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﴾﴾

Pengantar Penterjemah; Urgensi Ilmu Kalam Ahlussunnah Wal Jama’ah

﴿﴿

Prolog
Sesungguhnya ilmu mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat-Nya adalah ilmu paling
agung dan paling utama, serta paling wajib untuk didahulukan mempelajarinya atas seluruh
ilmu lainnya, karena pengetahuan terhadap ilmu ini merupakan pondasi bagi keselamatan dan
kebahagiaan hakiki, yang oleh karena itu ilmu Tauhid ini dikenal juga dengan nama Ilmu
Ushul (pondasi agama). Dalam sebuah hadits Rasulullah menyebutkan bahwa dirinya adalah
seorang yang telah mencapai puncak tertinggi dalam ilmu ini, beliau bersabda:

(ي
ّ ﷲ وَأ ْﺧﺸَﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻪُ )رَوَاﻩُ اﻟْﺒُﺨَﺎ ِر
ِ أﻧَﺎ أ ْﻋﻠَ ُﻤ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎ
“Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian, dan aku adalah orang
yang paling takut di antara kalian bagi-Nya”. (HR. al-Bukhari).

Dengan dasar hadits ini maka Ilmu Tauhid sudah seharusnya didahulukan untuk dipelajari
dibanding ilmu-ilmu lainnya. Dalam al-Qur’an Allah berfirman:

(19 :َﺎت )ﳏﻤﺪ
ِ ﲔ وَاﻟْﻤ ُْﺆِﻣﻨ
َ ِِﻚ َوﻟِْﻠﻤ ُْﺆِﻣﻨ
َ ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ْﻢ أَﻧﱠﻪُ َﻻ إِﻟَﻪَ إﱠِﻻ اﻟﻠﱠﻪُ وَا ْﺳﺘَـ ْﻐﻔ ِْﺮ ﻟِ َﺬﻧْﺒ
“Maka ketahuilah (wahai Muhammad) bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah
kecuali Allah dan mintalah ampun bagi dosamu juga bagi seluruh orang-orang mukmin
laki-laki dan perempuan”. (QS. Muhammad: 19).

Dalam ayat ini Allah mendahulukan perintah mengenal tauhid di atas perintah istighfâr. Hal
ini dikarenakan bahwa mengenal Ilmu Tauhid terkait dengan Ilmu Ushul yang merupakan
dasar atau pokok-pokok agama, yang karenanya harus didahulukan, sementara mengucapkan
istighfâr terkait dengan Ilmu Furu’ atau cabang-cabang agama. Tentunya tidak dibenarkan bagi
siapapun untuk melakukan istighfâr atau melakukan kesalehan lainnya dari amalan-amalan
furû’ jika ia tidak mengetahui Ilmu Tauhid atau Ilmu Ushul, karena bila demikian maka
berarti ia melakukan kesalehan dan beribadah kepada Tuhan-nya yang ia sendiri tidak
mengenal siapa Tuhan-nya tersebut. Oleh karena itu dalam banyak ayat al-Qur’an Allah telah
memerintahkan manusia untuk mempergunakan akalnya dalam melihat keagungan
penciptaan-Nya hingga dapat mengenal tanda-tanda kekuasaan dan sifat-sifat-Nya. Seperti
dalam firman-Nya:
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(185 :ْض )اﻷﻋﺮاف
ِ َاﻷَر
ْ َات و
ِ ُﻮت اﻟ ﱠﺴﻤَﺎو
ِ أ ََوَﱂْ ﻳـَْﻨﻈُُﺮوا ِﰲ َﻣﻠَﻜ
“Tidakkah mereka melihat pada kerajaan langit-langit dan bumi?!” (QS. al-A’raf: 185).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

(53 :َﲔ ﳍَُ ْﻢ أَﻧﱠﻪُ اﳊَْ ﱡﻖ )ﻓﺼﻠﺖ
ََﱴ ﻳـَﺘَﺒـ ﱠ
ُﺴ ِﻬ ْﻢ ﺣ ﱠ
ِ َﺎق وَِﰲ أَﻧْـﻔ
ِ َﺳﻨُ ِﺮﻳ ِﻬ ْﻢ آَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ِﰲ ْاﻵَﻓ
“Akan Kami perlihatkan kepada mereka akan tanda-tanda kekuasaan Kami di segala
upuk juga tanda-tanda kekuasaan Kami pada diri mereka hingga menjadi jelas bahwa Dia
Allah adalah al-Haq”. (QS. Fushilat: 53).

(Masalah): Jika timbul pernyataan; tidak terdapat hadits yang memberitakan bahwa
Rasulullah telah mengajarkan Ilmu Kalam kepada para sahabatnya. Demikian juga tidak ada
berita yang menyebutkan bahwa di antara para sahabat Nabi ada yang menggeluti ilmu ini,
atau mengajarkannya kepada orang lain di bawah mereka. Bukankah ilmu ini baru muncul
setelah habis periode sahabat?! Seandainya ilmu ini sangat penting maka tentu akan banyak
digeluti oleh para sahabat dan para tabi’in, juga oleh para ulama sesudah mereka?!
(Jawab:) Jika dimaksud dari pernyataan tersebut bahwa para sahabat nabi adalah
orang-orang yang tidak mengenal Allah dan sifat-sifat-Nya, tidak mengenal makna tauhid,
tidak mengenal kesucian Allah dari menyerupai makhluk-Nya, tidak mengenal Rasul-Nya,
tidak mengenal kebenaran mukjizat-mukjizatnya dengan dalil-dalil akal; artinya bahwa
keimanan para sahabat tersebut hanya ikut-ikutan saja (Taqlîd) maka jelas pendapat ini adalah
pendapat yang rusak dan batil. Dalam al-Qur’an sendiri Allah telah mencela orang-orang
yang dalam keyakinannya hanya ikut-ikutan belaka terhadap orang-orang tua mereka dalam
menyembah berhala, Allah berfirman:

(23 :إِﻧﱠﺎ َو َﺟ ْﺪﻧَﺎ آَﺑَﺎءَﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣ ٍﺔ َوإِﻧﱠﺎ َﻋﻠَﻰ آَﺛَﺎ ِرِﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘَﺪُو َن )اﻟﺰﺧﺮف
“Sesungguhnya kami mendapati orang-orang tua kami di atas suatu ajaran, dan
sesungguhnya kami di atas peninggalan-peninggalan mereka adalah orang-orang yang
mengikuti” (QS. az-Zukhruf: 23).

Dalam ayat ini terkandung cacian terhadap orang-orang kafir, bahwa mereka adalah orangorang yang hanya ikut-ikutan terhadap para leluhur mereka dalam menyekutukan Allah.
Mereka sedikitpun tidak memiliki argumen untuk menetapkan dasar keyakinan mereka.
Dengan demikian, jika yang dimaksud pernyataan di atas bahwa para sahabat hanya ikutikutan belaka dalam keimanan mereka seperti orang-orang kafir ini maka jelas ini adalah
pernyataan buruk yang tidak memiliki dasar.
Adapun jika dimaksud dari pertanyaan di atas bahwa para sahabat Rasulullah tersebut
tidak pernah mengungkapkan istilah-istilah yang belakangan baru dikenal dalam Ilmu Kalam,
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seperti al-jawhar (benda), al-‘Aradl (sifat benda), al-Jâ-iz (perkara yang ada dan tidak adanya
dapat diterima oleh akal), al-Muhâl (perkara yang mustahil adanya), al-Hûdûts (baharu), alQidam (tanpa permulaan) dan sebagainya; maka pendapat tersebut dapat diterima. Hanya saja
kita bantah dengan perkara-perkara yang serupa dengan itu semua dalam semua disiplin ilmu,
karena sesungguhnya tidak pernah dikenal di masa Rasulullah, juga di masa para sahabatnya,
tentang istilah-istilah semacam al-Nâsikh dan al-Mansûkh, al-Mujmal dan al-Mutasyâbih, dan
lain sebagainya yang biasa dipakai oleh para ulama tafsir. Demikian pula di masa Rasulullah
tidak pernah dikenal istilah al-Qiyâs, al-Istihsân, al-Mu’âradlah, al-Munâqadlah, al-‘Illah, dan lain
sebagainya yang biasa dipergunakan oleh para ahli fiqih. Juga tidak ada istilah al-Jarh dan atTa’dîl, al-Âhâd, al-Masyhûr, al-Mutawâtir, ash-Shahîh, al-Gharîb, dan lain sebagainya yang biasa
digunakan oleh para ahli hadits. Apakah kemudian dengan alasan bahwa disiplin ilmu-ilmu
tersebut tidak pernah ada di masa Rasulullah dan para sahabatnya lalu itu semua harus kita
ditolak?!
(Masalah): Jika seseorang berkata: Abdullah ibn Abbas telah berkata: “Berpikirlah
kalian tentang makhluk, dan janganlah kalian berpikir tentang al-Khâliq (Allah)”, bukankah ini
artinya berpikir tentang Allah adalah sesuatu yang dilarang?!
(Jawab): Yang dilarang dalam hal ini adalah berpikir tentang Allah, sementara itu kita
diperintahkan untuk berpikir tentang makhluk-Nya. Ini artinya bahwa kita diperintahkan
untuk berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah baik yang ada di langit maupun yang ada
di bumi supaya itu semua dijadikan bukti bagi adanya Allah sebagai penciptanya, dan sebagai
bukti bahwa Allah tidak menyerupai makhluk-makhluk-Nya tersebut. Seorang yang tidak
mengenal Allah; Tuhan yang ia sembahnya, bagaimana mungkin ia dapat mengamalkan atsar
shahih dari sahabat Ibn Abbas di atas?!
Sesungguhnya objek bahasan Ilmu Tauhid ini adalah berpikir tentang makhluk untuk
dijadikan bukti bagi adanya al-Khaliq (Pencipta). Dalam satu pendapat lain, definisi Ilmu
Tauhid adalah disiplin ilmu yang membahahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya
serta segala perbuatan-Nya, juga membahas tentang keadaan para makhluk; dari bangsa
Malaikat, para Nabi Allah, para Wali Allah, para Imam, penciptaan makhluk, dan tentang
kehidupan di akhirat kelak. Pembahasan hal ini semua didasarkan kepada argumen-argumen
yang telah ditetapkan dalam Islam, bukan dibangun diatas dasar-dasar pemikiran filsafat.
Karena dasar pemikiran kaun filosof dalam pembahasan mereka tentang Tuhan, para
Malaikat dan masalah lainnya hanya bersandarkan kepada pemandangan logika semata.
Mereka menjadikan akal sebagai pondasi bagi ajaran agama. Mereka tidak melakukan
sinkronisasi antara logika dengan teks-teks yang dibawa oleh para Nabi. Sementara para
ulama tauhid dalam membicarakan masalah keyakinan tidak semata mereka bersandar kepada
akal. Namun akal diposisikan sebagai saksi dan bukti akan kebenaran apa yang datang dari
Allah dan yang dibawa oleh para nabi tersebut. Dengan demikian para ulama tauhid ini
menjadikan akal sebagi bukti, tidak menjadikannya sebagai pondasi bagi ajaran agama.
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Kaedah Penting
Al-‘Allâmah Asy-Syaikh Abdullah al-Harari menuliskan1: Kaedah-kaedah mendasar
yang sangat bermanfaat:
(Satu); Kaedah yang telah disebutkan oleh al-Imâm al-Hâfizh al-Faqîh al-Khathib alBaghdadi dalam kitab al-Faqîh Wa al-Mutafaqqih, sebagai berikut:

 ﻻ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺼﻔﺔ ﷲ ﺑﻘﻮل ﺻﺤﺎﰊ أو ﺗﺎﺑﻌﻲ إﻻ ﲟﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ:"واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
"ﻀﺪُﻩ ﻓﻼ ُﳛﺘَ ﱡﺞ ﺑﻪ
ِ ءاﺧﺮ ﻳـَ ْﻌ
“Ke dua: Bahwa sifat-sifat Allah tidak dapat ditetapkan hanya dengan dasar perkataan
seorang sahabat, atau perkataan seorang tabi’in. Sifat-sifat Allah hanya dapat ditetapkan
dengan hadits-hadits Nabi yang marfû’ dan telah disepakati bahwa para perawi haditshadits tersebut sebagai orang-orang yang tsiqah (terpercaya). Dengan demikian penetapan
sifat-sifat Allah tidak dapat diambil dari hadits yang dla’îf, atau hadits yang para
perawinya diperselisihkan; apakah mereka orang-orang tsiqah atau tidak?! Bahkan jika ada
hadits yang menyebutkan tentang sifat Allah dan para perawi hadits tersebut masih
diperselisihkan, walaupun kemudian hadits ini dikuatkan dengan adanya hadits lain (yang
semakna dengannya dengan jalur yang berbeda), hadits ini tetap tidak bisa dijadikan dalil
untuk menetapkan sifat Allah” 2.

(Dua); Masih dalam kitab yang sama al-Hâfizh al-Khathib al-Baghdadi juga menuliskan
kaedah sebagai berikut:

 أن ﳜﺎﻟﻒ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻌﻘﻮل ﻓﻴﻌﻠﻢ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻷن: أﺣﺪﻫﺎ:"وإذا روى اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺄﻣﻮن ﺧ ًﱪا ﻣﺘّﺼﻞ اﻹﺳﻨﺎد ُرّد ﺑﺄﻣﻮر
 أن ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة: واﻟﺜﺎﱐ،اﻟﺸﺮع إﳕﺎ ﻳَِﺮُد ﲟﺠ ﱠﻮزات اﻟﻌﻘﻮل وأﻣّﺎ ﲞﻼف اﻟﻌﻘﻮل ﻓﻼ
 ﻷﻧﻪ ﻻ، أن ﳜﺎﻟﻒ اﻹﲨﺎع ﻓﻴﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮخ أو ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ: واﻟﺜﺎﻟﺚ،ﻓﻴﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ أو ﻣﻨﺴﻮخ
"ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﻮخ وﲡﻤﻊ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ
”Jika seorang perawi yang tsiqah yang dapat dipercaya meriwayatkan suatu hadits
dengan sanad yang bersambung (muttashil), maka hadits tersebut dirujuk kepada beberapa
perkara berikut ini;
Pertama: Jika hadits itu menyalahi ketetapan-ketetapan akal sehat maka nyatalah
bahwa hadits tersebut tidak bisa diterima, karena seluruh ajaran dalam syari’at ini tidak
datang kecuali sejalan dengan ketetapan akal sehat (rasional) dan tidak menyalahinya.
1
2

Sharih al Bayan Fi Radd 'Ala Man Khalaf al-Qur’an, h. 57-58
al-Faqîh Wa al-Mutafaqqih, h. 132
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Ke dua: Jika hadits tersebut menyalahi teks-teks al-Qur’an dan hadits-hadits
mutawâtir maka nyatalah bahwa hadits itu tidak memiliki dasar yang benar, atau bisa jadi
hadits tersebut telah dihapus (mansûkh), karena tidak dapat diterima adanya sebuah hadits
yang tidak mansûkh, (walaupun hadits tersebut shahih) sementara hadits tersebut
menyalahi sesuatu yang telah disepakati oleh umat Islam”3.

(Tiga); Para ulama hadits telah menyebutkan bahwa sebuah hadits jika menyalahi akal
yang sehat, atau menyalahi teks-teks al-Qur’an, atau menyalahi hadits mutawâtir dan hadits
tersebut tidak dapat ditakwil maka dapat dipastikan bahwa hadits tersebut sebagai hadits
batil. Ketetapan ini telah disebutkan olah para ulama Fiqih dan ulama Ushul Fiqih dalam
karya-karya mereka, di antaranya seperti yang telah disebutkan oleh al-Imâm Tajuddin asSubki dalam kitab Jama’ al-Jawâmi’ dan oleh lainnya.
Al-Imâm Abu Sulaiman al-Khaththabi berkata:

"ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﷲ ﺻﻔﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب أو ﺧﱪ ﻣﻘﻄﻮع ﻟﻪ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﺻﻞ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب أو ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﻄﻮع
 وﻣﺎ ﲞﻼف ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﻃﻼق ذﻟﻚ وﻳﺘﺄول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﲟﻌﺎﱐ اﻷﺻﻮل اﳌﺘﻔﻖ،ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ
"ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
”Sifat bagi Allah tidak boleh ditetapkan kecuali dengan al-Qur’an atau hadits yang
telah dipastikan ke-shahih-annya, yang hadits ini didasarkan kepada kebenaran al-Qur’an
atau kepada hadits lain yang juga dipastikan kebenarannya. Adapun hadits yang
menyalahi hal-hal ini maka kewajiban dalam hal ini adalah tawaqquf; artinya tidak
menjadikannya sebagai dalil dalam penetapanm sifat Allah di atas. Lalu kemudian hadits
tersebut ditakwil dengan makna yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah disepakati
oleh para ulama dalam menafikan keserupaan (tasybîh) bagi Allah” 4 .

Kemudian al-Imâm al-Khaththabi berkata:

 ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﲎ اﻟﻴﺪ ﰲ،" وذِﻛﺮ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﺷﺮْﻃﻬﺎ ﰲ اﻟﺜﺒﻮت ﻣﺎ وﺻﻔﻨﺎﻩ
"ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻜﻴﻴﻒ وﻻ ﺗﺸﺒﻴﻪ
“Penyebutan “al-Ashabi’” (jari-jari) tidak ada sedikitpun dalam al-Qur’an, juga tidak
ada dalam hadits-hadits dengan kreteria-kreteria yang telah kami sebutkan. Adapun
penyebutan kata “al-Yad” di antara sifat-sifat Allah bukan dalam pengertian “tangan”
yang hal tersebut mengharuskan adanya jari-jari. Ketetapan adanya penyebutan kata “alYad” dengan dinisbatkan kepada Allah adalah secara tawqîfiy; artinya bahwa kita
3
4

Ibid.
al-Asmâ’ Wa ash-Shifât, h. 335-336
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menetapkan hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan oleh al-Qur’an, tanpa
memahaminya sebagai sifat-sifat benda (takyîf) dan tanpa menyerupakannya (tasybîh)
dengan suatu apapun”5.

Fungsi Akal Sebagai Bukti Kebenaran Syari’at
Al-Faqîh asy-Syaikh Syits ibn Ibrahim al-Maliki (w 598 H) berkata:

 واﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﰲ درك اﳊﻘﺎﺋﻖ ﲟﺠﻤﻮﻋﻬﻤﺎ ﻓﺴﻠﻜﻮا،" أﻫﻞ اﳊﻖ ﲨﻌﻮا ﺑﲔ اﳌﻌﻘﻮل واﳌﻨﻘﻮل أي ﺑﲔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﺮع
 وﺳﻨﻀﺮب ﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻً ﻳﻘﺮب ﻣﻦ أﻓﻬﺎم اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ذَﻛﺮﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻤﺎ أن اﷲ،ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﻲ اﻹﻓﺮاط واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ
 وﻣﺜﺎل اﻟﺸﺮع، ﻣﺜﺎل اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﲔ اﻟﺒﺎﺻﺮة: ﻓﻨﻘﻮل ﻟﺬوي اﻟﻌﻘﻮل،ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻀﺮب اﻷﻣﺜﺎل ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮون
 ﻓﻤﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻘﻞ دون اﻟﺸﺮع ﻛﺎن ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺮج ﰲ اﻟﻠﻴﻞ اﻷﺳﻮد اﻟﺒﻬﻴﻢ وﻓﺘﺢ ﺑﺼﺮﻩ ﻳﺮﻳﺪ،اﻟﺸﻤﺲ اﳌﻀﻴ ﺌﺔ
 واﻷﲪﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﻀﺮ،ﺼﺮات ﻓﻴﻌﺮف اﳋﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﳋﻴﻂ اﻷﺳﻮد
َ أن ﻳﺪرك اﳌﺮﺋﻴﺎت وﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺒ
، وﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﲢﺪﻳﻖ اﻟﺒﺼﺮ ﻓﻼ ﻳﺪرك ﻣﺎ أراد أﺑﺪًا ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺸﻤﺲ اﳌﻨﲑة وإن ﻛﺎن ذا ﺑﺼﺮ وﺑﺼﲑة،واﻷﺻﻔﺮ
 وﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﺮع ﲨﻴﻌًﺎ ﻣﺜﺎل ﻣﻦ، ﻓﻼ ﻳﺪرك اﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌًﺎ أﺑﺪًا،اﻷﻟﻮان وﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﻷﻋﺮاض
 ﻓﻤﺎ أﺟﺪرﻩ وأﺣﻘﻪ أن ﻳﺪرك اﻷﻟﻮان ﻋﻠﻰ، ﻣﻔﺘﻮح اﻟﻌﻴﻨﲔ واﻟﺸﻤﺲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻀﻴﺌﺔ،ﺧﺮج ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر وﻫﻮ ﺳﺎﱂ اﻟﺒﺼﺮ
." وﻳﻔﺮق ﺑﲔ أﺳﻮدﻫﺎ وأﲪﺮﻫﺎ وأﺑﻴﻀﻬﺎ وأﺻﻔﺮﻫﺎ،ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ
“Golongan yang benar (Ahlul Haq) telah menyatukan antara Ma’qûl dan Manqûl, -atau
antara akal dan syari’at- dalam meraih kebenaran. Mereka mempergunakan keduanya,
yang dengan itulah mereka menapaki jalan moderat; jalan antara tidak berlebihan dan
tidak teledor (Bayn Tharîqay al-Ifrâth Wa at-Tafrîth). Berikut ini kita berikan contoh sebagai
pendekatan bagi orang-orang yang kurang paham; sebagaimana para ulama selalu
membuat contoh-contoh untuk tujuan mendekatkan pemahaman, juga sebagaimana
Allah dalam al-Qur’an sering menggambarkan contoh-contoh bagi manusia sebagai
pengingat bagi mereka. Kita katakan bagi mereka yang memiliki akal; sesungguhnya
perumpamaan akal sebagai mata yang melihat, sementara syari’at sebagai matahari
bersinar. Siapa yang mempergunakan akal tanpa mempergunakan syari’at maka
layakanya ia seorang yang keluar di malam yang gelap gulita, ia membuka matanya untuk
dapat melihat dan dapat membedakan antara objek-objek yang ada di hadapannya, ia
berusaha untuk dapat membedakan antara benang putih dari benang hitam, antara
merah, hijau, dan kuning, dengan usaha kuatnya ia menajamkan pandangan; namun
akhirnya dia tidak akan mendapatkan apapun yang dia inginkan, selamanya. Sementara
5

Ibid, h. 335-336. Dengan demikian kata “al-Yad” pada hak Allah ini juga tidak boleh diterjemahkan menjadi
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orang yang mempergunakan akal dan syari’at secara bersamaan maka ia seperti orang
yang keluar di siang hari dengan pandangan mata yang sehat, ia membuka kedua
matanya di saat matahari memancarkan cahaya dengan terang, sudah tentu orang seperti
ini akan secara jelas mendapatkan dan membedakan di antara warna-warna dengan
sebenar-benarnya, ia dapat membedakan antara warna hitam, merah, putih, kuning dan
lainnya”6.

Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang
menapaki jalan ini (menyatukan antara ma’qûl dengan manqûl); dan inilah jalan yang lurus,
jalan Allah yang jelas. Siapa yang melenceng dari jalan ini maka ia akan jatuh dalam jalan
setan yang bercabang-cabang dari berbagai arahnya; kanan dan kiri. Allah berfirman:

(153 :ﱠق ﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻋَ ْﻦ َﺳﺒِﻴﻠِ ِﻪ )اﻷﻧﻌﺎم
َ َوأَ ﱠن َﻫﺬَا ِﺻﺮَاﻃِﻲ ُﻣ ْﺴﺘَﻘِﻴﻤًﺎ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌُﻮﻩُ َوﻻَﺗَـﺘﱠﺒِﻌُﻮا اﻟ ﱡﺴﺒُ َﻞ ﻓَـﺘَـ َﻔﺮ
“Dan sesungguhnya ini jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, dan janganlah
mengikuti jalan-jalan sesat yang banyak maka kalian akan tercerai-berai dari dari jalanNya” (QS. Al-An’am: 153)”.

