber Ilahi, sebagaimana harus pula diarahakn 
kepada obyek-obyek yang diduga keras dapat 
menginformasikan Haq itu. 

 
AL-WAKIL 
Yang Maha mewakili/Pemelihara 

Kata Al-wakil terambil dari akar kata "wakala" yang 
pada dasarnya bermakna "pengandalan pihak lain tentang urusan 
yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan". Demikian 
Ibnu Faris. 

Siapa yang diwakilkan atau diandalkan peranannya 
dalam satu urusan, maka perwakilan tersebut boleh jadi 
menyangkut hal-hal yang tertenutu dan boleh jadi juga 
dalam segala hal. Allah dapat diandalkan dalam segala hal. 
"Dia (Allah) atas segala sesuatu menjadi wakil (Q.s. Al-An'am 6 
:102). 

            

            

102. (yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah 
Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain dia; Pencipta segala sesuatu, 
Maka sembahlah dia; dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. 
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Seorang muslim dutuntut untuk berusaha, tapi 
dalam saat yang sama ia dituntut pula untuk berserah diri 
kepada Allah, ia dituntut melaksanakan kewajibannya, 
kemudian menanti hasilnya sebagaimana kehendak dan 
ketetapan Allah. Anda boleh berusaha dalam batas-batas 
yang dibenarkan disertai dengan ambisi yang meluap-luap 
untuk meraih sesuatu, tetapi jangan ketika Anda gagal 
meraihnya Anda meronta atau berputus asa serta 
melupakan angerah Tuhan yang selama ini telah Anda capai. 

Meneladani sifat Allah ini, menuntut Anda tidak 
menerima perwakilan, jika Anda merasa tidak akan mampu 
melaksanakannya, sehingga tidak wajar Anda diandalakan. 
Sebaliknya bila menerimanya maka hendaknya segala daya 
yang Anda miliki Anda gunakan untuk meraih yang terbaik 
untuk yang mewakilikan Anda. Demikian wa Allah 'Alam. 

 
AL-QAWIY 
Yang Maha Kuat 

Dlam alqur'an, kata "Qawiy" terulang sebanyak 11 
kali, sembilan diantaranya menyipati Allah SWT, sedang dua 
lainnya, masing-masing menyipati manusia dalam hal ini 
Nabi Musa a.s. dan jin 'Ifrit yang merupakan pengikut Nabi 
Sulaiman a.s. Tujuh ayat yang mensifati Allah dengan sifat 
"Qawiy"  digandengkan dengan sifat Aziz,dua lainnya. 
Kekuatan makhluk, tidak langgeng, juga suatu ketika 
melemah, di ketika yang lain dapat kuat kembali, kemudian 
lemah lagi. "Allah,Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan 
yang lemah, Kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan 
lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah 
kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang 
dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Kuasa" (Q.s. Ar-Rum 30 : 45). 
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45. agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman 
dan beramal saleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak 
menyukai orang-orang yang ingkar. 
 

Ifrit, jin yang hadir dalam majlis Nabi Sulaiman juga 
terangkai sifat kuatnya dengan kpercayaan, terlihat pada 
firman-Nya: 

"Berkata 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: Aku akan 
datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu 
berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat 
untuk membawanya lagi dapat dipercaya" (Q.s. An-Naml 27 : 
39). 

Kekuatan makhluk, baru terpuji bila disertai oleh 
sifat amanah/kepercayaan. Tanpa sifat ini, kekuatan dan 
kekuasaan, dapat digunakan untuk meninda dan menindas. 
Yang meneladani Allah dalam sifat ini terlebih harus  
menyadari bahwa sumber kekuatan adalah Allah 
SWT.Sesungguhnya kekuatan seluruh milik Allah (Q.s. Al-
Baqarah 2 : 165).  
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165. dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah 
tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana 
mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat 
sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang 
berbuat zalim itu[106] mengetahui ketika mereka melihat siksa 
(pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah 
semuanya, dan bahwa Allah Amat berat siksaan-Nya (niscaya 
mereka menyesal). 
 
[106] Yang dimaksud dengan orang yang zalim di sini ialah 
orang-orang yang menyembah selain Allah. 
 

Apa yang menyertai makhluk dari kekuatan hanya 
sekelumit dari yang dianugerahakan Allah kepadanya. 

 
AL-MATIN 
Yang Maha kokoh 

 
Dalam Alqur'an kata "Matin" hanya ditemukan tiga 

kali. Dua ayat mensifati rencana Tuhan, yakni firman-Nya; 
"Aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku 
(untuk membinasakan mereka) amat kukuh" (Q.s. 'Al-Araf 7 : 
183)  

           

183. dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya 
rencana-Ku Amat teguh. 
 

dan dalam Q.s. Al-Qalam 68 : 45. 

           

45. dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya 
rencana-Ku Amat tangguh. 
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 Sedang ayat ktiga adalah dalam Q.s. Az-Zariyat 51 : 

58,  

            

58. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang 
mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. 
 

yang mensifati Allah sebagai "Maha pemberi rezeki lagi 
memiliki kekuatan dan Maha kokoh/atau miliki kekuatan yang 
amat kukuh". 

Sifat Matin menurut Iam Ghazali berbeda dengan 
sifat Qawiy yang disandang Allah, sifat Matin disandang-Nya 
menunjuk kepada kekukuhan kekuatannya. Sedangakan sifat 
Qawiy menunjuk kepada kesempurnaan kekuasaan-Nya. 
Betapapun terdapat perbedaaan, namun pada akhirnya 
kedua sifat tersebut mirip dalam makna dan mirip pula 
dalam konteksnya. Karena itu, rujuklah kepada uraian 
tentang Al-Qawiy untuk mengetahui bagaimana sifat Allah 
ini diteladani. 

 
AL-WALIY 
Yang Maha Melindungi 

Dalam Alqur'an kata "waliy" terulang sebanyak 44 
kali. Antara lain bermakna anak, teman, yang berhak 
menikahkan, yang mewakili,yang memerdekakan, setan, 
keluarga dekat,Rasul Saw, Allah SWT. Dan lain-lain. 
Kedekatan Allah kepada makhluk-Nya dapat berarti 
"pengetahuan tentang mereka" dan dapat juga dalam arti 
"Cinta" pembelaan dan bantuan-Nya". 

