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BAB 46 

PENGGUNAAN GELAR “QADHI 
QUDHAT”(HAKIMNYA PARA HAKIM) DAN 

SEJENISNYA 

 

Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan Muslim, 

dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: 

 الَِّإ َكاِلَم ، اَلِكاَلْماأَل َكِلى َممََّسَت ٌلُجَر اهلِل َدْنِع ٍماْس َعَنْخَأ نَِّإ ))

 ٍلُجَر ُظَيْغَأ))ويف رواية:  -اهَش اْناَهقال سفيان: مثل َش -(( اهلُل

 (( ُهُثَبْخَأَو ِةاَمَيِقاْل َمْوَي ى اهلِلَلَع

“Sesungguhnya nama (gelar) yang paling hina  di 
sisi Allah  adalah “Rajanya para raja”, tiada raja 
yang memiliki kekuasaan mutlak kecuali Allah” – 
Sufyan(105)  mengemukakan contoh dengan berkata: 

"seperti gelar Syahan Syah" - dan dalam riwayat yang 
lain dikatakan: “Dia adalah orang yang paling 
dimurkai dan paling jahat  di sisi Allah pada hari 
kiamat …” 

 

Kandungan bab ini: 

1. Larangan menggunakan gelar “Rajanya para 

raja”. 

2. Larangan menggunakan gelar lain yang sejenis 
dengan gelar di atas, seperti contoh yang 

dikemukakan oleh Sufyan “Syahan Syah”. 

                                                 
(105) Yakni: Sufyan bin Uyainah. 
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3. Hal itu dilarang, [karena ada penyetaraan 

antara hamba dengan Khaliqnya] meskipun 
hatinya tidak bermaksud demikian. 

4. Larangan ini tidak lain hanyalah  untuk 

mengagungkan Allah . 
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BAB 47 

MEMULIAKAN NAMA-NAMA ALLAH DAN 
MENGGANTI NAMA UNTUK TUJUAN INI 

 

Diriwayatkan dari Abu Syuraih bahwa ia dulu 

diberi kunyah (sebutan, nama panggilan) “Abul 
Hakam”, Maka Nabi  bersabda kepadanya: 

ا ْوُفَلَتا اْخَذِإ ْيِمْوَق نَّ: ِإاَلَق، َفُمْكُحاْل ِهْيَلِإ، َوُمَكَحاْل َوُه اهلَل نَِّإ ))

ا : َماَلَق، َفِنْيَقْيْرَفاْل اَلِك َيِضَر، َفْمُهَنْيَب ُتْمَكَحَف ْيِنْوَتَأ ٍءْيَش ْيِف

، اهلِل ُدْبَع، َوٌمِلْسُم، َوٌحْيَر: ُشُتْل؟ ُقِدَلَواْل َنِم َكا َلَما، َفَذَه َنَسْحَأ

 (( ٍحْيَرُش ْوُبَأ َتْنَأ: َفاَل، َقٌحْيَر: ُشُتْل؟ ُقْمُهُرَبْكَأ ْنَم: َفاَلَق

“Allah  adalah Al Hakam, dan hanya kepada-Nya 
segala permasalahan dimintakan keputusan 

hukumnya”, kemudian ia berkata kepada Nabi : 
“Sesungguhnya kaumku apabila  berselisih pendapat 
dalam suatu masalah mereka mendatangiku, lalu 

aku memberikan keputusan hukum di antara 
mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama 

menerimanya”, maka Nabi bersabda: “Alangkah 
baiknya hal ini, apakah kamu punya anak?” Aku 

menjawab: “Syuraih, Muslim dan Abdullah”, Nabi 
bertanya: “siapa yang tertua di antara mereka? 
“Syuraih” jawabku, Nabi bersabda: “kalau demikian 
kamu Abu Syuraih”. (HR. Abu Daud dan ahli hadits 
lainnya). 
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Kandungan bab ini: 

1. Wajib memuliakan Nama dan Sifat Allah [dan 
dilarang menggunakan nama atau kunyah yang 
ma’nanya sejajar dengan nama Allah] walaupun 

tidak bermaksud demikian. 

2. Dianjurkan mengganti nama yang kurang baik 

untuk memuliakan Nama Allah. 

3. Memilih nama anak yang tertua untuk kunyah 
(nama panggilan). 
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BAB 48 

BERSENDA GURAU DENGAN MENYEBUT NAMA 
ALLAH, ALQUR’AN ATAU RASULULLAH  

 

Firman Allah  : 

                               

                           

“Dan jika kamu tanyakan kepada orang-orang 
munafik (tentang apa yang mereka lakukan) tentulah 
mereka akan menjawab: "sesungguhnya kami 
hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja", 
katakanlah: "apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan 
Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok? Tidak usah 
kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah 
beriman.” (QS. At Taubah: 65 – 66). 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar , Muhammad bin 
Kaab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah, suatu hadits 
dengan rangkuman sebagai berikut:  “Bahwasanya 

ketika dalam peperangan tabuk, ada seseorang yang 
berkata: “Belum pernah kami melihat seperti para 
ahli membaca Alqur’an (qurra’) ini, orang yang lebih 

buncit perutnya, dan lebih dusta mulutnya, dan lebih 
pengecut dalam peperangan”, maksudnya adalah 

Rasulullah  dan para sahabat yang ahli membaca Al 
Qur’an. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya: 
“kau pendusta, kau munafik, aku beritahukan hal ini 

kepada Rasulullah ”, lalu berangkatlah Auf bin 
Malik kepada Rasulullah untuk memberitahukan hal 
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ini kepada beliau, akan tetapi sebelum ia sampai , 

telah turun wahyu kepada beliau.  

Dan ketika orang itu datang kepada Rasulullah , 
beliau sudah beranjak dari tempatnya dan menaiki 

untanya,  maka berkatalah ia kepada Rasulullah: “ya 
Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau 

dan mengobrol sebagaimana obrolan orang yang 
mengadakan perjalanan untuk menghilangkan 
penatnya perjalanan”, kata Ibnu Umar: “sepertinya 

aku melihat orang tadi berpegangan sabuk pelana 
unta Rasulullah, sedang kedua kakinya tersandung-
sandung batu, sambil berkata : “kami hanyalah 

bersenda gurau dan bermain-main saja”, kemudian 
Rasulullah bersabda  kepadanya: 

                  

 “Apakah dengan Allah, ayat-ayat -Nya, dan Rasul-
Nya kamu selalu berolok-olok.” 

Rasulullah  mengatakan seperti itu tanpa 
menoleh, dan tidak bersabda kepadanya lebih dari 

pada itu.  

 

Kandungan bab ini: 

1. Masalah yang sangat penting sekali, bahwa 
orang yang bersenda gurau dengan menyebut 

nama Allah, ayat ayat -Nya dan Rasul-Nya 
adalah kafir. 

2. Ini adalah penafsiran dari ayat di atas, untuk 

orang yang melakukan perbuatan itu, siapapun 
dia. 
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3. Ada perbedaan yang sangat jelas antara 

menghasut dan setia Allah dan Rasul-Nya. [Dan 
melaporkan perbuatan orang-orang fasik 
kepada waliyul amr untuk mencegah mereka, 

tidaklah termasuk perbuatan menghasut tetapi 
termasuk kesetiaan kepada Allah dan kaum 

muslimin seluruhnya]. 

4. Ada perbedaan yang cukup jelas antara sikap 
memaafkan yang dicintai Allah dengan bersikap 

tegas terhadap musuh-musuh Allah. 

5. Tidak setiap permintaan maaf dapat diterima. 

[Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak]. 
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BAB 49 

[MENSYUKURI NI’MAT ALLAH] 

 

Firman Allah  : 

                           

“Dan jika kami melimpahkan kepadanya sesuatu 
rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, 
pastilah dia berkata “ini adalah hakku.” (QS. 
Fushshilat: 50). 

Dalam menafsirkan ayat ini Mujahid mengatakan: 

“ini adalah karena jerih payahku, dan akulah yang 
berhak memilikinya.” 

Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan: “ini adalah 
dari diriku sendiri”. 

 

Firman Allah  : 

                

“(Qarun) berkata: sesungguhnya aku diberi harta 
kekayaan ini, tiada lain karena ilmu yang ada 
padaku.” (QS. Al Qashash: 78). 

Qotadah -dalam menafsirkan ayat ini- 
mengatakan: “Maksudnya: karena ilmu 

pengetahuanku tentang cara cara berusaha”. 

Ahli tafsir lainnya mengatakan: “Karena Allah 
mengetahui bahwa aku orang yang layak menerima 
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harta kekayaan itu”, dan inilah makna yang 

dimaksudkan oleh Mujahid: “aku diberi harta 
kekayaan ini atas kemulianku”. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah  bahwa ia 

mendengar Rasulullah  bersabda: 

 ْنَأ اهلُل اَدَرَأى، َفَمْعَأَو َعَرْقَأَو َصَرْب: َأَلْياِئَرْسِإ ْيِنَب ْنِم ًةَثاَلَث نَِّإ ))

 بَُّحَأ ٍءْيَش يُّ: َأاَلَق، َفَصَرْبى اأَلَتَأا، َفًكَلَم ْمِهْيَلِإ َثَعَب، َفْمُهَيِلَتْبَي

ي ِنَرَذَق ْيِذالَّ ْينَِّع ُبَهْذَي، َوٌنَسَح ٌدْلِج، َوٌنَسَح ٌنْو: َلاَل؟ َقَكْيَلِإ

ا ًنَسا َحًنْوَل َيِطْعُأ، َفُهُرَذَق ُهْنَع َبَهَذ، َفُهَحَسَم: َفاَل، َقِهِب اُسالنَّ

 – ُرَقالَب ْوَأ ُلِب: اإِلاَل؟ َقَكْيَلِإ بَُّحَأ اِلَماْل يَُّأ: َفاَلا، َقًنَسا َحًدْلِجَو

ا، َهْيِف َكَل اهلُل َكاَر: َباَلَق، َفاَءَرْشَع ًةاَقَن َيِطْعُأَف –شك إسحاق 

، ٌنَسَح ٌرْع: َشاَل؟ َقَكْيَلِإ بَُّحَأ ٍءْيَش يُّ: َأاَلَق، َفَعَرْقى اأَلَتَأ: َفاَلَق

، ُهُرَذَق ُهْنَع َبَهَذَف ُهَحَسَم، َفِهِب اُسي النَِّنَرَذَق ْيِذالَّ ْينَِّع ُبَهْذَيَو

 ْوَأ ُرَق: الَباَل؟ َقَكْيَلِإ بَُّحَأ اِلامَل يُّ: َأاَلَقا، َفًنَسا َحًرْعَش َيِطْعُأَو

ى َتَأا، َفَهْيَف َكَل اهلُل َكاَر: َباَل، َقاًلاِمَح ًةَرَقَب َيِطْعُأ، َفُلِباإِل

 ْيِرَصَب يََّلِإ اهلُل دَُّرَي ْن: َأاَل؟ َقَكْيَلِإ بَُّحَأ ٍءْيَش يُّ: َأاَلَقى، َفَمْعاأَل

 اِلامَل يَُّأ: َفاَل، َقُهَرَصَب ِهْيَلِإ اهلُل دََّرَف ُهَحَسَم، َفاَسالنَّ ِهِب ُرِصْبُأَف

 َدَلَوَو اِنَذَه َجَتْنَأا، َفًداِلَو اًةَش َيِطْعُأ، َفُمَن: الَغاَلَق؟ َكْيَلِإ بَُّحَأ

 َنِم اٍدا َوَذَهِلَو ِرَقالَب َنِم اٍدا َوَذَهِل، َوِلِباإِل َنِم اٍدا َوَذَهِل اَنَكا، َفَذَه

 (( ِمَنالَغ
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“Sesungguhnya ada tiga orang dari bani Israil, 
yaitu: penderita penyakit kusta, orang berkepala 
botak, dan orang buta. Kemudian Allah  ingin 
menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada 
mereka seorang malaikat. 

Maka datanglah malaikat itu kepada orang pertama 
yang menderita penyakit kusta dan bertanya 
kepadanya: “Apakah sesuatu yang paling kamu 
inginkan?”, ia menjawab: “Rupa yang bagus, kulit 

yang indah, dan penyakit yang menjijikkan banyak 
orang ini hilang dari diriku”. Maka diusaplah orang 
tersebut, dan hilanglah penyakit itu, serta diberilah ia 
rupa yang bagus, kulit yang indah, kemudian malaikat 
itu bertanya lagi kepadanya: “Lalu kekayaan apa 
yang paling kamu senangi?”, ia menjawab: “onta atau 
sapi”, maka diberilah ia seekor onta yang sedang 
bunting, dan iapun didoakan: “Semoga Allah 
memberikan berkah-Nya kepadamu dengan onta ini.” 