Dari sini diketahui dengan jelas bahwa kaum Musyabbihah Mujassimah adalah kaum
yang sesat dalam akidah mereka, mereka tidak sejalan dengan ajaran-ajaran syari’at dan jalan
logika sehat; ketika mereka mengatakan bahwa Allah duduk di arsy, atau kadang mereka
berkata: Allah bertempat atau bersemayam di arsy. Bahkan sebagian dari mereka ada yang
berkata bahwa Allah menyisakan bagian sedikit dari arsy untuk Ia dudukan Nabi Muhammad
bersama-Nya di hari kiamat nanti. Termasuk dalam hal ini perkataan sesat mereka yang
menyebutkan bahwa Dzat Allah bertempat di atas arsy tanpa menempel dengan arsy itu
sendiri. Lebih parah lagi; ada sebagian mereka berkata bahwa Allah meletakan kaki-Nya di
neraka Jahannam, Na’ûdzu billâh. Serta berbagai keyakinan sesat mereka lainnya dalam akidah
tasybîh dan tajsîm dengan menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dan dengan mengikuti
prasangka yang mereka khayalkan.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita di atas jalan Ahlussunnah Wal
Jama’ah; kelompok lurus dan moderat sebagai kelompok yang selamat (al-Firqah an-Nâjiyah),
kaum yang ketika berbicara dalam masalah-masalah tauhid mereka menjadikan akal sehat
sebagai bukti bagi kebenaran teks-teks syari’at yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.
Ilmu Kalam Pada Periode Salaf
Pada dasarnya tonggak dasar Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam sudah berkembang dari
semenjak masa sahabat Rasulullah. Bahkan perkembangan Ilmu Tauhid ini merupakan
konsentrasi dakwah seluruh sahabat Rasulullah. Karenanya perkembangan Ilmu Tauhid di
masa sahabat Nabi justru lebih mapan dan lebih pesat di banding dengan periode-periode
6

Hazz al Ghalashim Fi Ifham al Mukhashim, h. 94
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sesudahnya. Bantahan-bantahan terhadap berbagai kelompok ahli bid’ah sudah berkembang
di masa para sahabat, misalkan sahabat Abdullah ibn Abbas (w 68 H) dan sahabat Abdullah
ibn Umar (w 74 H) yang telah memerangi faham Mu’tazilah. Atau dari kalangan tabi’in,
seperti Khalifah Umar ibn Abdul Aziz (w 101 H) dan al-Imâm al-Hasan ibn al-Hanafiyah
yang giat memerangi faham para ahli bid’ah tersebut. Bahkan Khalifah Ali ibn Abi Thalib (w
40 H) dengan argumen kuatnya telah memecahkan faham Khawarij dan faham kaum
Dahriyyah (kaum yang mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang
menciptakan). Demikian pula Ali ibn Abi Thalib telah membungkam empat puluh orang dari
kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhan adalah benda yang memiliki tubuh dan
memiliki tempat. Di antara pernyataan sahabat Ali ibn Abi Thalib dalam masalah tauhid yang
merupakan bantahan terhadap kaum Musyabbihah Mujassimah, sebagaimana diriwayatkan
oleh al-Imâm al-Hâfizh Abu Nu’aim dalam kitab Hilyah al-Awliyâ’, adalah: “Barangsiapa
berkeyakinan bahwa Tuhan kita (Allah) memiliki bentuk maka ia tidak mengetahui Pencipta
yang wajib disembah (Artinya; ia seorang yang kafir)”.
Kemudian Iyas ibn Mu’awiyah, yang sangat terkenal dengan kecerdesannya, juga telah
memecahkan argumen-argumen kaum Qadariyyah (Mu’tazilah). Lalu Umar ibn Abdul Aziz
telah membungkam para pengikut Syauzdab; salah seorang pemuka kaum Khawarij. Dan
bahkan Umar ibn Abdul Aziz ini telah menulis beberapa risalah sebagai bantahan terhadap
faham-faham Mu’tazilah. Kemudian al-Imâm Rabi’ah ar-Ra’y (w 136 H), salah seorang guru
al-Imâm Malik Ibn Anas, dengan dalil yang sangat kuat telah membungkam Ghailan ibn
Muslim; salah seorang pemuka kaum Qadariyyah. Lalu al-Imâm al-Hasan al-Bashri, salah
seorang ulama besar dan terkemuka di kalangan tabi’in, juga telah menyibukan diri bergelut
dengan Ilmu Kalam ini.
(Masalah): Jika seseorang berkata: al-Imâm asy-Syafi’i telah berkata: “Seorang
manusia bila bertemu dengan Allah (artinya meninggal) dalam keadaam membawa banyak
dosa selain dosa syirik maka hal ini jauh lebih baik baginya dari pada ia meninggal dengan
membawa Ilmu Kalam”, bukankah ini artinya bahwa al-Imâm asy-Syafi’i membenci dan
bahkan mencaci Ilmu Kalam?!
(Jawab): Statemen seperti itu tidak benar sebagai ungkapan al-Imâm Syafi’i, dan tidak
ada riwayat dengan sanad yang benar bahwa beliau telah berkata demikian. Adapun
pernyataan yang benar dari ucapan beliau dengan sanad yang shahih adalah: “Seorang manusia
bila bertemu Allah (meninggal) dalam keadaam membawa banyak dosa selain dosa syirik
maka hal ini jauh lebih baik baginya dari pada ia meninggal dengan membawa al-Ahwâ’”7.
Kata al-Ahwâ’ adalah jamak dari kata al-Hawâ, artinya sesuatu yang diyakini oleh para
ahli bid’ah yang berada di luar jalur ulama Salaf. Maka pengertian al-Hawâ di sini adalah
keyakinan-keyakinan yang yakini oleh golongan-golongan sesat, seperti keyakinan Khawarij,
Mu’tazilah, Murji’ah, Najjariyyah, dan berbagai kelompok lainnya; yang telah disebutkan
dalam hadits nabi sebanyak tujuh puluh dua golongan. Dalam sebuah hadits mashur
Rasulullah bersabda:
7

Ibn Asakir, Tabyîn Kadzib al-Muftarî, h. 337 dengan berbagai jalur sanad.
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َُاﺣ َﺪةٌ ِﰲ اﳉَْﻨّ ِﺔ َوِﻫ َﻲ اﳉَْﻤَﺎ َﻋﺔ
ِ  ﺛِْﻨﺘَﺎ ِن َو َﺳْﺒـﻌ ُْﻮ َن ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر وَو،ًِﲔ ﻓ ِْﺮﻗَﺔ
َ ْ َث َو َﺳْﺒﻌ
ٍ َِق َﻋﻠَﻰ ﺛَﻼ
ُ وَإ ّن َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ ِﻤﻠّﺔَ َﺳﺘَـﻔْﱰ
()رَوَاﻩُ أﺑـ ُْﻮ دَاوُد
“Dan sesungguhnya -umat- agama ini akan pecah kepada tujuh puluh tiga golongan,
tujuh puluh dua di neraka, dan hanya satu di surga; dan dia adalah kelompok mayoritas”.
(HR. Abu Dawud)8.

Dengan demikian yang dicaci oleh al-Imâm asy-Syafi’i bukan mutlak keseluruhan Ilmu
Kalam, tapi yang dimaksud adalah Ilmu Kalam tercela; yaitu yang digeluti oleh para ahli
bid’ah di atas. Adapun Ilmu Kalam yang digeluti Ahlussunnah yang berdasar kepada alQur’an dan Sunnah maka ini adalah Ilmu Kalam terpuji, dan sama sekali tidak pernah dicaci
oleh al-Imâm asy-Syafi’i. Sebaliknya beliau adalah seorang yang sangat kompeten dan
terkemuka dalam Ilmu Kalam ini. Karenannya argumen beliau telah mematahkan pendapat
Bisyr al-Marisi dan Hafsh al-Fard; di antara pemuka kaum Mu’tazilah yang mengatakan
bahwa al-Qur’an makhluk dan bahwa Allah tidak memiliki sifat Kalam.
Al-Imâm al-Hâfizh Ibn Asakir dalam karya yang beliau tulis sebagai pembelaan
terhadap al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari berjudul Tabyîn Kadzib al-Muftarî Fîmâ Nusiba Ilâ alImâm Abî al-Hasan al-Asy’ari menuliskan sebagai berikut:
“Ilmu Kalam yang tercela adalah Ilmu Kalam yang digeluti oleh Ahl al-Ahwâ’ dan
yang diyakini oleh para ahli bid’ah. Adapun Ilmu Kalam yang sejalan dengan al-Qur’an
dan Sunnah yang dibahas untuk menetapkan dasar-dasar akidah yang benar dan untuk
memerangi fitnah Ahl al-Ahwâ’ maka ia telah disepakati ulama sebagai Ilmu Kalam
terpuji. Dalam Ilmu Kalam terpuji inilah al-Imâm asy-Syafi’i adalah di antara ulama besar
yang sangat kompeten. Dalam berbagai kesempatan beliau telah banyak membantah
orang-orang ahli bid’ah dengan argumen-argumen kuatnya hingga mereka terpecahkan”9.

Dalam karyanya tersebut Ibn Asakir kemudian mengutip salah satu kasus yang terjadi
dengan al-Imâm asy-Syafi’i dengan sanad-nya dari ar-Rabi’ ibn Sulaiman, bahwa ia (ar-Rabi’
ibn Sulaiman) berkata:
“Ketika aku berada di majelis asy-Syafi’i, Abu Sa’id A’lam memberitahukan
kepadaku bahwa suatu ketika datang Abdullah ibn Abd al-Hakam, Yusuf ibn Amr ibn
Zaid, dan Hafsh al-Fard. Orang yang terakhir ini oleh asy-Syafi’i disebut dengan alMunfarid (yang berpaham ekstrim). Kemudian Hafsh al-Fard bertanya kepada Abdullah
8 Kajian konprehensif tentang firqah-firqah dalam Islam lihat al-Farq Bayn al-Firaq karya Abu Manshur alBaghdadi (w 429 H), al-Milal Wa an-Nihal karya Abu al-Fath asy-Syahrastani (w 548 H), at-Tabshîr Fî ad-Dîn karya Abu
al-Muzhaffar al-Isfirayini (w 471 H), dan lainnya
9 Tabyîn Kadzib al-Mutftarî, h. 339
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ibn Abd al-Hakam: “Bagaimana pendapatmu tentang al-Qur’an?” Namun Abdullah ibn
Abd al-Hakam enggan menjawab. Lalu Hafsh bertanya kepada Yusuf ibn Amr. Namun
ia juga enggan menjawab. Keduanya lalu berisyarat untuk bertanya kepada asy-Syafi’i.
Kemudian Hafsh bertanya kepada asy-Syafi’i, dan asy-Syafi’i memberikan dalil kuat atas
Hafsh. Namun kemudian antara keduanya terjadi perdebatan yang cukup panjang.
Akhirnya asy-Syafi’i dengan argumennya yang sangat kuat mengalahkan Hafsh dan
menetapkan bahwa al-Qur’an adalah Kalam Allah bukan makhluk. Kemudian asy-Syafi’i
mengkafirkan Hafsh. (Ar-Rabi’ ibn Sulaiman berkata): “Beberapa saat kemudian di
masjid aku bertemu dengan Hafsh, ia berkata kepadaku bahwa asy-Syafi’i hendak
memenggal leherku”10.

(Masalah) Jika seseorang berkata: Diriwayatkan dari al-Imâm asy-Sya’bi bahwa ia
berkata: “Barangsiapa mempelajari agama dengan Ilmu Kalam maka ia menjadi seorang
zindik. Barangsiapa mencari harta dengan Kimia maka ia akan bangkrut. Barangsiapa
mengajarkan hadits dengan mengutip hadits-hadits Gharîb maka ia seorang pembohong”.
Pernyataan semacam ini juga telah diriwayatkan dari al-Imâm Malik dan al-Qâdlî Abu Yusuf
(sahabat al-Imâm Abu Hanifah). Dan ada beberapa ulama Salaf lain yang mencaci Ilmu
Kalam?!
(Jawab): Masalah ini telah dijawab oleh al-Imâm al-Bayhaqi. Beliau mengatakan
bahwa yang dimaksud dengan Ilmu Kalam oleh sebagian ulama Salaf tersebut adalah Ilmu
Kalam tercela yang digeluti oleh para ahli bid’ah. Karena di masa mereka penyebutan Ilmu
Kalam konotasinya adalah Ilmu Kalam yang digeluti oleh para ahli bid’ah. Benar, kaum
Ahlussunnah saat itu belum banyak membahas secara detail tentang Ilmu Kalam, sebelum
kemudian ilmu ini menjadi sangat dibutuhkan untuk dibukukan dan dibahas secara
komprehensif.
Masih menurut al-Bayhaqi, mungkin pula yang dimaksud Ilmu Kalam yang dicela
oleh para ulama Salaf di atas adalah bagi seorang yang hanya mempalajari Ilmu Kalam
semata, dengan menyampingkan Ilmu-Ilmu fiqih yang sangat dibutuhkan untuk mengenal
hukum halal dan haram, atau menolak hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam syari’at
hingga tidak terlakasananya hukum-hukum itu sendiri.
Kemudian al-Bayhaqi juga mengatakan bahwa banyak para ulama Salaf yang memuji
Ilmu Kalam sebagai media untuk memerangi faham-faham ahli bid’ah. Di antaranya Hatim
al-Ashamm, salah seorang seorang sufi terkemuka ahli zuhud dimasanya, mengatakan bahwa
Ilmu Kalam merupakan ilmu pokok agama, sementara Ilmu Fiqih merupakan cabangnya,
dan pengamalan adalah buah dari ilmu-ilmu tersebut. Dengan demikian, (masih menurut
Hatim), barangsiapa yang menggeluti Ilmu Kalam dengan menyampingkan Ilmu Fiqih dan
pengamalannya maka ia akan menjadi seorang zindik, dan barangsiapa yang mencukupkan
dengan hanya amalan saja tanpa didasarkan kepada Ilmu Kalam dan Ilmu Fiqih maka akan
menjadi seorang ahli bid’ah, dan barangsiapa yang mencukupkan dengan Ilmu Fiqih saja
10

Manâqib asy-Syâfi’i karya ar-Razi, h. 194-195. Lihat juga al-Asmâ’ Wa ash-Shifât karya al-Bayhaqi, h. 252
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dengan menyampingkan Ilmu Kalam maka ia akan menjadi seorang fasik. Tetapi barangsiapa
yang mempelajari semua disiplin ilmu tersebut maka dialah yang akan selamat 11.
Al-Imâm al-Qâdlî Abul Ma’ali Abdul Malik, yang lebih dikenal dengan sebutan AlImâm al-Juwaini, mengatakan bahwa orang yang berkeyakinan bahwa para ulama Salaf tidak
mengetahui Ilmu Kalam atau Ilmu Ushul, atau berkeyakinan bahwa mereka menghindari
ilmu ini dan bersikap apatis terhadapanya, maka orang ini telah berburuk sangka terhadap
mereka. Karena sangat mustahil, baik secara akal sehat maupun dari tinjuan agama, bahwa
para ulama Salaf tersebut menghindari Ilmu Kalam ini. Padahal di kalangan mereka seringkali
terjadi perdebatan dalam masalah-masalah Furû’iyyah, misalkan dalam masalah ‘Aul, atau
dalam masalah hak-hak seorang kakek dalam hukum waris, atau metode penetapan
hukuman dan praktek Qishâsh, dan berbagai masalah lainnya. Bahkan tidak jarang antar
mereka terjadi dengan sama-sama melakukan Mubâhalah (saling bersumpah dengan
keberanian tertimpa musibah bagi yang salah) demi untuk menetapkan kebenaran pendapat
yang diyakini oleh masing-masing individu. Atau lihat misalnya, hanya untuk menetapkan
masalah najis saja, mereka dengan sekuat tenaga dan pikiran seringkali berusaha mencari
banyak dalil, baik dalil-dalil untuk dirinya sendiri atau dalil-dalil untuk mematahkan pendapat
lawan. Artinya, bila keadaan mereka dalam masalah-masalah Furû’iyyah saja semacam ini,
maka sudah barang tentu merekapun demikian adanya dalam masalah-masalah Ushûliyyah.
Bukankah masalah-masalah Ushûliyyah jauh lebih besar porsi urgensitasnya dibanding
masalah-masalah Furû’iyyah?!12
Dengan demikian sangat tidak logis jika diklaim bahwa para ulama Salaf tidak
memiliki kompetensi dalam permasalahan-permasalahan Ilmu Kalam. Bukankah mereka
dekat dengan masa kenabian?! Bukankah mereka menerima langsung ajaran-ajaran Islam ini
dari pembawa syari’at itu sendiri, yaitu Rasulullah?! Kemudian kaum tabi’in, kaum pasca
sahabat Nabi, walaupun mereka tidak secara langsung menerima ajaran Islam dari Rasulullah,
tapi bukankah mereka menerima ajaran-ajaran tersebut dari para sahabat Rasulullah?! Jika
diklaim bahwa kaum tabi’in tidak mumpuni dalam Ilmu Kalam, berarti klaim ini sama saja
dialamatkan kepada para sahabat Rasulullah. Dan klaim ini jika dialamatkan kepada para
sahabat Rasulullah, maka berarti sama juga dialamatkan kepada Rasulullah sendiri. Lalu
siapakah yang berani berkata bahwa Rasulullah tidak mengenal Allah, tidak ma’rifat kepadaNya, tidak mengenal Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam?! Karena itu dapat kita simpulkan bahwa
sebenarnya segala permasalahan yang berkembang dalam Ilmu Kalam telah benar-benar
diketahui dan dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya.
Salah satu bukti bahwa para ulama Salaf benar-benar menggeluti Ilmu Kalam adalah
adanya beberapa karya dari al-Imâm Abu Hanifah dalam disiplin ilmu ini. Di antaranya; alFiqh al-Akbar, ar-Risâlah, al-Fiqh al-Absath, al-‘Âlim Wa al-Muta’allim, dan al-Washiyyah. Yang
terakhir disebut, yaitu al-Washiyyah, terdapat perbedaan pendapat tentang benar tidaknya
sebagai risalah dari al-Imâm Abu Hanifah. Satu pendapat mengingkari risalah tersebut sabagai
11
12
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risalah dari al-Imâm Abu Hanifah dengan alasan bukan dari hasil tangannya. Pendapat lain
mengatakan bahwa risalah al-Washiyyah ini karya dari Muhammad ibn Yusuf al-Bukhari yang
memiliki nama panggilan (Kunyah) Abu Hanifah.
Pendapat yang mengingkari risalah tersebut berasal dari al-Imâm Abu Hanifah
biasanya diungkapkan orang-orang Mu’tazilah. Hal ini karena isi dari risalah-risalah tersebut
adalah bantahan terhadap kelompok-kelompok bid’ah, seperti faham Mu’tazilah sendiri.
Pengingkaran kaum Mu’tazilah juga didasari pengakuan bahwa keyakinan al-Imâm Abu
Hanifah adalah persis sama dengan keyakinan mereka sendiri. Tentu pendapat Mu’tazilah ini
hanyalah dusta belaka. Karena seperti yang sudah diketahui, al-Imâm Abu Hanifah adalah
sosok yang paling gigih memerangi para ahli bid’ah termasuk faham-faham Mu’tazilah
sendiri.
Dalam Ilmu Kalam, dan dalam seluruh disiplin ilmu lainnya, al-Imâm Abu Hanifah
adalah ulama terkemuka sebagai ahli ijtihad pada abad pertama hijriyah. Tentang hal ini
dalam kitab at-Tabshirah al-Baghdâdiyyah disebutkan sebagai berikut:
“Orang paling pertama sebagai ahli Kalam dikalangan ulama fiqih Ahlussunnah
adalah al-Imâm Abu Hanifah dan al-Imâm asy-Syafi’i. Abu Hanifah telah menuliskan alFiqh al-Akbar dan ar-Risâlah yang kemudian dikirimkan kepada Muqatil ibn Sulaiman
untuk membantahnya. Karena Muqatil ibn Sulaiman ini adalah seorang yang
berkeyakinan tajsîm; mengatakan bahwa Allah adalah benda. Demikian pula beliau telah
banyak membantah para ahli bid’ah dari kaum Khawarij, Rawafidl, Qadariyyah
(Mu’tazilah) dan kelompok sesat lainnya. Para pemuka ahli bid’ah tersebut banyak
tinggal di wilayah Bashrah, dan al-Imâm Abu Hanifah lebih dari dua puluh kali pulang
pergi antara Bashrah dan Baghdad hanya untuk membantah mereka, (padahal perjalanan
saat itu sangat jauh dan sulit). Dan tentunya al-Imâm Abu Hanifah telah memecahkan
dan membungkam mereka dengan argumen-argumen kuatnya, hingga beliau menjadi
panutan dan rujukan dalam segala permasalahan Ilmu Kalam ini”.

Al-Imâm al-Hâfizh al-Khathib al-Baghdadi dengan sanad-nya hingga al-Imâm Abu
Hanifah, meriwayatkan bahwa al-Imâm Abu Hanifah berkata: “Saya telah benar-benar
mempelajari Ilmu Kalam, hingga saya telah mencapai puncak sebagai rujukan dalam bidang
ilmu ini”13. Kemudian al-Imâm Abu Hanifah menceritakan bahwa ia baru benar-benar terjun
dalam mempelajari fiqih setelah ia duduk belajar kepada al-Imâm Hammad ibn Sulaiman, dan
ia baru melakukan itu setelah ia benar-benar kompeten dalam Ilmu Kalam.
Dalam riwayat lain dengan sanad-nya dari al-Haritsi, bahwa al-Imâm Abu Hanifah
berkata:
“Saya telah dikaruniai kekuatan dalam Ilmu Kalam. Dengan ilmu tersebut saya
memerangi dan membantah faham-faham ahli bid’ah. Kebanyakan mereka saat itu
13
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berada di Bashrah. Maka pada masa itu saya sering pulang pergi antara Bashrah dan
Baghdad lebih dari dua puluh kali. Di antara perjalananku tersebut ada yang hingga
menetap satu tahun di Bashrah, ada pula yang kurang dari satu tahun, dan ada pulah
yang lebih. Dalam hal ini aku telah membantah berbagai tingkatan atau sub sekte kaum
Khawarij; seperti golongan Abadliyyah, Shafariyyah dan lainnya. Juga telah aku bantah
berbagai faham kaum Hasyawiyyah”14.

Al-Imâm Abd al-Qahir al-Baghdadi asy-Syafi’i, seorang teolog terkemuka di kalangan
Ahlussunnah penulis kitab al-Farq Bayn al-Firaq, dalam karya beliau yang lain berjudul Kitâb
Ushûliddîn menuliskan bahwa orang yang pertama kali bergelut dengan Ilmu Kalam dari
kalangan para ahli fiqih adalah al-Imâm Abu Hanifah dan al-Imâm asy-Syafi’i. Al-Imâm Abu
Hanifah telah menulis sebuah risalah sebagai bantahan terhadap kaum Qadariyyah yang ia
namakan dengan al-Fiqh al-Akbar, sementara al-Imâm asy-Syafi’i telah menulis dua karya
dalam Ilmu Kalam, salah satunya penjelasan tentang kebenaran kenabian dan bantahan
kepada kaum Brahmana, dan yang ke dua bantahan terhadap Ahl al-Ahwâ’15.
Al-Imâm Abu al-Muzhaffar al-Isfirayini asy-Syafi’i, juga seorang teolog terkemuka di
kalangan Ahlussunnah, dalam karyanya berjudul at-Tabshîr Fî ad-Dîn menuliskan sebagai
berikut:
“Kitab al-‘Âlim Wa al-Muta’allim karya al-Imâm Abu Hanifah memuat berbagai
argumen yang sangat kuat untuk membantah kaum Mulhid dan para ahli bid’ah.
Kemudian kitab karyanya dengan judul al-Fiqh al-Akbar, yang telah sampai kepada kami
dengan jalur orang-orang tsiqah dan dengan sanad yang shahih dari Nushair ibn Yahya
dari al-Imâm Abu Hanifah; adalah kitab yang berisikan bantahan kepada para ahli bid’ah.
Siapa yang telah mempelajari karya-karya Ilmu Kalam tersebut dan karya-karya Ilmu
Kalam al-Imâm asy-Syafi’i maka dia tidak akan mendapati di antara madzhab ulama lain
yang memiliki karya yang lebih jelas dari keduanya. Adapun beberapa tuduhan yang
dialamatkan kepada keduanya yang berseberangan dengan isi karya-karya Ilmu Kalam
mereka, maka itu semua adalah kedustaan yang dituduhkan oleh para ahli bid’ah untuk
menyebarkan bid’ah mereka sendiri”16.