Dukungan dan perlindungan positif dari siapapun, 
bersumber dari Allah dan atas izinya-Nya, karena itu dapat 
dimegerti pertanyaan-Nya bahwa siapa yang tidak 
menjadikan Allah sebagai waliy atau tidak dilindungi dan 
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dibantu oleh-Nya, maka yang bersangkutan tidak lagi akan 
dapat menemukan waliy lain, dengan perlindungan dan 
pertolongan seperti diuraikan diatas. "Tiadakah kamu 
mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan 
Allah? Dan tiada bagaimu selain Allah satu pelindung maupun 
palindung" (Q.s. Al-Baqarah 2 : 107).  

           

            

107. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi 
adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain Allah seorang 
pelindung maupun seorang penolong. 
 

"Orang-orang yang zaling tidak bagi mereka satu 
pelindungpun dan tidak pula penolong" (Q.s.Asy-syura 42 :8)  

           

              

8. dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu 
umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya 
ke dalam rahmat-Nya. dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka 
seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong. 
 

"Siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya satu 
pelindungpun sesudah itu" (Q.s. Asy-Syura 42 : 44). 
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44. dan siapa yang disesatkan Allah Maka tidak ada baginya 
seorang pemimpinpun sesudah itu. dan kamu akan melihat orang-
orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata: "Adakah 
kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?" 
 

Imam Al-ghazali mendefinisikan makna "Al-Waliy" 
sebagai "Dia yang mencintai danyang membela". Karena itu, 
"ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (Q.s. 
Yunus 10 : 62)  

               

62. Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati. 
 
dan karena itu pula, "siapa yang memusuhi wali-Ku maka aku 
telah mengumumkan perang terhadapnya", demikian firman Allah 
dalam sebuah hadis qudsi. 

Cinta dan kasih Allah telah dijelaskan kandungan 
makna-Nya dalam sifat Al-Wadud. Rujuklah kesana untuk 
memahami makna cinta-Nya, sambil mengingat keterangan 
Arrazy di atas, bahwa kedekatan Allah sangat sulit 
dilukiskan dengan kata-kata. Kata Waliy juga dapat 
disandang oleh manusia dalam arti, ia menjadi pecintah 
Allah, pencintah Rasul dan pendukung serta pembela 
ajaran-ajaran-Nya. "katanlah: jika kamu (benar-benar) mencintai 
Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni 
dosa-dosamu'. Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang" (Q.s. 
Ali Imran 3 : 31). 
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31. Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 
ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 
AL-HAMID 
Yang Maha Terpuji 

Dalam Alqur'an kata Al-hamid terulang sebanyak 17 
kali. Hanya sekali yang tidak menjadi sifat Allah tetapi sifat 
jalan Allah (shirath Al-Hamid).10 kali dirangkaikan dengan 
sifat Ghaniy tiga kali dengan Al-Aziz dan masing-masing 
sekali dengan Hamid dan Hakim. Perangkain sifat hamid 
dengan Ghaniy, mengisyaratkan bahwa pujian kepaa Allah 
sama sekali tidak dibutuhkan Oleh-Nya. Suatu pujian tidak 
menambah keagungan dan kesempurnaan-Nya. Cercaan 
dan kedurhakaan pun tidak mengurangi keperkasaan dan 
kemutlakan-Nya. 

Pujian makhluk terhadap Allah terlaksana dalam 
kehidupan dunia ini dan bersinambung hingga hari 
kemudian. "Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang dilangit 
dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat" 
(Q.s. Saba' 34 : 1).  

           

            

1. segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa 
yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. dan Dia-
lah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. 
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Semua makhluk tanpa kecuali mensucikan sambil 
memuji-Nya. "Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada 
didalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun 
melaiankan bertasbih dengan memujinya , tetapi kamu sekalian 
tidak mengerti tasbi mereka" (Q.s. Al-Isra' 17 : 44) 

           

          

       

44. langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya 
bertasbih kepada Allah. dan tak ada suatupun melainkan bertasbih 
dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih 
mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha 
Pengampun. 
 

Mereka yang enggan atau lupa memuji-Nya di dunia, 
pasti akan memujinya di akhirat nanti, setelah menyadari 
betapa besar anugerah yang dilimpahkan-Nya, "Pada hari 
(akhirat) Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil 
memuji-Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak berdiam (di 
dalam kubur) kecuali sebentar saja" (Q.s. Al-Isra' 17 : 52). 

        

      

52. Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi-
Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak 
berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja. 
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Yang meneladani sifat ini, dituntut terlebih dahulu 
menyadari betapa wajar dan berhak Allah untuk dipuji. Ia 
dituntut mengucapkan dan menghayati makna 
Alhamdulillah, bahkan seandainya sesekali ia mendapat 
cobaan atau merasa kepahitan, dia pun akan mengucapkan 
"Alhamdulillah" , bahkan dia akan berucap 
"Alhamdulillahillazy La yumad 'ala Makhruhen siwhu" (segala 
puji bagi Allah, tiada yang dipuja  dan di puji walau cobaan 
menimpa, kecali Di mata. 

 
AL-MUHSHY 
Yang Maha Menghitung 

K ata Al-muhshy terambil dari kata Akar yang terdiri 
dari hururf-huruf "ha" , "shad" dan "ya", mengandung tiga 
makna asal, yaitu: a) "menghalangi/melarang"; b) menhitung 
(dengan teliti) dan mampu". Dari sini lahir kata bermakna 
"mengetahui ","mencatat" dan "memelihara"; c) sesuatu yang 
merupakan bagian dari tanah.Dari sini lahir kata "Hasha" yang 
bermakna "batu". 

Dalam Alqur'an tidak ditemukan kata" Al-Muhshy" 
sebagai sifat Allah, tetapi kata kerja yang menggunakan 
rangkaian huruf-huruf-Nya ditemukan sebanyak 11 kali. 
Beberapa Diantaranya menunjuk Allah sebagai pelaku, 
seperti dalam firman-Nya: (Q.s. Al-Mujadalah 58 : 6). 