Kemudian Malaikat tadi mendatangi orang 
kepalanya botak, dan bertanya kepadanya: “Apakah 
sesuatu yang paling kamu inginkan?”,  ia menjawab: 
“Rambut yang indah, dan apa yang menjijikkan di 
kepalaku ini hilang”, maka diusaplah kepalanya, dan 
seketika itu hilanglah penyakitnya, serta diberilah ia 
rambut yang indah, kemudian malaikat tadi bertanya 
lagi kepadanya: “Harta apakah yang kamu senangi?”. 
ia menjawab: “sapi atau onta”, maka diberilah ia 
seekor sapi yang sedang bunting, seraya didoakan: 
“Semoga Allah memberkahimu dengan sapi ini.” 

Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang 
buta, dan bertanya kepadanya: “Apakah sesuatu yang 
paling kamu inginkan?”, ia menjawab: "Semoga Allah 
berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku 
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dapat melihat orang”, maka diusaplah wajahnya, dan 
seketika itu dikembalikan oleh Allah penglihatannya, 
kemudian malaikat itu bertanya lagi kepadanya: 
“Harta apakah yang paling kamu senangi?”, ia 
menjawab: “kambing”, maka diberilah ia seekor 
kambing yang sedang bunting. 

Lalu berkembang biaklah onta, sapi dan kambing 
tersebut, sehingga yang pertama memiliki satu 
lembah onta, yang kedua memiliki satu lembah sapi, 

dan yang ketiga memiliki satu lembah kambing. 

Sabda nabi  berikutnya: 

 ِدَق ٌنْيِكْسِم ٌلُج: َراَل، َقِهِتَئْيَهَو ِهِتَرْوُص ْيِف َصَرْبى اأَلَتَأ ُهنَِّإ مَُّث)) 

، َكِب مَُّث اهلِلِب الَِّإ َمْوالَي ْيِل َغاَلَب اَل، َفْيِرَفَس ْيِف اُلَباحِل ْيِب ْتَعَطَقاْن

ا ًرْيِع، َباَلَماْلَو َنَساحَل َدْلاجِلَو َنَساحَل َنْواللَّ اَكَطْعَأ ْيِذالَِّب َكُلَأْسَأ

 ْينَِّأ: َكُهَل اَلَق، َفٌةَرْيِثَك ُقْوُق: احُلاَلَق، َفْيِرَفَس ْيِف ِهِب ُغلََّبَتَأ

  اهلُل اَكَطْعَأا َفًرْيِق، َفاُسالنَّ َكُرِذْقَي َصَرْبَأ ْنُكَت ْمَل! َأَكُفِرْعَأ

 ْن: ِإاَلَق، َفٍراِبَك ْنا َعًراِبَك اَلا امَلَذَه ُتْثِرا َوَمنَِّإ :اَلَق؟ َفاَلامَل

 ْيِف َعَرْقى اأَلَتَأ: َواَل. َقَتْنا ُكى َمَلِإ اهلُل َكَريََّصا َفًباِذَك َتْنُك

ا، َذَه ِهْيَلَع دَّا َرَم َلْثِم ِهْيَلَع دََّرا، َوَذَهِل اَلا َقَم َلْث: ِمُهَل اَلَق، َفِهِتَرْوُص

ى َتَأ: َواَل. َقَتْنا ُكى َمَلِإ اهلُل َكَريََّصا َفًباِذَك َتْنُك ْن: ِإاَلَقَف

 ْيِب ْتَعَطَقاْن ِدَق ٍلْيِبَس ُناْبَو ٌنْيِكْسِم ٌلُج: َراَلَقَف ِهِتَرْوُص ْيى ِفَمْعاأَل

 َكُلَأْس، َأَكِب مَُّث اهلِلِب الَِّإ َمْوالَي ْيِل َغاَلَب اَل، َفْيِرَفَس ْيِف اُلَباحِل

 ُتْنُك ْد: َقاَلَق، َفْيِرَفَس ْيا ِفَهِب ُغلََّبَتَأ اًةَش َكَرَصَب َكْيَلَع دََّر ْيِذالَِّب
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 اَل اهلِلَو، َفَتْئا ِشَم ْعَد، َوَتْئا ِشَم ْذُخ، َفْيِرَصَب يََّلِإ اهلُل دََّرى َفَمْعَأ

 ،ْمُتْيِلُتا اْبَمنَِّإ، َفَكاَلَم ْكِسْم: َأاَلَق، َفِهلَِّل ُهَتْذَخَأ ٍءْيَشِب َمْوَياْل َكُدَهْجَأ

 (( َكْيَباِحى َصَلَع َطِخَسَو َكْنَع اهلُل َيِضَر ْدَقَف

Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang 
yang sebelumnya menderita penyakit kusta, dengan 
menyerupai dirinya di saat ia masih dalam keadaan 
berpenyakit kusta, dan berkata kepadanya: “Aku 
seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku 
(untuk mencari rizki) dalam perjalananku ini, sehingga 
tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini 
kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan 
pertolongan anda. Demi Allah yang telah memberi 
anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan 
kekayaan yang banyak ini, aku minta kepada anda 
satu ekor onta saja untuk bekal meneruskan 
perjalananku”, tetapi permintaan ini ditolak dan 
dijawab: “Hak hak (tanggunganku)  masih banyak”, 
kemudian malaikat tadi berkata kepadanya: 
“Sepertinya aku pernah mengenal anda, bukankah 
anda ini dulu orang yang menderita penyakit lepra, 
yang mana orangpun sangat jijik melihat anda, lagi 
pula anda orang yang miskin, kemudian Allah 
memberikan kepada anda harta kekayaan? Dia malah 
menjawab: “Harta kekayaan ini warisan dari nenek 
moyangku yang mulia lagi terhormat”, maka malaikat 
tadi berkata kepadanya: “jika anda berkata dusta 
niscaya Allah akan mengembalikan anda kepada 
keadaan anda semula”. 

Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang 
sebelumnya berkepala botak, dengan menyerupai 
dirinya di saat masih botak, dan berkata kepadanya 



Kitab Tauhid 215 

sebagaimana ia berkata kepada orang yang pernah 
menderita penyakit lepra, serta ditolaknya pula 
permintaannya sebagaimana ia ditolak oleh orang 
yang pertama. Maka malaikat itu berkata: “jika anda 
berkata bohong niscaya Allah akan mengembalikan 
anda seperti keadaan semula”. 

Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang 
sebelumnya buta, dengan menyerupai keadaannya 
dulu di saat ia masih buta, dan berkata kepadanya: 

“Aku adalah orang yang miskin, yang kehabisan bekal 
dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan 
bagiku (untuk mencari rizki) dalam perjalananku ini, 
sehingga aku tidak dapat lagi meneruskan 
perjalananku hari ini, kecuali dengan pertolongan 
Allah kemudian pertolongan anda. Demi Allah yang 
telah mengembalikan penglihatan anda, aku minta 
seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan 
perjalananku”. Maka orang itu menjawab: “Sungguh 
aku dulunya buta, lalu Allah mengembalikan 
penglihatanku. Maka ambillah apa yang anda sukai, 
dan tinggalkan apa yang tidak anda sukai. Demi 
Allah, saya tidak akan mempersulit anda dengan 
mengembalikan sesuatu yang telah anda ambil karena 
Allah”. Maka malaikat tadi berkata: “Tahanlah harta 
kekayaan anda, karena sesungguhnya engkau ini 
hanya diuji oleh Allah , Allah telah ridha kepada 
anda, dan murka kepada kedua teman anda.” ( HR. 

Bukhari dan Muslim ). 
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Kandungan bab ini: 

1. Penjelasan tentang ayat di atas (106). 

2. Pengertian firman Allah: “… Pastilah ia berkata: 
ini adalah hakku”. 

3. Pengertian firman Allah: “sesungguhnya aku 
diberi kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang 

ada padaku”. 

4. Kisah menarik, sebagaimana yang terkandung 

dalam hadits ini, memuat pelajaran-pelajaran 
yang berharga dalam kehidupan ini. 

 

 

 

 

 

                                                 
(106) Ayat di atas menunjukkan kewajiban mensyukuri ni’mat Allah dan 

mengakui bahwa ni’mat tersebut semata-mata berasal dari Allah, dan 

menunjukkan pula bahwa kata-kata seseorang terhadap ni’mat Allah 

yang dikaruniakan kepadanya: “Ini adalah hak yang patut kuterima, 

karena usahaku” adalah dilarang dan tidak sesuai dengan kesempurnaan 

tauhid. 
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BAB 50 

[NAMA YANG DIPERHAMBAKAN KEPADA SELAIN 
ALLAH] 

 

Firman Allah  : 

                              

    

“Ketika Allah mengaruniakan kepada mereka 
seorang anak laki-laki yang sempurna (wujudnya), 
maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam 
hal (anak) yang dikaruniakan kepada mereka, Maha 
Suci Allah dari perbuatan syirik mereka.” (QS. Al A’raf: 

190). 

Ibnu Hazm berkata: “Para ulama telah sepakat  

mengharamkan setiap nama yang diperhambakan 
kepada selain Allah, seperti: Abdu Umar (hambanya 
umar), Abdul Ka’bah (hambanya Ka’bah) dan yang 

sejenisnya, kecuali Abdul Muthalib. (107)” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas 
 dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan: 

“Setelah Adam menggauli istrinya Hawwa, ia pun 
hamil, lalu iblis mendatangi mereka berdua seraya 

berkata: “Sungguh, aku adalah kawanmu berdua 
yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Demi 

                                                 
(107) Maksudnya: mereka belum sepakat mengharamkan nama Abdul 

Muthalib, karena asal nama ini berhubungan dengan perbudakan. 
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Allah, hendaknya kalian mentaati aku, jika tidak 

maka akan aku jadikan anakmu bertanduk dua 
seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut istrimu 
dengan merobeknya, demi Allah, itu pasti akan ku 

lakukan ”, itu yang dikatakan iblis dalam rangka 
menakut-nakuti mereka berdua, selanjutnya iblis 

berkata: “Namailah anakmu dengan Abdul harits 
(108)”. Tapi keduanya menolak untuk mentaatinya, 
dan ketika bayi itu lahir, ia lahir dalam keadaan mati. 

Kemudian Hawwa hamil lagi, dan datanglah iblis itu 
dengan mengingatkan apa yang pernah dikatakan 
sebelumnya. Karena Adam dan Hawwa cenderung 

lebih mencintai keselamatan anaknya, maka ia 
memberi nama anaknya dengan “Abdul Harits”, dan 

itulah penafsiran firman Allah  : 

             

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula, dengan sanad 
yang shahih, bahwa Qatadah dalam menafsirkan ayat 
ini mengatakan: “Yaitu, menyekutukan Allah dengan 

taat kepada Iblis, bukan dalam beribadah 
kepadanya.” (109). 

                                                 
(108) Al Harits adalah nama Iblis. Dan maksud Iblis adalah menakut-nakuti 

mereka berdua supaya memberi nama tersebut kepada anaknya ialah 

untuk mendapatkan suatu macam bentuk syirik, dan inilah salah satu 

cara Iblis memperdaya musuhnya, kalau dia belum mampu untuk 

menjerumuskan seseorang manusia ke dalam tindakan maksiat yang 

besar akibatnya, akan dimulai untuk menjerumuskannya terlebih dahulu 

dari tindakan maksiat yang ringan atau kecil. 
(109) Maksudnya: mereka tidaklah menyembah Iblis, tetapi mentaati Iblis 

dengan memberi nama Abdul Harits kepada anak mereka, sebagaimana 

yang diminta Iblis. Dan perbuatan ini disebut perbuatan syirik kepada 

Allah. 
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Dan dalam menafsirkan firman Allah: 

         

Artinya: “Jika engkau mengaruniakan anak laki-
laki yang sempurna (wujudnya)” (110), Mujahid 
berkata: “Adam dan Hawwa khawatir kalau anaknya 

lahir tidak dalam wujud manusia”, dan penafsiran 
yang sama diriwayatkannya pula dari Al Hasan (Al 
Basri), Sai'd (Ibnu Jubair) dan yang lainnya. 

 

Kandungan bab ini: 

1. Dilarang memberi nama yang diperhambakan 
kepada selain Allah. 

2. Penjelasan tentang maksud ayat di atas (111). 

3. Kemusyrikan ini [sebagaimana dinyatakan oleh 
ayat ini] disebabkan hanya sekedar pemberian 
nama saja, tanpa bermaksud yang sebenarnya. 

4. Pemberian anak perempuan dengan wujud 
yang sempurna merupakan ni’mat Allah [yang 

wajib disyukuri]. 

5. Ulama Salaf menyebutkan perbedaan antara 
kemusyrikan di dalam taat dan kemusyrikan di 

dalam beribadah. 

