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Dalil-dalil tentang Penetapan Nama- nama dan Sifat-sifat Allah di dalam As-Sunnah 

 

11. Kemudian (masuk pula pada bagian dari apa yang Allah telah mengumpulkan dalam 

sifat dan pemberian nama bagi diri-Nya antara peniadaan dan penetapan adalah sifat 

yang Allah sifatkan untuk diri-Nya) dalam sunnah Rasulullah 

As-Sunnah menjadi penafsir Al-Qur'an, penjelas, penunjuk, dan pengungkapnya 

(terhadap hukum, atau makna yang tidak terdapat dalam Al-Quran  -ed). Semua sifat 

yang Rasulullah mensifati Rabbnya dengannya, yang berasal dari hadits-hadits yang 

shahih dan telah diterima oleh para ulama, maka wajib untuk mengimaninya pula. 

 

 

Penetapan Sifat Turunnya Allah ke Langit Dunia Sesuai dengan Kebesaran dan 

Keagungan Allah 

12. Di antaranya adalah seperti sabda beliau : 

نْـَيا ُكلَّ لَ ((  َمْن َيْدُعوِين فَأْسَتِجيَب : يـَبـَْقى ثـُُلُث اللَّْيِل اآلِخِر، فـَيَـُقولُ  َلٍة حنيَ يْـ يـَْنزُِل َربـَُّنا إَىل السََّماِء الدُّ
ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ )). َلُه؟ َمْن َيْسأَُلِين َفأُْعِطَيُه، َمْن َيْستَـْغِفُرِين َفَأْغِفَر َلُه؟  

“Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yakni ketika telah tersisa sepertiga 

malam yang terakhir. Lalu Ia berfirman: “Adakah yang berdoa kepada-Ku untuk Aku 

mengabulkannya ?. Adakah yang meminta kepada-Ku lalu Aku akan memberikan kepadanya 

permintaan itu ?. Adakah yang meminta ampunan kepada-Ku lalu akanAku ampuni baginya ? 

“ Muttafaq'alaih. 

 

Penetapan Sifat Gembira dan Tertawa bagi Allah 

13. Dan sabda beliau : 

ُ َأَشدُّ فـََرًحا بِتَـْوبَِة َعْبِدُه اْلُمْؤِمِن (( .ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ )). لتَّاِئِب ِمْن َأَحدُِكْم ِبرَاِحَلِتهِ اََّ  

“Sungguh Allah lebih sangat bergembira karena taubat salah seorang hamba - Nya yang 

beriman dan bertaubat dibandingkan kegembiraan salah seorang dari kalian karena 

mendapatkan kembali tunggangannya.” Muttafaq'alaih. 
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14. Dan sabda beliau : 

.ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ )). َيْضَحُك هللاُ ِإَىل َرُجَلْنيِ يـَْقُتُل َأَحُدُمهَا اآلَخَر؛ ِكالُمهَا َيْدُخُل اْجلَنَّةَ ((  

“Allah tertawa karena dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, akan tetapi 

keduanya masuk al-jannah.” Muttafaq'alaih. 

 

Penetapan Sifat Heran dan Tertawa bagi Allah 

15. Dan sabda beliau : 

َيَظلُّ َيْضَحُك يـَْعَلُم َأنَّ فـََرَجُكْم َخْريِِه، يـَْنظُُر إِلَْيُكْم أَزَلَني َقِنِطَني، فَـ  َعِجَب َربـَُّنا ِمْن قـُُنوِط ِعَباِدِه َوقـُْربِ ((
.َحِديٌث َحَسنٌ . ))َقرِيبٌ   

“Rabb kita takjub (heran) terhadap keputusasaan para hamba-Nya bersamaan dengan 

dekatnya perubahan yang akan Allah lakukan (yakni dari kesempitan kepada kelapangan). la 

melihat kalian dalam keadaan kalian tengah berada dalam kesempitan dan putus asa, lalu la 

tertawa karena mengetahui bahwa hilangnya kesempitan kalian telah dekat.” Hadits hasan. 