          

            

6. pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu 
diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. 
Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, Padahal 
mereka telah melupakannya. dan Allah Maha menyaksikan segala 
sesuatu. 
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Allah SWT sebagai "Muhshiy" dipahami oleh banyak 

ulama sebagai "Dia yang mengetahui kadar setiap peristiwa dan 
rinciannya. Apa yang terjangkau oleh makhluk, serta yang tidak 
terjangkau oleh mereka, seperti hembusan nafas, rincian perolehan 
rezeki dan kadarnya untuk masa kini dan mendatang". 

Imam Ghazali mengartikan Al-Muhshy sebagai Al-
Alim yakni yang maha mengetahui, hanya saja –tulisnya –
apabila pengetahuan itu menyangkut hal-hal berupa atau 
dari himpunan dan bilangannya, maka jangkauan 
pengetahuan itu dinamai Ihsha' dan pelakunya dinamai 
Muhshy. Karena itu "Al-Muhshy" yang bersifat mutlak adalah 
Allah SWT sebab terjangkau oleh-Nya segala sesuatu, 
termasuk dari segi bilangan, jumlahnya serta kadarnya. 
Manusia tidak akan mampu mengetahui sedetail mungkin 
segala sesuatu, kalaupun ada sesuatu yang dapat dipahami 
mengapa ayat yang menggunakan ketika rangkaian huruf 
itu, dikemukakan Alqur'an dalam bentuk negatif, apalagi 
obyek pengetahuan adalah hal-hal yang mustahil dapat 
diketahui secara rinci. Siapa yang dapat  mengetahui secara 
rinci apa yang akan terjadi setiap detik? "Lan Tuhshuhu", 
kamu sekali-kali tidak dapat menghitungnya,tidak dapat 
mengetahui kadar dan peristiwa yang terjadi ketika itu. Siapa 
yang dapat mengetahui berapa banyak nikmat Allah yang 
telah dan akan diperolehnya? "La Tuhshu ha", kamu tidak 
dapat menghitung dan mengetahui rincainnya. 

 
AL-MUBDI-U WA AL-MU'ID 
Yang Maha Memulai dan Mengembalikan 

Kata  Al-mu'id terambil kata akar kata yang 
tersendiri dari huruf-huruf 'a i n,wauw (yang diubah menjadi 
Ya') dan d a l, yang berkisar pada dua makna. 
Pertama,"penduaan sesuatu", dan makna yang kedua "Jenis 
kayu". Dari makna pertama lahir atau makna pengulanan, 
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karena yang diulang telah menjadi dua atau berganda. 
Kedatangan yang disusul dengan kepergian kemudaian 
datang kembali juga dilukiskan dengan "a da ya' u du". 
kebangkitan dihari kemudian, dinamai "ma'ad", karena 
kebangkitan adalah adalah kehidupan kembali. Lebaran 
dinamai "ied" , karena ia kembali setelah pada tahun yang 
lalu datang. 

Dalam alqur'an tidak ditemukan kata "Mubdi-u", 
baik menunjuk kepada Allah maupun selainya,demikian juga 
kata "Mu-'id". Tetapi ditemukan ayat-ayat yang menunjuk 
kepada Allah dengan kedua kata kerja ini, baik dalam 
bentuk pasif maupun aktif dan pada umumnya keduannya 
ditampilkan bersamaan. Alqur'an memerintahkan Nabi 
Muhammad menjawab mereka, "Katanlah: "Jadilah kamu 
sekalian batu dan besi, atau suatu makhluk dari makhluk yang 
tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu".(Q.s. Al-Isra' 17 :98)  

         

          

98. Itulah Balasan bagi mereka, karena Sesungguhnya mereka kafir 
kepada ayat-ayat Kami dan (karena mereka) berkata: "Apakah 
bila Kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang 
hancur, Apakah Kami benar-benar akan dibangkitkan kembali 
sebagai makhluk baru?" 
 

(Q.s. Ar-Rum 30 : 27). 
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27. dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, 
kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan 
menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. dan bagi-
Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah 
yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 

Mari kita dengar uraian Filosof Muslim Alkindy 
tentang kandungan ayat diatas, dengan mengutip dari buku 
penulis "Mujizat Alqur'an". Menurut Alkindy ayat ini 
menegaskan bahwa :  
1) Keberadaan kembali sesuatu setelah kepenuhannya 

adalah bisa/mungkin, karena menghimpaun sesuatu 
yang telah berpisah-pisah atau mengadakan sesuatu 
yang terjadinya belum pernah ada, lebih mudah dari 
pada mewujudkannya pertama kali. 

2) Wujud sesuatu satri sumber yang berlawanan dengannya 
bisa terjadi, sebagaimana terciptanya api dari daun hijau 
(yang mengandung air). 

3) Menciptakan manusia dan menghidupkannya setelah 
kematiannya, tidak lebih sulit dari mencipta Alam raya 
yang sebelumnya tidak pernah ada. 

4) Untuk mencipta dan atau melakukan sesuai, betapapun 
agungnya ciptaan itu, bagi Tuhan tidak diperlukan 
adanya waktu atau materi, berbda dengan manusia. 
Bukankah bila, Dia menhendaki sesuatu Dia hanya 
berfirman "Jadilah, maka terjadilah ia". 

Karena itu jadilah Mubdi' dalam arti memulai 
kehidupan di dunia ini dengan kebaikan, dan jadilah Mu'idu 
dengan mengulang kebaikan itu, hingga waktu kematian. 
Dengan demikian, Insya Allah Anda akan di seru dengan 
firman-Nya: "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas 
lagi diridhainya dan masuklah kedalam surga-Ku" (Q.s. Al-Fajr 
89 : 29-30). Demikian Wa Allah A'lam. 
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AL-MUHYIY WA AL-MUMIT 
Yang Maha Menhidupkan dan Yang Maha Mematikan 

Kata Al-Muhyiy terambil dari kata akar yang terdiri 
dari huruf-huruf ha' dan ya' mempuyai dua makna dasar, 
pertama "antonim mati" dan kedua "malu" 
             Manusia juga diisyaratkan oleh Alqur'an sebagai 
pemberi hidup dalam arti memelihara nyawa seseorang, 
seperti firman-Nya, "Barangsiapa yang menghidupkan 
(memelihara kehidupan sorang manusia semuannya" (Q.s. Al-
Maidah 5 : 32). Manusia juga pemberi hidup dalam arti 
menhidupkan kalbu, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 
seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu 
kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu" (Q.s. Al-
Anfal 8: 24). Atau firman-Nya menyangkut Isa A.s, "Dan 
aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah" (Q.s. Ali-
Imran 3 : 49), Kata, ”menghidupkan " di sini, difahami oleh 
ulama dalam arti mengembalikan nyawa seorang yang telah 
wafat atau dalam arti menhidupkan kalbunya tang gersang 
dengan iman. 