                                                 
(110) Surat Al A’raf: 189. 
(111) Ayat ini menunjukkan bahwa anak yang dikaruniakan Allah kepada 

seseorang termasuk ni’mat yang harus disyukuri, dan termasuk 

kesempurnaan rasa syukur kepada-Nya bila diberi nama yang baik, yang 

tidak diperhambakan kepada selain-Nya, karena pemberian nama yang 

diperhambakan kepada selain-Nya adalah syirik. 
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BAB 51 

[MENETAPKAN AL ASMA’ AL HUSNA HANYA 
UNTUK ALLAH DAN TIDAK 
MENYELEWENGKANNYA] 

 

Firman Allah  : 

                          

         

“Hanya milik Allah-lah Al Asma’ Al Husna (nama-
nama yang baik), maka berdoalah kepada-Nya dengan 
menyebut Asma-Nya itu, dan tinggalkanlah orang-
orang yang menyelewengkan Asma-Nya. Mereka nanti 
pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah 
mereka kerjakan. ” (QS. Al A’raf: 180). 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas  

tentang maksud firman Allah: 

             

Artinya: “menyelewengkan Asma-Nya.” ia 
mengatakan, bahwa maksudnya adalah: “berbuat 
syirik (dalam Asma-Nya), yaitu orang-orang yang 

menjadikan Asma-asma Allah untuk berhala mereka, 
seperti nama Al Lata yang berasal dari kata Al Ilah, 

dan Al Uzza dari kata Al Aziz.” 
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Dan diriwayatkan dari Al A’masy (112) dalam 

menafsirkan ayat tersebut ia mengatakan: “Mereka 
memasukkan ke dalam Asma-Nya nama-nama yang 
bukan dari Asma-Nya.” 

 

Kandungan bab ini: 

1. Wajib menetapkan Asma Allah [sesuai dengan 
keagungan dan kemuliaan-Nya]. 

2. Semua Asma Allah adalah husna (Maha Indah). 

3. Diperintahkan untuk berdoa dengan menyebut 
Asma husna-Nya. 

4. Diperintahkan meninggalkan orang-orang yang 

menentang Asma-asma-Nya dan 
menyelewengkannya. 

5. Penjelasan tentang bentuk penyelewengan 
Asma Allah. 

6. Ancaman terhadap orang-orang yang 

menyelewengkan Asma Al Husna Allah dari 
kebenaran. 

 

 

 

 

 

                                                 
(112) Abu Muhammad: Sulaiman bin Mahran Al Asdi, digelari Al A’masy. 

Salah seorang tabi’in ahli tafsir, hadits dan faraidh, dan banyak 

meriwayatkan hadits. dilahirkan th. 61 H (681 M), dan meninggal th. 

147 H (765 M). 
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BAB 52 

LARANGAN MENGUCAPKAN: 

 “AS SALAMU ‘ALALLAH” 

 

Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan Muslim, 
dari Ibnu Abbas  ia berkata:  

 ى اهلِلَلَع ُماَلا: السََّنْل، ُقِةاَلالصَّ ْيِف  يِِّبالنَّ َعا َمنَّا ُكَذا ِإنَُّك)) 

ا ْوُلْوُقَت : اَل  يُِّبالنَّ اَلَق، َفٍناَلُفَو ٍناَلى ُفَلَع ُماَل، السَِّهاِدَبِع ْنِم

 (( ُماَلالسَّ َوُه اهلَل نَِّإ، َفى اهلِلَلَع ُماَلالسَّ

“Ketika kami melakukan shalat bersama Nabi 
Muhammad  kami pernah mengucapkan:                

 السَّاَلُم َعَلى اهلِل ِمْن ِعَباِدِه، السَّاَلُم َعَلى ُفاَلٍن َوُفاَلٍن

 yang artinya: “semoga keselamatan untuk Allah 
dari hamba-hambanya”, dan “ semoga keselamatan 

untuk sifulan dan sifulan”, maka Nabi bersabda: 
“janganlah kamu mengucapkan:  

 السَّاَلُم َعَلى اهلِل

yang artinya “keselamatan semoga untuk Allah”, 
karena sesungguhnya Allah adalah (Maha pemberi 
keselamatan). 
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Kandungan bab ini: 

1. Penjelasan tentang makna Assalam (113). 

2. Assalam merupakan ucapan selamat. 

3. Hal ini tidak sesuai untuk Allah. 

4. Alasannya, [karena As Salam adalah salah satu 
dari Asma’ Allah, Dialah yang memberi 

keselamatan, dan hanya kepada-Nya kita 
memohon keselamatan. 

5. Telah diajarkan kepada para sahabat tentang 
ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah 
(114). 

                                                 
(113) As Salam: salah satu Asma’ Allah, yang artinya: Maha Pemberi 

keselamatan. As Salam berarti juga keselamatan, sebagai doa kepada 

orang yang diberi ucapan selamat. Karena itu tidak boleh dikatakan: “As 

Salamu Alallah”. 
(114) Ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah yaitu: “At Tahiyyatu 

lillah, Washshalawatu Wath thayyibat”. 
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BAB 53 

BERDOA DENGAN UCAPAN: “YA ALLAH 
AMPUNILAH AKU JIKA ENGKAU MENGHENDAKI” 

 

Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan Muslim, 
dari Abu Hurairah , bahwa Rasulullah  bersabda: 

 ْنِإ ْيِنْمَحاْر مَُّه، اللََّتْئِش ْنِإ ْيِل ْرِفاْغ مَُّه: اللَّْمُكُدَحَأ ْلُقَي اَل ))

 (( ُهَل َهِرْكُم اَل اهلَل نَِّإَف َةَلَأْسامَل ْمِزْعَي، ِلَتْئِش

“Janganlah ada seseorang di antara kalian yang 
berdo’a dengan ucapan: “Ya Allah, Ampunilah aku jika 
Engkau menghendaki”, atau berdo’a: “Ya Allah, 
rahmatilah aku jika Engkau menghendaki”, tetapi 
hendaklah meminta dengan mantap, karena 
sesungguhnya Allah  tidak ada sesuatupun yang 

memaksa-Nya untuk berbuat sesuatu”. 

Dan dalam riwayat Muslim, disebutkan: 

 (( اُهَطْعَأ ٌءْيَش ُهُماَظَعَتَي اَل اهلَل نَِّإَف َةَبْغالرَّ ْمِظْعُيْلَو ))

“Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar, 
karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat bagi-
Nya sesuatu yang Ia berikan”. 

Kandungan bab ini: 

1. Larangan mengucapkan kata: “jika engkau 

menghendaki” dalam berdoa. 

2. Karena [ucapan ini menunjukkan seakan-akan 

Allah merasa keberatan dalam mengabulkan 
permintaan hamba-Nya, atau merasa terpaksa 
untuk memenuhi permohonan hamba-Nya]. 
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3. Diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam 

berdoa. 

4. Diperintahkan untuk membesarkan harapan 
dalam berdoa. 

5. Karena [Allah Maha Kaya, Maha luas karunia-
Nya, dan Maha Kuasa untuk berbuat apa saja 

yang dikehendaki-Nya]. 
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BAB 54  

LARANGAN MENGUCAPKAN: “ABDI 
ATAU AMATI (HAMBAKU)” 

 

Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan Muslim, 

dari Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: 

 ْيِديِّ: َسْلُقَيْل، َوَكبََّر ْئضِّ، َوَكبََّر ْمِعْط: َأْمُكُدَحَأ ْلُقَي اَل ))

 ْياِتَتَفاي َوَت:  َفْلُقَيْل، َوْيِتَمَأَو ْيِدْب: َعْمُكُدَحَأ ْلُقَي اَلي، َواَلْوَمَو

 (( ْيِماَلُغَو

“Janganlah salah seorang di antara kalian berkata: 
(kepada hamba sahaya atau pelayannya): “Hidangkan 
makanan untuk gustimu, dan ambilkan air wudhu 
untuk gustimu”, dan hendaknya pelayan itu 
mengatakan: “tuanku, majikanku”; dan janganlah 
salah seorang di antara kalian berkata: (kepada 
budaknya): “hamba laki-lakiku, dan hamba 
perempuanku”, dan hendaknya ia berkata: “bujangku, 
gadisku, dan anakku”. 

 

Kandungan bab ini: 

1. Larangan mengatakan “Abdi atau Amati”, yang 

berarti hambaku. 

2. Larangan bagi seorang hamba sahaya untuk 

memanggil majikannya dengan ucapan: “Rabbi” 
yang berarti: “gusti pangeranku”, dan larangan 
bagi seorang majikan mengatakan kepada 
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hamba sahayanya atau pelayannya “َأْطِعْم َربََّك” 

yang artinya: “hidangkan makanan untuk gusti 
pangeranmu”. 

3. Dianjurkan kepada majikan atau tuan untuk 
memanggil pelayan atau hamba sahayanya 

dengan ucapan “fataya” (bujangku), fatati 
(gadisku), dan ghulami (anakku). 

4. Dan dianjurkan kepada pelayan atau hamba 
sahaya untuk memanggil tuan atau majikannya 
dengan panggilan “sayyidi” (tuanku) atau 

“maulaya" (majikanku). 

5. Tujuan dari anjuran di atas untuk 

mengamalkan tauhid dengan semurni-
murninya, sampai dalam hal ucapan. 
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BAB 55 

LARANGAN MENOLAK PERMINTAAN ORANG YANG 
MENYEBUT NAMA ALLAH 

 

Ibnu Umar  menuturkan bahwa Rasulullah  

bersabda: 

 ْنَم، َوُهْوُذْيِعَأَف اهلِلِب اَذَعَتاْس ِنَم، َوُهْوُطْعَأَف اهلِلِب َلَأَس ْنَم ))

 ْمَل ْنِإ، َفُهْوُئاِفَكا َفًفْوُرْعَم ْمُكْيَلَإ َعَنَص ْنَم، َوُهْوُبْيِجَأَف ْماُكَعَد

 (( ُهْوُمُتْأاَفَك ْدَق ْمُكنَّا َأْوَرى َتتََّح ُها َلْوُعاْدَف ُهَنْوُئاِفَكا ُتا َمْوُدِجَت

“Barangsiapa yang meminta dengan menyebut 
nama Allah, maka berilah; barangsiapa yang meminta 
perlindungan dengan menyebut nama Allah maka 
lindungilah; barangsiapa yang mengundangmu maka 
penuhilah undangannya; dan barangsiapa yang 
berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan 
itu (dengan sebanding atau lebih baik), dan jika 
engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas 
kebaikannya, maka doakan ia, sampai engkau merasa 
yakin bahwa engkau telah membalas kebaikannya.” 
(HR. Abu Daud, dan Nasai dengan sanad yang 
shahih). 

 

Kandungan bab ini: 

1. Perintah untuk mengabulkan permintaan orang 
yang memintanya dengan menyebut nama 
Allah [demi memuliakan dan mengagungkan 

Allah]. 
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2. Perintah untuk melindungi orang yang 

meminta perlindungan dengan menyebut nama 
Allah.  

3. Anjuran untuk memenuhi undangan [saudara 

seiman]. 

4. Perintah untuk membalas kebaikan [dengan 

balasan sebanding atau lebih baik darinya]. 

5. Dalam keadaan tidak mampu untuk membalas 
kebaikan seseorang, dianjurkan untuk 

mendoakannya. 

6. Rasulullah  menganjurkan untuk 
mendoakannya dengan sungguh-sungguh, 

sampai ia merasa yakin bahwa anda telah 
membalas kebaikannya. 
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BAB 56  

MEMOHON SESUATU DENGAN 
MENYEBUT NAMA ALLAH  

 

Jabir  menuturkan bahwa Rasulullah  

bersabda: 

 (( ُةنَّاجَل الَِّإ اهلِل ِهْجَوِب ُلَأْسُي اَل ))

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

Kandungan bab ini: 

1. Larangan memohon sesuatu dengan menyebut 
nama Allah kecuali apabila yang dimohon itu 
adalah surga. [Hal ini, demi mengagungkan 

Allah serta memuliakan Asma dan Sifat-Nya. 

2. Menetapkan kebenaran adanya Wajah bagi 

Allah  (sesuai dengan keagungan dan 
kemuliaan-Nya). 
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BAB 57 

UCAPAN “SEANDAINYA” 

 

Firman Allah  : 

                                 

                             

                   

“Mereka (orang-orang munafik) mengatakan: 
"seandainya kita memiliki sesuatu (hak campur 
tangan) dalam urusan ini, niscaya (kita tak akan 
terkalahkan) dan tidak ada yang terbunuh di antara 
kita di sini (perang Uhud). Katakanlah: "Kalaupun 
kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang 
telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) 
ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah (berbuat 
demikian) untuk menguji (keimanan) yang ada dalam 
dadamu, dan membuktikan (niat) yang ada dalam 
hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi segala hati.” 
(QS. Ali Imran: 154). 

                     

               

“Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-
saudaranya dan mereka takut pergi berperang: 
"seandainya mereka mengikuti kita tentulah mereka 
sudah terbunuh. Katakanlah: "Tolaklah kematian itu 
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dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. 

Ali Imran: 168). 