Tentang lima risalah al-Imâm Abu Hanifah yang telah kita sebutkan di atas, menurut
pendapat yang paling kuat adalah bukan benar-benar ditulis oleh tangan al-Imâm Abu
Hanifah sendiri. Tapi risalah-risalah tersebut adalah pelajaran yang didiktekan beliau kepada
para sahabatnya; seperti kepada Hammad ibn Zaid, Abu Yusuf, Abu Muthi’ al-Hakam ibn
Abdullah al-Balkhi, Abu Muqatil Hafsh ibn Salam as-Samarqandi dan lainnya. Sahabat14 Lihat Mukadimah Isyârât al-Marâm karya al-Imâm al-Bayyadli yang ditulis oleh al-Imâm asy-Syaikh Muhammad
Zahid al-Kautsari mengutip dari kitab Manâqib al-Imâm Abî Hanîfah.
15 Kitâb Ushûliddîn, h. 308
16 at-Tabshîr Fî ad-Dîn Fî Tamyîz al-Firqah an-Nâjiyah Min al-Firaq al-Hâlikîn, h. 113
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sahabat Abu Hanifah inilah yang membukukan pelajaran-pelajaran beliau hingga menjadi
risalah-risalah tersebut di atas. Dari para sahabat al-Imâm Abu Hanifah ini kemudian
pelajaran-pelajaran yang sudah berbentuk risalah-risalah itu turun kepada generasi para ulama
berikutnya, di antaranya kepada Isma’il ibn Hammad, Muhammad ibn Muqatil ar-Razi,
Muhammad ibn Samma’ah, Nushair ibn Yahya al-Balkhi, Syidad ibn al-Hakam dan lainnya.
Dari generasi ini kemudian turun dengan sanad yang shahih kepada al-Imâm Abu Manshur alMaturidi; Imam Ahlussunnah Wal Jama’ah.
Dengan demikian pendapat yang mengatakan bahwa risalah-risalah di atas sebagai
karya al-Imâm Abu Hanifah adalah pendapat benar, hanya saja risalah-risalah itu adalah hasil
pengisian beliau terhadap para sahabatnya yang kemudian dibukukan oleh mereka. Demikian
pula pendapat yang mengatakan bahwa risalah-risalah tersebut sebagai karya para sahabat
generasi al-Imâm Abu Hanifah, atau genarasi yang datang sesudahnya adalah pendapat yang
juga benar, karena risalah-risalah tersebut hasil kodifikasi mereka. Demikian inilah pendapat
yang telah dinyatakan oleh al-Imâm al-Hâfizh Muhammad Murtadla az-Zabidi.
Al-Imâm Badruddin az-Zarkasyi dalam Tasynîf al-Masâmi’ Syarh Jama’ al-Jawâmi’
menyebutkan bahwa para ulama Salaf terdahulu sudah mentradisikan usaha dalam
membantah faham-faham ahli bid’ah, baik dengan tulisan-tulisan maupun dalam forumforum terbuka. Dalam usaha tersebut al-Imâm asy-Syafi’i telah menulis Kitâb al-Qiyâs sebagai
bantahan terhadap faham yang mengatakan bahwa alam ini tidak memiliki permulaan
(Qadîm). Beliau juga telah menulis kitab dengan judul ar-Radd ‘Alâ al-Barâhimah, dan beberapa
karya lainnya yang khusus ditulis untuk menyerang faham-faham di luar Ahlussunnah.
Sebelum al-Imâm asy-Syafi’i, al-Imâm Abu Hanifah juga telah melakukan hal yang sama.
Dalam hal ini al-Imâm Abu Hanifah telah menulis kitab al-Fiqh al-Akbar dan kitab al-‘Âlim
Wa al-Muta’allim untuk membantah orang-orang zindik. Demikian pula dengan al-Imâm Malik
ibn Anas dan al-Imâm Ahmad ibn Hanbal, mereka semua adalah para Imam terkemuka yang
giat memerangi faham-faham sesat yang berseberangan dengan akidah Rasulullah dan para
sahabatnya.
Kemudian dari pada itu, al-Imâm Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari (w 256 H),
pimpinan para ahli hadits di masanya, penulis kitab al-Jâmi’ as-Shahîh, telah menulis sebuah
kitab yang sangat penting berjudul Khalq Af-’âl al-‘Ibâd. Sebuah kitab berisikan bantahan
terhadap faham Qadariyyah atau Mu’tazilah yang berpendapat bahwa manusia adalah
pencipta bagi segala perbuatannya sendiri. Dengan sangat rinci al-Imâm al-Bukhari
mematahkan satu-persatu faham-faham Qadariyyah, dan menetapkan kebenarakan akidah
Ahlussunah bahwa segala perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia
sendiri. Selain al-Imâm al-Bukhari, ahli hadits lainnya yang juga merupakan sahabat al-Imâm alBukhari; yaitu al-Imâm Nu’aim ibn Hammad al-Khuza’i (w 228 H) telah menulis sebuah kitab
yang sangat penting dalam bantahan terhadap kaum Jahmiyyah dan beberapa kelompok sesat
lainnya.
Demikian pula al-Imâm Muhammad ibn Aslam ath-Thusi (w 242 H), yang juga
seorang ahli hadits terkemuka salah seorang sahabat al-Imâm Ahmad ibn Hanbal; telah
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menuliskan kitab yang sangat penting dalam bantahan terahadap kaum Jahmiyyah.
Setidaknya ada tiga orang sahabat al-Imâm Ahmad ibn Hanbal yang gigih membela akidah
Ahlussunnah dengan tulisan-tulisannya. Mereka adalah al-Imâm al-Harits al-Muhasibi; yang
juga seorang sufi terkemuka, al-Imâm al-Husain al-Karabisi, dan al-Imâm Abdullah ibn Sa’id
ibn Kullab al-Qaththan. Termasuk juga dalam hal ini saudara kandung dari al-Imâm yang
terakhir disebut; yaitu al-Imâm Yahya ibn Sa’id ibn Kullab al-Qaththan.
Kemudian di kalangan ulama madzhab Hanafi, masih pada periode Salaf pasca
generasi al-Imâm Abu Hanifah, ada seorang ulama besar ahli teologi dan ahli hadits dan juga
ahli fiqih, yaitu al-Imâm Abu Ja’far ath-Thahawi (w 321 H). Tulisan risalah akidah
Ahlussunnah yang beliau bukukan, yang dikenal dengan al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, menjadi
salah satu rumusan yang benar-benar terkodifikasi sebagai penjabaran akidah al-Imâm Abu
Hanifah dan para Imam Salaf secara keseluruhan. Hingga sekarang risalah al-‘Aqîdah athThahâwiyyah ini menjadi sangat mashur sebagai akidah Ahlussunnah, telah diterima dari masa
ke masa, dan antara generasi ke genarasi. Walaupun al-Imâm Abu Ja’far ath-Thahawi tidak
pernah bertemu dengan al-Imâm Abu Hanifah, karena memang tidak semasa dengan beliau,
namun ungkapan-ungkapan yang beliau tulis dalam risalahnya tersebut adalah persis
ungkapan-ungkapan al-Imâm Abu Hanifah yang beliau kutip dengan sanad-nya dari para
murid-murid al-Imâm Abu Hanifah sendiri. Dalam pembukaan risalah al-‘Aqîdah athThahâwiyyah ini, al-Imâm ath-Thahawi menuliskan: “Ini adalah penjelasan akidah Ahlussunnah
Wal Jama’ah, di atas madzhab para ulama agama; Abu Hanifah an-Nu’man ibn Tsabit alKufi, Abu Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim al-Anshari, dan Muhammad ibn al-Hasan asySyaibani”17.
Tulisan-tulisan tentang Ilmu Kalam kemudian menjadi sangat berkembang, terlebih
setelah menyebarnya karya-karya dua Imam Ahlussunnah yang agung; yaitu al-Imâm Abul
Hasan al-Asy’ari dan al-Imâm Abu Manshur al-Maturidi. Dua Al-Imâm ini telah menulis
berbagai karya dalam menetapkan rumusan-rumusan akidah Ahlussunnah ditambah dengan
bantahan-bantahan terhadap berbagai kelompok di luar Ahlussunnah, dengan argumenargumen yang sangat kuat, baik dalil-dalil akal maupun dalil-dalil tekstual. Terutama al-Imâm
al-Asy’ari yang berada di wilayah Bashrah Irak saat itu, beliau adalah sosok yang sangat
ditakuti oleh kaum Mu’tazilah. Al-Hâfizh al-Lughawiy al-Imâm Muhammad Murtadla az-Zabidi
dalam kitab Syarh Ihyâ’ Ulum ad-Dîn menuliskan sebagai berikut:
“Segala permasalah akidah yang telah dirumuskan oleh dua al-Imâm agung; al-Asy’ari
dan al-Maturidi adalah merupakan dasar-dasar akidah yang diyakini semua ulama. AlAsy’ari membangun landasan-landasan karyanya dari madzhab dua Al-Imâm agung; yaitu
al-Imâm Malik dan al-Imâm asy-Syafi’i. Beliau merumuskan landasan-landasan tersebut,

Lihat matan al-‘Aqîdah at-Thahâwiyyah dalam Izhâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah Bi Syarh al-‘Aqîdah at-Thahâwiyyah,
karya al-Imâm al-Hâfizh asy-Syaikh Abdullah al-Habasyi, h. 341
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merincinya, menguatkannya, dan kemudian membukukannya. Sementara al-Maturidi
membangun landasan karyanya dari teks-teks madzhab al-Imâm Abu Hanifah”18.

Al-Imâm Badruddin az-Zarkasyi dalam Tasynîf al-Masâmi’ menuliskan sebagai berikut:
“Al-Imâm Abu Bakar al-Isma’ili berkata bahwa keagungan ajaran agama Islam ini,
yang semula telah padam, kebanyakan telah dihidupkan kembali oleh Ahmad ibn
Hanbal, Abul Hasan al-Asy’ari, dan Abu Nu’aim al-Istirabadzi. Dalam pada ini Abu
Ishaq al-Marwazi berkata: Saya telah mendengar al-Mahamili berkata dalam pujiannya
kepada Abul Hasan al-Asy’ari: “Seandainya beliau bertemu Allah dalam keadaan banyak
dosa sebanyak tanah di bumi ini, bagiku ia mungkin akan diampuni oleh Allah karena
telah benar-benar membela agama-Nya”. Sementara Ibn al-‘Arabi berkata: “Pada
permulaannya kaum Mu’tazilah sebagai kaum yang memiliki kedudukan, lalu kemudian
Allah menjadikan al-Asy’ari balik menyerang mereka hingga beliau telah menjadikan
mereka terkungkung dalam biji-biji wijen (tidak memiliki kekuatan)”19.

Di kemudian hari, pasca al-Imâm al-Asy’ari dan al-Imâm al-Maturidi, Ilmu Kalam ini
berkembang lebih pesat lagi. Hal ini ditandai dengan bermunculannya berbagai karya dari
para pengikut kedua Imam agung tersebut. Sangat banyak karya-karya yang dihasilkan,
berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus jilid, dengan argumen-argumen yang lebih matang dan
dengan formulasi yang lebih sistematik. Di dalamnya banyak dimuat dialog-dialog dengan
firqah-firqah di luar Ahlussunnah, seperti kaum Dahriyyah, kaum filosof, kaum Musyabbihah,
dan bahkan dengan para ahli ramal (al-Munajjimûn). Dengan demikian maka semakin banyak
bermunculan panji-panji Ahlussunnah yang giat mengibarkan madzhab al-Imâm Abul Hasan
al-Asy’ri di berbagai penjuru dunia Islam. Di antara mereka yang memiliki andil besar dalam
penyebaran akidah ini adalah; al-Imâm al-Ustâdz Abu Bakar ibn Furak (w 406 H), al-Imâm Abu
Ishaq al-Isfirayini, dan al-Imâm al-Qâdlî Abu Bakar al-Baqillani (w 403 H). Dua Al-Imâm yang
pertama disebutkan menjadikan wilayah penyebarananya di daerah timur, sementara alBaqillani menyebarkannya di wilayah barat dan timur sekaligus. Maka pada sekitar permulaan
abad lima hijriyah, dipastikan hampir seluruh pelosok dunia Islam di belahan timur dan barat
adalah kaum Ahlussunnah; yaitu kaum Asy’ariyyah dan Maturidiyyah. Tidak ada seorang
ulama-pun, baik ahli fiqih atau ilmu lainnya dari ulama empat madzhab, kecuali di dalam
masalah akidah dia adalah seorang pengikut al-Asy’ari atau pengikut al-Maturidi. Adapun
kelompok yang menyempal dari Ahlussunnah, hanyalah kelompok-kelompok kecil saja;
seperti Mu’tazilah, Musyabbihah, dan lainnya.
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Antara Ilmu Kalam Terpuji Dan Ilmu Kalam Tercela
Dari penjelasan di atas menjadi sangat nyata bagi kita bahwa Ilmu Kalam terbagi
kepada dua bagian. Pertama; Ilmu Kalam terpuji, yaitu Ilmu Kalam yang digeluti dan dibahas
serta diajarkan di kalangan Ahlussunnah. Para ulama sepakat bahwa Ilmu Kalam
Ahlussunnah ini adalah sesutu yang baik, karena merupakan tonggak dan pondasi ajaran
Islam. Kedua; Ilmu Kalam tercela, yaitu Ilmu Kalam yang digeluti dan diyakini oleh firqahfirqah di luar Ahlussunnah, seperti kaum Mu’tazilah, Khawarij, Musyabbihah, Dahriyyah, dan
lainnya.
Al-Imâm al-Hâfizh al-Bayhaqi dalam kitab Syu’ab al-Îmân dalam bab tentang iman
seorang Muqallid menuliskan dengan sanad-nya bahwa suatu ketika Amîr al-Mu’minîn alKhalîfah ar-Râsyid Umar ibn Abdul Aziz didatangi oleh seseorang yang bertanya tentang
faham-faham sesat di luar keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Khalifah Umar ibn
Abdul Aziz berkata: “Hendaklah engkau memegang teguh ajaran agama seperti berpegang
teguhnya seorang baduy dalam pengajian-pengajiannya, dan tinggalkanlah apa yang selain
itu”20.
Al-Hâfizh al-Bayhaqi mengomentari pernyataan khalifah Umar ibn Abdul Aziz di atas
mengatakan bahwa ucapan semacam itu tidak hanya ungkapan Khalifah Umar, tapi juga
banyak diungkapkan oleh para ulama Salaf. Menurut al-Bayhaqi tujuan ungkapan itu adalah
untuk mengatakan bahwa pada dasarnya ajaran-ajaran Islam tidak butuh untuk dicari-cari
kebenarannya, karena semua ajarannya adalah kebenaran. Dalam pada ini Rasulullah diutus
oleh Allah dengan membawa bukti-bukti dan berbagai argumen yang sangat kuat. Baik
orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah dan menyaksikan langsung bukti-bukti
kebenaran tersebut, maupun orang-orang yang hidup sesudahnya yang telah sampai kepada
mereka dari bukti-bukti kebenaran itu; mereka itu semua tidak lagi membutuhkan kepada
pencarian untuk meletakan kebenaran tauhid maupun masalah-masalah kenabian. Khalifah
Umar ibn Abdul Aziz maupun para ulama Salaf lainnya yang telah melarang orang-orang
awam untuk memperdalam kajian tentang firqah-firqah di luar Ahlussunnah dan ajaranajarannya adalah karena dikhawatirkan akan terjerumus di dalamnya. Karena seseorang yang
terjerumus dalam kajian firqah-firqah tersebut, sementara pijakan akidah yang harus dianutnya
sangat lemah, maka dikhawatirkan orang semacam ini akan ikut kepada faham-faham sesat di
luar Ahlussunnah, dan ia tidak dapat keluar dari lingkaran faham sesat tersebut.
Perumpamaannya seperti orang yang tidak mampu berenang, jika ia masuk ke air yang dalam
dan deras, maka sudah dipastikan orang tersebut akan tenggelam di dalamnya. Artinya,
menurut para ulama Salaf pada dasarnya Ilmu Kalam tidak sepenuhnya sebagai sesuatu yang
tercela, bagaimana mungkin ilmu ini tercela, sementara ia adalah media untuk mengenal
Allah dan sifat-sifat-Nya, mengenal para Nabi dan para Rasul, membedakan antara Nabi
yang hak dengan nabi palsu?! Dengan demikian larangan ulama Salaf, seperti pernyataan
Khalifah Umar ibn Abdul Aziz di atas, ditujukan kepada mereka yang memiliki akal yang
lemah, atau pijakan akidah yang tidak kuat. Terkecuali dari pada ini, sebenarnya para ulama
20
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Salaf sendiri menganjurkan untuk memperdalam Ilmu Kalam, terlebih untuk tujuan
membantah berbagai faham firqah-firqah di luar Ahlussunnah.
Masih dalam tulisan al-Hâfizh al-Bayhaqi dalam kitab Syu’ab al-Iman, beliau juga
mengemukakan bahwa ada pendapat lain dari para ulama tentang alasan mengapa para ulama
Salaf melarang terjun dalam kajian Ilmu Kalam; ialah karena di kalangan ulama Salaf sendiri
saat itu, -dalam menetapkan keyakinan-, sudah lebih dari cukup dengan hanya melihat buktibukti nyata dari mukjizat-mukjizat Rasulullah. Di masa Salaf, seorang yang biasa menyibukan
diri dalam mencari-cari “kebenaran” dengan mengutak-atik Ilmu Kalam sebagai medianya,
adalah orang-orang ahli bid’ah atau Ahl al-Ahwâ’ , karena itulah para ulama Salaf di atas
melarang keras mengkaji Ilmu Kalam yang digeluti oleh para ahli bid’ah tersebut.
Kemudian dari pada itu, Ahl al-Ahwâ’ telah mengklaim bahwa ajaran-ajaran
Ahlussunnah tidak sejalan dengan akal sehat. Dasar inilah yang kemudian mendorong
sebagian ulama Salaf untuk memperdalam Ilmu Kalam dengan menetapkan secara rinci
argumen-argumen logis bahwa ajaran-ajaran Ahlussunnah sejalan dengan al-Qur’an dan
Sunnah, juga sejalan dengan landasan-landasan akal sehat. Oleh karenanya tidak sedikit dari
para ulama Salaf yang ahli dalam permasalahan-permasalahan Ilmu Kalam, dan ahli dalam
mambantah faham-faham Ahl al-Ahwâ’ di luar Ahlussunnah.
Suatu ketika al-Imâm Abu Hanifah ditanya; Mengapa kalian bergelut dengan Ilmu
Kalam, sementara para sahabat tidak pernah memperdalam ilmu tersebut?! Beliau menjawab:
“Perumpamaan para sahabat tersebut adalah laksana orang-orang yang hidup di zaman yang
tidak ada musuh, dengan demikian mereka tidak butuh untuk mengeluarkan senjata.
Sementara kita adalah orang-orang yang hidup di zaman yang banyak musuh, maka kita
sangat butuh untuk mengeluarkan senjata” 21.
Faedah Penting Dari Kitâb Ushûliddîn Karya al-Imâm Abu Manshur al-Baghdadi
Al-Imâm Abu Manshur Abdul Qahir ibn Thahir at-Tamimi al-Baghdadi (w 429 H)
dalam salah satu kitab karyanya berjudul Kitâb Ushûliddîn menuliskan pada pokok bahasan ke
empat belas satu sub judul pada masalah ke sepuluh dengan nama “Tingkatan para ulama
agama dalam masalah Ilmu Kalam”.
Pada tingkatan pertama beliau menuliskan kaum teolog Ahlussunnah dari kalangan
sahabat Rasulullah. Beliau menyebutkan bahwa pergulatan dalam masalah Ilmu Kalam sudah
dimulai dari semenjak masa sahabat Nabi, di antaranya; sahabat Ali ibn Abi Thalib yang telah
mematahkan faham kaum Khawarij dalam masalah al-Wa’d Wa al-Wa’îd (Janji dan ancaman
Allah). Beliau juga mematahkan faham kaum Qadariyyah dalam masalah Qadla dan Qadar,
masalah Masyî-ah (kehendak Allah), dan masalah Isthithâ’ah (kemampuan hamba). Kemudian
sahabat Abdullah ibn Umar yang juga membungkam kaum Qadariyyah dan faham-faham
Ma’bad al-Juhani yang merupakan pemuka kaum tersebut. Dalam hal ini, Abdullah ibn Umar
membantah kaum Qadariyyah yang mengaku bahwa Ali ibn Abi Thalib adalah pucuk
pimpinan tertinggi mereka. Kaum Qadariyyah juga meyakini bahwa Washil ibn Atha,
21
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pimpinan terkemuka mereka, mengambil dasar-dasar madzhabnya dari Muhammad ibn alHanafiyyah dan Abdullah; keduanya adalah turunan Ali ibn Abi Thalib, dan pengakuan
mereka ini sama sekali tidak benar.
Adapun kaum teolog Ahlussunnah dari kalangan tabi’in di antaranya; Umar ibn Abdul
Aziz yang telah menulis risalah berjudul ar-Radd ‘Alâ al-Qadariyyah. Zaid ibn Ali ibn al-Husain
ibn Ali ibn Abi Thalib, yang juga telah menulis risalah bantahan atas kaum Qadariyyah. AlImâm al-Hasan al-Bashri yang telah menulis surat kepada Umar ibn Abdul Aziz berisikan
bantahan atas kaum Qadariyyah. Dengan demikian tidak benar pengakuan kaum Qadariyyah
bahwa al-Hasan al-Bashri adalah bagian dari mereka. Karena ternyata sebaliknya, al-Hasan alBashri justru banyak membantah mereka. Hal ini juga dikuatkan dengan pengusiran beliau
terhadap Washil ibn Atha; yang notabene pemuka Qadariyyah atau Mu’tazilah, dari
majelisnya. Selain al-Hasan al-Bashri, al-Imâm asy-Sya’bi, juga terkenal sangat gigih
memerangi faham Qadariyyah ini. Termasuk juga al-Imâm az-Zuhri yang telah memberikan
fatwa kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan bahwa kaum Qadariyyah halal untuk
diperangi.
Kemudian pada tingkatan kedua dari kalangan tabi’in di bawah tingkatan pertama di
atas, di antaranya; al-Imâm Ja’far ibn Muhammad ash-Shadiq yang telah menulis beberapa
risalah sebagai bantahan atas kaum Qadariyyah, kaum Khawarij, dan kaum Rafidlah.
Termasuk pada tingkatan ini adalah para Imam madzhab, seperti al-Imâm Abu Hanifah, dan
al-Imâm asy-Syafi’i, termasuk juga sahabat al-Imâm Abu Hanifah sendiri; yaitu al-Imâm Abu
Yusuf yang menyerang kaum Mu’tazilah dan menamakan mereka sebagai kaum Zindik.
Sementara al-Imâm asy-Syafi’i telah menulis dua risalah; pertama; risalah penjelasan kebenaran
kenabian (Tash-hîh an-Nubuwwah) dan bantahan atas kaum Brahma (ar-Radd ‘Alâ al-Barâhimah),
kedua; risalah bantahan terhadap kelompok-kelompok sesat di luar Ahlussunnah, yang
beberapa permasalahan di antaranya beliau sebutkan dalam kitab al-Qiyâs.
Tentang sosok Bisyr al-Marisi, yang merupakan salah seorang sahabat dan pengikut
al-Imâm Abu Hanifah, benar dalam beberapa masalah ia cenderung sejalan dengan faham
Mu’tazilah, seperti dalam masalah “al-Qur’an makhluk”. Namun demikian, al-Marisi ini
mengkafirkan sebagian kaum Mu’tazilah yang mengatakan bahwa manusia menciptakan
perbuatan sendiri. Diriwayatkan bahwa al-Imâm Abu Yusuf mengusir al-Marisi dari
majelisnya, dan mengingatkannya bahwa kelak suatu saat ia akan diancam hukuman bunuh
karena berkeyakinan “al-Qur’an makhluk”. Dan ternyata benar, saat berita ini sampai kepada
Harun ar-Rasyid yang ketika itu menjabat sebagai Khalifah, beliau hendak membunuh alMarisi. Hanya saja al-Marisi tidak tertangkap karena bersembunyi. Hingga ketika datang
Khalifah al-Ma’mun, al-Marisi ini kembali menyuarakan keyakinannya bahwa al-Qur’an
makhluk.
Sementara itu setelah al-Imâm asy-Syafi’i wafat, Ilmu Kalam banyak digeluti oleh
murid-murid asy-Syafi’i sendiri. Banyak bemunculan di antara murid-murid asy-Syafi’i di
samping sebagai para ahli fiqih terkemuka, juga sebagai teolog-teolog handal, di antaranya alImâm al-Harits ibn Asad al-Muhasibi, al-Imâm Abu Ali al-Karabisi (w 245 H), al-Imâm alAnda Berminat dengan buku ini? Hubungi email: aboufaateh@yahoo.com
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Buwaithi (w 231 H), al-Imâm Dawud al-Ashbahani, dan lainnya. Di kemudian hari, karyakarya Ilmu Kalam al-Karabisi menjadi rujukan utama kaum teolog dalam memahami fahamfaham firqah sesat (Ahl al-Ahwâ’), sebagaimana juga karya-karya beliau dalam bidang ‘Ilal alHadîts dan al-Jarh Wa at-Ta’dîl menjadi rujukan utama bagi para Huffâzh al-Hadîts. Demikian
pula karya-karya al-Harits al-Muhasibi menjadi referensi utama bagi para ulama sesudahnya.
Karya-karya al-Harits al-Muhasibi tidak hanya menjadi rujukan para ulama sesudahnya dalam
bidang teologi saja, tapi juga dalam bidang fiqih, hadits, dan bahkan dalam ajaran-ajaran
tasawuf beliau adalah sosok terkemuka. Termasuk sosok terdepan dalam teologi di antara
ulama madzhab asy-Syafi’i adalah al-Imâm al-Qâdlî Abu al-Abbas ibn Suraij (w 306 H). Karyakarya Ilmu Kalam Ibn Suraij ini telah benar-benar menjadi rujukan utama para ulama
sesudahnya, karena karya-karya beliau jauh lebih detail dan lebih komprehenshif dibanding
karya-karya teolog sebelumnya. Sementara itu karya-karya Ibn Suraij dalam bidang fiqih jauh
lebih banyak dan lebih komprehensif lagi.
Di antara teolog Ahlussunnah terkemuka di masa Khalifah al-Ma’mun adalah
Abdullah ibn Sa’id at-Tamimi; yang telah berhasil mencoreng faham Mu’tazilah di hadapan
al-Ma’mun sendiri. Abdullah ibn Sa’id ini adalah saudara kandung di Yahya ibn Sa’id alQaththan; seorang ahli hadits yang sangat mashur. Kemudian di antara murid Abdullah ibn
Sa’id, yang juga menjadi seorang teolog sunni terkemuka, ialah Abdul Aziz al-Makki alKattani, yang juga telah memporak-porandakan faham-faham Mu’tazilah di hadapan alMa’mun. Selain al-Kattani, di antara murid Abdullah ibn Sa’id lainnya adalah al-Husain ibn
al-Fadl al-Bajali; seorang teolog terkemuka, sekaligus sebagai ahli tafsir dan ahli fiqih, yang
kitab tafsirnya di kemudian hari menjadi rujukan ulama ahli tafsir lainnya.
Termasuk murid dari Abdullah ibn Sa’id adalah al-Imâm al-Junaid al-Baghdadi; yang
merupakan seorang sufi besar yang sangat mashur, bahkan merupakan pemuka kaum sufi
(Sayyid ath-Thâ’ifah ash-Shûfiyyah) yang telah berhasil memformulasikan ajaran-ajaran tasawuf,
hingga “madzhab kaum sufi” selalu disandarkan kepadanya. Al-Junaid al-Baghdadi adalah
seorang yang sangat terkemuka dalam Ilmu Kalam, yang dalam pada ini beliau telah menulis
sebuah risalah teologi Ahlussunnah dengan gaya bahasa dan ungkapan-ungkapan kaum sufi.
Di kemudian hari, pada tingkatan selanjutnya, datang seorang Al-Imâm agung tanpa
tanding, teolog terkemuka yang ilmu-ilmunya telah menyebar di segenap pelosok bumi, ialah
al-Imâm Abul Hasan Ali ibn Isma’il al-Asy’ari (w 324 H). Beliau telah benar-benar
membungkam firqah-firqah di luar Ahlussunnah, seperti kaum Najjariyyah, Jahmiyyah,
Mujassimah, Rawafidl, Khawarij, Mu’tazilah (Qadariyyah) dan lainnya. Karya-karya beliau
menjadi referensi utama bagi kaum teolog sunni sesudahnya. Dan bahkan tidak ada seorang
yang alim dalam setiap disiplin ilmu; mulai fiqih, hadits, tafsir dan lainnya, kecuali orang
tersebut pasti berpijak di atas madzhab al-Imâm Abul Hasan ini.
Di antara murid al-Imâm Abul Hasan yang sangat mashur adalah al-Imâm Abul Hasan
al-Bahili dan al-Imâm Abu Abdillah ibn Mujahid. Dari tangan dua murid al-Asy’ari ini
kemudian lahir teolog-teolog sunni handal, seperti al-Qâdlî Abu Bakar Muhammad ibn
Thayyib, yang merupakan pemimpin para hakim (Qâdlî al-Qudlât) di wilayah Irak, dan
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sekitarnya. Kemudian Abu Bakar Muhammad ibn Husain ibn Furak (w 406 H), Ibrahim ibn
Muhammad al-Mahrani, al-Husain ibn Muhammad al-Bazazi, dan para ulama terkemuka
lainnya22.
Wa Allâh A’lam Bi ash-Shawâb
Wa Ilayhi at-Tuklân Wa al-Ma’âb
Abou Fateh
aboufaateh@yahoo.com
Grup FB: Aqidah Ahlussunnah: Allah Ada Tanpa Tempat
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﴾﴾