 

Penetapan Sifat Kaki bagi Allah 

16. Sabda beliau : 

: َوِيف رَِوايَةٍ [ َهْل ِمْن َمزِيٍد؟ َحىتَّ َيَضَع َربُّ اْلِعزَِّة ِفيَها رِْجَلهُ : ُقولُ ال تـَزَاُل َجَهنَُّم يـُْلَقى ِفيَها َوِهَي تَـ ((
َها َقَدَمهُ  َزِوي بـَْعُضَها إَىل بـَْعٍض، فـَتَـُقولُ ] َعَليـْ .ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ . ))َقط َقط: فـَيَـنـْ  

“Jahannam masih akan terus dilemparkan ke dalamnya (penduduknya) dalam keadaan ia 

bertanya: Masihkah ada tambahan? Hingga kemudian Rabb Yang Maha Perkasa meletakkan 

(rijl) kaki-Nya di atasnya [dalam riwayat yang lain: meletakkan (qodam) kaki-Nya di 

atasnya] sehingga sisinya saling berdekatan dan mengatakan: Cukup, cukup. “ Muttafaq'alaih. 

 

 

 

 

 



Terjemah Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyyah 
 

Dipakai untuk Kajian Sabtu pagi  26  

17. Dan sabda beliau : 

َُْمُرَك َأْن ُختْرَِج ِمن : فـَيـَُناِدي ِبَصوتٍ . لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيكَ : فـَيَـُقولُ ! َ آَدمُ : يـَُقوُل تـََعاَىل (( رِّيَِّتَك ذُ ِإنَّ َهللا 

.ُمتَّفٌق َعَلْيهِ )). بـَْعثًا إَىل النَّارِ   

“Allah  berfirman: Wahai Adam! Lalu Adam menjawab: Aku jawab panggilan-Mu dengan 

senang hati. Kemudian Allah menyeru dengan bersuara: Sesungguhnya Allah menyuruhmu 

untuk kamu mengeluarkan dari an-naar satu utusan dari keturunanmu.” Muttafaq'alaih. 

 

 

Penetapan Sifat Menyeru, Suara, dan Kalam bagi Allah 

18. Dan sabdanya : 

َنُه تـَْرُمجَانٌ َما ِمنْ (( َنُه َوبـَيـْ )).ُكْم ِمْن َأَحٍد إالَّ َسُيَكلُِّمُه َربُُّه َولَْيَس بـَيـْ  

“Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Rabbnya akan mengajaknya bicara dalam keadaan 

tidak ada penerjemah antara ia dengan-Nya.” 

 

 

Penetapan Sifat Ketinggian Allah di atas Makhluk-Nya,  

dan Istiwa' -Nya di Atas 'Arsy-Nya 

19. Sabda beliau  tentang ruqyah untuk orang sakit:  

َك، أَْمُرَك ِيف السََّماِء َواَألْرِض، َكَما َرْمحَُتَك ِيف السََّماِء اْجَعْل َربـَّنَا َهللا الَِّذي ِيف السََّماِء، تـََقدََّس امسُْ ((
، أَْنَت َربُّ الطَّيِِّبَني، أَْنزِْل َرْمحًَة ِمْن َرْمحَِتَك، َوِشَفاًء ِمنْ َرْمحََتَك ِيف  َ َ  اَألْرِض، اْغِفْر لََنا ُحوبـََنا َوَخطَا

رَأَ فَـ ِشَفاِئَك َعَلى َهَذا اْلَوِجِع؛  َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَغريُُه،.))يَـبـْ  

“Wahai Rabb kami, Allah yang berada di atas langit, Maha Suci nama-Mu.Titah-Mu ada di 

langit dan di bumi, sebagaimana rahmat-Mu yang ada di langit, maka jadikanlah rahmat-Mu 

di bumi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Engkau adalah Rabb orang- orang yang baik, 

turunkanlah salah satu rahmat-Mu, dan berikanlah kesembuhan terhadap sakit ini sehingga 

sembuh. Hadits hasan, riwayat Abu Daud dan selainnya.” (Hadits ini didhaifkan oleh Asy-

Syaikh Al-Albani dalam "Dhaif Abi Daud" no. 839  -ed) 
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Sabda beliau : 

َ أَِمُني َمْن ِيف السََّماءِ (( ََْمُنوِين َوَأ َحِديٌث َصِحيحٌ )). َأَال  

 “Mengapa kalian tidak mempercayaiku padahal aku adalah kepercayaan Dzat Yang berada 

di atas langit.” Hadits shahih. 