Diriwayatkan dalam shahih Muslim dari Abu 

Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: 

 ٌءْيَش َكاَبَصَأ ْنِإ، َوْزَجْعَت اَلَو اهلِلِب ْنِعَتاْسَو َكُعَفْنا َيى َمَلَع ْصِراْح)) 

 اهلُل َردَّ: َقْلُق ْنِكَلا، َوَذَكا َوَذَك اَنَكَل ُتْلَعَف ْينَِّأ ْو: َلْلُقَت اَلَف

 (( اِنَطْيالشَّ َلَمَع ُحَتْفَت ْوَل نَِّإ، َفَلَعَف اَءا َشَمَو

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

 

Kandungan bab ini: 

1. Penjelasan tentang ayat dalam surat Ali Imran 
(115). 

                                                 
(115) Kedua ayat di atas menunjukkan adanya larangan untuk mengucapkan 

kata “seandainya” atau “andaikata” dalam hal-hal yang telah ditakdirkan 

oleh Allah terjadi, dan ucapan demikian termasuk sifat-sifat orang 

munafik; juga menunjukkan bahwa konsekwensi iman ialah pasrah dan 

ridha kepada takdir Allah, serta rasa khawatir seseorang tidak akan dapat 

menyelamatkan dirinya dari takdir tersebut. 
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2. Larangan mengucapkan kata “andaikata” atau 

“seandainya” apabila mendapat suatu musibah 
atau kegagalan. 

3. Alasannya, karena kata tersebut (seandainya 

/andaikata) akan membuka pintu perbuatan 
syetan. 

4. Petunjuk Rasulullah  [ketika menjumpai 
suatu kegagalan atau mendapat suatu 
musibah] supaya mengucapkan ucapan yang 

baik [dan bersabar serta mengimani bahwa apa 
yang terjadi adalah takdir Allah]. 

5. Perintah untuk bersungguh-sungguh dalam 

mencari segala yang bermanfaat [untuk di 
dunia dan di akhirat] dengan senantiasa 

memohon pertolongan Allah. 

6. Larangan bersikap sebaliknya, yaitu bersikap 
lemah. 
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BAB 58  

LARANGAN MENCACI MAKI ANGIN 

 

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab , bahwa 

Rasulullah  bersabda: 

  (( اْوُلْوُقَف َنْوُهَرْكا َتَم ْمُتْيَأا َرَذِإ، َوَحْيالرِّ اْوبُُّسَت اَل ))

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

ا َم ِرْيَخَوا، َهْيا ِفَم ِرْيَخ، َوِحْيالرِّ ِهِذَه ِرْيَخ ْنِم َكُلَأْسا َننَِّإ مَُّهاللَّ ))

 ْتَرِما ُأَم رَِّشا، َوَهْيا ِفَم رَِّش، َوِحْيالرِّ ِهِذَه رَِّش ْنِم َكِب ُذْوُعَن، َوْتَرِمُأ

 (( ِهِب

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-
Mu kebaikan angin ini, dan kebaikan apa yang ada di 
dalamnya, dan kebaikan yang untuknya Kau 
perintahkan ia, dan kami berlindung kepada-Mu dari 
keburukan angin ini, dan keburukan yang ada di 
dalamnya, dan keburukan yang untuknya Kau 
perintahkan ia. ” (HR. Turmudzi, dan hadits ini ia 

nyatakan shahih). 

 

Kandungan bab ini: 

1. Larangan mencaci maki angin. 

2. Petunjuk Rasulullah  untuk mengucapkan 

doa, apabila manusia melihat sesuatu yang 
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tidak menyenangkan [ketika angin sedang 

bertiup kencang]. 

3. Pemberitahuan Rasulullah  bahwa angin 
mendapat perintah dari Allah. [Oleh karena itu, 

mencaci maki angin berarti mencaci maki 
Allah, Tuhan Yang menciptakan dan 

memerintahkan-nya].  

4. Angin yang bertiup itu kadang diperintah 
untuk suatu kebaikan, dan kadang diperintah 

untuk suatu keburukan. 
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BAB 59 

[LARANGAN BERPRASANGKA BURUK TERHADAP 
ALLAH] 

 

Firman Allah  : 

                           

               

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

                              

                                

        

“Dan supaya dia mengadzab orang-orang munafik 
laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, dan 
orang-orang Musyrik laki laki dan orang-orang musyrik 
perempuan yang mereka itu berprasangka buruk 
terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran 
(keburukan) yang amat buruk, dan Allah memurkai 
dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka 
neraka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) itulah 
seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. Al Fath: 6). 
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Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat yang 

pertama mengatakan: “Prasangka di sini maksudnya 
adalah bahwa Allah  tidak akan memberikan 
pertolongan-Nya (kemenangan) kepada Rasul-Nya, 

dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap.” 

Dan ditafsirkan pula: “bahwa apa yang menimpa 

beliau bukanlah dengan takdir (ketentuan) dan 
hikmah (kebijaksanaan) Allah.” 

Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga 

penafsiran: 

Pertama : mengingkari adanya hikmah Allah. 

Kedua : mengingkari takdir-Nya. 

Ketiga : mengingkari bahwa agama yang dibawa 
Rasulullah  akan disempurnakan dan 

dimenangkan Allah atas semua agama. 

Inilah prasangka buruk yang dilakukan oleh 
orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang 

terdapat dalam surat Al Fath. 

Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, 

karena prasangka yang demikian tidak layak untuk 
Allah , tidak patut terhadap  keagungan dan 
kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaan-

Nya, Puji-Nya, dan janji-Nya yang pasti benar. 

Oleh karena itu, barangsiapa yang berprasangka 
bahwa Allah  akan memenangkan kebatilan atas 

kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran; 
atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan 

karena Qadha dan takdir Allah; atau mengingkari 
adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdir-
Nya, yang dengan hikmah-Nya Allah berhak untuk 

dipuji; bahkan mengira bahwa yang terjadi hanya 
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sekedar kehendak-Nya saja tanpa ada hikmah-Nya, 

maka inilah prasangka orang orang kafir, yang mana 
bagi mereka inilah Neraka “Wail”. 

Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka 
buruk kepada Allah , baik dalam hal yang 
berkenaan dengan diri mereka sendiri, ataupun 

dalam hal yang berkenaan dengan  orang lain, 
bahkan tidak ada  orang yang selamat dari prasangka 
buruk ini, kecuali orang yang benar-benar mengenal 

Allah, Asma dan sifat-Nya, dan mengenal kepastian 
adanya hikmah dan keharusan adanya puji bagi-Nya 

sebagai konsekwensinya. 

Maka orang yang berakal dan yang cinta kepada 
dirinya sendiri, hendaklah memperhatikan masalah 

ini, dan bertaubatlah kepada Allah, serta memohon 
maghfirah-Nya atas prasangka buruk yang 
dilakukannya terhadap Allah . 

Apabila anda selidiki, siapapun orangnya pasti 
akan anda dapati pada dirinya sikap menyangkal dan 

mencemoohkan takdir Allah, dengan mengatakan hal 
tersebut semestinya begini dan begitu, ada yang 
sedikit sangkalannya dan ada juga yang banyak. Dan 

silahkan periksalah diri anda sendiri, apakah anda 
bebas dari sikap tersebut? 

 اًياِجَن َكاَلَخِإ اَل ْينِِّإَف الَّْإَو   ٍةَمْيِظَع ْيِذ ْنِم ُجْنا َتَهْنِم ُجْنَت ْنَإَف

“Jika anda selamat (selamat) dari sikap tersebut, 
maka anda selamat dari malapetaka yang besar, 
jika tidak, sungguh aku kira anda tidak akan 
selamat.” 
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Kandungan bab ini: 

1. Penjelasan tentang ayat dalam surat Ali Imran 
(116). 

2. Penjelasan tentang ayat dalam surat Al Fath 
(117) . 

3. Disebutkan bahwa prasangka buruk itu banyak 

sekali macamnya. 

4. Penjelasan bahwa tidak ada yang bisa selamat 
dari prasangka buruk ini kecuali orang yang 

mengenal Asma’ dan sifat Allah, serta mengenal 
dirinya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(116) Ayat pertama menunjukkan bahwa barangsiapa yang berprasangka 

bahwa Allah akan memberikan kemenangan yang terus-menerus kepada 

kebatilan, disertai dengan lenyapnya kebenaran, maka dia telah 

berprasangka yang tidak benar kepada Allah dan prasangka ini adalah 

prasangka orang-orang Jahiliyah; menunjukkan pula bahwa segala 

sesuatu itu ada di Tangan Allah, terjadi dengan qadha dan qadar-Nya 

serta pasti ada hikmah-Nya; dan menunjukkan bahwa berbaik sangka 

kepada Allah adalah termasuk kewajiban tauhid. 
(117) Ayat kedua menunjukkan kewajiban berbaik sangka kepada Allah dan 

larangan berprasangka buruk kepada-Nya; dan menunjukkan bahwa 

prasangka buruk kepada Allah adalah perbuatan orang-orang munafik 

dan musyrik yang mendapat ancaman siksa yang sangat keras. 
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BAB 60 

MENGINGKARI QADAR (KETENTUAN 
ALLAH TA’ALA) 

 

Ibnu Umar  berkata: “Demi Allah yang jiwa Ibnu 
Umar berada di tangan-Nya, seandainya  salah 

seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu 
dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan 
menerimanya, sebelum ia beriman kepada qadar 

(ketentuan Allah)”, dan Ibnu Umar membaca sabda 
Rasulullah  : 

 ِراآلِخ ِمْوالَيَو ِهِلُسُرَو ِهِبُتُكَو ِهِتَكِئاَلَمَو اهلِلِب َنِمْؤُت ْنَأ اُنَمْياإِل)) 

 (( ِهرَِّشَو ِهِرْيَخ ِرَدَقاْلِب َنِمْؤُتَو

“Iman yaitu hendaklah engkau beriman kepada 
Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-
rasul-Nya, hari akhir, dan beriman kepada Qadar baik 
dan buruknya.” (HR. Muslim). 

Diriwayatkan bahwa Ubadah Ibnu Shamit  
berkata kepada anaknya: “Hai anakku, sungguh 

kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman 
sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah 
ditakdirkan menimpa dirimu pasti tidak akan 

meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak 
menimpa dirimu pasti tidak akan menimpamu, aku 

telah mendengar Rasulullah  bersabda: 

ا اَذَمَو بِّ: َراَلَق، َفْبُت: اْكُهَل اَلَق, َفَمَلَقاْل اهلُل َقَلا َخَم َلوََّأ نَِّإ ))

 (( ُةاَعالسَّ َمْوُقى َتتََّح  ٍءْيَش لُِّك َرْياِدَقَم ْبُت: اْكاَل؟ َقُبُتْكَأ
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“Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah 
adalah Qalam, kemudian Allah berfirman kepadanya: 
“tulislah”, maka Qalam itu menjawab: "Ya Tuhanku, 
apa yang mesti aku tulis? Allah berfirman: “Tulislah 
ketentuan segala sesuatu sampai datang hari kiamat.” 

Hai anakku, aku juga telah mendengar Rasulullah 

 bersabda:  

 (( ْينِِّم َسْيَلا َفَذَه ِرْيى َغَلَع اَتَم ْنَم ))

“Barangsiapa yang meninggal dunia tidak dalam 
keyakinan seperti ini, maka ia tidak tergolong 
ummatku”. 

Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan: 

َك )) ِإنَّ َأوََّل َما َخَلَق اهلُل اْلَقَلَم, َفَقاَل َلُه: اْكُتْب، َفَجَرى ِفْي ِتْل

 السَّاَعِة ِبَما ُهَو َكاِئٌن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ((

“Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah 
 adalah Qalam, kemudian Allah berfirman 
kepadanya: “tulislah! Maka ditulislah apa yang terjadi 
sampai hari kiamat”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahb bahwa Rasulullah  

bersabda: 

 (( اِرالنَِّب اهلُل ُهَقَرْحَأ ِهرَِّشَو ِهِرْيَخ ِرَدَقاْلِب ْنِمْؤُي ْمَل ْنَمَف ))

“Maka barangsiapa yang tidak beriman kepada 

qadar (ketentuan Allah) baik dan buruknya, maka 
Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka”. 
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Diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan(118), dari 

Ibnu Dailami ia berkata: “Aku datang kepada Ubay 
bin Kaab, kemudian aku katakan kepadanya: "Ada 
sesuatu keraguan dalam hatiku tentang masalah 

qadar, maka ceritakanlah  kepadaku tentang suatu 
hadits, dengan harapan semoga Allah  

menghilangkan keraguan itu dari hatiku”, maka ia 
berkata:  

 ِرَدَقاْلِب َنِمْؤى ُتتََّح َكْنِم اهلُل ُهَلِبا َقا َمًبَهَذ ٍدُحُأ ِلَبَج َلْثِم َتْقَفْنَأ ْوَل ))

 ْنُكَي ْمَل َكَأَطْخا َأَم، َوَكـَئِطْخُيِل ْنُكَي ْمَل َكاَبَصا َأَم نََّأ َمَلْعَتَو

 (( اِرنَّال ِلْهَأ ْنِم َتْنُكا َلَذَه ِرْيى َغَلَع تَِّم ْوَل، َوَكَبْيِصُيِل

“Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar 
gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu, 
sebelum kamu beriman kepada qadar, dan kamu 
meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai 
dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah 
ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan 
menimpamu, dan jika kamu mati tidak dalam 
keyakinan seperti ini, pasti kamu menjadi penghuni  
neraka". 