Mukadimah

﴿﴿

Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm
Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas makhluk paling mulia; Muhammad,
juga atas seluruh keluarganya yang suci, serta segenap sahabatnya yang mulia.
Sesungguhnya seluruh ulama Damaskus, Halab (Aleppo), Himsh dan semua penjuru
daratan Syam (Siria), Lebanon, Yordania, Palestina, India, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Irak,
Turki, wilayah selatan benua Afrika, Yaman, dan bahkan di seluruh negara Islam; mereka
semua berada di atas keyakinan yang sama dalam mensucikan Allah dari tempat dan arah
serta sifat-sifat benda. Ini adalah keyakinan Salaf saleh dan orang-orang yang mengikuti
mereka hingga masa kita sekarang ini, hanya saja pada abad 12 hijriyah ada orang bernama
“Muhammad bin Abdul Wahhab”; seorang yang tidak memiliki ilmu cukup, menyebarkan
keyakinan yang menyalahi mayoritas umat Islam, memecah belah mereka, datang membawa
faham yang ia buat sendiri, lalu ia menyangka bahwa dakwahnya itu didasarkan kepada alQur’an dan hadits. Beberapa faham sesat Ibnu Taimiyah ia hidupkan kembali, di antaranya;
mengharamkan tawassul dengan Rasulullah, mengharamkan perjalanan untuk tujuan ziarah
ke makam Rasulullah, mengharamkan datang ke makam orang-orang saleh untuk tujuan
berdoa meminta kepada Allah di sana, mengkafirkan orang yang berkata: “Yâ Rasulallâh…”,
“Yâ Muhammad…”, “Yâ ‘Ali…”, “Yâ Abdal Qâdir al-Jîlâni… tolonglah saya”; kecuali kepada
orang yang masih hidup, mengharamkan peringatan maulid Nabi sekalipun di dalamnya tidak
ada perbuatan munkar (maksiat) karena -menurut mereka- peringatan semacam ini
menyerupai keyakinan orang-orang Yahudi. Herannya, para pengikut Muhammad bin Abdul
Wahhab ini, -atau yang disebut oleh mereka sendiri sebagai golongan Wahhabiyyah, dan atau
Salafiyyah-, membuat peringatan besar dan meriah untuk merayakan perjalanan hidup
pimpinan mereka; Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan tema: “Pekan Muhammad bin
Abdul Wahhab” (Usbû’ Muhammad ibn ‘Abdil Wahhâb).
Jika anda ingin mengenal lebih jauh sepakterjang kaum Wahhabiyyah ini silahkan
membaca pasal “Fitnah al-Wahhâbiyyah” dari kitab Tarikh yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad
Zaini Dahlan; mufti Mekah pada masa akhir Khilafah Utsmaniyyah Turki.
Dalam kitab ini, kita kumpulkan dalil-dalil jelas dari al-Qur’an, hadits, dan Ijma’ umat
Islam, serta pernyataan ulama terkemuka dari empat madzhab, di tulis dalam beberapa bab;
bab satu definisi tempat dan arah, bab dua dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dalam
al-Qur’an, bab tiga dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dalam hadits, bab empat dalil
kesucian Allah dari tempat dan arah dalam ijma’, bab lima dalil akal kesucian Allah dari
tempat dan arah, bab enam penjelasan bahwa di atas arsy terdapat tempat dalam tinjaun
syari’at dan akal, bab tujuh hukum orang yang menetapkan tempat bagi Allah, bab delapan
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pernyataan ulama empat madzhab dan lainnya dalam ketetapan akidah Ahlussunnah: “Allah
ada tanpa tempat dan arah”, bab sembilan penjelasan tidak boleh dikatakan “Allah ada di
setiap tempat”, dan bab sepuluh penjelasan bahwa langit kiblat doa.
Bagian Penelitian Dan Kajian Islam
Jam’iyyah al-Masyari’ al-Khairiyyah al-Islamiyyah
Bairut Lebanon
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﴾﴾

Bab I

﴿﴿

Definisi Tempat (al-Makân) Dan Arah (al-Jihah)
Ada banyak perkataan para ahli bahasa terkemuka dan para ulama dalam
menyebutkan definisi tempat. Berikut ini kita kutip sebagian di antaranya:
﴾﴾ 1

﴿﴿

Ahli bahasa terkemuka (al-Lughawiy) Abul Qasim al-Husain bin Muhammad yang dikenal
dengan sebutan ar-Raghib al-Ashbahani (w 502 H) berkata:

""اﳌﻜﺎن ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻮﺿﻊ اﳊﺎوي ﻟﻠﺸﻰء
“Tempat (al-Makân) menurut ahli bahasa adalah ruang yang meliputi bagi sesuatu” 23.
﴾﴾ 2

﴿﴿

al-Lughawiy Majduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuzabadi, penulis kitab al-Qâmûs, (w 817
H) menuliskan:

" أﻣﻜﻨﺔ وأﻣﺎﻛﻦ: ج، اﳌﻮﺿﻊ:"اﳌﻜﺎن
“Tempat (al-Makân) adalah ruang, bentuk jamaknya Amkinah dan Amâkin”24.
﴾﴾ 3

﴿﴿

Al-‘Allâmah Kamaluddin Ahmad bin Hasan al-Bayyadli al-Hanafi (w 1098 H) berkata:

""اﳌﻜﺎن ﻫﻮ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ اﳉﺴﻢ
“Tempat (al-Makân) adalah ruang yang dipenuhi oleh benda”25.
﴾﴾ 4

﴿﴿

Asy-Syaikh Yusuf bin Sa’id ash-Shafati al-Maliki (w 1193 H) menuliskan:

Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur’an, h. 471
Al-Qamus al-Muhith, h. 1594
25 Isyarat al-Maram, h. 197
23
24
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" اﳌﻜﺎن ﻫﻮ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﳛُ ﱡﻞ ﻓﻴﻪ اﳉﺴﻢ:"ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟﺴﱡﻨﺔ
“Ahlussunnah berkata: “Tempat adalah ruang kosong yang menyatu (berada) di
dalamnya suatu benda”26.
﴾﴾ 5

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh al-Muhaddits al-Faqîh al-Lughawiy; Sayyid Muhammad Murtadla az-Zabidi alHanafi (w 1205 H) berkata:

" اﳌﻮﺿﻊ اﳊﺎوي ﻟﻠﺸﻰء:"اﳌﻜﺎن
“Tempat (al-Makân) adalah ruang yang meliputi bagi sesuatu”27.
﴾﴾ 6

﴿﴿

Asy-Asy-Syaikh Salamah al-Qudla’i al-‘Azami asy-Syafi’i (w 1376 H) menuliskan:

" واﳉﻬﺔ ﻫﻲ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن،"اﳌﻜﺎن ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﳉﻮﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﻩ
“Tempat (al-Makân) adalah ruang yang ada di dalamnya suatu benda yang
mencukupinya, dan arah (al-Jihah) adalah tempat tersebut”28.
﴾﴾ 7

﴿﴿

Al-Muhaddits al-Faqîh al-‘Allâmah asy-Asy-Syaikh Abdullah al-Harari yang dikenal dengan
sebutan al-Habasyi berkata:

""اﳌﻜﺎن ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ
“Tempat (al-Makân) adalah ruangan yang diambil oleh suatu benda”.

Pernyataan yang kita kutip di atas ini adalah ketetapan dari para ahli bahasa dalam
definisi tempat; ini sebagai dalil bahwa Rasulullah dan para sahabatnya berkeyakinan bahwa
Allah ada tanpa tenpat, tidak bertempat di arsy, tidak pula bertempat di langit. Sesungguhnya
al-Qur’an turun dengan bahasa Arab, sebagaimana firman Allah: “Bi Lisânin ‘Arabiyyin
Mubîn” (QS. Asy-Syu’ara: 195), dan Rasulullah adalah seorang Arab yang sangat tahu benar
seluk-beluk dan penggunaan bahasa Arab. Dengan demikian jelas sesat kaum Musyabbihah
Mujassimah yang berpegangteguh dengan teks-teks zahir ayat-ayat dan hadits-hadits
mutasyabihat yang seakan menyebutkan bahwa Allah memiliki tempat. Sesungguhnya teksteks mutasyabihat itu tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya sebagaimana disepakati
Hasyiyah ash-Shafati, Nawaqidl al-Wudlu’, h. 27
Taj al ‘Arus, j. 9, h. 348
28 Furqan al-Qur’an, h. 62 (Dicetak bersama kitab al Asma’ Wa ash Shifat karya al-Bayhaqi)
26
27
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oleh para ulama Salaf dan Khalaf; oleh karena itu mereka semua berkeyakinan bahwa Allah
ada tanpa tempat, karena Dia bukan benda, sebagaimana kesucian Allah ini telah ditetapkan
oleh al-Qur’an, hadits, konsensus ulama, para pakar bahasa, dan lainnya.
Setelah penjelasan ini menjadi jelas bagi anda bahwa bahwa Allah ada tanpa tempat,
tidak berada di tempat atas, dan tidak berada di tempat bawah, karena bila Allah bertempat
maka berarti Allah diliputi oleh ruang, dan bila demikian maka berarti Allah sebagai benda
yang memiliki bentuk dan ukuran, padahal jelas yang demikian itu adalah sifat benda yang
notabene makhluk. Mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat makhluk-Nya, dan itu jelas batil.
Dengan demikian telah tetap kebenaran akidah Ahlussunnah dalam mensucikan Allah dari
tempat dan arah.
Ada sebagian orang dari kaum Mujassimah di masa sekarang, yaitu kaum
Wahhabiyyah, untuk mengelabui orang-orang awam mereka berkata: “Allah ada di arah dari
luar alam ini”. Untuk membongkar kesesatan pernyataan ini berikut kita kutip pernyataan
para ulama; dari para ahli fiqih, ahli hadits, ahli bahasa, dan lainnya.
﴾﴾ 8

﴿﴿

Ahli bahasa terkemuka; asy-Syaikh Muhammad bin Mukarram al-Ifriqiy al-Mishriy
yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnul Manzhur (w 711 H), seorang ulama terkemuka
pakar Nahwu, pakar bahasa, dan pakar sastra, berkata:

" اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ وﺗﻘﺼﺪﻩ:"واﳉِﻬﺔُ واﻟ ِﻮﺟْﻬﺔُ ﲨﻴﻌًﺎ
“Al-Jihah dan al-Wijhah (arah) memiliki makna yang sama, yaitu suatu tempat yang kamu
menghadap kepadanya dan yang kamu tuju”29.
﴾﴾ 9

﴿﴿

Asy-Syaikh Musthafa bin Muhammad ar-Rumiy al-Hanafiy yang dikenal dengan
sebutan al-Kastulliy (w 901 H) berkata:

"
 وﻗﺪ ﻳُﺴﻤﻰ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺟﻬﺔ، وﻣﻌﲎ ﻛﻮن اﳉﺴﻢ ﰲ ﺟﻬﺔ أﻧﻪ ﻣﺘﻤﻜّﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻳﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺔ،اﳌﻜﺎن
" ﻓﻴﻜﻮن اﳉﻬﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ،ﻣﺎ ﺑﺎﲰﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻓﻮق اﻷرض وﲢﺘﻬﺎ
“Penyebutan kata al-Jihah (arah); terkadang yang dimaksud adalah bagi sebuah
penghabisan dari isyarat indrawi atau gerakan-gerakan yang lurus. Dengan demikian kata
al-Jihah adalah ungkapan bagi penghabisan jarak terjauh; yang itu merupakan tempat.
Kadang pula kata al-Jihah yang dimaksud adalah tempat yang mengikut dengan arah yang
dinamakan dengan nama demikian (artinya dinamakan dengan al-Jihah/arah), seperti bila
29

Lisan al ‘Arab, j. 13, h. 556
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dikatakan “fawq al-ardl” (di atas bumi), atau “taht al-ardl” (di bawah bumi). Dengan
demikian arah (al-Jihah) adalah ungkapan bagi makna tempat dengan adanya sandaran
apapun baginya (arah bawah, arah atas, dan seterusnya)”30.
﴾﴾ 10

﴿﴿

Pakar bahasa Majduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuzabadi (w 817 H) berkata:

" ﺟﻬﺎت: ج، اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ:"واﳉﻬﺔ

“al-Jihah sama dengan an-Nâhiyah (arah; puncak atau penghabisan yang kita tuju), kata
jamaknya al-Jihat”31.
﴾﴾ 11

﴿﴿

Al-‘Allâmah asy-Syaikh Kamaluddin Ahmad bin Hasan yang dikenal dengan sebutan alBayyadli (w 1098 H), pernah memangku jabatan hakim wilayah kota Halab (Aleppo), berkata:

 وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ـ،ّ" واﳉﻬﺔ اﺳﻢ ﳌﻨﺘﻬﻰ ﻣﺄﺧﺬ اﻹﺷﺎرة وﻣﻘﺼﺪ اﳌﺘﺤﺮك ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻧﺎن إﻻ ﻟﻠﺠﺴﻢ واﳉﺴﻤﺎﱐ
"أي ﻋﻠﻰ اﷲ ـ
“Definisi al-Jihah (arah) adalah nama bagi penghabisan dari sebuah isyarat, penghabisan
tempat bagi sesuatu yang bergerak kepadanya; maka demikian dua sifat ini tidak terjadi
kecuali hanya pada benda dan sifat benda saja. Itu semua adalah perkara mustahil bagi
Allah”32.
﴾﴾ 12

﴿﴿

Al-‘Allâmah asy-Syaikh Abdul Ghaniy an-Nabulsiy (w 1143 H) berkata:

""واﳉﻬﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺴﻢ ءاﺧﺮ إﻟﻴﻪ
“Definisi al-Jihah (arah) menurut para ahli teologi adalah sama dengan tempat dengan
melihat adanya suatu benda yang bersandar kepadanya (berada padanya)” 33.
﴾﴾ 13

﴿﴿

Al-‘Allâmah asy-Syaikh Salamah al-Qudla’i asy-Syafi’i (w 1376 H) berkata:

Hasyiyah al Kastulli ‘Ala Syarh al ‘Aqa’id Li at Taftazani, h. 72
Al Qamus al Muhith, h. 1620
32 Isyarat al Maram, h. 197
33 Ra’ihah al Jannah Syarh Idla’ah ad Dujinnah, h. 49
30
31
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"
 واﳉﻬﺔ ﻫﻲ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﳌﻜﺎن ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﳉﻮﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﻩ،ﳛﺘﺎج ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻼء إﱃ دﻟﻴﻞ
"اﳌﻜﺎن ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﺟﺰء ﺧﺎص ﻣﻦ ﺷﻰء ءاﺧﺮ
“Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang memiliki ukuran; -dari segala benda- yang
pastilah dia itu merupakan tubuh (al-Jism), atau yang lebih kecil dari tubuh (seperti alJawhar al-Fard; yaitu benda yang telah sampai batas terkecil yang tidak lagi dapat dibagibagi); itu semua dengan tempat dan arah memiliki keterkaitan yang tidak dapat
dipisahkan. Bagi orang-orang berakal ini adalah perkara jelas yang tidak membutuhkan
kepada argumen; (artinya bahwa segala benda pasti memiliki tempat dan arah), karena
definisi tempat adalah suatu ruang yang berada padanya suatu benda seukuran tempat itu
sendiri, dan definisi arah adalah tempat itu sendiri dengan ikatan adanya penyandaran
suatu benda lain kepadanya”34.
﴾﴾ 14

﴿﴿

Al-‘Allâmah al-Muhaddits al-Faqîh asy-Syaikh Abdullah al-Harari asy-Syafi’i al-Asy’ari
yang dikenal dengan sebutan al-Habasyi berkata:

إﻣﺎ ﺣﺪود وأﻃﺮاف ﻟﻸﻣﻜﻨﺔ

 ﰲ ﻣﻜﺎن ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻻ ﻋﻠﻮ وﻻ ﺳﻔﻞ وﻻ ﻏﲑﳘﺎ-  اﷲ- "وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ
"أو ﻧﻔﺲ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﺮوض اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺷﻰء

“Oleh karena Allah ada tanpa tempat; maka berarti Dia ada tanpa arah, tidak di arah
atas, tidak di arah bawah, juga tidak di arah lainnya. Karena definisi arah itu adalah
batasan dan ujung dari tempat, atau bahwa arah itu adalah tempat itu sendiri dengan
melihat dari adanya sesuatu yang lain yang disandarkan kepadanya” 35.