Allah juga yang mengatur turunya hujan guna 
mengairi tanah sehingga ia hidup dengan tumbu-tumbuhan, 
"(Allah) yang menurukan air dari langit menurut kadar (yang 
diperlukan), lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. 
Seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur)" (Q.s. 
Az-Zukhruf 43 : 11).  

           

       

11. dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang 
diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, 
seperti Itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur). 
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"Dan dibumi ini terdapat  bagian-bagian yang 
berdampingan, dan kebun-kebun Anggur, tanaman-tanaman dan 
pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami 
dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian yang lain tentang 
rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir" (Q.s. Ar-Ra'ed 13 : 
4). 

         

        

          

      

4. dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan 
kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang 
bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. 
Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian 
yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. 
 

Allah juga yang melapangkan dada dengan iman, 
hidayat dan semangat sehingga pemiliknya merasa hidup 
dalam bahagia, "Maka apakah orang-orang yang dibukakan 
Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat 
cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)?" 
(Q.s. Az-Zumar 39 : 22). 

            

               



AQIDAH ISLAM: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas

240

22. Maka Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya 
untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari 
Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka 
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya 
untuk mengingat Allah. mereka itu dalam kesesatan yang nyata. 
 

Allah SWT mematikan manusia, agar mereka dapat 
meningkat menuju hidup yang lebih sempurna. 
Kesempurnaan hidup manusia hanya dapat diraihnya 
dengan iman, amal shaleh dan dengan meninggalkan dunia 
ini, serupa dengan anak ayam dalam telur sebelum menetas. 
Kesempurnaan hidup anak ayam adalah dengan 
meninggalkan telur tempat dia tidak bebas bergerak, 
demikian juga manusia. 

Allah mematikan manusia, agar manusia lain dapat 
merasakan nikmatnya hidup. Betapa sempit bumi ini,jika 
semua yang hidup bertahan hidup, dan betapa jenuh 
kehidupan ini, jika usia berlanjut tetapi disertai dengan 
kelemahan, penyakit dan ketiadaaan harapan. Sungguh 
kematian adalah nikmat, apalagi jika disadari bahwa ia 
merupakan pintu menuju kebahagiaan abadi. 

 
AL-HAY 
Yang Maha Hidup 

Dalam Alqur'an kata "hay" , ditemukan sebanyak 19 
kali, lima mensifati manusia dan empat belas dalam konteks 
pembicaraan tentang Allah. Lima diantar 14 ayat ini 
menguraikan sifat Allah seperti fiman-Nya pada ayat Al-
Kursi, delapan berbicara tentang kuasa Allah menberi hidup 
dan mencabut hidup dengan menggunakan kata "Tukhrijul" 
atau "Mukhrij", "Tukhrijul Alhayya Minal Mayyit wa Tukhrijul 
Almayyit Minal hay".Hanya sekali kata ini ditemukan dengan 
menggunakan kata "Kami jadikan", yaitu firman-Nya, "Dan 
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dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup" (Q.s. Al-Anbiya' 
21 : 30). 

         

                

30. dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui 
bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang 
padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air 
Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah 
mereka tiada juga beriman? 
 

Menurut imam Ghazali, al-Hay atau Allah yang 
Maha hidup adalah "Al-fa'al Ad-darrak". Yakni "Maha 
pelaku" lagi "Maha Mengetahui/menyadari". Banyak ulama 
yang menandai hidup makhluk sebagai "Ma' bihil Hissu wal 
haraka", yakni "sesuatu yang manjadikan sesuatu, 
merasa/mengetahui dan bergerak/menggerakkan dirinya 
sendiri,maka ia tidaklah hidup. Pengetahuan atau kesadaran 
adalah menyadari dirinya sendiri. Semakin banyak 
pengetahuan dan kesadaran, dan semakin peka perasaan, 
maka semakin tinggi kualitas hidup. Karena itu hidup 
bertingkat-tingkat. 

Ada hidup duniawi dan ada juga hidup ukhrawi. 
Yang ukhrawi lebih tinggi nilainya dari yang duniawi – bagi 
yang hidup disana-, karena pengetahuan, kesadaran dan 
gerak disana lebih leluasa dari hidup duniawi. Orang-orang 
yang tersiksa di neraka, hidupnya sangat terbatas, bahkan, 
"Mereka tidak mati (sehingga terbebaskan dari siksa), tidak pula 
hidup (dengan kehidupan yang nyaman apalagi berkualitas)" (Q.s. 
Al-Ala 87 : 13). 

           



AQIDAH ISLAM: Pilar Utama Manusia Beramal Ikhlas

242

13. kemudian Dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) 
hidup. 
 

Yang meneladani sifat Allah ini, hendaknya dapat 
hidup langgen dan memberi hidup kepada orang lain. Yang 
meneladani-Nya hendaknya memiliki pengetahuan dan 
kesadaran, bermula dari kesadaran diri, serta memiliki gerak, 
aktivitas yang bermanfaat bagi diri dan makhluk lain serta 
memiliki kepekaan. Bukankah hidup adalah pengetahuan, 
kesadaran dan rasa? 

 
AL-QAYYUM 
Yang Maha Berdiri Sendiri/yang Memenuhi 
Kebutuhan Makhluk 

Alqur'an menggunakan kata "Qayyum" sebanyak tiga 
kali, kesemuannya menunjuk kepada Allah SWT. Yang 
pertama, dalam konteks uraian temtang diri-Nya yaitu pada 
ayat Al-Kursi (Q.s. Al-Baqarah 2 : 255). 