Kata Ibnu Dailami selanjutnya: “Lalu aku 
mendatangi Abdullah bin Mas’ud, Hudzaifah bin 

Yaman dan Zaid bin Tsabit, semuanya mengucapkan 
kepadaku hadits yang sama dengan sabda Nabi 

Muhammad  di atas.” (HR. Al Hakim dan dinyatakan 
shahih). 

                                                 
(118) Musnad di sini maksudnya adalah kitab koleksi hadits yang disusun oleh 

Imam Ahmad. Dan sunan maksudnya ialah kitab koleksi hadits yang 

disusun oleh Abu dawud dan Ibnu majah. 
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Kandungan bab ini: 

1. Keterangan tentang kewajiban beriman kepada 
qadar. 

2. Keterangan tentang cara beriman kepada 

qadar. 

3. Amal Ibadah seseorang sia-sia, jika tidak 

beriman kepada qadar. 

4. Disebutkan bahwa seseorang tidak akan 
merasakan iman sebelum ia beriman kepada 

qadar. 

5. Penjelasan bahwa makhluk pertama yang 
diciptakan Allah yaitu Qalam. 

6. Diberitahukan dalam hadits bahwa –dengan 
perintah dari Allah- menulis ketentuan-

ketentuan sampai hari kiamat. 

7. Rasulullah  menyatakan bahwa dirinya lepas 
dari orang yang tidak beriman kepada qadar. 

8. Tradisi para ulama salaf dalam menghilangkan 
keraguan, yaitu dengan bertanya kepada 

ulama. 

9. Dan para ulama salaf memberikan jawaban 
yang dapat menghilangkan keraguannya 

tersebut, dengan hanya menuturkan hadits 
dari Rasulullah. 
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BAB 61 

“MUSHAWWIR”                                                    
[PARA PENGGAMBAR MAKHLUK YANG 

BERNYAWA] 

 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari 

Abu Hurairah  bahwa Rasulullah  bersabda: 

، ًةرَّا َذْوُقُلْخَيْلَف ْيِقْلَخَك ُقُلْخَي َبَهَذ ْنمَِّم ُمَلْظَأ ْنَم: َو اهلُل اَلَق ))

 (( ًةَرْيِعا َشْوُقُلْخَيِل ْو، َأًةبَّا َحْوُقُلْخْيِل ْوَأ

“Allah  berfirman: “Dan tiada seseorang yang 
lebih dzalim dari pada orang yang bermaksud 
menciptakan ciptaan seperti ciptaan-Ku, oleh karena 
itu. Maka cobalah mereka menciptakan seekor semut 
kecil, atau sebutir biji-bijian, atau sebutir biji gandum.” 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari 
Aisyah, radhiallahuanha bahwa Rasulullah  

bersabda: 

 (( اهلِل ِقْلَخِب َنْوُئاِهَضُي َنْيِذالَّ ِةاَمَيِقاْل َمْوا َياًبَذَع اِسالنَّ دَُّشَأ ))

“Manusia yang paling pedih siksanya pada hari 
kiamat adalah orang-orang yang membuat 
penyerupaan dengan makhluk Allah ”. 

Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim dari 

Ibnu Abbas  bahwa ia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah  bersabda: 

 ُبذََّعس ُيْفا َنَهَروََّص ٍةَرْوُص لُِّكِب ُهَل ُلَعْج، ُياِري النَِّف ٍروَِّصُم لُُّك ))

 (( َمنََّهَج ْيا ِفَهِب
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“Setiap mushawwir (perupa) berada di dalam 
neraka, dan setiap rupaka yang dibuatnya diberi 
nafas untuk menyiksa dirinya dalam neraka 
Jahannam”. 

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari 
Ibnu Abbas  dalam hadits yang marfu’, Rasulullah  

bersabda: 

 َسْيَل، َوَحْوا الرَُّهْيِف َخُفْنَي ْنَأ َفلِّا ُكَيْنالدُّ يِف ًةَرْوُص َروََّص ْنَم ))

 (( ٍخاِفَنِب

“Barangsiapa yang membuat rupaka di dunia, 
maka kelak (pada hari kiamat) ia akan dibebani untuk 
meniupkan ruh ke dalam rupaka yang dibuatnya, 
namun ia tidak bisa meniupkannya”. 

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Al Hayyaj, ia 

berkata: sesungguhnya Ali bin Abi Thalib  berkata 
kepadaku: 

 الَِّإ ًةَرْوُص َعَدَت اَل ْنَأ  اهلِل ُلْوُسَر ِهْيَلَع ْيِنَثَعا َبى َمَلَع َكُثَعْبَأ اَلَأ ))

 (( ُهَتْيوََّس الَّا ِإًفِرْشا ُمًرْبَق اَلا َوَهَتْسَمَط

“Maukah kamu aku utus untuk suatu tugas 
sebagaimana Rasulullah  mengutusku untuk tugas 
tersebut? Yaitu: janganlah kamu biarkan ada sebuah 
rupaka tanpa kamu musnahkan, dan janganlah kamu 
biarkan ada sebuah kuburan yang menonjol kecuali 
kamu ratakan.” 
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Kandungan bab ini: 

1. Ancaman berat bagi para perupa makhluk yang 
bernyawa. 

2. Hal itu disebabkan karena tidak berlaku sopan 

santun kepada Allah , sebagaimana firman 
Allah : “Dan Tiada seseorang yang lebih 
dzalim dari pada orang yang menciptakan 
ciptaan seperti ciptaan-Ku”. 

3. Firman Allah: “Maka cobalah mereka ciptakan 
seekor semut kecil, atau sebutir biji-bijian, atau 
sebutir biji gandum.” Menunjukkan kekuasaan 

Allah, dan kelemahan manusia. 

4. Ditegaskan dalam hadits bahwa para perupa 

adalah manusia yang paling pedih siksanya. 

5. Allah akan membuat ruh untuk setiap rupaka 
yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut 

dalam neraka Jahannam. 

6. Perupa akan dibebani untuk meniupkan ruh ke 
dalam rupaka yang dibuatnya. 

7. Perintah untuk memusnahkan rupaka apabila 
menjumpainya. 
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BAB 62 

LARANGAN BANYAK BERSUMPAH 

 

Firman Allah  : 

            

 “Dan jagalah sumpahmu.” (QS. Al Maidah: 89). 

Abu Hurairah  berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah  bersabda: 

 (( ِبْسَكْلِل ٌةَقَحْمَم ِةَعْللسَِّل ٌةَقَفْنَم ُفْلاحِل ))

“Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan 
namun dapat menghapus keberkahan usaha.” (HR. 

Bukhari dan Muslim). 

Diriwayatkan dari Salman  bahwa Rasulullah  

bersabda: 

؛ أشيمط ٌمْيِلَأ اٌبَذَع ْمُهَلَو ْمِهْيكَِّزُي اَلَو اهلُل ُمُهُملَِّكُي اَل ٌةَثاَلَث ))

 الَِّإ ْيِرَتْشَي اَل ُهَتاَعَضِب اهلَل َلَعَج ٌلُجَر، َوٌرِبْكَتْسُم ٌلاِئَع، َواٍنَز

  (( ِهِنْيِمَيِب الَِّإ ُعْيِبَي اَلَو ِهِنْيِمَيِب

“Tiga orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan 
tidak disucikan oleh Allah (pada hari kiamat), dan 
mereka menerima adzab yang pedih, yaitu:  orang 
yang sudah beruban (tua) yang berzina, orang miskin 
yang sombong, dan orang yang menjadikan Allah 
sebagai barang dagangannya, ia tidak membeli atau 
menjual kecuali dengan bersumpah.” (HR. Thabrani 
dengan sanad yang shahih). 
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Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dan Muslim 

dari Imran bin Husain  ia berkata: Rasulullah  
bersabda: 

قال  (( ْمُهَنْوُلَي َنْيِذالَّ مَُّث ْمُهَنْوُلَي َنْيِذالَّ مَّ، ُثْيِنْرَق ْيِتمَُّأ ُرْيَخ ))

 نَِّإ مَُّث ))؟ ثًااَلَث ْوَأ ِنْيَترََّم ُهَنْرَق َدْعَب َرَكَذَأ ْيِرْدَأ اَلعمران: َف

، َنْوُنَمَتْؤُي اَلَو َنْوُنْوُخَي، َوَنْوُدَهْشَتْسُي اَلَو َنْوُدَهْشَي ٌمْوَق ْمُكَدْعَب

  (( ُنِمم السَِّهْيِف ُرَهْظَيَو َنْوُفْوُي اَلَو َنْوُرُذْنَيَو

“Sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup 
pada masaku, kemudian generasi berikutnya, 
kemudian generasi berikutnya lagi” – Imran berkata: 
“Aku tidak ingat lagi apakah Rasulullah  

menyebutkan generasi setelah masa beliau dua kali 
atau tiga?” – “Kemudian akan ada setelah masa 
kalian orang-orang yang memberikan kesaksian 
sebelum ia diminta, mereka berkhianat dan tidak 
dapat dipercaya, mereka bernadzar tapi tidak 
memenuhi nadzarnya, dan badan mereka tampak 
gemuk-gemuk”. 

Diriwayatkan pula dalam shahih Bukhari dan 

Muslim, dari Ibnu Mas’ud  bahwa Nabi Muhammad 
 bersabda: 

 ُءْيِجَي مَّ، ُثْمُهَنْوُلَي َنْيِذالَّ مَُّث ْمُهَنْوُلَي َنْيِذالَّ مَّ، ُثْيِنْرَق اِسالنَّ ُرْيَخ ))

 (( ُهَتاَدَهَش ُهُنْيِمَيَو ُهَنْيِمَي ْمِهِدَحَأ ُةاَدَهَش ُقِبْسَت ٌمْوَق

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup 
pada masaku, kemudian generasi yang datang 
berikutnya, kemudian generasi yang datang 
berikutnya lagi, kemudian akan datang orang-orang 



Kitab Tauhid 249 

dimana di antara mereka kesaksiannya mendahului 
sumpahnya, dan sumpahnya mendahului 
kesaksiannya.” 

Ibrahim (An Nakhai) berkata: “Mereka memukuli 

kami karena kesaksian atau sumpah (yang kami 
lakukan) ketika kami masih kecil”. 

Kandungan bab ini: 

1. Adanya wasiat dari Allah untuk menjaga 
sumpah. 

2. Penjelasan Rasulullah  bahwa sumpah itu 
dapat melariskan barang dagangan, tapi ia juga 
dapat menghapus keberkahan usaha itu. 

3. Ancaman berat bagi orang yang selalu 
bersumpah, baik ketika menjual atau membeli. 

4. Peringatan bahwa dosa itu bisa menjadi besar 
walaupun faktor yang mendorong untuk 
melakukannya itu kecil (119). 

5. Larangan dan celaan bagi orang yang 
bersumpah tanpa diminta. 

6. Pujian Rasulullah untuk ketiga generasi atau 
keempat generasi (sebagaimana tersebut dalam 
suatu hadits), dan memberitakan apa yang 

akan terjadi selanjutnya. 

7. Larangan dan celaan bagi orang yang 
memberikan kesaksian tanpa diminta. 

                                                 
(119) Seperti orang yang sudah beruban (tua) yang berzina, atau orang melarat 

yang congkak, semestinya mereka tidak melakukan perbuatan dosa ini, 

karena faktor yang mendorong mereka untuk berbuat demikian adalah 

lemah atau kecil. 
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8. Orang-orang salaf (terdahulu) memukul anak-

anak kecil karena memberikan kesaksian atau 
bersumpah (120). 

                                                 
(120) Hal tersebut dilakukan oleh orang-orang salaf untuk mendidik anak-anak 

agar tidak gampang bersaksi dan menyatakan sumpah, yang akhirnya 

akan menjadi suatu kebiasaan; kalau sudah menjadi kebiasaan, dengan 

ringan ia akan bersaksi atau bersumpah sampai dalam masalah yang 

tidak patut baginya untuk bersumpah. Dan banyak bersumpah itu 

dilarang, karena perbuatan ini menunjukkan suatu sikap meremehkan 

dan tidak mengagungkan nama Allah. 
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BAB 63 

PERJANJIAN DENGAN ALLAH DAN NABINYA 

 

Firman Allah  : 

                        

                     

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila 
kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan 
sumpah-sumpah (mu) itu sesudah mengukuhkannya, 
sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 
(terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. An Nahl: 

91). 