34
35

Furqan al-Qur’an (dicetak bersama al Asma’ Wa ash Shifat karya al-Bayhaqi), h. 62
Al Mathalib al Wafiyyah Bi Syarh al ‘Aqidah an Nasafiyyah, h. 47
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﴾﴾ Bab II ﴿﴿
Dalil Kesucian Allah Dari Tempat Dan Arah Dalam Al-Qur’an

Firman Allah:

﴾﴾ 1

﴿﴿
[11/}ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠِﻪ ﺷﻰء{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى

“Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun
semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”. (QS as-Syura: 11)

Ayat ini adalah ayat paling jelas dalam al-Qur’an yang berbicara tentang Tanzîh
(mensucikan Allah dari menyerupai makhluk), at-Tanzîh al-Kulliy; pensucian yang total dari
menyerupai makhluk. Jadi maknanya sangat luas, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa
Allah maha suci dari berupa benda, dari berada pada satu arah atau banyak arah atau semua
arah. Allah maha suci dari berada di atas arsy, di bawah arsy, sebelah kanan atau sebelah kiri
arsy. Allah juga maha suci dari sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, berubah, berpindah
dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan sifat-sifat benda yang lain. Sahabat Ali ibn Abi
Thalib berkata: ”Allah ada tanpa permulaan tanpa tempat (karena tempat adalah ciptaanNya) dan Dia sekarang --setelah menciptakan tempat-- ada sebagaimana pada sifat-Nya yang
Azali; yaitu ada tanpa tempat”. (Diriwayatkan oleh al-Imâm Abu Manshur al-Baghdadi).
Dengan demikian dalam ayat QS. Asy Syura: 11 ini terdapat dalil bagi Ahlussunnah bahwa
salah satu sifat Allah adalah ”Mukhâlafah Lil Hawâdits”; artinya bahwa Allah tidak menyerupai
suatu apapun dari makhluk-Nya yang baharu ini. Sifat Allah; ”Mukhâlafah Lil Hawâdits” ini
adalah salah satu sifat Salbiyyah yang lima dalam menunjukan bahwa Allah maha suci dari
segala sesuatu yang tidak layak bagi-Nya.
Argumen logis bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya adalah
karena bila Allah menyerupai makhluk-Nya maka bisa terjadi segala sesuatu yang dapat
terjadi pada makhluk-Nya tersebut; seperti berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain,
berkembang, hancur, punah, dan lainnya. Seandainya Allah seperti demikian ini maka berarti
Dia membutuhkan kepada yang menjadikan-Nya dalam keadaan tersebut, padahal sesuatu
yang membutuhkan itu bukan Tuhan, sedikitpun tidak layak untuk disembah. Dengan
demikina menjadi jelas bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya.
Ayat di atas merupakan dalil naqliyy bagi sifat Allah ”Mukhâlafah Lil Hawâdits”. Ayat
ini adalah ayat paling jelas dalam al-Qur’an yang berbicara tentang kesucian Allah dari
menyerupai makhluk-Nya. Ayat ini mengandung makna at-Tanzîh al-Kulliy; pensucian yang
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total dari menyerupai makhluk. Kata “Syai”” dalam ayat ini dalam bentuk nakirah yang
diletakan dalam Siyâq an-nafy; gaya bahasa semacam ini untuk memberikan pemahaman
menyeluruh dan umum; dengan demikian maknanya bahwa Allah mutlak tidak menyerupai
suatu apapun. Dengan ayat ini Allah menjelaskan bagi kita bahwa Dia bukan benda dan tidak
bersifat dengan sifat-sifat benda. Dia tidak menyerupai segala sesuatu yang memiliki ruh,
seperti manusia, jin, malaikat, dan lainnya. Dia tidak menyerupai segala benda mati, tidak
menyerupai segala benda yang berada di arah atas, tidak menyeruapi segala benda yang ada di
arah bawah. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan secara khusus sesuatu dari makhlukmakhluk-Nya, tetapi menyebutkan secara menyeluruhkan segala apapun dari makhluk-Nya
dengan kata “syai’” dalam bentuk nakirah. Dengan demikian tercakup di dalamnya
pemahaman kesucian Allah dari tempat, arah, batasan (al-hadd), bentuk (al-hajm), ukuran (alkammiyyah), dan sifat-sifat benda lainnya. Allah bukan benda maka Dia maha suci dari
bentuk, ukuran dan batasan. Seandainya Allah berada di atas arsy seperti keyakinan kaum
Musyabbihah maka berarti Allah membayangi arsy tersebut. Dan jika demikian maka tidak
akan lepas dari tiga kemungkinan; bisa jadi sama besar dengan arsy itu sendiri, bisa jadi lebih
kecil, atau bisa jadi lebih besar. Keadaan seperi ini tentunya hanya berlaku pada benda yang
memiliki bentuk, ukuran dan batasan. Ini semua perkara mustahil atas Allah. Dengan
demikian pendapat kaum Musyabbihah yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy
adalah pendapat batil. Orang yang mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran maka dia
telah menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, semacam ini jelas merusak sifat-sifat
ketuhanan pada-Nya. Bila Allah memiliki bentuk dan ukuran maka berarti Dia membutukan
kepada yang menjadikan-Nya dalam bentuk dan ukuran tersebut, karena akal sehat tidak
dapat menerima jika Allah menjadikan diri-Nya sendiri dengan keadaan demikian. Lalu jika
Allah membutuhkan kepada yang lain maka itu menafikan sifat ketuhanan pada-Nya, oleh
karena di antara syarat ketuhanan adalah tidak membutuhkan kepada yang lain.

Firman Allah:

﴾﴾ 2

﴿﴿
[60/}وﷲِ اﳌﺜَ ُﻞ اﻷﻋﻠﻰ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ

Arti ayat ini adalah bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang yang tidak dimiliki oleh siapapun
selain-Nya, dan bahwa Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk-Nya; seperti berubah,
berkembang, berada pada tempat, bertempat atau bersemayam pada arsy. Allah maha suci
dari itu semua.
Ahli tafsir terkemuka; Abu Hayyan al-Andalusy dalam kitab tafsirnya menuliskan
sebagai berikut:
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}وﷲِ اﳌﺜَ ُﻞ اﻷﻋﻠﻰ{ أي اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﻟﻮﻟﺪ واﻟﺼﺎﺣﺒﺔ وﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻨﺴﺐ اﻟﻜﻔﺮةُ إﻟﻴﻪ ﳑﺎ ﻻ
"ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻻﻧﺘﻘﺎل وﻇﻬﻮرﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺻﻮرة
“Firman Allah: “Wa Lillâhil Matsalul A’lâ” (an-Nahl: 60) artinya bahwa Allah memiliki
sifat agung; maha suci dari semisal anak, istri, dan dari segala apa yang disandarkan oleh
orang-orang kafir kepada-Nya yang jelas tidak sesuai bagi keagungan-Nya; seperti adanya
keserupaan, berpindah-pindah, dan bahwa Allah nampak sebagai bentuk”36.

Firman Allah:

﴾﴾ 3

﴿﴿
[74/}ﻓﻼ ﺗﻀﺮﺑﻮا ﷲِ اﻷﻣﺜﺎل{ ]ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ

Makna ayat: “Janganlah kalian membuat keserupaan suatu apapun bagi Allah, karena
Allah tidak menyerupai suatu apapun, Dzat Allah tidak menyerupai segala dzat (Dzat
Allah bukan benda), dan sifat-sifat Allah tidak menyerupai segala sifat (artinya bahwa sifat
Allah bukan sebagai sifat-sifat benda)”.

Firman Allah:

﴾﴾ 4

﴿﴿
[65/{ ]ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ

}

Makna ayat: “Apakah kamu mengetahui adanya keserupaan bagi Allah?” (QS. Maryam:
65). Artinya kamu tidak akan pernah mendapati keserupaan bagi Allah, Dia tidak
menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya.

Ayat ini mengandung pemahaman yang sangat jelas bahwa Allah tidak ada keserupaan
bagi-Nya dengan suatu apapun. Dengan demikian siapa yang mensifati Allah dengan sifatsifat benda seperti duduk, berdiri, dan bertempat maka berarti ia telah menyerupakan Allah
dengan makhluk-Nya. Demikian pula yang mengatakan bahwa Allah bertempat di langit atau
bertempat dan memenuhi arsy maka berarti ia telah menyerupakan Allah dengan para
Mala’ikat yang notabene sebagai para penduduk langit. Dan dengan demikian maka orang ini
secara nyata telah mendustakan al-Qur’an, mendustakan firman Allah QS. Asy Syura: 11 dan
firman-Nya QS. Maryam: 65.

Firman Allah:
36

﴾﴾ 5

﴿﴿

An Nahr al Madd, j. 2, h. 253
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[3/َاﻵﺧُﺮ وَاﻟﻈﱠﺎ ِﻫُﺮ وَاﻟْﺒَﺎ ِﻃ ُﻦ{ ]ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ
ِ ﱠل و
ُ} ُﻫ َﻮ اﻷَو
Al-Imâm Abn Jarir ath-Thabari menuliskan sebagai berikut:

"[16/َب إِﻟَْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺣﺒ ِْﻞ اﻟْ َﻮِرﻳ ِﺪ{ ]ﺳﻮرة ق
ُ َﳓ ُﻦ أَﻗْـﺮ
َْ}و:  ﻛﻤﺎ ﻗﺎل،"ﻓﻼ ﺷﻰء أﻗﺮب إﱃ ﺷﻰء ﻣﻨﻪ
“Tidak ada suatu apapun dari makhluk yang menyerupai makna “lebih dekat”-nya Allah,
sebagaimana Allah berfirman: “Wa Nahnu Aqrabu Ilayhi Min Hablil Warîd” (QS. Qaf: 16)37.

Apa yang dituliskan oleh al-Imâm ath-Thabari ini adalah sebagai ungkapan untuk menafikan
makna “dekat” dalam pengertian indrawi, sekaligus sebagai bantahan terhadap faham sesat
ala kaum Mujassimah yang dalam keyakinan mereka selalu berpegang dengan zahir teks-teks
mutasyabihat. Makna “dekat” yang dimaksud oleh al-Imâm ath Thabari dalam hal ini adalah
pemahaman maknawi, dengan demikian ini menjadi salah satu argumen bahwa Allah maha
suci dari tempat dan arah.
Makna “al-Awwal” pada hak Allah artinya “al-Azaliy” yaitu bahwa Allah ada tanpa
permulaan. Segala sesuau selain Allah memiliki permulaan; semuanya diciptakan oleh Allah.
Pada azal tidak ada apapun kecuali Allah, tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada langit,
tidak ada arsy, dan lainnya. Kemudian Allah menciptakan tempat, arah dan waktu; maka Dia
tidak membutuhkan kepada ciptaan-Nya, Dia tidak berubah pada Dzat-Nya maupun sifatsifat-Nya, Dia tetap pada sifat-Nya yang Azali ada tanpa tempat dan tanpa arah, sebab
perubahan itu tanda makhluk.

Firman Allah:

﴾﴾ 6

﴿﴿
[4/} َوَﱂْ ﻳَﻜُﻦ ﻟﱠﻪُ ُﻛ ُﻔﻮًا أَ َﺣ ٌﺪ{ ]ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص

Makna ayat ini sangat jelas memberikan pemahaman bahwa Allah tidak memiliki keserupaan
bagi-Nya secara mutlak dari berbagai segi, kandungan ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang telah
kita sebutkan di atas dalam QS. Asy Syura: 11.

Firman Allah:

37

﴾﴾ 7

﴿﴿

Jami’ al Bayan, j. 13, juz. 27, h. 215
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[115/}ﻓَﺄَﻳْـﻨَﻤَﺎ ﺗُـ َﻮﻟﱡﻮاْ ﻓَـﺜَ ﱠﻢ َو ْﺟﻪُ اﷲِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
Dalam menjelaskan ayat ini ahli tafsir terkemuka; al-Imâm Abu Hayyan al-Andalusiy
menuliskan sebagai berikut:

 ﻷﻧﻪ،[ ردﱞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﰲ ﺣﻴﱢﺰ وﺟﻬﺔ115/ }ﻓَﺄَﻳْـﻨَﻤَﺎ ﺗُـ َﻮﻟﱡﻮاْ ﻓَـﺜَ ﱠﻢ َو ْﺟﻪُ اﷲِ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:"وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺣﻴﱢ ٍﺰ ﻟﻜﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ واﻟﺘﻮﺟﻪ،دل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ وﻻ ﺣﻴﱢﺰ
ﺧﲑ ﰲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت ﱠ
ﳌّﺎ ﱠ
 ﺑﻞ ﲨﻴﻊ اﳉﻬﺎت ﰲ، ﻓﺤﻴﺚ ﱂ ُﳜﺼﱢﺺ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻋﻠِﻤْﻨﺎ أﻧﻪ ﻻ ﰲ ﺟﻬﺔ وﻻ ﺣﻴﱢﺰ،إﻟﻴﻪ أﺣﻖ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ
"ي ﺟﻬﺔ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﻀﻮع ﻛﻨﺎ ﻣﻌﻈﻤﲔ ﻟﻪ ﳑﺘﺜﻠﲔ ﻷﻣﺮﻩ
ّ  ﻓﺄ،ﻣﻠﻜﻪ وﲢﺖ ﻣﻠﻜﻪ
“Dalam firman Allah QS. Al Baqarah: 115 ini terdapat bantahan terhadap orang yang
berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat dan arah, karena dalam ayat ini terdapat
perintah memilih untuk menghadap ke arah manapun --dalam shalat sunnah di atas
binatang tunggangan--; ini berarti bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh
karena bila Allah berada pada suatu tempat dan arah maka tentulah arah tersebut lebih
berhak untuk siapapun menghadap kepadanya dibanding semua arah lainnya. Dengan
demikian, ketika Allah tidak mengkhususkan untuk menghadap ke suatu arah --dalam
shalat sunnah di atas binatang tunggangan-- kita menjadi tahu bahwa Allah ada tanpa
tempat dan tanpa arah. Sesungguhnya semua tempat dan arah itu berada di dalam dan di
bawah kekuasaan (milik) Allah. Karenanya ke arah manapun kita shalat --dalam shalat
sunnah di atas binatang tunggangan-- dengan jalan tunduk merendahkan diri kepada-Nya
maka berarti kita telah mengagungkan Allah dan mengerjakan perintah-Nya”38.

38

Al Bahr al Muhith, j. 1, h. 361
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﴾﴾

Bab III

﴿﴿

Dalil Kesucian Allah Dari Tempat Dan Arah Dalam Hadits
Ketahuilah, bahwa terdapat banyak hadits Rasulullah dalam menjelaskan kesucian
Allah dari tempat dan arah yang itu semua dijadikan dalil oleh para ulama kita dalam
menetepakan kebenaran akidah Ahlussunnah tersebut. Berikut ini beberapa diantaranya kita
sebutkan:

Rasulullah bersabda:

﴾﴾ 1

﴿﴿
"ﻛﺎن اﷲ وﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻰءٌ ﻏﲑﻩ" رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ

“Allah ada tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu apapun selain-Nya” (HR. al-Bukhari
dan al-Bayhaqi)39

Pemahaman hadits ini bahwa Allah ada Azali (tanpa permulaan), pada azal tidak ada
sesuatu apapun bersama-Nya, tidak ada air, tidak ada udara, tidak ada bumi, tidak ada langit,
tidak ada kursi, tidak ada arsy, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, tidak ada
waktu dan tidak ada tempat. Allah ada sebelum Dia menciptakan tempat dan arah. Allah
yang telah menciptakan tempat dan arah; maka Allah tidak membutuhkan kepada keduanya.
Allah tidak disifati dengan berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain karena
perubahan tanda makhluk. Tidak boleh diyakini seperti keyakinan sesat kaum Musyabbihah
yang mengatakan; Allah ada ada pada azal (tanpa permulaan) dan belum ada tempat,
kemudian setelah Allah menciptakan tempat maka Dia berubah menjadi berada pada tempat
dan arah yang merupakan ciptaan-Nya tersebut. Na’ûdzu billâh.
Sungguh kata-kata yang baik dan benar orang-orang Islam ahli tauhid dalam doa
mereka terkadang mengungkapkan: “Subhânalladzi Yughayyir Wa Lâ Yataghayyar” (Maha Suci
Allah yang merubah keadaan para makhluk-Nya sementara Dia Allah Dzat yang tidak
berubah). Ini adalah ungkapan yang sangat baik menurut Ahlussunnah, sementara menurut
kaum Musyabbihah Mujassimah; mereka yang mengaku-aku sebagai pengikut Salaf saleh ini
adalah kalimat yang sangat buruk oleh karena menyalahi akidah tasybîh mereka.

39

Shahih al-Bukhari; Kitab Bad’i al-Khalq.
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Rasulullah bersabda:

﴾﴾ 2

﴿﴿

ْﺲ
َ ْﺖ اﻟْﺒَﺎ ِﻃ ُﻦ ﻓَـﻠَﻴ
َ َﻚ ﺷَﻰءٌ وَأﻧ
َ ْﺲ ﻓـ َْﻮﻗ
َ ْﺖ اﻟﻈّﺎ ِﻫُﺮ ﻓَـﻠَﻴ
َ  وأﻧ،ٌَﻚ ﺷَﻰء
َ َﻴﺲ دُوﻧ
َ ْﺖ اﻟﺒَﺎ ِﻃ ُﻦ ﻓﻠ
َ  وأﻧ،ٌَﻚ ﺷَﻰء
َ َﻠﻴﺲ ﻗَﺒﻠ
َ ّل ﻓ
ُأﻧﺖ اﻷو
َ "اﻟﻠّﻬ ّﻢ
(َﻚ ﺷَﻰءٌ" )رَوَاﻩُ ﻣُﺴﻠﻢ وَﻏﻴـﺮُﻩ
َ د ُْوﻧ

Maknanya: “Ya Allah Engkau al-Awwal (tidak bermula) maka tidak ada sesuatu apapun
sebelum-Mu, Engkau al-Âkhir (tidak punah) maka tidak ada sesuatu apapun sesudah-Mu,
Engkau azh-Zhâhir (yang segala sesuatu merupakan tanda-tanda bagi keberadaan-Nya) maka
tidak ada sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bâthin (yang tidak dapat diraih oleh akal
pikiran) maka tidak ada sesuatu apapun di bawahmu”. (HR Muslim dan lainnya) 40
Al-Hâfizh Abu Bakr al-Bayhaqi asy-Syâfi’i al-Asy’ari berkata:

 "أﻧﺖ اﻟﻈﺎﻫﺮ:"اﺳﺘﺪل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻧﻔﻲ اﳌﻜﺎن ﻋﻨﻪ ـ أي ﻋﻦ اﷲ ـ ﺑﻘﻮل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﺷﻰء وﻻ دوﻧﻪ ﺷﻰء ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ،" وأﻧﺖ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻠﻴﺲ دوﻧﻚ ﺷﻰء،ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻮﻗﻚ ﺷﻰء
"ﻣﻜﺎن
“Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda
Rasulullah:

(َﻚ ﺷَﻰءٌ" )رَوَاﻩُ ﻣُﺴﻠﻢ وَﻏﻴـﺮُﻩ
َ ْﺲ د ُْوﻧ
َ ْﺖ اﻟْﺒَﺎ ِﻃ ُﻦ ﻓَـﻠَﻴ
َ َﻚ ﺷَﻰءٌ وَأﻧ
َ ْﺲ ﻓـ َْﻮﻗ
َ ْﺖ اﻟﻈّﺎ ِﻫُﺮ ﻓَـﻠَﻴ
َ "أﻧ
Engkau azh-Zhâhir (yang segala sesuatu merupakan tanda-tanda bagi keberadaan-Nya)
maka tidak ada sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bâthin (yang tidak dapat
diraih oleh akal pikiran) maka tidak ada sesuatu apapun di bawahmu”. (HR Muslim dan
lainnya). Jika tidak ada sesuatu apapun di atas-Nya dan tidak ada sesuatu apapun di
bawah-Nya maka berarti Dia ada tanpa tempat”41.

Adapun hadits yang diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

ﲝﺒﻞ إﱃ اﻷرض اﻟﺴﻔﻠﻰ ﳍﺒﻂ ﻋﻠﻰ اﷲ" رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي
ٍ ً"ﻟﻮ أﻧﻜﻢ َدﻟﱠْﻴﺘُﻢ ر ُﺟﻼ
Makna harfiah hadits ini tidak boleh kita ambil, mengatakan: “Seandainya kalian
menjulurkan seseorang yang terikat dengan tali ke arah bumi paling bawah maka
pastilah ia jatuh atas Allah”. (HR. at-Tirmidzi)42

Ini adalah hadits lemah. Namun demikian hadits ini oleh sebagian ulama ditakwil, yaitu
dalam pengertian bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dari penjuru bumi ini dari berbagai
Shahih Muslim; Kitab adz-Dzikr wa ad-Du’a wa at-Tawbah wa al-Istighfar.
Al-Asma’ Wa ash-Shifat; Bab Ma Ja’a Fi al-‘Arsy Wa al-Kursiy, h. 400
42 Sunan at-Tirmidzi, Kitab at-Tafsir; Shurah al-Hadid.
40
41
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arahnya, adapun Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Justru hadits ini sebagai bukti
sebagaimana yang dipahami oleh para ulama bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan arah.
Al-Hâfizh Ibn Hajar al Asqalani berkata:

 واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺗﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل ﰲ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳍﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﷲ،" ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻋﻠﻢ اﷲ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻷﻗﻄﺎر
 ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ أن ﲢﺪث اﻷﻣﺎﻛﻦ" اﻫـ،اﻷﻣﺎﻛﻦ
 وذﻛﺮﻩ أﻳﻀًﺎ اﳊﺎﻓﻆ اﶈﺪﱢث اﳌﺆرخ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن اﳊﻨﻔﻲ وأﻗﺮﱠﻩ ﻋﻠﻴﻪ،""اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳊﺴﻨﺔ
“Makna hadits ini adalah bahwa Allah mengetahui segala penjuru bumi ini. Pemahaman
redaksi “Lahabatha ‘Alâ Allâh” adalah “Lahabatha ‘Alâ ‘Ilm Allâh”; (artinya sejauh
apapun seseorang diasingkan maka tetap Allah mengetahui keadaannya). Adapun Allah
maha suci dari berada pada tempat dan arah. Allah maha ada sebelum Dia menciptakan
tempat dan arah tanpa tempat dan arah. (Perkataan Ibn Hajar ini dikutip oleh muridnya
sendiri; yaitu al-Hâfizh as Sakhawi dalam kitab al-Maqâshid al-Hasanah43. Juga dikutip oleh
al-Hâfizh al-Muhaddits al-Mu’arrikh Muhammad ibn Thulun al-Hanafi, dan disetujuinya)44.

Al-Hâfizh al-Muhaddits Abu Bakr al-Bayhaqi setelah mengutip hadits ini menuliskan
sebagai berikut:

 وأن اﻟﻌﺒﺪ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﻘﺮب،ي ﰲ ءاﺧﺮ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ إﺷﺎرةٌ إﱃ ﻧﻔﻲ اﳌﻜﺎن ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
َ " واﻟﺬي رُو
" "اﻟﺒﺎﻃﻦ" ﻓﻼ ﻳﺼﺢ إدراﻛﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن، وأﻧﻪ "اﻟﻈﺎﻫﺮ" ﻓﻴﺼﺢ إدراﻛﻪ ﺑﺎﻷدﻟﺔ،واﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﻮاء
“Redaksi yang diriwayatkan dalam akhir hadits ini adalah sebagai isyarat kepada
penafian tempat dan arah dari Allah. Sesungguhnya jarak “jauh” atau “dekat” bagi
seorang hamba semua itu bagi Allah sama saja (artinya bahwa Allah tidak terikat jarak
dan arah). Dia Allah azh-Zhâhir (yang segala sesuatu merupakan tanda-tanda bagi
keberadaan-Nya) dengan demikian tanda-tanda keberadaan Allah dapat kita raih dengan
adanya bukti-bukti, lalu Dia Allah al-Bâthin (yang tidak dapat diraih oleh akal pikiran)
dengan demikian tidak benar (tidak diterima oleh akal sehat) jika disimpulkan bahwa
Allah berada pada tempat dan arah”45.

Demikian pula Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki dalam Syarh Sunan at-Tirmidzi menjadikan
hadits ini sebagai bukti bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, beliau menuliskan
sebagai berikut:

Al-Maqashid al-Hasanah, nomor. 86, h. 342
Asy-Syadzarah Fi al-Ahadits al-Musytahirah, j. 2, h. 72
45 Al-Asma’ Wa ash-Shifat; Bab Ma Ja’a Fi al-‘Arsy Wa al-Kursiy, h. 400
43
44
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 إذ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﻟﻜﻮن ﰲ،"واﳌ ﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﳋﱪ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎرىء ﻣﻦ اﳉﻬﺎت إﱃ ﻓﻮق ﻛﻨﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﲢﺖ
"واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ
“Yang dimaksud dari hadits ini adalah bahwa menyandaran arah bagi Allah itu sama saja
(tidak menjadikan satu atas lainnya lebih istimewa), penyandaran kata “atas” bagi Allah
tidak berbeda dengan penyandaran kata “bawah” bagi-Nya, oleh karena Dzat Allah
tidak terikat oleh salah satu dari dua arah tersebut (Artinya Dzat Allah ada tanpa
tempat)”46.

Perhatikan, tulisan Abu Bakr ibn al-Arabi di atas memberikan pemahaman yang sangat jelas
bahwa Allah tidak bertempat di arsy seperti keyakinan sesat kaum Musyabbihah Mujassimah,
dan juga tidak bertempat di arah bawah. Allah ada sebelum Dia menciptakan arah yang enam
(atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri). Dengan demikian Allah
tidak berada di dalam sesuatu, dan tidak menyerupai segala sesutau. Sungguh Allah maha suci
dari perkataan orang-orang kafir dengan kesucian yang agung.
﴾﴾ 3

﴿﴿

Hadits shahih dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

" ﻓﺄﻛﺜﺮوا اﻟﺪﱡﻋﺎء،أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮ ُن اﻟﻌﺒ ُﺪ ﻣِﻦ رﺑّﻪ وﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ
ُ "
Makna harfiahnya: “Keadaan paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhan-nya adalah
saat dia sujud, maka perbanyaklah doa (saat sujud)”. (HR. Muslim) 47.