               

            

            

          

              

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 
Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); 
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di 
langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah 
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tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka 
dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari 
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] 
Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat 
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 
 
[161] Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin diartikan 
dengan ilmu Allah dan ada pula yang mengartikan dengan 
kekuasaan-Nya. 
 

Imam Ghazali ketika menguraikan sifat ini, memulai 
penjelasannya dengan membagi segala sesuatu pada dua 
bagian pokok. Pertama adalah sesuatu yang memerlukan 
tempat dan kedua adalah yang tidak memerlukan. Yang 
memerlukan tempat tidak dapat dinamai "Qaim binafsihi" 
(berdiri dengan dirinya sendiri). Sedang yang tidak 
memerlukan tempat – bertingkat-tingkat-, ada yang tidak 
membutuhkan tempat, tetapi masih membutuhkan hal lain 
untuk wujud dan kesinambungannya. Disini walau ia dapat 
dinamai "Qaim binafsihi",tetapi yang demikian belum 
mencapai kesempurnaan, karena dia membutuhkan sesuatu 
yang lain untuk Wujudnya. Allah adalah "Qaim binafsihi" 
secara penuh, karena dia sama sekali tidak membutuhkan 
tempat bahkan tidak membutukan suatu apapun untuk 
kesinambungan wujud-Nya. Kalau yang demikian itu, 
disertai pula dengan pemberian wujud kepada  segala 
sesuatu, pemenuhan kebutuhan mereka secara sempurna 
dan bersinambung, maka disini  Dia dinamai Al-Qayyum 
danitulah Allah SWT. 

Yang meneladani sifat Allah ini,pertama kali 
dituntut untuk tidak menoleh kepada selain Allah dalam 
memenuhi kebutuhannya. Menggunakan apa yang 
dihamparkan Allah di alam raya ini untuk menegakkan 
hidupnya, tanpa mengandalkan kecuali dirinya sendiri. 
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Selanjutnya ia dituntut agar memberikan perhatian penuh 
kepada makhluk-makhluk Allah dan sedapat mungkin 
memenuhi kebutuhan mereka, material dan speritual. 
Demikian Wa Allah A'lam. 

 
AL-WAJID 
Yang Maha Menemukan 

Kata Al-wajid, terambil dari akar kata yang terdiri 
dari huruf-huruf Wauw, jim dan dal, yang maknanya berkisar 
pada"penemuan"  Perasaan yang didapatkan/ditemukan 
didalam hati dinamai "wijdan". Yang 
memenuhi/mendapatkan semua kebutuhannya dinamai 
"Wajid", dari sini kata ini juga dipahami dalam arti kaya. 

Imam Ghazali dan banyak ulama selainnya 
memahami Kata "Al-Wajid" yang merupakan sifat Allah ini 
dalam arti "Yang tidak membutuhkan sesuatu". Sifat ini 
menurut Alghazali adalah antonim dari Al-Faqid yakni "yang 
tidak menemukan". Boleh jadi – menurut Al-ghazali lagi- 
Sesuatu yang tidak menemukan apa yang tidak 
dibutuhkannya demi wujudnya tidak dinamai "Faqid". 
Sebaliknya siapa yang memukan, memperoleh atau 
menyandang sesuatu yang tidak berhubungan dengan zat 
atau kesempurnaan zatnya, maka dia juga tidak  wajar 
menyandang sifat "Wajid" . Pandangan Al-Ghazali ini – 
agaknya – untuk menggarisbawahi kesempurnaan sifat 
Allah, karena sekian banyak banyak hal atau sifat yang 
ditemukan/disandang Allah.Padahal yang tidak disandang 
Allah itu merupakan kesempurnaan bagi makhluk, seperti 
memiliki anak atau pasangan. "Maha tinggi kebesaran Tuhan 
kami, Dia tiadk beristri dan tidak (pula) beranak" (Q.s. Al-jin 72 
: 3). 
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3. dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan Kami, Dia tidak 
beristeri dan tidak (pula) beranak. 
 

Di sini terlihat perbedaan antara "Al-Ghaniy" juga 
"Al-Alim" dengan "Al-Wajid". Sifat "Al-Wajid", bukan 
terbatas pada pengetahuan tentang sesuatu, tidak juga hanya 
ketidakbutuhan, tetapi pengetahuan dan kekayaan yang 
dimiliki mengantarkan kepada langkah-langkah jelas dan 
tegas untuk  memberdayakan siapa yang ditemukan tidak 
berdaya atau untuk mengambil langkah yang tepat terhadap 
yang ditmukan.  

Ayat-ayat yang mengguakan ketiga rangkaian huruf 
diatas, yang pelakunya adalah manusia, dan obyeknya adalah 
Allah, menguatkan penjelasan diatas. Bacalah firman-
firman-Nya berikut ini."Sesungguhnya jikalau mereka ketika 
menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada 
Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka,tentulah 
mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Mah 
penyayang" (Q.s. An-Nisa' 4 : 64). 

            

       

          

64. dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk 
ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika 
Menganiaya dirinya[313] datang kepadamu, lalu memohon ampun 
kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, 
tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang. 
 
[313] Ialah: berhakim kepada selain Nabi Muhammad s.a.w. 
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AL-MAJID 
Yang Maha Mulia 

Kata "Al-Majid" terambil dari akar kata yang terdiri 
dari huruf-huruf mim, jim dan dal. Kata ini seakar dengan 
kata Al-Majid, yang merupakan sifat ke-49 dari rangkaian 
asmaul Husna yang disebut dalam sala satu hadist Nabi Saw 
dan telah dijelaskan sebelum ini. 

Berbeda dengan Al-Majid, kata Al-majid tidak 
ditemukan sekalipun dalam Alqur'an. Ibnu Manzur pakar 
bahasa Arab menguraikan bahwa "Majid" terambil dari kata 
"Majudah, majadatan", dan pelaku atau penyandang sifatnya 
adalah majida. Sedang majid dari kata "majada yamyudu" dan 
pelakunya adalah "Majidun". Namun demikian, keduanya 
mengandung makna yang sama yaitu keindahan perbuatan 
serta keluhuran budi. 