Buraidah  berkata: “Apabila Rasulullah  

mengangkat komandan pasukan perang atau 
batalyon, beliau menyampaikan pesan kepadanya 
agar selalu bertakwa kepada Allah, dan berlaku baik 

kepada kaum muslimin yang bersamanya, kemudian 
beliau bersabda: 

 اَلا َوْوُز، اْغاهلِلِب َرَفَك ْنا َمْوُلاِت، َقاهلِل ِلْيِبي َسِف اهلِل ِماْسا ِبْوُزاْغ ))

 َكوَُّدَع َتْيِقا َلَذِإا، َوًدْيِلا َوْوُلُتْقَت اَلا، َوْوُلثَِّمُت اَلا، َوْوُرِدْغَت اَلا، َوْولُُّغَت

ا َم نَُّهُتيََّأَف – ٍلاَلِخ ْوَأ – اٍلَصِخ ِثاَلى َثَلِإ ْمُهُعاْدَف َنْيِكِرْشامُل َنِم

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

ى َلِإ ْمُهُعاْد مَّ، ُثْمُهْنِم ْلَباْقَف َكْواُبَجَأ ْنِإ، َفِماَلْسى اإِلَلِإ ْمُهُعاْد مَُّث ))

 َكِلا َذْوُلَعَف ْنِإ ْمُهنََّأ ْمُهْرِبْخَأ، َوَنْيِراِجَهامُل اِرى َدَلِإ ْمِهاِرَد ْنِم ِلوَُّحالتَّ

  (( َنْيِراِجَهامُلى َلا َعَم ْمِهْيَلَع، َوَنْيِراِجَهُمْلا ِلَم ْمُهَلَف

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

 اِبَرْعَأَك َنْوُنْوُكَي ْمُهنََّأ ْمُهْرِبْخَأا َفَهْنا ِمْوُلوََّحَتَي ْنا َأْوَبَأ ْنِإَف)) 

 ْيِف ْمُهَل ُنْوُكَي اَلى، َواَلَعَت اهلِل ُمْكُح ْمِهْيَلي َعِرْجَي َنْيِمِلْسامُل

 (( َنْيِمِلْسامُل َعا َمْوُداِهَجُي ْنَأ الَِّإ ٌءْيَش ِءْيَفاْلَو ِةَمْيِنالَغ

Tetapi, jika mereka menolak untuk berhijrah dari 
daerah mereka, maka beritahu mereka, bahwa mereka 
akan mendapat perlakuan seperti orang-orang badui 
dari kalangan Islam, berlaku bagi mereka hukum 
Allah, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian dari 
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hasil rampasan perang dan fai, kecuali jika mereka 
mau bergabung untuk berjihad dijalan Allah bersama 
orang-orang Islam. 

 ْمُهْنِم ْلَباْقَف َكْواُبَجَأ ْمُه ْنِإ، َفَةَيْزاجِل ْمُهْلَأاْسا َفْوَبَأ ْمُه ْنِإَف ))

 (( ْمُهْلاِتَقَو اهلِلِب ْنِعَتاْسا َفْوَبَأ ْمُه ْنِإ، َفْمُهْنَع فَُّكَو

Dan jika mereka menolak hal tersebut, maka 
mintalah dari mereka jizyah (121), kalau mereka 
menerima maka terimalah dan hentikan penyerangan 
terhadap mereka. Tetapi jika semua itu ditolak maka 
mohonlah  pertolongan kepada  Allah dan perangilah 
mereka. 

 َةمَِّذَو اهلِل َةمَِّذ ْمُهَل َلَعْجَت ْنَأ َكْواُدَرَأَف ٍنْصِح َلْهَأ َتْراَصا َحَذِإَو)) 

 َكَتمَِّذ ْمُهَل ْلَعاْج ْنِكَل، َوِهيِِّبَن َةمَِّذَو اهلِل َةمَِّذ ْمُهَل ْلَعْجَت اَل، َفِهيِِّبَن

 َنَوْهَأ ْمُكاِبَحْصَأ َةمَِّذَو ْمُكَمَما ِذْوُرُفْخَت ْنَأ ْمُكنَِّإَف َكاِبَحْصَأ َةمَِّذَو

  (( ِهيِِّبَن َةمَِّذَو اهلِل َةمَّا ِذْوُرُفْخَت ْنَأ ْنِم

Dan jika kamu telah mengepung kubu pertahanan 

mereka, kemudian mereka menghendaki darimu agar 
kamu membuat untuk mereka perjanjian Allah dan 
Rasul-Nya, maka janganlah kamu buatkan untuk 
mereka perjanjian Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi 
buatlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan 
perjanjian sahabat-sahabatmu, karena sesungguhnya 
melanggar perjanjianmu sendiri dan sahabat-

                                                 
(121)  Jizyah adalah uang yang diambil dari orang-orang kafir sebagai tanda 

ketundukan mereka kepada negara Islam dan sebagai ganti perlindungan 

Negara Islam atas jiwa dan harta mereka. 
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sahabatmu itu lebih ringan resikonya dari pada 
melanggar perjanjian Allah dan Rasul-Nya. 

، اهلِل ِمْكى ُحَلَع ْمُهَلـِزْنُت ْنَأ َكْواُدَرَأَف ٍنْصِح َلْهَأ َتْراَصا َحَذِإَو)) 

 اَل َكنَِّإَف َكِمْكى ُحَلَع ْمُهْلِزْنَأ ْنِكَل، َواهلِل ِمْكى ُحَلَع ْمُهْلـِزْنُت اَلَف

 (( ؟ اَل ْمَأ اهلِل َمْكُح ْمِهْيِف ُبْيِصُتي َأِرْدَت

Dan jika kamu telah mengepung kubu pertahanan 
musuhmu, kemudian mereka menghendaki agar kamu 
mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka 
janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar 
hukum Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar 
hukum yang kamu ijtihadkan, karena sesungguhnya 
kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu  sesuai 
dengan hukum Allah atau tidak.” (HR. Muslim). 

 

Kandungan bab ini: 

1. Perbedaan antara perjanjian Allah dan 

perjanjian Nabi-Nya dengan perjanjian kaum 
muslimin. 

2. Petunjuk Rasulullah  untuk memilih salah 

satu pilihan yang paling ringan resikonya dari 
dua pilihan yang ada. 

3. Etika dalam berjihad, yaitu supaya menyeru 

dengan mengucapkan: “bismillah fi sabilillah”. 

4. Perintah untuk memerangi orang-orang yang 

kafir kepada Allah. 

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

orang kafir. 
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6. Perbedaan antara hukum Allah dan hukum 

hasil ijtihad para ulama. 

7. Disyariatkan bagi seorang komandan dalam 
kondisi yang diperlukan seperti yang tersebut 

dalam hadits, untuk berijtihad dalam 
menentukan hukum tertentu, walaupun ia 

tidak tahu apakah ijtihadnya sesuai dengan 
hukum Allah atau tidak? 
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BAB 64  

LARANGAN BERSUMPAH MENDAHULUI 
ALLAH 

 

Jundub bin Abdullah  berkata: Rasulullah  

bersabda: 

 ْيِذا الََّذ ْن: َم اهلُل اَلَق، َفٍناَلُفِل اهلُل ُرِفْغَي اَل اهلِل: َوٌلُجَر اَلَق ))

 (( َكَلَمَع ُتْطَبْحَأَو ُهَل ُتْرَفَغ دَْْق ْينِّ؟ ِإٍناَلُفِل َرِفْغَأ اَل ْنَأ يََّلى َعلََّأَتَي

“Ada seorang laki-laki berkata: “Demi Allah, Allah 
tidak akan mengampuni si fulan, maka Allah  

berfirman: “siapa yang bersumpah mendahului-Ku, 
bahwa aku tidak mengampuni sifulan? Sungguh Aku 
telah mengampuni-Nya dan Aku telah menghapuskan 
amalmu.” (HR. Muslim). 

Dan disebutkan dalam hadits riwayat Abi Hurairah 

 bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah 
orang yang ahli ibadah. Abu Hurairah berkata: “Ia 
telah mengucapkan suatu ucapan yang 

menghancurkan dunia dan akhiratnya.” (HR. Ahmad 
dan Abu Dawud) 

 

Kandungan bab ini: 

1. Peringatan untuk tidak bersumpah mendahului 

Allah. 

2. Hadits di atas menunjukkan bahwa neraka itu 
lebih dekat kepada seseorang dari pada tali 

sendal jepitnya. 
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3. Begitu juga surga. 

4. Buktinya adalah apa yang telah dikatakan oleh 
Abu Hurairah di atas: “Ia telah mengucapkan 
perkataan yang membinasakan dunia dan 

akhiratnya.” 

5. Kadang-kadang seseorang mendapatkan 

ampunan dari Allah disebabkan karena adanya 
sesuatu yang ia benci. 
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BAB 65 

LARANGAN MENJADIKAN ALLAH SEBAGAI 
PERANTARA KEPADA MAKHLUKNYA 

 

Diriwayatkan dari Jubair bin Muth’im  bahwa 
ada seorang badui datang kepada Rasulullah  

dengan mengatakan: “Ya Rasulullah, orang-orang 
pada kehabisan tenaga, anak istri kelaparan, dan 
harta benda pada musnah, maka mintalah siraman 

hujan untuk kami kapada Rabbmu, sungguh kami 
menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu, dan 
kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah”. 

Maka Nabi bersabda: 

 ْيِف َكِلَذ َفِرى ُعتََّح ُحبَِّسُي اَلا َزَم، َفاهلِل اَنَحْب، ُساهلِل اَنَحْبُس ))

 ُمَظْعَأ اهلِل َنْأَش نَّ؟ ِإا اهلُلي َمِرْدَت! َأَكَحْي: َواَلَق مَّ، ُثِهاِبَحْصَأ ِهْوُجُو

 .ِثْيِداحَل َرَكَذَو (( ٍدَحى َأَلَع اهلِلِب ُعَفْشَتْسُي اَل ُهنَّ، ِإَكِلَذ ْنِم

“Maha suci Allah, maha suci Allah” – beliau masih 

terus bertasbih sampai nampak pada wajah para 
sahabat (perasaan takut akan kemarahan beliau), 

kemudian beliau bersabda: “Kasihanilah dirimu, 
tahukah kalian siapa Allah itu? Sungguh kedudukan 
Allah  itu jauh lebih Agung dari pada yang demikian 
itu, sesungguhnya tidak dibenarkan Allah dijadikan 
sebagai perantara kepada siapapun dari makhluk-

Nya.” (HR. Abu Daud). 

Kandungan bab ini: 

1. Rasulullah  mengingkari seseorang yang 
mengatakan:“Kami menjadikan Allah sebagai 
perantara kepadamu.” 
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2. Rasulullah  marah sekali ketika mendengar 

ucapan ini, dan bertasbih berkali-kali, sehingga 
para sahabat merasa takut. 

3. Rasulullah  tidak mengingkari ucapan badui 

“kami menjadikanmu sebagai perantara kepada 
Allah”. 

4. Penjelasan tentang makna sabda Rasul 
“Subhanallah” [yang artinya:  Maha Suci Allah]. 

5. Kaum muslimin menjadikan Rasulullah sebagai 

perantara [pada masa hidupnya] untuk 
memohon [kepada Allah ] siraman hujan. 
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BAB 66  

UPAYA RASULULLAH  DALAM MENJAGA 
KEMURNIAN TAUHID, DAN MENUTUP SEMUA 

JALAN YANG MENUJU KEPADA KEMUSYRIKAN 

 

Abdullah bin Asy Syikhkhir  berkata: “Ketika aku 
ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir 
menemui Rasulullah , kami berkata: 

ا َنُلَضْفَأا: َوَنْلى، ُقاَلَعَتَو َكاَرَبَت اهلُل ُديِّ: السَّـاَلَقا، َفَنُديَِّس َتْنَأ ))

 اَلَو ْمُكِلْوَق ِضْعَب ْوَأ ْمُكِلْوَقا ِبْوُلْو: ُقاَلَق، َفاًلْوا ُطَنُمَظْعَأ, َواًلْضَف

 (( اُنَطْيالشَّ ْمُكنََّيِرْجَتْسَي

“Engkau adalah sayyiduna (tuan kami), maka 
beliau bersabda:” Sayyid (Tuan) yang sebenarnya 
adalah Allah ”, kemudian kami berkata: ‘Engkau 
adalah yang paling utama dan paling agung 

kebaikannya di antara kita. Beliau bersabda: 
“Ucapkanlah semua atau sebagaian kata-kata yang 
wajar bagi kalian, dan janganlah kalian terseret oleh 
syetan.” (HR. Abu Daud dengan sanad yang shahih). 

Dikatakan oleh Anas bin Malik  bahwa ada 

sebagian orang berkata: 

: اَلَقا، َفَنِديَِّس ُناْبا َوَنُديَِّسا، َوَنِرْيَخ ُناْبا َوَنَرْيا َخ، َياهلِل َلْوُسا َرَي)) 

ا َن، َأاُنَطْيالشَّ ْمُكنََّيِوْهَتْسَي اَلَو ْمُكِلْوَقا ِبْوُلْو، ُقاُسا النََّهيُّا َأَي
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 ْيِتَلـِزْنَم َقْوَف ْيِنْوُعَفْرَت ْنَأ بُِّحا ُأ، َماهلِل ُلْوُسَرَو اهلِل ُدْب، َعٌدمََّحُم

 (( . اهلُل ْيِنَلَزْنَأ ْيِتالَّ

“Ya Rasulullah, wahai orang yang paling baik di 
antara kami, dan putra orang yang terbaik di antara 

kami, wahai tuan kami dan putra tuan kami”, maka 
Rasulullah  bersabda: “Saudara-saudara sekalian! 
Ucapkanlah kata-kata yang wajar saja bagi kamu 
sekalian, dan janganlah sekali-kali kalian terbujuk 
oleh syetan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah 
dan utusan-Nya, aku tidak senang kalian 
mengagungkanku melebihi kedudukanku yang telah 
diberikan Allah kepadaku.” (HR. An Nasai dengan 
sanad yang jayyid). 