Al-Hâfizh Jalaluddin as-Suyuthi asy-Syâfi’i berkata: “Al-Badr ash-Shahib dalam kitab
Tadzkirah-nya berkata: Dalam hadits ini terdapat isyarat dalam menafikan arah dari Allah” 48.
﴾﴾ 4

﴿﴿

Hadits shahih dari sahabat Abdullah ibn Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

 واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎري.ﻣﱴ" اﻫـ
 إﱐ ﺧﲑٌ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﱠ:"ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻌﺒ ٍﺪ أن ﻳﻘﻮل
“Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk berkata: “Sesungguhnya aku (Nabi
Muhammad) lebih baik dari Yunus ibn Matta” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadits ini
adalah redaksi al-Imâm al-Bukhari49.

‘Aridlah al-Ahwadzi; Kitab at-Tafsir, Surah al-Hadid, j. 12, h. 184
Shahih Muslim, Kitab as Shalat, Bab Ma Yuqalu Fi ar Ruku’ wa as Sujud.
48 Syarh as Suyuthi Li Sunan an Nasa’i, j. 1, h. 576
49 Shahih al-Bukhari, Kitab Ahadits al Anbiya’. Shahih Muslim; Kitab al Fadla’il; Bab Fi Zhikr Yunus ‘Alayhi as Salam.
46
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Al-Hâfizh al-Muhaddits al-Faqîh al-Hanafi Murtadla az-Zabidi menuliskan sebagai
berikut:

" ذَﻛﺮ اﻹﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﳌُﻨـ ﱢَﲑ اﻹﺳﻜﻨﺪري اﳌﺎﻟﻜﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﳌﻨﺘﻘﻰ ﰲ ﺷﺮف اﳌﺼﻄﻔﻰ" ﳌﺎ
 "ﻻ ﺗﻔﻀﻠﻮﱐ: وﳍﺬا أﺷﺎر ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺔ وﻗﺮر ﻧﻔﻴَﻬﺎ ﻗﺎل
 إﳕﺎ ﺧﺺ ﻳﻮﻧﺲ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﻓﻊ إﱃ: ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟﻚ،"ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﱴ
اﻟﻌﺮش وﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﺒﻂ إﱃ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺒﺤﺮ وﻧﺴﺒﺘﻬﻤﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻬﺔ إﱃ اﳊ ّﻖ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ
.
 وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﳌﻜﺎن ﻟﻜﺎن،ﻧﺴﺒﺔ واﺣﺪة
 ﻫﻜﺬا ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺑﻦ،ﰒ أﺧﺬ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺒﺪي أن اﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ ﻻ ﺑﺎﳌﻜﺎن
"زﻓﻴﻞ
“Al-Imâm Qâdlî al-Qudlât Nashiruddin ibn al-Munayyir al-Iskandari al-Maliki dalam kitab
al-Muntaqâ Fî Syaraf al-Musthafâ dalam menjelaskan ketiadaan tempat dan arah bagi Allah
berkata: Bagi penjelasan penafian tempat dan arah bagi Allah ini al-Imâm Malik
memberikan petunjuk dengan sabda Rasulullah: “Lâ Tufadl-dlilunî ‘Alâ Yûnus ibn Mattâ”
(Jangan kalian agung-agungkan aku di atas nabi Yunus). Al-Imâm Malik berkata:
“Sesungguhnya penyebutan secara khusus dengan nabi Yunus adalah untuk
memberikan pemahaman kesucian Allah dari tempat, oleh karena nabi Muhammad
diangkat ke arah atas hingga ke arsy sementara nabi Yunus diturunkan ke arah bawah
hingga ke kedalaman lautan, namun demikian arah keduanya sama saja bagi Allah
(artinya dua arah tersebut salah satunya tidak lebih utama dari lainnya, dan nabi
Muhammad dan nabi Yunus sama-sama seorang nabi Allah). Seandainya keutamaan itu
semata-mata dengan tempat dan arah maka tentu nabi Muhammad lebih dekat -dari segi
jarak- kepada Allah daripada nabi Yunus, dan tentunya Rasulullah tidak akan melarang
kita melebih-lebihkan beliau di atas nabi Yunus. Kemudian al-Imâm Nashiruddin
menjelaskan bahwa keutamaan itu adalah dengan derajat, bukan dengan tempat.
Demikianlah penjelasan yang telah dikutip oleh al-Imâm as-Subki dalam Risâlah ar-Radd
‘Alâ ibn Zafîl”50.

Ibn Zafil yang dimaksud dalam risalah al-Imâm as-Subki di atas adalah Ibn Qayyim alJawziyyah; seorang ahli bid’ah, murid dari Ibn Taimiyah al-Mujassim; seorang sesat yang telah
mengambil kesesatan dan kekufuran para filosof yang mengatakan bahwa jenis alam ini tidak
memiliki permulaan. Apa yang diyakini oleh Ibn Taimiyah ini adalah jelas kufur sebagaimana
telah disepakati (ijma’) oleh seluruh orang Islam seperti yang disebutkan oleh al-Imâm
Badruddin az-Zarkasyi dalam kitab Tasynîf al-Masâmi’.
Al-Mufassir al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menuliskan sebagai berikut:
50

Ithaf as Sadah al Muttaqin, j. 2, h. 105
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 "ﻻ ﺗﻔﻀّﻠﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﱴ" اﳌﻌﲎ ﻓﺈﱐ ﱂ أﻛﻦ وأﻧﺎ ﰲ: ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:"ﻗﺎل أﺑﻮ اﳌﻌﺎﱄ
 وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺎرىءَ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ،ﺳﺪرة اﳌﻨﺘﻬﻰ ﺑﺄﻗﺮب إﱃ اﷲ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﰲ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺑﻄﻦ اﳊﻮت
"وﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ
“Abul Ma’ali berkata: Sabda Rasulullah: “Lâ Tufadl-lilunî ‘Alâ Yûnus ibn Mattâ”
mengandung makna bahwa saya (Nabi Muhammad) diangkat ke arah Sidrah al-Muntaha
bukan berarti lebih dekat dari segi jarak kepada Allah dari pada Nabi Yunus yang berada
di dasar lautan dalam perut ikan. Ini menunjukan bahwa Allah ada tanpa arah dan
tempat”51.
﴾﴾ 5

﴿﴿

Al-‘Allâmah al-Muhaddits al-Faqîh Abdullah al-Harari berkata:

"وﳑﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺮوج ﺑﺎﻟﻨﱯ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﳌﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﲰﻊ ﻛﻼم اﷲ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺘﺤﻴﺰ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺔ؛ أن ﻣﻮﺳﻰ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪ وﻫﻮ ﻋﺎرج ﰲ اﻟﺴﻤﻮات إﱃ ﳏﻞ ﻛﺎﶈﻞ اﻟﺬي
 ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﷲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻼ، واﻟﻄﻮر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷرض، ﺑﻞ ﲰﻊ وﻫﻮ ﰲ اﻟﻄﻮر،وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﳏﻤﺪ
 وأن ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺤﻴﺰة ﺑﺎﳌﻜﺎن؛ ﺟﻌﻞ ﲰﺎع ﳏﻤﺪ ﻟﻜﻼﻣﻪ، وأن ﲰﺎع ﻛﻼﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮوﻃﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎن،ﻣﻜﺎن
 وﻣﻮﺳﻰ ﻛﺎن ﲰﺎﻋﻪ ﰲ،اﻷزﱄ اﻷﺑﺪي ﰲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻮق اﻟﺴﻮات اﻟﺴﺒﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻢ اﷲ
 وﱂ، وإن ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺻﺎر ﻣﺸﺮﻓﺎ ﲜﻤﻴﻊ أﻗﺴﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻢ اﻹﳍﻲ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺔ،اﻟﻄﻮر
."ﳚﺘﻤﻊ ﻫﺬا ﻟﻨﱯ ﺳﻮاﻩ
“Di antara yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah bahwa mi’raj-nya Rasulullah ke arah
atas hingga hingga ke ketinggian di mana Rasulullah mendengan Kalam Allah (yang
bukan huruf, suara dan bahasa) bahwa Allah tidak bertempat pada arah tersebut; adalah
bahwa Nabi Musa juga mendengar Kalam Allah (yang bukan huruf, suara dan bahasa)
sebagaimana Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa bukan berada pada tempat yang tinggi
sebagaimana Nabi Muhammad, ia berada di Tursina, dan Tursina berada di bumi ini.
Dari sini menjadi jelas bahwa Allah ada tanpa tempat. Mendengar terhadap Kalam Allah
(yang bukan huruf, suara dan bahasa) tidak haruskan bahwa Allah sendiri berada pada
tempat dan arah. Sifat-sifat Allah tidak berada pada tempat. Allah telah berkehendak
pada azal untuk memperdengarkan Kalam-Nya (yang bukan huruf, suara, dan bahasa)
terhadap Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada pada suatu tempat yang
tinggi (yaitu ketika Mi’raj), demikian pula Allah telah berkehendak pada azal untuk
memperdengarkan Kalam-Nya (yang bukan huruf, suara, dan bahasa) terhadap Nabi
Musa ketika Nabi Musa berada di Tusina (karena itulah keduanya digelar dengan
Kalîmullah). Hanya saja Nabi Muhammad memiliki keistimewaan dengan segala macam
51

Al Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, j. 11, h. 333-334, dan j. 15, h. 124
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“Taklîm Ilâhiy” sebagaimana disebutkan dalam ayat; yang sifat istimewa ini tidak dimiliki
oleh seorang-pun dari para Nabi Allah”52.
﴾﴾ 6

﴿﴿

Dalam Hadits Shahih riwayat al-Imâm Muslim dari Anad ibn Malik:

""أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﺳﺘﺴﻘﻰ ﻓﺄﺷﺎر ﺑﻈﻬﺮ َﻛ ﱠﻔﻴْﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saat berdoa meminta hujan (istisqâ’) maka beliau
berisyarat dengan punggung kedua telapak tangannya ke arah langit (di dalam berdoa) 53.
Artinya, Rasulullah menjadikan kedua telapak tangannya dalam berdoa menghadap ke arah
bumi, bukan ke arah langit. Ini memberikan pemahaman bahwa Allah yang diminta dalam
berdoa tidak berada di arah langit, sebagaimana Dia juga tidak berada di arah bumi.

52
53

Izh-har al ‘Aqidah as Sunniyyah, h. 118-119
Shahih Muslim; Kitab Shalat al-Istisqa’, Bab Raf’i al-Yadain Bi ad-Du’a Fi al-Istisqa’.
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﴾﴾

Bab IV

﴿﴿

Dalil Kesucian Allah Dari Tempat Dan Arah Dari Ijma’
Ketahuilah, bahwa semua orang Islam telah sepakat di atas keyakinan bahwa Allah
tidak menyatu pada tempat, tidak diliputi oleh tempat, tidak bertempat di langit, dan tidak
bertempat di arsy, karena Allah ada (tanpa permulaan) sebelum ada arsy, sebelum ada langit,
sebelum ada tempat dan arah, dan mustahil bagi Allah berubah dari satu keadaan kepada
keadaan lain dan dari satu sifat kepada sifat yang lain. Allah ada tanpa permulaan (Azaliy)
sebelum ada tempat; maka setelah Allah menciptakan tempat ia ada sebagaimana pada sifatNya semula yang Azaliy; yaitu ada tanpa tempat.
Berikut ini apa yang akan kita sebutkan adalah ketetapan ijma’ seluruh orang Islam
dalam keyakinan Allah ada tanpa tempat dari semenjak empat belas abad yang lalu hingga
sekarang, dari semenjak masa para sahabat Rasulullah hingga masa kita ini. Ini adalah bukti
kuat bahwa keyakinan suci ini telah diajarkan dan telah tertanam dari semanjak dahulu; dari
masa Salaf hingga masa Khalaf, dan hingga sekarang.
Ketahuilah, bahwa para ulama ahli hadits, ahli fiqih, ahli tafsir, ahli bahasa, ahli
nahwu, ahli ushul, dan seluruh ulama empat madzhab dari madzhab Syafi’i, madzhab Hanafi,
madzhab Maliki dan madzhab Hanbali -kecuali mereka yang disesatkan oleh Allah dalam
keyakinan tajsîm-, dan para ulama ahli tasawuf sejati; mereka semua berkeyakinan bahwa
Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini berbeda dengan keyakinan kaum Musyabbihah
sesat yang mengatakan bahwa Dzat Allah bertempat di arsy. Na’ûdzu billâh.
﴾﴾ 1

﴿﴿

Al-Imâm asy-Syaikh Abdul Qahir bin Thahir at Tamimiy al-Baghdadi (w 429 H) menuliskan:

"" وأﲨﻌﻮا ـ أي أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ـ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ـ أي اﷲ ـ ﻻ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن وﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎن
“Dan mereka semua (Ahlussunnah Wal Jama’ah) telah sepakat bahwa Dia (Allah) tidak
diliputi oleh tempat dan waktu tidak berlaku bagi-Nya”54.
﴾﴾ 2

﴿﴿

Imam al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah al Juwaini asy-Syâfi’i ( w 478 H) berkata:

54

Al Farq Bain al Firaq, h. 333
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""وﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﳊﻖ ﻗﺎﻃﺒﺔ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴّﺰ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﳉﻬﺎت
“Madzhab Ahlul Haqq (Ahlussunnah Wal Jama’ah) seluruhnya adalah bahwa Allah
maha suci dari bertempat dan dari menetapa pada segala arah”55.
﴾﴾ 3

﴿﴿

Al-Imâm al-Mufassir asy-Syaikh Fakhruddin ar Razi (w 606 H) menuliskan:

""إﻧﻌﻘﺪ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎن واﳉﻬﺔ واﳊﻴّﺰ
“Telah terjadi kesepakatan (Ijma’) bahwa Allah bersama kita bukan dalam makna tempat
dan arah”56.
﴾﴾ 4

﴿﴿

Asy-Syaikh Isma’il asy-Syaibani al-Hanafi (w 629 H) berkata:

 وﻻ ﻣﺘﺤﻴﺰ إﱃ ﺟﻬﺔ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻜﺮّاﻣﻴﺔ، ﻏﲑُ ﻣﺘﻤ ﱢﻜ ٍﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن،ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻦ اﳌﻜﺎن
ٍ  إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:"ﻗﺎل أﻫﻞ اﳊﻖ
"
“Ahlul Haq (kelompok yang benar) berkata: Sesungguhnya Allah maha suci dari tempat,
Dia tidak berada pada suatu tempat, tidak berada pada suatu arah, pendapat ini berbeda
dengan keyakinan kaum al-Karramiyyah dan al-Mujassimah (yang mengatakan Allah
bertempat di arsy)”57.

Saifuddin al-Amidi (w 631 H) berkata:

﴾﴾ 5

﴿﴿

" وﻣﺎ ﻳُﺮوى ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﻳﻮﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ إﺛﺒﺎت اﳉﻬﺔ واﳌﻜﺎن ﻓﻬﻮ ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ
وﺑﲔ اﻟﺴﻠﻒ
 ﱠ،اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ واﻹﳝﺎن ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ وﺗﻼوة ﻛﻞ ءاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻋﻨﻬﻢ
 ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﲨﻴﻌًﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ أﻧﻪ، ﻛﻞ ذﻟﻚ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة،اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻓﻴﻬﺎ
"ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﲟﺘﻤﻜﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﻣﺘﺤﻴّﺰ ﲜﻬﺔ
“Dan adapun apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama Salaf tentang beberapa redaksi
yang zahirnya seakan menetapkan adanya tempat dan arah (bagi Allah) maka itu semua
harus dipahami di atas apa yang telah kita jelaskan; ialah bahwa teks-teks tersebut tidak
boleh dipahami dalam makna zahirnya, kita wajib beriman dengan seluruh apa yang
Al Irsyad, h. 58
Tafsir ar Razi yang dikenal dengan nama at Tafsir al Kabir, j. 29, h. 216
57 Lihat penjelasan beliau terhadap al Aqidah ath Thahawiyyah yang dinamakan dengan “Bayan I’tiqad Ahl as
Sunnah”, h. 45
55
56
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datang dalam al-Qur’an, kita membaca setiap ayat atas apa yang telah kami sebutkan dari
para ulama Salaf tersebut. Para ulama Salaf telah menjelaskan perbedaan pendapat
mereka dalam redaksi-redaksi yang mereka ungkapkan, dan perbedaan pendapat itupun
hanya dalam redaksi saja (bukan dari segi makna); oleh karena semua mereka telah
bersepakat bahwa Allah tidak berada pada tempat dan tidak berada pada arah” 58.

Dan asy-Syaikh Ibn Jahbal al-Halabi asy-Syâfi’i (w 733 H) telah menuliskan karya dalam
menafikan tempat dan arah sebagai bantahan terhadap Ibn Taimiyah al-Harrani al-Mujassim
yang telah menghina aqidah Ahlussunnah, dan mencaci-maki para sahabat terkemuka seperti
Umar, Ali dan lainnya.

Asy-Syaikh Ibn Jahbal berkata:

﴾﴾ 6

﴿﴿

 ﻟﻴﺲ ﻟﻪ، ﻻ ﻳُﺸﺒِﻪُ ﺷﻴﺌًﺎ وﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺷﻰء، ﻋﻘﻴﺪﺗﻨﺎ أن اﷲ ﻗﺪﱘ أزﱄﱞ: ﻓﻨﻘﻮل،"وﻫﺎ ﳓﻦ ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ
"ﺟﻬﺔ وﻻ ﻣﻜﺎن
“Berikut ini kami sebutkan aqidah Ahlussunnah, kita katakan: Aqidah kami
bahwa Allah tidak bermula (Qadim; Azaliy), Dia tidak menyerupai suatu apapun
dan tidak ada apapun yang menyerupai-Nya, tidak ada tempat dan arah bagiNya”59.
﴾﴾ 7

﴿﴿

Asy-Syaikh Tajuddin as-Subki asy-Syâfi’i al-Asy’ari (w 771 H) dalam mengutip tulisan AsySyaikh Fakhruddin ibn Asakir, berkata:

 وﻻ أﻣﺎ ٌم وﻻ،ﴰﺎل
ٌ ﲔ وﻻ
ٌ  وﻻ ﳝ،ﲢﺖ
ٌ ﻓﻮق وﻻ
ٌ  وﻻ،ٌ" إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ اﳋﻠﻖ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗَـْﺒ ٌﻞ وﻻ ﺑـَ ْﻌﺪ
."ْﻒ
ٌ َﺧﻠ
“Sesungguhnya Allah ada sebelum segala makhluk ada, tidak ada bagi-Nya
sebelum dan sesudah, tidak ada bagi-Nya atas dan bawah, tidak ada bagi-Nya
samping kanan dan samping kiri, dan juga tidak ada bagi-Nya arah depan dan
arah belakang”.
Setelah mengutip aqidah Ahlussunnah yang ditulis oleh Ibn Asakir ini kemudian as-Subki
berkata:

58
59

Ghayah al Maram Fi ‘Ilm al Kalam, h. 194
Thabaqat as Syafi’iyyah al Kubra, Tarjamah Ahmad ibn Yahya ibn Isma’il, j. 9, h. 35
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"ُﲏ
ّ "ﻫﺬا ءاﺧﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺳ
“Ini adalah aqidah yang terakhir yang tuliskan, di dalamnya tidak ada sesuatu
apapun yang diingkari oleh seorang berfaham Ahlussunnah” 60.
﴾﴾ 8

﴿﴿

Penilaian as-Subki di atas dibenarkan pula oleh al-Hâfizh al-Muhaddits Shalahuddin al-Ala-i (w
761 H); seorang ahli hadits terkemuka, beliau berkata:

" وأﺻﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺰﱠﻩ ﺑﻪ اﻟﻌﻠ ﱠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ، واﻟ َﻌﻘْﺪ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ،"وﻫﺬﻩ "اﻟﻌﻘﻴﺪة اﳌﺮﺷﺪة" ﺟﺮى ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻘﻮﱘ

“al-Aqidah al-Mursyidah (aqidah yang berisi petunjuk kebenaran) ini; penulisnya
berada di atas jalan yang benar dan keyakinan yang lurus, dia telah tepat dalam
mensucikan Allah yang maha Agung” 61.
﴾﴾ 9

﴿﴿

Asy-Syaikh Muhammad Mayyarah al-Maliki (w 1072 H) berkata:

" ﻓﻼ ﻓﻮق وﻻ ﲢﺖ وﻻ ﳝﲔ وﻻ ﴰﺎل وﻻ أﻣﺎم وﻻ ﺧﻠﻒ،" أﲨﻊ أﻫﻞ اﳊﻖ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺟﻬﺔ ﻟﻪ

“Seluruh Ahlul Haq telah sepakat (Ijma’) bahwa Allah tidak ada arah bagi-Nya,
maka Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, tidak di samping
kiri, tidak arah depan, dan juga tidak di arah belakang” 62.
﴾﴾ 10

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Azhar; asy-Syaikh Salim al-Bisyri (w 1335 H) berkata:

"
"ﲰﺎت اﳊﺪوث وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻨﺰﻫﻪ ﻋﻦ اﳉﻬﺔ واﳌﻜﺎن
“Madzhab kelompok yang selamat, dan keyakinan yang
oleh seluruh orang di kalangan Ahlussunnah bahwa
menyerupai seluruh makhluk, Dia tidak sama dengan
tersebut dalam seluruh tanda-tanda kebaharuan mereka,
bahwa Dia maha suci dari arah dan tempat”63.

telah disepakati (Ijma’)
Allah maha suci dari
makhluk-makhluk-Nya
di antara kesucian-Nya

Thabaqat as Syafi’iyyah al Kubra, Tarjamah Abdirrahman ibn Muhammad ibn al Hasan, j. 8, h. 186
Ibid, j. 8, h. 185
62 Ad Durr ats Tsamin, h. 30
63 Furqan al-Qur’an (Dicetak bersama kitab al Asma’ Wa ash Shifat karya al-Bayhaqi), h. 74
60
61
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Perkataan asy-Syaikh Salim al-Bisyri ini dikutip dan disetujui oleh Salamah al-Qudla’i dalam
karyanya berjudul “Furqân al-Qur’ân Bayn Shifât al-Khâliq Wa Shifât al Akwân”.
﴾﴾ 11

﴿﴿

Asy-Syaikh Yusuf ad-Dajwi al Mishri (w 1365 H); anggota perkumpulan ulama terkemuka alAzhar Mesir, menuliskan:

 ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﳉﻬﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺒﻄﻮن ﺧﺒﻂ ﻋﺸﻮاء،" واﻋﻠﻢ أن اﻟﺴﻠﻒ ﻗﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮ اﳌﻜﺎﱐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﱃ
" ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ ﻣﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ،ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم

“Ketahuilah bahwa kaum Salaf telah menetapkan bahwa arah atas (tempat) adalah
sesuatu yang mustahil bagi Allah, pendapat ini berbeda dengan orang-orang
bodoh; mereka yang berjalan dalam kebingungan dalam masalah ini (yaitu mereka
yang menetapkan tempat dan arah bagi Allah), sesungguhnya kaum Salaf dan
Khalaf telah sepakat di atas keyakinan mensucikan Allah” 64.