Allah SWT "Majid", karena perbuatan-Nya semua 
indah,agung, lagi Dia Maha Pemurah. Manusia yang 
menyandang sifat ini, tidak akan memperlakukan pihak lain 
secara buruk, tidak juga menegur dengan keras siapa yang 
keliru. Jika manusia demikian, maka betapa pun Allah SWT 
yang menyandang sifat ini. 

Imam Ghazali ketika menjelaskan sifat Allah ini 
meminta pembaca bukunya merujuk kepada uraian tentang 
sifat Majid itu, sambil menjelaskan dalam satu baris bahwa 
Al-Majid mengandung makna penekan lebih banyak dan 
keras (mub a laghah) daripada Al-Majid. 

 
AL-WAHID – AL-AHAD 
Yang Maha Tunggal 

Dalam Alqur'an kata "Wahid" ,terulang sebanyak 30 
kali, 23 kali diantarannya menunjuk kepada Tuhan dan 
tujuh kali selebihnya kepada bermacam hal yaitu makanan, 
salah satu orang tua,saudara, pintu, air, pensina dan 
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kebinasaan. Kata "Wahid" yang menunjuk kepada Allah, 
kebanyakan tidak dirangkaikan dengan sifat-Nya yang lain. 

Ima Ghazali menjelaskan bahwa kata "Wahid" 
berarti sesuatu yang tidak berdiri dari bagian-bagian, dan 
tidak berdua. Allah adalah Wahid dalam arti tidak berdiri 
dari bahagian-bahagian. Dia juga tidak ada duanya. Matahari 
dalam sistem tata surya boleh jadi dapat dikatakan tidak ada 
duanya, tetapi sekali lagi dalam sistem tata surya. Di sisi lain 
matahari terbentuk dari aneka unsur, karena itu, ia tidak 
dinamai Wahid yang sempurna. Demikian lebih kurang Al-
ghazali. Apalagi ternyata banyak sekali matahari-matahari 
lain di alam raya ini-yang teleh dikenal oleh para pakar serta 
jauh lebih besar dan bercahaya dari matahari tata surya kita. 

Kata Ahad dalam surat Al-Ikhlas itu, mengandung 
arti bahwa Allah SWT memiliki safat-sifat tersendiri yang 
tidak dimiliki oleh selain-Nya.Terlepas dari setuju atau tidak 
dengan pembedaan-pembedaan yang dikemukakan diatas, 
namun yang jelas bahwa Allah Maha Esa. Keesaan tiu 
mencakup Keesaan zat, keesaan sifat, Keesaan perbuatan, 
serta Keesaan dalam beribadah kepada-Nya. Ibadah 
beraneka ragam dan bertingat-tingkat. Salah satu ragamnya 
yang paling jelas, adalah amalan tertentu yang ditetapkan 
cara dan atau kadarnya langsung oleh Allah atau melalui 
Rasul-Nya, dan yang secara populer dikenal dengan istilah 
"ibadah mahdhah" /ibadah murni. 

Sayyidina Ali K.w. pernah menyampaikan khutbah 
yang menguraikan sifat-sifat Allah SWT. Berikut penulis 
kutip sekelumit dari khutbah panjang beliau yang  berkaitan 
dengan makna keesaa-Nya, sebagaimana termaktub secara 
lengkap dalam buku "Nahjul Balaghah" (Puncak kefasihan). 

Barang siapa yang mengaitkan Allah dengan berbagai 
kondisi, maka sesungguhnya ia tidak mempercayai Keesaan-
Nya.Yang menyerupakan Dia dengan seuatu , sebenar-Nya tidak 
mengenal-Nya sedikit pun. Siapapun yang  menduga dapat melukis-
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Nya maka bukan Dia  yang ia lukiskan. Orang yang 
menhayalkan-Nya, sebenarny bukan Dia yang ia khayalkan. 

 
AL-SHAMAD 
Yang Maha dibutuhkan 

Kata "Al-shamad", terambil dari kat kerja yang terdiri 
dari huruf-huruf sha, mim,dan dal yang maknanya berkisar 
pada dua hal yaitu tujuan, dan kekukuhan/kepadatan. Ulama-
ulama yang memahami kata "Al-Shamad" dalam pengertian 
"tidak memiliki rongga" mengembangkan arti tersebut agar 
sesuai dengan kebesaran Allah. Mereka berkata,  "Sesuatu 
yang tidak memiliki rongga atau lubang, mengandung arti 
bahwa Dia sedemikian 'Padat' dan atau bahwa dia yang tidak 
mungkin dimasukkan kedalam dirinya sesuatu seperti 
makanan atau minuman tidak juga terpisah atau keluar 
dirnya sesuatu. 

Ada juga yang mengartikan kata tersebut, sebagai 
menunjuk kepada Allah ysng zatnya tidak dapat terbagi. 
Kata mereka, kalau kata "ahad" menunjuk kepada zat Allah 
yang tidak tersusun oleh bagian atau unsur apapun, maka 
kata "Shamad" mengandung arti bahwa dlam Keeasaan-Nya 
itu, zat tersebut tidak dibagi-bagi. 

Syekh Muhamad Abdu ketika menafsirkan kata Al-
Shamad menjelaskan bahwa makhluk yang memiliki 
kemanpuan memilih –seprti manusia-apabila bermaksud 
mendapat sesuatu, mak ia berkewajiban untuk mencari cara 
yang tepat untuk meraih maksud dan harapannya itu sesuai 
dengan apa yang diperintahkan Allah, yakni dengan melihat 
kaitan antara sebab dan akibat. Tetapi pada akhirnya ia 
harus mengembalikan sebab terakhir dari segala sesuatu 
kepada Allah SWT jua. Berkali-kali Alqur'an menegaskan 
betapa Dia selalu menjadi tujuan harapan makhluk-Nya. 