 

Kandungan bab ini: 

1. Peringatan kepada para sahabat agar tidak 

bersikap berlebih-lebihan terhadap beliau (122). 

2. Orang yang dipanggil dengan panggilan 
“Engkau adalah tuan kami” hendaknya ia 

menjawab: “Tuan yang sebenarnya adalah 
Allah. 

3. Rasulullah  memperingatkan kepada para 
sahabat agar tidak terseret dan terbujuk oleh 
syetan, padahal mereka tidak mengatakan 

kecuali yang sebenarnya. 

                                                 
(122) Bab ini menunjukkan bahwa tauhid tidak akan sempurna dan murni, 

kecuali dengan menghindarkan diri dari setiap ucapan yang menjurus 

kepada perlakuan yang berlebih-lebihan terhadap makhluk, karena 

dikhawatirkan akan menyeret ke dalam kemusyrikan. 
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4. Rasulullah  (tidak menginginkan sanjungan 

dari para sahabat yang melampaui kedudukan 
yang sebenarnya), dengan sabdanya: “Aku tidak 
senang kamu sekalian mengangkatku melebihi 

kedudukan (yang sebenarnya) yang telah 
diberikan kepadaku oleh Allah .” 
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BAB 67  

[KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH ] 

 

Firman Allah : 

                        

                          

“Dan mereka (orang-orang musyrik) tidak 
mengagung-agungkan Allah dengan pengagungan 
yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya 
dalam genggaman-Nya pada hari kiamat, dan semua 
langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha Suci 
dan Maha Tinggi Allah dari segala perbuatan syirik 
mereka.” (QS. Az zumar: 67). 

Ibnu Mas’ud  berkata: “Salah seorang pendeta 

Yahudi datang kepada Rasulullah  seraya berkata:  

، ٍعَبْصى ِإَلَع اِتَوَمالسَّ ُلَعْجَي اهلَل نََّأ ُدِجا َننَّ، ِإُدمََّحا ُمَي)) 

، ٍعَبْصى ِإَلَع اَءامَل، َوٍعَبْصى ِإَلَع َرَجالشَّ، َوٍعَبْصى ِإَلَع َنْيِضَراأَلَو

، ُكِلَما اْلَن: َأُلْوُقَي، َفٍعَبْصى ِإَلَع ِقْلَخاْل َراِئَس، َوٍعَبْصى ِإَلى َعَرالثََّو

 : َأَرَق مَّ، َثِرْباحَل ِلْوَقا ِلًقْيِدْصَت ُهُذاِجَوَن ْتَدى َبتََّح  يُِّبالنَّ َكِحَضَف

“Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati 
(dalam kitab suci kami) bahwa Allah akan 
meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di 

atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu 
jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari, kemudian 
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Allah berfirman: “Akulah Penguasa (raja)”, maka 

Rasulullah  tertawa sampai nampak gigi geraham 
beliau, karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi 
itu, kemudian beliau membacakan firman Allah: 

                          

“Dan mereka (orang-orang musyrik) tidak 
mengagung-agungkan Allah dengan pengagungan 
yang sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya 

dalam genggaman-Nya pada hari kiamat.” (QS. Az 
Zumar: 67). 

Dan dalam riwayat Imam Muslim terdapat 

tambahan:  

ا َن، َأُكِلَما اْلَن: َأُلْوُقَيَف نَُّهزُُّهَي مَّ، ُثٍعُبْصى ُأَلَع َرَجالشََّو اَلَبِجاْلَو)) 

 (( اهلُل

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

Dan dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan: 

َساِئَر )) َيْجَعُل السََّمَواِت َعَلى ِإْصَبٍع، َوامَلاَء َوالثََّرى َعَلى ِإْصَبٍع َو

 اْلَخْلِق َعَلى ِإْصَبٍع ((

“Allah letakkan semua langit di atas satu jari, air 

serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di 
atas satu jari.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar  
bahwa Rasulullah  bersabda: 
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 مَّى، ُثَنْمالُي ِهِدَيِب نَُّهُذُخْأَي مَُّث ِةاَمَيِقاْل َمْوَي اِتَوَمالسَّ ي اهلُلِوْطَي)) 

ي ِوْطَي مَُّث ؟َنْوُربَِّكَتامُل َنْي؟ َأَنْواُربَّاجَل َنْي، َأُكِلَما اْلَن: َأُلْوُقَي

 َنْي، َأُكِلَما اْلَن: َأُلْوُقَي مَّ، ُثِهاِلَمِشِب نَُّهُذُخْأَي مَّ، ُثَعْبالسَّ َنْيِضَراأَل

 ((؟ َنْوُربَِّكَتامُل َنْي؟ َأَنْواُربَّاجَل

“Allah akan menggulung seluruh lapisan langit 
pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanan-

Nya, dan berfirman: “Akulah penguasa, mana orang-
orang yang berlaku lalim? Mana orang-orang yang 
sombong? Kemudian Allah menggulung ketujuh lapis 
bumi, lalu diambil dengan tangan kiri-Nya dan 
berfirman: “Aku lah Penguasa, mana orang-orang yang 
berlaku lalim? Mana orang-orang yang sombong? 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas , ia berkata: 

 الَِّإ ِنَمْحالرَّ فَِّك ْيِف ُعْبالسَّ َنْوُضَراأَلَو ُعْبالسَّ اُتَوَمسَّا الَم ))

 (( ْمُكِدَحَأ ِدَي ْيَف ٍةَلَدْرَخَك

“Tidaklah langit tujuh dan bumi tujuh di Telapak 
Tangan Allah Ar Rahman, kecuali bagaikan sebutir biji 
sawi diletakkan di telapak tangan seseorang di antara 
kalian.” 

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

bersabda: 

 ْيِف ْتَيِقْلُأ ٍةَعْبَس َماِهَرَدَك الَِّإ يِِّسْرالُك ْيِف ُعْبالسَّ اُتَوَما السََّم ))

 (( ٍسْرِت
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“Ketujuh langit berada di Kursi, tiada lain hanyalah 
bagaikan tujuh keping Dirham yang diletakkan di atas 
perisai.” 

Kemudian Ibnu Jarir berkata: “Dan Abu Dzar  

berkata: "Aku mendengar Rasulullah  bersabda: 

 ْيَرْهَظ َنْيَب ْتَيِقْلُأ ٍدْيِدَح ْنِم ٍةَقْلَحَك الَِّإ ِشْرالَع ْيِف يُِّسْرا الُكَم ))

 (( ِضْراأَل َنِم ٍةاَلَف

“Kursi yang berada di Arsy tiada lain hanyalah 
bagaikan sebuah gelang besi yang dibuang ditengah 
tengah padang pasir.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud  bahwa ia 

berkata:  

 اٍءَمَس لُِّك َنْيَب، َواٍمَع ِةاَئِمُسْما َخيَهِلَت ْيِتالَّا َوَيْنالدُّ اِءَمالسَّ َنْيَب ))

 ِةاَئِمُسْمَخ يِِّسْرُكاْلَو ِةَعاِبالسَّ اِءَمالسَّ َنْيَب، َواٍمَع ِةاَئِمُسْمَخ اٍءَمَسَو

، اِءامَل َقْوَف ُشْرَعاْل، َواٍمَع ِةاَئِمُسْمَخ اِءَماْلَو يِِّسْرُكاْل َنْيَب، َواٍمَع

 (( ْمُكاِلَمْعَأ ْنِم ٌءْيَش ِهْيَلى َعَفْخَي ، اَلِشْرَعاْل َقْوَف اهلُلَو

“Antara langit yang paling bawah dengan yang 
berikutnya jaraknya 500 tahun, dan antara setiap 
langit jaraknya 500 tahun, antara langit yang ketujuh 
dan Kursi jaraknya 500 tahun, antara Kursi dan 
samudra air jaraknya 500 tahun, sedang Arsy itu 
berada di atas samudra air itu, dan Allah  berada di 
atas Arsy, tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun 
dari perbuatan kalian.” (HR. Ibnu Mahdi dari Hamad 

bin Salamah, dari Aisyah, dari Zarr, dari Abdullah bin 
Mas’ud). 
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Atsar ini diriwayatkan dari berbagai macam jalur 

sanad, demikian yang dikatakan oleh imam Ad 
Dzahabi. 

Al Abbas bin Abdul Muthalib  berkata: 

Rasulullah  bersabda: 

, ُمَلْعَأ ُهُلْوُسَرَو ا: اهلُلَنْل؟ ُقِضْراأَلَو اِءَمالسَّ َنْيَب ْمَك َنْوُرْدَت ْلَه ))

 اٍءَمى َسَلِإ اٍءَمَس لُِّك ْنِم، َوٍةَنَس ِةاَئِمُسْمَخ ُةَرْيِسا َمَمُهَنْي: َباَلَق

، ٍةَنَس ِةاَئِمُسْمَخ ُةَرْيِسَم اٍءَمَس لُِّك ُفْثَك، َوٍةَنَس ِةاَئِمُسْمَخ ُةَرْيِسَم

 َنْيا َبَمَك ُهاَلْعَأَو ِهِلَفْسَأ َنْيَب ٌرْحَب ِشْرَعاْلَو ِةَعاِبالسَّ اِءَمالسَّ َنْيَبَو

 ْنِم ٌءْيَش ِهْيَلى َعَفْخَي َسْيَل، َوَكِلَذ َقْوَف  اهلُل، َوِضْراأَلَو اِءَمالسَّ

 (( َمآَد ْيِنَب اِلَمْعَأ

“Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan 
bum? Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahui”,  beliau bersabda: “Antara langit 
dan bumi itu jaraknya perjalanan 500 tahun, dan 
antara langit yang satu dengan yang lain jaraknya 
perjalanan 500 tahun, sedangkan tebalnya setiap 
langit adalah  perjalanan 500 tahun, antara langit 
yang ketujuh dengan Arsy ada samudra, dan antara 
dasar samudra dengan permukaannya seperti jarak 
antara langit dengan bumi, dan Allah  di atas itu 
semua, dan tiada yang tersembunyi bagi-Nya sesuatu 
apapun dari perbuatan anak Adam.” ( HR. Abu Daud 
dan ahli hadits yang lain). 

 

 

 



Kitab Tauhid 268 

Kandungan bab ini: 

1. Penjelasan tentang ayat tersebut di atas (123). 

2. Pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, 
sebagaimana yang terkandung dalam hadits 

pertama, masih dikenal di kalangan orang-
orang Yahudi yang hidup pada masa 

Rasulullah , mereka tidak mengingkarinya 
dan tidak menafsirkannya dengan penafsiran 
yang menyimpang dari kebenaran. 

3. Ketika pendeta Yahudi menyebutkan tentang 
pengetahuan tersebut kepada Rasulullah, 
beliau membenarkannya, dan turunlah ayat Al 

Qur’an menegaskannya. 

4. Rasulullah  tersenyum ketika mendengar 

pengetahuan yang agung ini disebutkan oleh 
pendeta Yahudi. 

5. Disebutkan dengan tegas dalam hadits ini 

adanya dua tangan bagi Allah, dan bahwa 
seluruh langit itu diletakkan di tangan kanan-

Nya, dan seluruh bumi diletakkan di tangan 
yang lain pada hari kiamat. 

6. Dinyatakan dalam hadits bahwa tangan yang 

lain itu adalah tangan kiri-Nya. 

7. Disebutkan dalam hadits keadaan orang-orang 
yang berlaku lalim, dan berlaku sombong pada 

hari kiamat. 

                                                 
(123) Ayat ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah , dan kecilnya 

seluruh makhluk dibandingkan dengan Nya; menunjukkan pula bahwa 

siapa yang berbuat syirik, berarti tidak mengagungkan Allah dengan 

pengagungan yang sebenar-benarnya. 



Kitab Tauhid 269 

8. Dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di 

telapak tangan Allah itu bagaikan sebutir biji 
sawi yang diletakkan di tangan seseorang. 

9. Kursi itu lebih besar dari pada langit. 

10. Arsy itu lebih besar dari pada Kursi. 

11. Arsy itu bukanlah Kursi, dan bukanlah 

samudra air. 

12. Jarak antara langit yang satu dengan 
langit yang lainnya perjalanan 500 tahun. 

13. Jarak antara langit yang ketujuh dengan 
Kursi perjalanan 500 tahun. 

14. Jarak antara Kursi dan samudra 

perjalanan 500 tahun. 

15. Arsy sebagaimana dinyatakan dalam 

hadits, berada di atas samudra tersebut. 

16. Allah  berada di atas Arsy. 

17. Jarak antara langit dan bumi itu 

perjalanan 500 tahun. 

18. Tebal masing-masing langit itu 

perjalanan 500 tahun. 