Asy-Syaikh Yusuf ad-Dajwi juga berkata:

﴾﴾ 12

﴿﴿
""ﻫﺬا إﲨﺎع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ

“Ini (kesucian Allah dari arah dan tempat) adalah konsensus (Ijma’) dari Salaf dan
Khalaf”65.
﴾﴾ 13

﴿﴿

Asy-Syaikh Salamah al-Qudla-i al Azami asy-Syâfi’i (w 1376 H) berkata:

"" أﲨﻊ أﻫﻞ اﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻩ اﳊﻖ ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ـ ﻋﻦ اﳉﻬﺔ وﺗﻘﺪﺳﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن

“Ahlul Haq (Ahlussunnah Wal Jama’ah) dari kalangan Salaf dan Khalaf telah
sepakat di atas mensucikan Allah dari tempat dan arah” 66.
﴾﴾ 14

﴿﴿

Al-Muhaddits asy-Syaikh Muhammad Arabi at-Tabban al-Maliki; pengajar di madrasah al-Falah
dan di Masjid al-Haram Mekah, (w 1390 H) menuliskan:

Majalah al-Azhar, Jilid 9, vol 1, h. 17, al Muharram t. 1357 H.
Ibid, h. 17
66 Furqan al-Qur’an (Dicetak bersama kitab al Asma’ Wa ash Shifat karya al-Bayhaqi), h. 93
64
65
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اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻘﻼء ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﻔﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ وﻓﻀﻼء اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ
"
“Orang-orang berakal (yang cerdas) di kalangan Ahlussunnah dari mereka yang
bermadzhab Syafi’i, bermadzhab Hanafi, bermadzhab Maliki, dan orang yang
utama dari mereka yang bermadzhab Hanbali, juga dari lainnya mereka semua
telah sepakat bahwa Allah maha suci dari arah, suci dari tubuh, dari batasan, dari
tempat, dan Dia maha suci dari menyerupai suatu apapun dari segala makhlukNya”67.
﴾﴾ 15

﴿﴿

Termasuk yang telah menetapkan dan memperjuangkan kebenaran aqidah suci yang telah
menjadi ijma’ ini, --sebagaimana ia kutip dalam banyak karyanya dan dalam berbagai
kesempatan pengajarannya-- adalah al-Muhaddits al-‘Allâmah asy-Syaikh Abdullah al-Harari
yang dikenal dengan sebutan al-Habasyi. Beliau sangat konsen dalam memperjuangkan dan
mengajarkan aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah. Beliau berkata:

""ﻗﺎل أﻫﻞ اﳊﻖ ﻧﺼﺮﻫﻢ اﷲ؛ إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ

“Ahlul Haq, -semoga pertolongan Allah selalu tercurah bagi mereka-, berkata:
Sesungguhnya Allah ada tanpa arah” 68.

Sesungguhnya Rasulullah telah mengingatkan kita sebagai umatnya untuk mewaspadai
kelompok-kelompok sesat, di antaranya dalam sebuah hadits beliau bersabda:

 ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺮق وﻻ ﻣﻔﺼﻞ،ﺗﻠﻚ اﻷﻫﻮاء ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎرى اﻟﻜﻠﺐ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ

"وإﻧﻪ ﺳﻴﺨﺮج ﻣﻦ أﻣﱵ أﻗﻮام ﲡﺎرى
"إﻻ دﺧﻠﻪ

“Sesungguhnya akan keluar (datang) dari umatku beberapa golongan yang
mengalir pada diri mereka berbagai macam kesesatan sebagaimana mengalir
penyakit anjing gila (al-Kalab) pada tubuh seorang yang terjangkit olehnya, tidak
tersisa urat atau persendian dari tubuhnya kecuali itu semua akan dijangkiti oleh
penyakit tersebut” (HR. Abu Dawud) 69.
Saudaraku, pertahankanlah aqidah suci ini, perjuangkan ia dengan segala daya dan upaya,
itulah aqidah mayoritas umat Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah, kelompok yang telah dijamin
keselamatannya oleh Rasulullah.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita di atas keyakinan suci ini.
Bara’ah al-Asy’ariyyin Min Aqa’id al Mukhalifin, j. 1, h. 79
Izh-har al ‘Aqidah as Sunniyyah, h. 127
69 Sunan Abi Dawud, Kitab as Sunnah, Bab Syarh as Sunnah.
67
68
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﴾﴾

Bab V

﴿﴿

Dalil Akal Kesucian Allah Dari Tempat Dan Arah
Dasar keyakinan yang dianut oleh kaum teolog Ahlussunnah ialah bahwa akal sehat
tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran-ajaran syari’at. Bahkan sebaliknya, akal sehat
adalah sebagai saksi bagi kebenaran syari’at itu sendiri. Sangat tidak logis bila Allah dan
Rasul-Nya meletakan ajaran-ajaran syari’at yang bertentangan dengan akal. Karena bila
demikian berarti penciptaan akal sama sekali tidak memiliki faedah. Dalam pada ini al-Hâfizh
al-Khathib al-Baghdadi berkata: “Segala ajaran syari’at datang sejalan dengan akal-akal yang
sehat, dan sama sekali tidak ada ajaran dalam syari’at ini yang bertentangan dengan akal” 70.
Pada bagian ini kita kutip pernyataan beberapa ulama dalam penjelasan dalil-dalil akal
bahwa Allah tidak membutuhkan tempat dan arah. Sekaligus untuk menetapkan bahwa
keyakinan Allah bersemayam di ata arsy, atau bahwa Allah berada di arah atas, serta
keyakinan-keyakinan tasybîh lainnya adalah keyakinan batil, berseberangan dengan akidah
Rasulullah dan para sahabatnya serta keyakinan yang sama sekai tidak dapat diterima oleh
akal sehat. Berikut ini kita kutip pernyataan mereka satu persatu dengan referensi kuat dari
karya-karya mereka sendiri.
﴾﴾ 1

﴿﴿

Al-Imâm Abu Sa’id al-Mutawalli asy-Syâfi’i (w 478 H) dalam kitab al-Ghunyah Fî
Ushûliddîn menuliskan sebagai berikut:

" واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔﻲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﶈﻞ واﳉﻬﺔ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻜﺮّاﻣﻴﺔ واﳊﺸﻮﻳﺔ واﳌﺸﺒﻬﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا إن ﷲ
 واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ. ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ ﻗﻮﳍﻢ، وأﻃﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ.ﺟﻬﺔ ﻓﻮق
 أو ﻳﻜﻮن ﺣﺎدﺛًﺎ ﻛﻤﺎ أن اﶈﻞ،ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ اﶈﻞ أﻧﻪ ﻟﻮ اﻓﺘﻘﺮ إﱃ اﶈﻞ ﻟﺰم أن ﻳﻜﻮن اﶈﻞ ﻗﺪﳝًﺎ ﻷﻧﻪ ﻗﺪﱘ
 ﻟﻜﺎن ﻻ ﳜﻠﻮ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ِﻣﺜْﻞ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ ﻣﺎ زﻋﻤﻮا. وﻛﻼﳘﺎ ﻛﻔﺮ،ﺣﺎدث
 واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن. وﰲ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﳊﺪ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻫﻮ ﻛﻔﺮ،اﻟﻌﺮش أو أﺻﻐﺮ ﻣﻨﻪ أو أﻛﱪ
ﰲ ﺟﻬﺔ وﻗﺪرﻧﺎ ﺷﺨﺼًﺎ أﻋﻄﺎﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮة ﻋﻈﻴﻤﺔ واﺷﺘﻐﻞ ﺑﻘﻄﻊ اﳌﺴﺎﻓﺔ واﻟﺼﻌﻮد إﱃ ﻓﻮق ﻻ ﳜﻠﻮ إﻣﺎ أن
 ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻗﻮل ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻷن ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ وﻗﺘًﺎ ﻣﺎ أو ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ
 ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا ﳚﻮز أن. وأﺣﺪﳘﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻘﻄﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻓﺔ وﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﻮﺟﻮد،ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
70

al-Faqîh Wa al-Mutafaqqih, h. 94
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 ﻷﻧﺎ ﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث، ﻗﺪم اﻟﻌﺎﱂ: أﺣﺪﳘﺎ: وﻳﻠﺰم ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻔﺮان،ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ وﳛﺎذﻳﻪ ﻓﻴﺠﻮز أن ﳝﺎﺳﻪ أﻳﻀًﺎ
" اﺛﺒﺎت اﻟﻮﻟﺪ واﻟﺰوﺟﺔ: واﻟﺜﺎﱐ.اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻻﻓﱰاق واﻻﺟﺘﻤﺎع
“Tujuan penulisan dari pasal ini adalah untuk menetapkan bahwa Allah tidak
membutuhkan tempat dan arah. Berbeda dengan kaum Karramiyyah, Hasyawiyyah dan
Musyabbihah yang mengatakan bahwa Allah berada di arah atas. Bahkan sebagian dari
kelompok-kelompok tersebut mengatakan bahwa Allah bertempat atau bersemayam di
atas arsy. Jelas mereka kaum yang sesat. Allah Maha Suci dari keyakinan kelompokkelompok tersebut.
Dalil akal bahwa Allah Maha Suci dari tempat adalah karena apabila ia membutuhkan
kepada tempat maka berarti tempat tersebut adalah qadim sebagaimana Allah Qadim.
Atau sebaliknya, bila Allah membutkan tempat maka berarti Allah baharu sebagaimana
tempat itu sendiri baharu. Dan kedua pendapat semacam ini adalah keyakinan kufur.
Kemudian bila Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy, seperti yang diyakini
mereka, maka berarti tidak lepas dari tiga keadaan. Bisa sama besar dengan arsy, atau
lebih kecil, dan atau lebih besar dari arsy. Dan semua pendapat semacam ini adalah
kufur, karena telah menetapkan adanya ukuran, batasan dan bentuk bagi Allah.
Dalil akal lain bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah ialah jika kita
umpamakan sewaktu-waktu seseorang telah diberi kekuatan besar oleh Allah untuk
dapat naik terus menerus ke arah atas maka -sesuai keyakinan golongan sesat di atas- ia
memiliki dua kemungkinan; bisa jadi ia sampai kepada-Nya atau bisa jadi ia tidak sampai.
Jika mereka mengatakan tidak sampai maka berarti mereka telah menafikan adanya
Allah. Karena setiap dua sesuatu yang ada antara keduanya pasti memiliki arah dan jarak.
Dan seandainya salah satunya memotong jarak tersebut dengan terus menerus
mendekatinya namun ternyata tidak juga sampai maka berati sesuatu tersebut adalah
nihil; tidak ada. Kemudian jika mereka mengatakan bahwa orang yang naik tersebut bisa
sampai kepada-Nya maka berarti dalam keyakinan mereka Allah dapat menempel dan
dapat disentuh, dan ini jelas keyakinan kufur.
Kemudian dari pada itu, keyakinan semacam ini juga menetapkan adanya dua
kekufuran lain. Pertama; berkeyakinan bahwa alam ini qadim, tidak memiliki permulaan.
Karena dalam keyakinan kita salah satu bukti yang menunjukan bahwa alam ini baharu
ialah adanya sifat berpisah dan bersatu yang ada padanya. Kedua; keyakinan tersebut
sama juga dengan menetapkan kebolehan adanya anak dan isteri bagi Allah” 71.
﴾﴾ 2

﴿﴿

Al-Imâm Abu Hamid al-Ghazali asy-Syafi’i (w 505 H) dalam kitab Ihyâ ‘Ulûmiddîn
menuliskan sebagai berikut:

71

al-Ghunyah Fî Ushûliddîn, h. 73-75
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 وﺑُﺮﻫﺎﻧُﻪ أن ﻛﻞ ﺟﻮﻫﺮ، ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺎﱃ وﻳﺘﻘﺪّس ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳊﻴّﺰ، اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﲜﻮﻫﺮ ﻳﺘﺤﻴﱠﺰ:"اﻷﺻﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺔ أو اﻟﺴﻜﻮن وﳘﺎ، وﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻛﻨًﺎ ﻓﻴﻪ أو ﻣﺘﺤﺮﻛًﺎ ﻋﻨﻪ،ﻣﺘﺤﻴﺰ ﻓﻬﻮ ﳐﺘﺺ ﲝﻴﱢﺰﻩ
" وﻣﺎ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﳊﻮادث ﻓﻬﻮ ﺣﺎدث،ﺣﺎدﺛﺎن
“Dasar ke empat; ialah berkeyakinan bahwa Allah bukan benda yang memiliki tempat
dan arah. Dia Maha Suci dari mamiliki arah. Dalil akal atas ini adalah bahwa segala benda
pasti memiliki arah khusus baginya, dan bedan tersebut tidak lepas dari dua keadaan;
dalam keadaan diam pada tempatnya atau dalam keadaan bergerak dari tempatnya
tersebut. Artinya setiap benda tidak lepas dari sifat gerak dan diam, dan keduanya jelas
baharu. Dan segala sesuatu yang tidak lepas dari sifat baharu maka hal tersebut
menjukan bahwa sesuatu tersebut adalah baharu” 72.
﴾﴾ 3

﴿﴿

Al-Imâm Abu al-Mu’ain an-Nasafi al-Hanafi (w 508 H) dalam kitab Tabshirah al-Adillah
menuliskan penjelasan logis dan dalil-dalil yang sangat kuat dalam bantahan beliau atas kaum
Musyabbihah. Di antara tulisan beliau adalah sebagai berikut:

ِﻤﲔ ﺑﺎﻟﺬات ﻻ ﳜﻠُﻮان ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ْ  اﻷوﱃ ﻗﻮﳍﻢ إن اﳌﻮﺟﻮَدﻳْﻦ اﻟﻘﺎﺋ:"وﻟﻠﻤﺠﺴﻤﺔ ﺷﺒﻪ ﺛﻼﺛﺔ
 اﳌﻮﺟﻮدان اﻟﻘﺎﺋﻤﺎن ﺑﺎﻟﺬات ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن: ﻓﻨﻘﻮل وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.ِﲜﻬ ٍﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ
: أﲡﻮّزون ﻫﺬا ﰲ اﳊﻖ ﺗﻌﺎﱃ؟ ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا،ﻓﻮق ﺻﺎﺣﺒﻪ واﻵﺧﺮ ﲢﺘﻪ
 إﳕﺎ ﱂ ﳒﻮز ﻫﺬا ﰲ اﳊﻖ ﺗﻌﺎﱃ: ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا، أﺑﻄﻠﻮا دﻟﻴﻠﻬﻢ، ﻻ: وإن ﻗﺎﻟﻮا،ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎرىء ﺟﻞ وﻋﻼ ﲢﺖ اﻟﻌﺎﱂ
 ﻓﺈذًا أﺛﺒﺘﻢ: ﻗﻴﻞ ﳍﻢ. واﻟﺒﺎرىء ﺟﻞ وﻋﻼ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ وأوﺻﺎف اﻟﺬم،ﻷن ﺟﻬﺔ ﲢﺖ ﺟﻬﺔ ذم وﻧﻘﻴﺼﺔ
اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﳊﻖ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ
“Kaum Mujassimah memiliki tiga kerancuan: Pertama; Pernyataan mereka bahwa setiap
dua sesuatu yang ada pasti keduanya memiliki jarak dan arah satu dari lainnya. Kita jawab
kesesatan mereka ini; Kalian menetapkan bahwa dua sesuatu pasti memiliki jarak dan
arah satu dari lainnya bagi orang yang melihatnya, apakah kalian membolehkan sifat arah
semacam ini atas Allah? Jika mereka menjawab “iya” maka mereka telah membatalkan
keyakinan mereka sendiri. Karena dalam keyakinan mereka Allah tidak boleh disifati
berada di bawah alam. Dan jika mereka menjawab “tidak” maka mereka juga telah
membatalkan argumen mereka sendiri bahwa dua sesuatu pasti memiliki arah satu dari
lainnya. Jika mereka berkata; Kita tidak membolehkan arah bawah bagi Allah karena arah
ini sifat kurang dan merupakan cacian, dan Allah tidak disifati dengan sifat kurang
semacam itu. Jawab; Jika demikian berarti kalian telah menetapkan adanya argumen
perbedaan (at-Tafriqah) antara Allah dengan makhluk-Nya”73.
72
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Ihyâ ‘Ulûmiddîn, j. 1, h. 127
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﴾﴾ 4

﴿﴿

Al-Imâm Abu Nashr Abdurrahim bin Abdul Karim yang dikenal dengan sebutan Ibnul
Qusyairi (w 514 H) dalam penjelasan kebolehan mentakwil “Istawâ” dengan “Qahara”
(bermakna “menguasai”) menuliskan sebagai berikut:
“Di antara argumen yang dapat mematahkan kerancuan keyakinan mereka adalah kita
katakan kepada mereka: Sebelum Allah menciptakan alam atau tempat, apakah Allah ada
atau tidak? Tentunya bila mereka punya akal sehat mereka akan akan menjawab: “Ya,
Allah ada”. Dari jawaban ini, -jika pendapat mereka benar bahwa segala sesuatu itu pasti
memiliki tempat dan arah-, dapat disimpulkan adanya dua pemahaman. Pertama; Mereka
berkesimpulan bahwa tempat, arah, ‘arsy, serta seluruh komponen alam ini adalah
sesuatu yang tidak memiliki permulaan. (Artinya, alam ini Qadim; tidak memiliki
permulaan, sebagaimana Allah Qadim). Atau pemahaman kedua; Mereka berkesimpulan
bahwa Allah sendiri yang baharu, sebagaimana alam ini baharu. Inilah ujung dari
keyakinan sesat golongan Hasyawiyyah yang bodoh itu. --Karena mereka berkeyakinan
Allah ada pada tempat dan arah--. Bagaimana mungkin yang maha Qadim (Allah)
dianggap baharu (Muhdats), dan yang baharu dianggap Qadim?!”74.

Masih dalam at-Tadzkirah asy-Syarqiyyah, al-Imâm al-Qusyairi juga menuliskan sebagai
berikut:
“Jika mereka berkata: “Bukankah Allah berfirman dalam QS. Thaha: 5: “ar-Rahmân
‘Alâ al-‘Arsy Istawâ”, Bukankah zhahir ayat ini harus kita ambil? Kita jawab: Allah juga
berfirman dalam QS. al-Hadid: 4 “Wa Huwa Ma’akum Ainamâ Kuntum”. Kemudian juga
berfirman dalam QS. Fushshilat: 54 “Alâ Innahu Bi Kulli Syai-in Muhith”. Jika kaedahnya
seperti yang kalian katakan, yaitu harus mengambil makna zhahir ayat, maka berarti dua
ayat terakhir ini harus diambil makna zhahirnya pula. Dengan demikian, --dengan dasar
keyakinan kalian-- berarti Allah berada di atas ‘arsy, -dan di saat yang sama- juga berada
di sisi kita dan ada bersama kita, juga berada dengan meliputi dan mengelilingi alam ini
dengan Dzat-Nya. Bagaimana mungkin pemahaman semacam ini dapat diterima?!
Padahal jelas Dzat Allah maha Esa, mustahil bagi-Nya berbilang-berbilang semacam itu.
Dzat yang Maha Esa mustahil pada saat yang sama berada di semua tempat (Karena jika
demikian maka Dia berbilang, tidak Esa).
Kemudian jika mereka berkata: “Firman Allah “Wa Huwa Ma’akum”, yang dimaksud
adalah bahwa Allah dengan ilmu-Nya mengetahui segala apapun yang terjadi pada diri
kita, dan firman Allah “Bi Kulli Syai-in Muhith”, yang dimaksud adalah bahwa ilmu Allah
Dikutip oleh Al-Imâm al-Hâfizh Murtadla az-Zabidi dalam Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya’ Ulumiddin,
j. 2, h. 108-109
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meliputi segala sesuatu, dan tidak ada suatu apapun yang tersembunyi dari-Nya”; maka
kita katakan kepada mereka: “Jika begitu, maka demikian pula dengan firman Allah “arRahmân ‘Ala al-‘Arsy Istawâ”, kata “Istawâ” di sini yang dimaksud adalah Qahara Wa
Hafizha Wa Abqâ. (Artinya, bahwa Allah menguasai ‘arsy, memeliharanya dan
menetapkannya)”75.

Yang dimaksud oleh al-Imâm al-Qusyairi ialah bahwa jika mereka memberlakukan
takwil terhadap beberapa ayat Mutasyabihat dan tidak mengambil makna-makna zhahirnya,
seperti terhadap firman Allah (Wa Huwa Ma’akum) dan firman Allah (Innahu Bi Kulli Syai-in
Muhith), lalu mengapa mereka mencela orang yang mentakwil kata “Istawâ” dengan “Qahara”,
atau dengan makna “Istawla”?! Pemahaman semacam apa itu?! Ini adalah bukti bahwa
pendapat mereka hanya didasarkan kepada hawa nafsu belaka.
Selanjutnya al-Imâm Abu Nashr al-Qusyairi menuliskan:

[ ﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﺣﱴ61/}وﻫﻮ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻓﻮق ﻋﺒﺎدﻩ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم:"وﻟﻮ أﺷْﻌﺮ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻏﻠﺒﺘﻪ ﻷﺷْﻌﺮ ﻗﻮﻟﻪ
 ﺑﻞ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ، إذ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎد وﺟﻮٌد ﻗﺒ َﻞ ﺧﻠﻘِﻪ إﻳّﺎﻫﻢ،ﻫﻴﻬﺎت
َ
،ﺧﻠﻖ اﻟﻌﺒﺎد
ِ ﻳﻘﺎل ﻛﺎن ﻣﻘﻬﻮرًا ﻗﺒ َﻞ
 ﻓﺈن اﻟﺒﺎرىء ﺗﻌﺎﱃ،وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻮاء
ِ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ
ٍ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ واﻋﻮﺟﺎج
ﺑﺎﻟﺬات ﻷﺷﻌﺮ ذﻟﻚ ﱡ
ِ
ٌﺗﻮﳘَﻪ اﳉﻬﻠﺔُ ِﻣ ْﻦ أﻧﻪ اﺳﺘﻮاء
:ﺑﺎﻟﺮب اﺳﺘﻮى أﻣﺜ ُﻞ ﻣِﻦ ﻗﻮل ﻣَﻦ ﻳﻘﻮل
ش ﱢ
ُ  اﻟﻌﺮ:ﻗﻮل ﻣَﻦ ﻳﻘﻮل
َ أﻧﺼﻒ َﻋﻠِ َﻢ أ ّن
َ
 وَﻣ ْﻦ.ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدًا ﻗﺒ َﻞ اﻟﻌﺮش
"ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﻌُﻠُﻮ وﻓﻮﻗﻴﺔ اﻟﺮﺗﺒ ِﺔ واﻟﻌﻈﻤ ِﺔ ﻣﻨﺰﻩٌ ﻋﻦ اﻟﻜﻮن ﰲ اﳌﻜﺎن وﻋﻦ اﶈﺎذاة
ٌ
ﻓﺎﻟﺮب إذًا
 ﱡ،ﺑﺎﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى
ِ
اﻟﺮب
ﱡ
“Pemakanaan “Istawâ” dengan “Qahara” sama sekali tidak memberikan pemahaman
bahwa Allah bertarung melawan ‘arsy dan Allah memenangkan pertarungan tersebut
(Sabq al-Mughâlabah). Sama sekali tidak memberikan pemahaman semacam ini. Karena
seandainya pemaknaan “Istawâ” dengan “Qahara” memberikan persangka demikian, maka
berarti hal tersebut terjadi pula di dalam firman Allah QS. al-An’am: 18 “Wa Huwa alQâhiru Fawqa ‘Ibâdih”, bahwa terjadi pertarungan antara Allah dengan para hamba-Nya
yang kemudian Allah dapat menundukkan dan menguasai hamba-hamba-Nya tersebut.
Apakah maknanya seperti ini?! Tentu maknanya tidak seperti ini. Tidak boleh dikatakan
bahwa Allah bertarung melawan hamba-hamba-Nya. Terlebih lagi bila dikatakan bahwa
Allah mulanya dikalahkan (Maqhur) oleh para hamba tersebut, lalu kemudian Allah
mengalahkan dan menguasai mereka. Perkataan semacam ini jelas kufur dan sesat.
Bukankah seluruh hamba itu ciptaan Allah?! Bukankah mulanya mereka semua tidak ada,
kemudian Allah mengadakan mereka?!
Sebaliknya, jika makna firman Allah QS. Thaha: 5 di atas seperti yang dipahami oleh
orang-orang bodoh -dari kaum Hasyawiyyah Musyabbihah- yang mengatakan bahwa
Dzat Allah bertempat di atas ‘arsy, maka hal ini berarti memberikan pemahaman adanya
perubahan pada Dzat Allah. (Artinya, yang semula tanpa ‘arsy kemudian berubah
menjadi bertempat di atasnya). Bukankah ‘arsy itu makhluk Allah?! Bukankah Allah ada
75
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sebelum ada ‘arsy?! Seorang yang obyektif -dan paham betul terhadap bahasa Arab- akan
mengetahui bahwa perkataan “al-‘Arsy Bi ar-Rabb Istawâ” lebih tepat dari perkataan: “arRabb Bi al-‘Arsy Istawâ”. Jadi Allah disifati dengan ketinggian derajat dan keagungan, maha
suci dari berada di suatu tempat dan berada di atas sesuatu dengan jarak” 76.