Tang meneladani sifat ini terlebih dahulu dituntuk 
untuk mengarahakan segala asktivitasnya kepada dan demi 
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karena Allah, serta tidak bermohon kecuali kepada-Nya. 
Allah baginya harus menjadi pangkalan tempat bertolak 
serta pelabuhan tempat bersauh. Selanjutnya ia pun 
hendaknya mampu menjadi tumpuan harapan makhluk 
Allah. Betapapun banyaknya yang menuju kepadanya atau 
menjadikannya tumpuan harapan, maka dia harus 
menyambut mereka sambil mengingat pesan Rasul Saw, 
"Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya (semakhluk), Allah 
akan memenuhi pula kebutuhannya" . Sambil mengingat pula 
pesan agama yang seakan ditujukan kepadanya seorang: 
Ketahuilah bahwa  kebutuhan manusia diarahkan kepadamu. Itu 
adalah bukti nikmat-Nya kepadamu, karena itu jangan jemu 
memenuhi kebutuhan mereka, karena bila jemu, maka itu berarti 
Engkau jemu menerima nikmat-Nya". 

 
AL-QADIR  WA AL-MUQTADIR 
Yang Maha Kuasa 

Kata "Muqtadir" walaupun kandungan maknanya 
sejalan dengan ”Qadir", tetapi karena ia memiliki huruf yang 
berlebih dari kata "Qadir", maka para pakar bahasa 
berdasarkan kaedah "penambahan huruf menunjukkan 
penambahan makna" – menyatakan bahwa makna yang 
dikandung oleh kata "Muqtadir"  lebih dalam dan kuat 
dibandingkan dengan kata "Qadir". 

Pakar tafsir Albiqa'iy ketika menafsirkan ayat ini 
menjelaskan bahwa "Muqtadir", bermakna "Dia yang 
memiliki kekuasan menyeluruh yang mencapai batas yang 
tidak mungkin diraih oleh selain Allah SWT". Nama mulia 
ini – tulisnya selanjutnya- memiliki rahasia khusus dalam 
mengatasi orang-orang yang berlaku aniaya. 

Tentu saja kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu 
dan dapat dianugerahkan kepada siapa yang dikehendaki-
Nya. Imam Ghazali menjelaskan kedua sifat Allah ini 
dengan menyatakan bahwa Qudrat (kekuasaan) adalah yang 
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dengannya sesuatu wujud berdasar iradah dan ilmu, serta 
wujudnya (dalam kenyataan) sesuai dengan iradah danilmu 
itu. Tetapi Al-Ghazali mengingatkan bahwa bukanlah syarat 
dari kekuasaan bahwa pemiliknya pasti menghendaki. Allah 
kuasa untuk menghadirkan kiamat sekarang, dan seandainya 
dia menghendakinya, pasti kiamat datang, tetapi karena 
kiamat belum dihadirkannya, maka itu karena Dia belum 
menghendakinya, dan Dia tidak menghendakinya, karena 
sejak semula Dia telah menetapkan waktu kehadirannya. 
Allah Maha kuasa adalah yang menciptakan segala yang 
wujud penciptaan yang dilakukan-Nya sendiri dan tidak 
membutuhkan bantuan selai-Nya. 

Yang meneladani sifat Allah dituntut untuk 
merasakan walau sekelumit dari qudrat Allah itu. Kesadaran 
yang mengantarkan yakin bahwa dia tidak mungkin 
mengalahkan kekuasaan Allah, serta menjadikannya ingat 
bila dia berfikir umtuk menganiaya orang lain bahwa Allah 
dapat mencabut kekuasaan yang dimilikinya dan dapat pula 
menciptakan peluang bagi orang lain meraih kekuasaan 
melebihi yang dimilikinya. Kemudian mengalahkannya. 
Yang meneladani Allah dalam sifat Qadir dan Muqtadir 
dituntut untuk memiliki kekuasaan dan menggunakannya 
menghadapi para pembangkan- dimulai dari hawa nafsunya 
sendiri, bukan untuk menghadapi orang-orang yang taat 
melaksanakan tuntunan-Nya, apalagi yang hidup di dalam 
ketidakberdayaan. 

 
AL-MUQADDIM  WA AL-MUAKHIR 
Yang Mendahulukan dan Yang Mengakhirkan 

Kata "Al-Muakhir", terambil dari akar kata yang 
huruf-hurufnya terdiri dari alif,kha' dan ra' maknanya adalah 
antonim kata yang dijelaskan diatas. Yang menempatkan di 
belakang, baik dalam waktu kedudukan atau tempat, 
dinamai "Muakhir" . Selanjutnya makna-makna di atas 
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berkembang lagi. Siapa yang berada di depan Anda adalah 
dekat kepada Anda, dan berada di belakang, jauh dari Anda, 
maka Almuqaddim adalah yang menepatkan di dekat dan Al-
Muakhir adalah yang menempatkan di belakang atau 
menjauhkan. Demikian juga yang ditempatkan didepandari 
segi waktu dapat berarti "mempercepat" dan antonimnya 
adalah manundah. 

Dalam Alqur'an tidak ditemukan kata "Al-
Muqaddim" dan "Almuakhir", tetapi kata "Qaddama" yang 
menunjuk kepada Allah sebagai pelaku, ditemukan hanya 
sekali yaitu firman-Nya, "Allah berfirman, janganlah kamu 
bertengkar dihadapanku, padahal  Qad Qaddamtu sesungguhnya 
Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu (Q.s. Qaf 50 : 
28). 

             

28. Allah berfirman : "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, 
Padahal Sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman 
kepadamu". 
 

Kata "akhara"  ditemukan sebanyak delapan kali, 
sebagai pernyataan langsung dari Allah selaku pelakunya 
dengan tiga macam obyek, pertama, menundah siksa, kedua, 
menundah sesuatu sampai batas waktu tertentu, seperti 
sampai kiamatdan ketiga tidak menundah kehadiran ajal 
kematian bila telah datang. 

Disamping itu bertebaran ayat-ayat yang 
menggunakan kata "Taqdim" dan atau "ta'khir" yang 
merupakan tuntunan dan peringatan kepada manusia. 
Seperti firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang 
telah dikedepankannya (Qaddamat) untuk hari esok" (Q.s.Al-
Hashr 59 : 18). 
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18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 

(Q.s. Al-Qiyamah 75 : 13). 

           

13. pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah 
dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. 
 

Allah tidak menundah sesuatu kecuali karena dia 
mengandung kebaikan dan hikmah, dan tidak pula 
menpercepatnya kecuali dibalik itu ada kebaikannya.(Q.s. 
Al-Baqarah 2 : 106). 