Dan sabda beliau : 

َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه أَبُو َداُوَد )). َما أَنْـُتْم َعَلْيهِ  مُ اْلَعْرِش، َوُهَو يـَْعلَ  َواْلَعْرُش فـَْوَق اْلَماِء، َوهللاُ فـَْوقَ ((
 َوَغيـْرُُه،

“Arsy berada di atas air, sedangkan Allah berada di atas ‘Arsy. Dan Ia mengetahui keadaan 

kalian”. Hadits hasan riwayat Abu Daud dan selainnya. 

Sabda beliau  kepada budak perempuan:  

؟: ((قَالَ . ِيف السََّماءِ : قَاَلتْ )). أَْيَن ُهللا؟(( َ أَْعِتْقَها فَِإنـََّها : ((قَالَ . أَْنَت َرُسوُل هللاِ : قَاَلتْ )). َمْن َأ
.ُمْسِلمٌ  َرَواهُ )). ُمْؤِمَنةٌ   

“Di mana Allah ? Ia menjawab, Di atas langit. Lalu beliau bertanya lagi, Dan siapa aku ? Ia 

menjawab, engkau adalah utusan Allah. Kemudian beliau bersabda: Bebaskan dia (dari 

perbudakan) karena ia adalah seorang wanita yang beriman.” HR. Muslim.  

 

Penetapan Kebersamaan Allah Terhadap Makhluk-Nya dan Bahwa Hal itu Tidak 

Menafikan Ketinggian Allah di Atas 'Arsy-Nya 

20. Sabda beliau : 

ثَُما ُكْنتَ (( .َحِديٌث َحَسنٌ . ))أَْفَضُل اِإلميَاِن َأْن تـَْعَلَم َأنَّ َهللا َمَعَك َحيـْ  

“Iman yang paling utama adalah hendaklah kamu meng-ilmu-i bahwasanya Allah bersamamu 

di manapun kamu berada.” Hadits hasan. 

Sabda beliau : 

َلِكْن َعْن  الصَّالِة؛ َفالَ يـَْبُصَقنَّ ِقَبَل َوْجِهِه، َوَال َعْن َميِيِنِه؛ َفِإنَّ َهللا ِقَبَل َوْجِهِه، وَ ِإَذا َقاَم َأَحدُُكْم ِإَىل ((
ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ )). َقَدِمهِ  َيَسارِِه، َأْو َحتْتَ   
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“Apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk shalat, maka janganlah ia meludah ke arah 

depan dan jangan pula ke sebelah kanannya, karena Allah berada di depannya. Akan tetapi 

hendaklah ia meludah ke arah kiri atau di bawah kakinya.” Muttafaq'alaih. 

 

Sabda beliau : 

بِّ َوالنـََّوى، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلعَ  اللُهمَّ َربَّ السََّمَواِت السَّْبِع َواَألْرضِ (( ِظيِم، َربـََّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، فَاِلَق احلَْ
ي ْفِسي َوِمْن َشرِّ ُكلِّ َدابٍَّة أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتَها، أَْنَت نَـ َواْلُقْرآَن، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ  لِ ُمْنزَِل التـَّْورَاِة َواِإلجنِْ