19. Samudra yang berada di atas seluruh 
langit itu, antara dasar dengan permukaannya, 

jauhnya perjalanan 500 tahun, dan hanya 
Allah lah yang maha mengetahui. 

Segala Puji hanya milik Allah semata, Rabb 

sekalian alam, semoga shalawat serta salam 
senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad , keluarganya serta para sahabatnya. 
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DAFTAR ISTILAH 

‘Adh-h = ‘Idhah: sihir, dusta, tindakan mengadu 

domba, menghasut dan memfitnah. 

‘Adhih (ism fa’il): Tukang sihir. 

‘Adwa:  Penjangkitan atau penularan penyakit. 

‘Ain: Pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa 
dengki seseorang melalui matanya, kena mata. 

‘Alaihissalam: Semoga salam sejahtera senantiasa 
dilimpahkan (Allah) kepadanya. 

Allah akbar: Allah Maha besar. 

Atsar: ada dua pengertian:  

1. Hadits. 

2. Perkataan atau perbuatan yang dinisbatkan 
kepada sahabat atau tabi’in. 

‘Azimah: Lihat ruqyah. 

‘Azza wa Jalla: Maha Mulia dan Maha Agung. 

Barzakh: Alam ghaib setelah manusia meninggal 
dunia sampai hari kiamat, atau alam kubur. 

Dinar: Nama satuan uang, pada zaman Rasulullah  
yang terbuat dari emas. 

Dirham: Nama satuan uang, pada zaman Rasaulullah 

 yang lebih kecil nilainya daripada dinar, yang 
terbuat dari perak. 

Fai’: harta yang diperoleh kaum muslimin dari 
musuh tanpa melalui peperangan, karena 
ditinggal lari oleh pemiliknya. 
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Fa’l: Rasa optimis; harapan bernasib baik dan 

sukses. 

Ghanimah: Harta yang diambil alih oleh kaum 

muslimin dari musuh mereka ketika dalam 
peperangan; rampasan perang. 

Ghaul: Hantu (gendruwo), salah satu jenis jin. 

Hadits: Tuntunan dan tradisi yang diajarkan 
Rasalullah  melalui sabda, sikap, perbuatan 

dan persetujuan beliau; sesuatu yang 
dinisbatkan kepada Nabi , baik berupa 
perkataan, perbuatan, sikap, atau persetujuan. 

Hamah: Burung hantu. 

Hasan: Hadits yang tingkatannya di bawah hadits 

shahih, karena daya hafal atau kecermatan dan 
ketelitian orang yang meriwayatkannya masih 

kurang, tetapi bila banyak atau ada berbagai 
jalan dalam meriwayatkannya maka hadits 
tersebut meningkat menjadi shahih. 

Ibadah: Penghambaan diri kepada Allah  dengan 
mentaati segala perintah-Nya, dan menjauhi 

segala larangan-Nya, sebagaimana yang telah 
diajarkan Rasulullah , disertai dengan penuh 
rasa kerendahan hati dan penuh rasa cinta. 

Iman: Ucapan hati dan lisan yang disertai dengan 
perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat 

karena Allah, dan dilandasi dengan berpegang 
teguh kepada sunnah Rasulullah . 

Isnad: Silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits 

dari Rasulullah . 
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Istinja’: Bersuci atau membersihkan diri setelah 

buang hajat kecil atau besar. 

Iyafah: Meramal nasib baik dengan menerbangkan 

burung, apabila terbang ke arah kanan berarti 
ada alamat baik. Sedang bedanya dengan 
thiyarah adalah kalau thiyarah itu meramal 

nasib buruk, atau merasa bernasib sial dengan 
melihat burung, hewan atau lainnya. 

Jahiliyah: Kebodohan, yaitu suatu zaman yang ciri 
utamanya ialah mengagungkan selain Allah 
dengan disembah, dipuja, dipatuhi dan 

ditaati; ciri lainnya kebobrokan mental dan 
kerusakan akhlak, seperti zaman sebelum 

Islam. 

Ja’iz: mubah: tidak dilarang dan tidak pula 
dianjurkan. 

Jayyid: Suatu tingkatan sanad di atas hasan. 

Jibt: Sihir; sebutan yang bisa digunakan untuk sihir, 

tukang sihir, tukang ramal, dukun, berhala dan 
yang sejenisnya. 

Jizyah: Semacam pajak yang dipungut dari orang-
orang non muslim yang mampu lagi dewasa, 
sebagai ganti daripada zakat yang dipungut 

dari orang-orang Islam, atas segala 
perlindungan dan ketentraman yang diberikan 

oleh kaum muslimin. 

Al Khalil: kekasih mulia, tingkatannya lebih tinggi 
daripada habib (kekasih). 

Khamilah: Pakaian yang berbulu atau berbeludru; 
pakaian tersebut terbuat dari wool. 
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Khamisah: Pakaian yang terbuat dari wool atau 

sutera dengan sulaman yang indah lagi 
menarik. 

Kunyah (baca: kun-yah) : Nama panggilan untuk 
kehormatan, seperti: Abu al – Abbas, Abu 
Abdillah, Abu Ahmad, dll. Biasanya diambil 

dari nama anak yang pertama. 

Makruh: Sesuatu yang apabila dikerjakan kurang 

baik, tetapi apabila ditinggalkan akan 
mendapat pahala. 

Marfu’: Hadits yang disampaikan oleh Rasulullah ; 

sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah  
baik itu berupa ucapan, perbuatan, sikap atau 

persetujuan, meskipun yang menisbatkan itu 
seorang sahabat atau tabi’in. 

Mauquf: Sesuatu yang dinisbatkan kepada seorang 

sahabat, baik itu berupa ucapan, perbuatan 
atau persetujuan; perkataan yang diucapkan 

seorang sahabat atau perbuatan yang 
dilakukannya atau persetujuannya terhadap 
apa yang dilakukan seorang tabi’in. 

Mufti: Orang yang memberikan fatwa atau petunjuk 
atas suatu masalah. 

Nadzar: Ungkapan seseorang dengan ucapan bahwa 
ia akan melakukan sesuatu untuk Allah jika 

tercapainya sesuatu baginya 

Nau’: Bintang; arti asalnya: tenggelamnya atau 
terbitnya suatu bintang. 

Nusyrah: tindakan untuk menyembuhkan atau 
mengobati orang yang terkena sihir dengan 

mantera atau jampi. 
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Qadha = qadar: Ketetapan ilahi, artinya bahwa segala 

sesuatu yang terjadi di alam semesta ini 
diketahui, dicatat, dikehendaki dan diciptakan 

oleh Allah . 

Qunut: Membaca doa dalam shalat, dilakukan 
sebelum ruku’ atau sesudahnya pada rakaat 

terakhir, terutama pada waktu nazilah (dalam 
keadaan ada bahaya). 

Radhiyallahu ‘anhu; ‘anha; ‘anhuma: semoga Allah 
senantiasa melimpahkan keridhaan kepadanya 
(laki-laki; wanita; mereka berdua). 

Risywah: Uang sogok; kolusi. 

Riya’: Melakukan suatu amal dengan cara tertentu 

supaya diperhatikan orang lain dan dipujinya; 
contohnya: seseorang melakukan shalat, lalu 
memperindah shalatnya ketika dia mengetahui 

ada orang lain yang memperhatikannya. 

Ruqyah: Usaha penyembuhan suatu penyakit dengan 

pembacaan ayat-ayat Al Qur’an, doa-doa, atau 
mantera-mantera. 

Sakrat al maut: rasa pedih dan sakit yang dirasakan 
seseorang ketika dicabut nyawanya; 
sekarat. 

Sanad: lihat Isnad. 

Shafar: Bulan kedua dalam tahun hijriyah, yaitu 

bulan sesudah bulan Muharram. 

Shahih: Hadits yang diriwayatkan secara 

bersinambung oleh orang-orang yang 
terpercaya (prilaku, daya hafal dan 
kecermatannya) mulai dari awal sanad sampai 
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yang terakhir, bebas dari suatu keganjilan atau 

sebab yang menjadikan hadits tersebut lemah. 

Shallallahu ‘alaihi wasallam: semoga Allah senantiasa 

melimpahkan shalawat dan salam sejahtera 
kepada beliau. 

Subhanahu wa ta’ala: Maha suci Allah dan Maha 

tinggi. 

Subhanallah: Maha suci Allah. 

Syahadat: Persaksian dengan hati dan lisan bahwa 
“Tiada sembahan yang hak selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah”, dengan 

mengerti maknanya dan mengamalkan apa 
yang menjadi tuntutannya, baik zhahir 

maupun batin. 

Syafaat: Perantaraan, yaitu perantaraan yang akan 
dilakukan oleh Rasulullah  kepada Allah , 

dan hal itu dengan seizin-Nya, untuk 
meringankan beban umat manusia ketika di 

padang mahsyar (pada hari kiamat) dan inilah 
yang dinamakan syafaat al kubra (terbesar) 
atau disebut juga al Maqam al mahmud ; 

untuk memasukkan ke dalam surga bagi 
mereka yang berhak mendapatkan surga; 

untuk tidak memasukkan ke neraka bagi ahli 
tauhid dari umatnya yang berdosa yang 
semestinya masuk neraka; untuk 

mengeluarkan dari neraka orang-orang ahli 
tauhid yang berdosa yang sudah masuk 
neraka; untuk menambahkan pahala dan 

meningkatkan derajat bagi orang-orang 
penghuni surga; dan perantaraan kepada 

Allah untuk meringankan siksa bagi sebagian 



Kitab Tauhid 276 

orang kafir dan ini khusus untuk paman 

beliau Abu Thalib. 

Ta’ala: Maha Tinggi. 

Ta’awwudz: Meminta perlindungan kepada Allah 
dengan mengucapkan A’udzu billah min …” 
(aku berlindung kepada Allah dari …). 

Tahmid: Memuji Allah ta’ala dengan mengucapkan 
“Alhamdulillah” (segala puji hanya milik 

Allah). 

Tahrif: Menyelewengkan suatu nash dari Al Qur’an 

atau Hadits dengan merobah lafazhnya atau 
membelokkan maknanya dari makna yang 
sebenarnya. 

Takbir: mengagungkan Allah dengan mengatakan 
“Allah Akbar” (Allah Maha besar). 

Takyif: Mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu; 
atau menentukan bahwa hakikat sifat Allah itu 

begini atau begitu. 

Tamimah: Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-

anak sebagai penangkal atau pengusir 
penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan 
dari rasa dengki seseorang, dsb. Dan 

termasuk dalam hal ini apa yang dinamakan 
dengan haikal. 

Tamtsil: Menyerupakan sifat Allah dengan sifat 
makhluk-Nya. 

Tathayyur: Berfirasat buruk; merasa bernasib sial; 

atau meramal nasib buruk karena melihat 
burung, binatang lain, atau apa saja. 
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Ta’thil: Mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat 

Allah. Sedang perbedaannya dengan tahrif, 
bahwa ta’thil tidak mengakui makna 

sebenarnya yang terkandung oleh suatu nash 
dari Al Qur’an atau Al Hadits. Adapun tahrif 
ialah merobah lafadznya atau memberikan 

tafsiran yang menyimpang dari makna 
sebenarnya yang dikandung oleh nash tersebut. 
Lihat tahrif. 

Ta’wil: ada tiga pengertian:  

1. Hakikat atau kenyataan yang sebenarnya dari 

suatu perkataan atau berita. Seperti kata-kata 
ta’wil yang tersebut dalam Al Qur’an 7 : 3, 53: 
7, 39 : 10, dan sebagainya. 

2. Penafsiran, seperti kata-kata para ahli tafsir: 
“ta’wil dari firman Allah …”, artinya : penafsiran 

dari firman Allah… 

3. Penyimpangan suatu kata dari makna yang 
sebenarnya ke makna yang lain. Dan inilah 

yang dimaksud dengan ta’wil yang sering 
disebutkan dalam pembahasan teologis. 

Tiwalah: Guna-guna; sesuatu yang dibuat untuk 
supaya suami mencintai isterinya atau 
sebaliknya. 

Thaghut: Setiap sesuatu yang diagungkan – selain 
Allah – dengan disembah, atau ditaati, atau 

dipatuhi, baik yang diagungkan itu batu, 
manusia, atau syetan. 

Tharq: Meramal dengan membuat garis di atas tanah. 

Caranya antara lain, seperti yang dilakukan 
orang-orang Jahiliyah, yaitu: dengan membuat 
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garis-garis yang banyak secara acak 

(sembarangan), lalu dihapus dua-dua, apabila 
yang tersisa dua garis itu tandanya akan 
sukses atau bernasib baik, tetapi apabila 

tinggal satu garis saja itu tandanya akan gagal 
atau bernasib sial. 

Ulama: Ilmuwan; secara khusus: orang ahli dalam 
bidang agama Islam. 

Umara’: Pemimpin; penguasa. 

Wada’ah: Sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai 
rumah kerang, menurut anggapan orang-

orang Jahiliyah bisa digunakan sebagai 
penangkal penyakit. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