              

            

106. ayat mana saja[81] yang Kami nasakhkan, atau Kami 
jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih 
baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu 
mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu? 
 
[81] Para mufassirin berlainan Pendapat tentang arti ayat, 
ada yang mengartikan ayat Al Quran, dan ada yang 
mengartikan mukjizat. 
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(Q.s. Yunus 10 : 11).  

         

          

      

11. dan kalau Sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi 
manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, 
pastilah diakhiri umur mereka. Maka Kami biarkan orang-orang 
yang tidak mengharapkan Pertemuan dengan Kami, bergelimangan di 
dalam kesesatan mereka. 
 

Yang meneladani juga dituntut untuk 
mengedepankan dalam arti mendahulukan kepengtingan 
kaum lemah dari kepengtingan diri sendiri. 

 
AL-AWWAL  WA  AL-AKHIR 
Yang Pertama dan yang terakhir 

Keduanya disebutkan secara berurutan, "Huwa Al 
Awwal Wa Al-Akhir, "Dia Yang Pertama dan Dia pula yang 
terakhir (Q.s. Al-Hadid 57 : 3).  

               

3. Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang 
Bathin[1452]; dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. 
 
[1452] Yang dimaksud dengan: yang Awal ialah, yang telah 
ada sebelum segala sesuatu ada, yang akhir ialah yang tetap 
ada setelah segala sesuatu musnah, yang Zhahir ialah, yang 
nyata adanya karena banyak bukti- buktinya dan yang 
Bathin ialah yang tak dapat digambarkan hikmat zat-Nya 
oleh akal. 
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Kata "Awwal" ditemukan sebanyak 23 kali. Hanya 
sekali yang dihiasi dengan alif dan lam yakni yang menunjuk 
kepada Allah SWT, sedang selebihnya berbicara tentang 
beraneka ragam hal seperti penciptaan pertama kali, tempat 
peribadatan pertama buat manusia (Ka'bah), hari pertama 
pembangunan Masjid Quba' dan sebagainya. 

Imam Ghazali menjelaskan bahwa yang "Awwal"  
menjadi awal bila di bandingkan dengan selainya, demikian 
juga yang "Akhir" menjadi akhir saat dibandingkan dengan 
selainnya. Awal dan akhir bertolak belankang, sehingga 
tidak mungkin sesuatu menjadi Awal dan akhir dalam saat 
yang sama jika dibandingkan dengan suatu hal yang sama. 

Pertama yang dituntut dari yang meneladani-Nya 
adalah percaya sepenuhnya bahwa Allah Maha Esa. Dan 
sekali-kali tidak menjadi kafir terhadap-Nya, tidak 
mempersekutukannya, tidak pula membenarkan keyakinan 
yang menyatakan Dia beranak atau diperanakkan. Ini bukan 
karena enggan mengakui adanya anak bagi Tuhan 
seandainya memang benar ada, karena Allah sendiri yang 
memerintahkan, "Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha 
Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang pertama yang 
beribadah kepadanya (memuliakan anak itu)"(Q.s. Az-Zhruf 43 : 
81).  

             

81. Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai 
anak, Maka Akulah (Muhammad) orang yang mula-mula 
memuliakan (anak itu). 
 
 

Yang meneladani-Nya dituntut untuk tampil dengan 
amal-amalnya sehingga menjadi teladan paling awal dalam 
keteguhan iman serta ketulusan Islam disertai dengan 
penyerahan diri secara penuh kepada Allah SWT. 
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AL-ZAHIR  WA  AL- BATHIN 
Yang Maha Nyata dan Maha Tersembunyi 

Kata "Al-Bathin" terambil dari akar kata yang terdiri 
dari huruf-huruf ba',tha' dan nun. Maknanya berkisar pada 
"Sesuatu yang di dalam atau disembuyikan". Kata ini 
seringkali diperhadapkan dengan Az-Zahir. Semua yang 
Zahir buruk, bila berkaitan dengan manusia, kecuali jika 
yang Zahir itu mengikuti tuntunan Ilahi atau merupakan 
nikmat Ilahi. Demikian kesimpulan yang diperoleh setelah 
mengamati ayat-ayat yang mengandung kata "Zahir" . 
Kesimpulan ini juga dapat berlaku terhadap ayat-ayat yang 
menggunakan bentuk jamak yang terulang sebanyak dua 
kali, atau bentuk muannas/feminin yang terulang dua kali. 

Kata "Bathin" hanya terulang dua kali, keduanya 
bergantung dengan "Zahir", satu merupakan sifat Allah – 
yang dihiasi dengan Alif dan lam sekaligus bergandengan 
dengan Al-Zahir – yang satu lainnya juga digandengkan 
dengan "Zahir" dan mensifati dosa, yang telah dikutip 
ayatnya diatas. 

Al-Bathin adalah Dia yang tersembunyi hakekat zat 
dan sifat-Nya, bukan karena tidak mampak, tetapi justru 
karena Dia sedemikian jelas, sehingga mata dan fikiran silau 
bahkan tumpul sehingga tak mampu memendang-Nya. 
Imam Ghazali menulis bahwa ketersembunyian-
Nya.Cahanya-Nya adalah tirai cahaya-Nya, karena semua 
yang melampuai batas akan berakibat sesuatu yang 
bertentangan dengan-Nya. 

Selanjutnya yang meneladani Allah dalam kedua 
sifat ini Al-Zahir Wal Bathin, hendaknya meninggalkan 
segala dosa dan kekejian, baik yang lahir maupun yang 
bathin. Hendaknya ia sadar bahwa mereka yang dilukiskan 
oleh ayat di atas sebagai disiksa dengan mengadakan satu 
pintu buat mereka, "Di sebelah dalamnya ada rahmat dan 
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(zahiruhu) Di sebelah luarnya dari situ ada siksa" (Q.s. Al-
Hadid 57 : 13). 

       

        

          

       

13. pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan 
berkata kepada orang-orang yang beriman: "Tunggulah Kami supaya 
Kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu". dikatakan 
(kepada mereka): "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah 
sendiri cahaya (untukmu)". lalu diadakan di antara mereka dinding 
yang mempunyai pintu. di sebelah dalamnya ada rahmat dan di 
sebelah luarnya dari situ ada siksa. 
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