َلَك َشْيٌء، َوأَنْ  َت اآلِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشيٌء، َوأَْنَت الظَّاِهُر فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء، َوأَْنَت اَألوَُّل فـََلْيَس قـَبـْ
ْيَن َوأَْغِنِين ِمَن اْلَفْقرِ  نُ اْلَباطِ  .َوايَُة ُمْسِلمٌ رِ )). فـََلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء؛ اْقِض َعينِّ الدَّ  

“Ya Allah, Rabb langit yang tujuh dan bumi, dan Rabb ‘Arsy yang agung. Wahai Rabb kami 

dan Rabb segala sesuatu, Dzat Yang membelahkan biji dan butiran (untuk menjadi tunas  -

pen), Dzat Yang menurunkanTaurat, Injil, dan AI-Qur'an, aku berlindung kepada-Mu dari 

kejahatan diriku dan kejahatan semua binatang, Engkaulah yang memegang ubun-ubun 

mereka. Engkaulah Al-Awwal yang tidak ada sesuatupun yang mendahului-Mu. Engkaulah 

Al-Akhir yang tidak ada sesuatupun setelah-Mu. Engkaulah Azh-Zhahir, tidak ada yang lebih 

tinggi dari-Mu. Dan Engkaulah Al-Bathin, tidak ada sesuatupun yang di bawah-Mu dan luput 

dari-Mu, lunasilah hutangku dan jadikanlah aku kaya dari kefakiran.” HR. Muslim  

 

Sabda beliau ketika para shahabat mengeraskan suaranya dalam berdzikir: 

يًعا صَ ُعوَن أَ أْربُِعوا َعَلى أَنْـُفِسُكْم؛ َفِإنَُّكْم َال َتدْ ! أَيـَُّها النَّاسُ (( َا َتْدُعوَن مسَِ . ِصريًا َقرِيًبابَ مَّ َوَال َغائًِبا، ِإمنَّ
  .ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ . ))ِإنَّ الَّذي َتْدُعونَُه أَقـَْرُب ِإَىل َأَحدُِكْم ِمْن ُعُنِق رَاِحَلِتهِ 

 

“Wahai manusia, sayangilah diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada 

Dzat yang tuli dan tidak pula ghaib. Akan tetapi kalian berdoa kepada Dzat Yang Maha 

Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Dekat. Sesungguhnya Dzat Yang kalian seru lebih 

dekat kepada kalian daripada leher- leher tunggangannya.” Muttafaq'alaih 
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Penetapan Bahwa Kaum Mukminin Akan Melihat Rabbnya di Hari Kiamat 

21. Sabda beliau : 

َلَة اْلَبدْ (( ِر، َال ُتَضاُموَن ِيف ُرْؤيَِتِه، فَِإِن اْسَتطَْعُتْم َأن الَّ تـُْغَلُبوا ِإنَُّكْم َستَـَرْوَن َربَُّكْم َكَما تـََرْوَن اْلَقَمَر لَيـْ
َا؛ فَافـَْعُلوا .ُمتـََّفٌق َعَلْيهِ . ))َعَلى َصالٍة قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوَصالٍة قـَْبَل ُغُروِ  

“Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada 

malam bulan purnama. Kalian tidak berdesak-desakkan dalam melihatnya. Apabila kalian 

mampu untuk tidak terlewatkan dari shalat sebelum terbit matahari (shalat subuh) dan 

sebelum tenggelamnya (shalat ashar) maka lakukanlah.” Muttafaq'alaih. 

Dan seterusnya dari hadits-hadits yang semisal di atas, yaitu hadits yang Rasulullah 

mengabarkan tentang Rabbnya dengan sifat- sifat yang ia kabarkan.  

 

22. Maka sesungguhnya Al-Firqah An-Najiyyah (golongan yang selamat), Ahlussunnah 

wal Jama'ah, mengimani itu semua, sebagaimana mereka mengimani semua yang 

dikabarkan oleh Allah dalam kitab-Nya yang mulia, dengan tidak men-tahrif dan men-

ta'thil, dan dengan tidak men-takyif (menerangkan bentuknya) dan tidak men-tamtsil 

(memisalkannya dengan sifat makhluk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bersambung……………… 