Masih dalam tulisan Abu Nashr al-Qusyairi, beliau juga berkata:

ْﺖ ﻫﺬا
ُ ﻳﻘﺮب ﻣِﻦ أﻓﻬﺎﻣﻬﻢ وﻳُﺘﺼ ّﻮُر ﰲ أوﻫﺎﻣِﻬﻢ ﻷَ ْﺟﻠَﻠ
ُ ﱠﻋﺎع ﻟﻮﻻ اﺳﺘﻨﺰاﳍُﻢ ﻟﻠﻌﻮ ِام ﲟﺎ
ِ " وﻗﺪ ﻧـَﺒَـﻐَﺖ ﻧﺎﺑﻐﺔٌ ﻣﻦ اﻟﺮ
َاﻵﻳﺎت اﳌﻮﳘﺔ
ِ
 ﳓﻦ ﻧﺄﺧ ُﺬ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ وﳒﺮي: ﻳﻘﻮﻟﻮن.اﳌﻜﺘﻮب ﻋﻦ ﺗﻠﻄﻴﺨﻪ ﺑﺬﻛﺮﻫﻢ
 }وﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ: وﻳﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،ﻧﻄﺮق اﻟﺘﺄوﻳ َﻞ إﱃ ﺷﻰء ﻣِﻦ ذﻟﻚ
َ وﻋُﻀﻮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻻ ﳚﻮز أن
ﺿﱡﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى
َ  وﻫﺆﻻء واﻟﺬي أرواﺣﻨﺎ ﺑﻴﺪﻩ أ.[7/ﺗﺄوﻳﻠَﻪ إﻻ اﷲ{ ]ﺳﻮرة ءال ﻋﻤﺮان
 وﻫﺆﻻء أَﺗَﻮا اﻟﺪﻳ َﻦ واﻟﻌﻮا ﱠم ﻣِﻦ ﻃﺮ ٍﻳﻖ،ﺿﻼﻻت اﻟﻜﻔﺎ ِر ﻇﺎﻫﺮةٌ ﻳـَﺘَ َﺠﻨﱠﺒُﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن
ِ
 ﻷن،ِوﺛﺎن
 ﻓﻤﻦ أَﺻْﻐﻰ إﱃ ﻇﺎﻫﺮﻫﻢ،واﳉﻮارح واﻟﺮﻛﻮب واﻟﻨﺰول واﻻﺗﻜﺎء واﻻﺳﺘﻠﻘﺎ ِء واﻻﺳﺘﻮاء ﺑﺎﻟﺬات واﻟﱰد ِد ﰲ اﳉﻬﺎت
"ﻓﺴﺎل ﺑﻪ اﻟﺴﻴ ُﻞ وﻫﻮ ﻻ ﻳَﺪْري
َ ﻳﺒﺎد ُر ﺑﻮﳘِﻪ إﱃ ﲣﻴ ِّﻞ اﶈﺴﻮﺳﺎت ﻓﺎﻋﺘﻘ َﺪ اﻟﻔﻀﺎﺋ َﺢ
“Telah muncul sekelompok orang-orang bodoh, kalau bukan karena mereka
mendekati orang-orang awam dengan keyakinan rusak dan dengan perkara-perkara yang
dibayangkan oleh benak mereka, maka aku tidak akan mengotori lembaran-lembaran
buku ini dengan menyebut-nyebut mereka. Mereka berkata: “Kita mengambil semua
nash-nash dalam makna zhahirnya. Ayat-ayat yang memberi prasangka bahwa Allah
menyerupai makhluk-Nya, demikian pula hadits-hsdits yang memberikan pemahaman
bahwa Allah memiliki bentuk dan anggota badan, kita pahami semua dalam makna
zhahirnya. Kita tidak boleh melakukan takwil terhadap nash-nash tersebut. Mereka
beranggapan bahwa mereka berpegangan dengan firman Allah: “Wa Mâ Ya’lamu
Ta’wilahu Illalâh”.
Demi Allah, orang-orang semacam ini lebih berbahaya bagi Islam dari pada orangorang Yahudi, Nashrani, Majusi dan para penyembah berhala. Karena kesesatan orangorang kafir seperti ini sangat jelas, telah diketahui dan dijauhi oleh orang-orang Islam.
Sedangkan orang-orang yang anti takwil, mereka berbicara masalah agama dan
mendatangi orang-orang awam dengan penampilan yang dapat mengelabui orang-orang
lemah. Dengan cara ini kemudian mereka menanamkan berbagai bid’ah di dalam
kelompok mereka. Mereka menanamkan dalam hati orang-orang awam keyakinan sesat
bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan, naik, turun, bersandar, terlentang,
bertempat atau bersemayam, dan datang-pergi dari satu arah ke arah yang lain. Seorang
yang tertipu oleh penampilan luar mereka maka ia akan mempercayai mereka, dan
76
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dengan demikian, dengan prasangka sesatnya ia menjadi berkeyakinan bahwa Allah
adalah seperti benda-benda yang dapat diindra. Maka orang ini menjadi berkeyakinan
rusak, dan terjatuh dalam kesesatan-kesesatan tanpa dia sadari”77.

﴿﴿

﴾﴾ 5

)Al-Imâm al-Muhaddits al-Hâfizh al-Mufassir Abdurrahman ibn al-Jawzi al-Hanbali (w 597 H
menjelaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah, tidak disifati dengan dengan menempel
(ittishâl) atau terpisah (infishâl), dan berkumpul (ijtimâ’) atau tercerai (iftirâq). Dalam karyanya
berjudul al-Bâz al-Asyhab, beliau membantah tuntas salah seorang pemuka kaum
Musyabbihah Mujassimah bernama “Ibn az-Zaghuni”. Di antara tulisan beliau sebagai
berikut:

ﻗﺎل" :ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎل ـ ﺗﻌﺎﱃ ـ }ﰒّ اﺳﺘﻮى{ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف [54/ﻋﻠﻤﻨﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﳉﻬﺔ" ،وﻗﺎل
ﻗﻠﺖ:
" ﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﻮزي ﻣﺎ ﻧﺼﻪ ُ ":
اﺑﻦ اﻟﺰاﻏﻮﱐ أﻳﻀﺎ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ":
ﻫﺬا رﺟ ٌﻞ ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ،ﻷﻧﻪ إذا ﻗَﺪّر ﻏﺎﻳﺔً وﻓﺼﻼً ﺑﲔ اﳋﺎﻟﻖ واﳌﺨﻠﻮق ﻓﻘﺪ ﺣﺪدﻩ وأﻗﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺴﻢ وﻫﻮ
ﻳﻘﻮل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲜﻮﻫﺮ ﻷن اﳉﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻴﺰ ،ﰒ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻳﺘﺤﻴﺰ ﻓﻴﻪ.
ﻗﻠﺖ :ـ أي اﺑﻦ اﳉﻮزي ـ وﻫﺬا ﻛﻼم ﺟﻬﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ وﺗﺸﺒﻴﻪ ﳏﺾ ﻓﻤﺎ ﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎ ﳚﺐ
ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن وﺟﻮدﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﻛﻮﺟﻮد اﳉﻮاﻫﺮ واﻷﺟﺴﺎم اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺰ،
واﻟﺘﺤﺖ واﻟﻔﻮق إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﻘﺎﺑَﻞ وﳛﺎذَى ،وﻣﻦ ﺿﺮورة اﶈﺎذِي أن ﻳﻜﻮن أﻛﱪ ﻣﻦ اﶈﺎذَى أو أﺻﻐﺮ أو
ﻣﺜﻠﻪ ،وأن ﻫﺬا وﻣﺜﻠﻪ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻷﺟﺴﺎم ،وﻛ ّﻞ ﻣﺎ ﳛﺎذِي اﻷﺟﺴﺎم ﳚﻮز أن ﳝﺴﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺟﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﳑﺎﺳﺔ
اﻷﺟﺴﺎم وﻣﺒﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﺎدث ،إذ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﳉﻮاﻫﺮ ﻗﺒﻮﳍﺎ اﳌﻤﺎﺳﺔَ واﳌﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻓﺈن أﺟﺎزوا
ﻫﺬا ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻟﻮا ﲜﻮاز ﺣﺪوﺛﻪ ،وإن ﻣﻨﻌﻮا ﻫﺬا ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻹﺛﺒﺎت ﺣﺪوث اﳉﻮاﻫﺮ ،وﻣﱴ ﻗ ّﺪرﻧﺎ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴًﺎ
ﻋﻦ اﶈﻞ وﳏﺘﺎﺟًﺎ إﱃ اﳊﻴﺰ ،ﰒ ﻗﻠﻨﺎ :إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﺘﺠﺎورﻳﻦ أو ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﲔ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳏﺎﻻً ،ﻓﺈن اﻟﺘﺠﺎور واﻟﺘﺒﺎﻳ َﻦ
ﻣﻦ ﻟﻮازم اﻟﺘّﺤﻴﺰ ﰲ اﳌﺘﺤﻴّﺰات.
وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻻﻓﱰاق ﻣﻦ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﻴﺰ ،واﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ
ﻛﺎن ﻣﺘﺤﻴﺰًا ﱂ ﳜﻞ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻛﻨًﺎ ﰲ ﺣﻴّﺰﻩِ أو ﻣﺘﺤﺮﻛًﺎ ﻋﻨﻪ ،وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻮﺻﻒ ﲝﺮﻛﺔ وﻻ ﺳﻜﻮن وﻻ
ﺼﺼًﺎ ،وﻛﺬا
اﺟﺘﻤﺎع وﻻ اﻓﱰاق ،وﻣﻦ ﺟﺎوَر أو ﺑﺎﻳﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻫﻰ ذاﺗًﺎ واﻟﺘﻨﺎﻫﻲ إذا اﺧﺘﺺ ﲟﻘﺪار اﺳﺘﺪﻋﻰ ﳐ ﱢ
ﺑﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻟﻴﺲ ﲞﺎرٍج ﻣﻨﻪ ،ﻷن اﻟﺪﺧﻮل واﳋﺮوج ﻣﻦ ﻟﻮازم اﳌﺘﺤﻴﺰات ﻓﻬﻤﺎ ﻛﺎﳊﺮﻛﺔ
ٍ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻴﺲ
ﺺ ﺑﺎﻷﺟﺮام.
واﻟﺴﻜﻮن وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﺮاض اﻟﱵ ﲣﺘ ﱡ
Ibid.
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 ذاﺗﻪ اﳌﻘﺪس ﻻ ﻳَﻘﺒﻞ أن ُﳜﻠَﻖ ﻓﻴﻪ ﺷﻰء:وأﻣﺎ ﻗﻮﳍﻢ ﺧﻠﻖ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﰲ ذاﺗﻪ ﻓﺜﺒﺖ اﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻠﻨﺎ
ﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺘﺨﻠﻴﻂ ﺣﱴ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ إﳕﺎ ذﻛَﺮ اﻻﺳﺘﻮاء ﻋﻠﻰ
 وﻗﺪ ﲪﻠﻬﻢ اﳊِ ﱡ،وﻻ أن ﳛﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻰء
 وﻳَﻌِﱡﺰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻴﻒ، وﻫﺬا ﺟﻬﻞ أﻳﻀًﺎ ﻷن ﻗﺮب اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر إﻻ ﰲ ﺟﺴﻢ،اﻟﻌﺮش ﻷﻧﻪ أﻗﺮب اﳌﻮﺟﻮدات إﻟﻴﻪ
ﱢﺐ
ُ ﺼ َﻌ ُﺪ اﻟْ َﻜﻠِ ُﻢ اﻟﻄﱠﻴ
ْ َ }إِﻟَْﻴ ِﻪ ﻳ: واﺣﺘﺞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ.َﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﻞ إﱃ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ
ُ ﻳـُْﻨﺴ
[ وﺟﻌﻠﻮا18/ْق ِﻋﺒَﺎ ِدﻩِ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
َ } َوُﻫ َﻮ اﻟْﻘَﺎ ِﻫُﺮ ﻓـَﻮ:[ وﺑﻘﻮﻟﻪ10/وَاﻟْ َﻌ َﻤ ُﻞ اﻟﺼﱠﺎﻟِ ُﺢ ﻳـَْﺮﻓَـﻌُﻪُ{ ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ
: وأن اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻟﻌﻠﻮ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻓﻴﻘﺎل،ذﻟﻚ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﻴّﺔ وﻧﺴﻮا أن اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﳊﺴﻴﺔ إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﳉﺴﻢ أو ﺟﻮﻫﺮ
 ﻓﻤﻦ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﲪﻞ،{}وﻫﻮ ﻣﻌﻜﻢ: }ﻓﻮق ﻋﺒﺎدﻩ{ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﰒ إﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ،ﻓﻼن ﻓﻮق ﻓﻼن
 وذﻫﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ إﱃ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ وﻗﺪ ﻣﻸﻩُ واﻷ ْﺷﺒَﻪ أﻧﻪ ﳑﺎس ﻟﻠﻌﺮش،ﺧﺼﻤُﻪ اﻻﺳﺘﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻬﺮ
" اﳌﻤﺎﺳﺔ إﳕﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﺟﺴﻤﲔ وﻣﺎ أﺑﻘﻰ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﺑﻘﻴﺔ: ﻗﻠﺖ.واﻟﻜﺮﺳﻲ ﻣﻮ ِﺿ ُﻊ ﻗﺪﻣﻴﻪ
Sementara Ibn az-Zaghuni al-Musyabbih pernah ditanya: “Apakah ada sifat Allah
yang baharu sebelum Dia menciptakan arsy?” [Artinya; jika dikatakan Allah bertempat di
arsy maka berarti sifat “bertempat” tersebut baharu karena Allah ada sebelum arsy], Ibn
az-Zaghuni menjawab: “Tidak ada sifat Allah yang baharu. Allah menciptakan alam ini
dari arah bawah-Nya, maka alam ini dari-Nya berada di arah bawah. Dengan demikian,
jika telah tetap bahwa “arah bawah” bagi sesuatu selain Allah maka secara otomatis telah
tetap bahwa “arah atas” sebagai arah bagi-Nya”.
Ibn az-Zaghuni juga berkata: “Telah tetap bahwa segala tempat itu bukan di
dalam Dzat Allah, dan Dzat Allah juga bukan pada tempat. Dengan demikian maka
sesungguhnya Allah terpisah dari alam ini. Dan ini semua mestilah memiliki permulaan
hingga terjadi keterpisahan antara Allah dengan alam. Dan ketika Allah berfirman:
“Istawâ” maka kita menjadi paham bahwa Dia berada di arah tersebut [bertempat di
arsy]”.
Lalu Ibn az-Zaghuni juga berkata: “Dzat Allah pasti memiliki ujung dan
penghabisan yang hanya Dia sendiri yang mengetahuinya”.
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: “Orang ini tidak mengerti dengan segala apa yang ia
ucapkannya sendiri. Padahal [akal sehat mengatakan] ketika ditetapkan adanya ukuran,
ujung dan penghabisan serta jarak terpisah antara Allah dengan makhluk maka berarti
orang itu telah berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda. Benar, memang dia sendiri
(Ibn az-Zaghuni) telah mengakui bahwa Allah sebagai benda (jism), karena dalam
bukunya ia mengatakan bahwa Allah bukan jawhar (benda terkecil yang tidak dapat
dibagi-bagi dan tidak dapat dilihat oleh mata) karena jawhar itu tidak memiliki tempat,
sementara Allah --menurutnya-- memiliki tempat; yang Dia berada pada tempat
tersebut”.
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: “Apa yang diungkapkan oleh Ibn az-Zaghuni [dan
orang musyabbih semacamnya] menunjukan bahwa dia adalah seorang yang bodoh, dan
bahwa dia seorang musyabbih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). “Syaikh” ini
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benar-benar tidak mengetahui apa yang wajib pada hak Allah dan apa yang mustahil
bagi-Nya. Sesungguhnya wujud Allah tidak seperti wujud segala jawhar dan segala benda;
di mana setiap jawhar dan benda pastilah berada pada arah; bawah, atas, depan, [dan
belakang], serta pastilah ia berada pada tempat. Lalu akal sehat mengatakan bahwa
sesuatu yang bertempat itu bisa jadi lebih besar dari tempatnya itu sendiri, bisa jadi lebih
kecil, atau bisa jadi sama besar, padahal keadaan semacam ini hanya berlaku pada benda
saja. Kemudian sesuatu yang bertempat itu bisa jadi bersentuhan atau tidak bersentuhan
dengan tempat itu sendiri, padahal sesuatu yang demikian ini pastilah dia itu baharu.
Logika sehat menetapkan bahwa segala jawhar [dan benda] itu baharu; karena semua itu
memiliki sifat menempel dan terpisah. Jika mereka menetapkan sifat menempel dan
terpisah ini bagi Allah maka berarti mereka menetapkan kebaharuan bagi-Nya. Tapi jika
mereka tidak mengatakan bahwa Allah baharu maka dari segi manakah kita akan
mengatakan bahwa segala jawhar (dan benda) itu baharu -selain dari segi sifat menempel
dan terpisah-? [artinya dengan dasar keyakinan mereka berarti segala jawhar -dan bendatersebut tidak baharu sebagaimana Allah tidak baharu]. Sesungguhnya bila Allah
dibayangkan sebagai benda [seperti dalam keyakinan mereka] maka berarti Allah
membutuhkan kepada tempat dan arah. [Oleh karena itu Allah tidak dapat diraih oleh
segala akal dan pikiran, karena segala apapun yang terlintas dalam akal dan pikiran maka
pastilah ia merupakan benda dan Allah tidak seperti demikian itu].
Kemudian kita katakan pula: “Sesungguhnya sesuatu yang bertempat itu
adakalanya bersampingan dengan tempat tersebut (at-Tajâwur) dan adakalanya berjauhan
dari tempat tersebut (at-Tabâyun); tentu dua perkara ini mustahil bagi Allah. Karena
sesungguhnya at-tajawur dan at-tabayun adalah di antara sifat-sifat benda [dan Allah bukan
benda].
Akal sehat kita juga menetapkan bahwa berkumpul (al-Ijtimâ’) dan berpisah (alIftirâq) adalah di antara tanda-tanda dari sesuatu yang bertempat. Sementara Allah tidak
disifati dengan tanda-tanda kebendaan dan tidak disifati dengan bertempat, karena jika
disifati dengan bertempat maka tidak lepas dari dua kemungkinan; bisa jadi berdiam
pada tempat tersebut, atau bisa jadi bergerak dari tempat tersebut. Sesungguhnya Allah
tidak disifati dengan dengan gerak (al-Harakah), diam (as-Sukûn), berkumpul (al-Ijtimâ’),
dan berpisah (al-Iftirâq).
Kemudian pula; sesuatu yang bersampingan dengan tempat (at-Tajâwur) dan
berjauhan dari tempat (at-Tabâyun) maka pastilah sesuatu tersebut sebagai benda yang
memiliki bentuk dan ukuran. Dan sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran maka
mestilah ia membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukurannya
tersebut.
Kemudian pula; tidak boleh dikatakan bagi Allah di dalam alam, juga tidak
dikatakan di luar alam ini, karena pengertian di dalam (Dâkhil) dan di luar (Khârij) hanya
berlaku bagi segala benda yang memiliki tempat dan arah. Pengertian di dalam (dâkhil)
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dan di luar (khârij) sama dengan gerak (al-harakah) dan diam (as-sukûn); semua itu adalah
sifat-sifat benda yang khusus hanya tetap dan berlaku pada benda-benda”.
Adapun perkataan mereka: “Allah menciptakan segala tempat di luar diri-Nya”;
ini berarti dalam keyakinan sesat mereka bahwa Allah terpisah dari tempat-tempat
tersebut dan dari seluruh alam ini. Kita katakan kepada mereka: “Dzat Allah maha suci;
Dzat Allah bukan benda, tidak dikatakan bagi-Nya; Dia menciptakan sesuatu [dari
makhluk-Nya] di dalam Dzat-Nya, juga tidak dikatakan Dia menciptakan sesuatu di luar
Dzat-Nya. Dzat Allah tidak menyatu dengan sesuatu apapun, dan tidak ada suatu
apapun yang menyatu dengan Dzat Allah”.
Sesungguhnya dasar keyakinan sesat mereka adalah karena mereka berangkat
dari pemahaman indrawi tentang Allah [mereka berkeyakinan seakan Allah sebagai
benda], karena itulah ada dari sebagian mereka berkata: “Mengapa Allah bertempat di
arsy? Adalah karena arsy sebagai benda yang paling dekat dengan-Nya”.
Apa yang mereka ungkapkan ini adalah jelas kebodohan, karena sesungguhnya
dekat dalam pengertian jarak --dalam pemahaman siapapun-- hanya berlaku pada setiap
benda. Lalu dengan dasar apa orang bodoh semacam ini mengatakan bahwa keyakinan
sesatnya itu sebagai keyakinan madzhab Hanbali?? Sungguh kita [Ibnul Jawzi dan para
ulama saleh bermadzhab Hanbali] merasa sangat dihinakan karena keyakinan bodoh ini
disandarkan kepada madzhab kita.
Sebagian mereka; dalam menetapkan keyakinan rusak Allah bertempat di arsy
mengambil dalil --dengan dasar pemahaman yang sesat-- dari firman Allah:

(10 :ّﺐ وَاﻟ َﻌ َﻤﻞُ اﻟﺼّﺎﻟِ ُﺢ ﻳـ َْﺮﻓَـﻌُﻪ )ﻓﺎﻃﺮ
ُ ﺼ َﻌ ُﺪ اﻟْ َﻜﻠِ ُﻢ اﻟﻄّﻴ
ْ َإﻟَﻴْﻪ ﻳ
Juga --dengan pemahaman yang sesat-- dari firman Allah:

(61 :ْق ِﻋﺒَﺎ ِد ِﻩ )اﻷﻧﻌﺎم
ِ َوُﻫ َﻮ اﻟﻘَﺎ ِﻫ ُﺮ ﻓـَﻮ
Dari firman Allah QS. Fathir: 10 dan QS. al-An’am: 61 ini mereka menyimpulkan bahwa
secara indrawi Allah berada di arah atas. Mereka lupa (tepatnya mereka tidak memiliki
akal sehat) bahwa pengertian “fawq” dalam makna indrawi hanya berlaku bagi setiap
jawhar dan benda saja. Mereka meninggalkan makna “fawq” dalam pengertian “Uluww alMartabah” (derajat yang tinggi), padahal dalam bahasa Arab biasa dipakai ungkapan:
“Fulan Fawq Fulan”; artinya; “Derajat si fulan (A) lebih tinggi dibanding si fulan (B)”,
ungkapan ini bukan bermaksud bahwa si fulan (A) berada di atas pundak si fulan (B).
Kita katakan pula kepada mereka: “Dalam QS. al-An’am: 62 Allah berfirman:
“Fawq ‘Ibâdih”, kemudian dalam ayat lainnya; QS. al Hadid: 4, Allah berfirman: “Wa
Huwa Ma’akum”, jika kalian memahami ayat kedua ini dalam pengertian bahwa Allah
maha mengetahui setiap orang dari kita [artinya dipahami dengan takwil “Ma’iyyah al‘Ilm”; maka mengapa kalian menginkari musuh-musuh kalian (yaitu kaum Ahlussunnah)
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yang mengartikan “fawq” atau “Istawâ” dalam pengertian bahwa Allah maha menguasai
[artinya dipahami dengan takwil “Fawqiyyah al-Qahr wa al-Istilâ”]?”.
Lebih buruk lagi, sebagian kaum Musyabbihah tersebut berkata: “Allah
bertempat di arsy dan memenuhi arsy tersebut, dan sangat mungkin bahwa Allah
bersentuhan dengan arsy, sementara al-Kursy [yang berada di bawah arsy] adalah tempat
kedua telapak kaki-Nya”. Na’ûdzu billâh.
Aku katakan: “Sifat bersentuhan itu hanya terjadi di antara dua benda. Sungguh,
mereka kaum musyabbihah buruk itu tidak menyisakan sedikitpun dari sifat-sifat benda
kecuali semua itu mereka sandangkan kepada Allah”.
﴾﴾ 6

﴿﴿

Seorang ahli tafsir terkemuka, al-Imâm al-Fakhr ar-Razi (w 606 H) dalam kitab tafsirnya
menuliskan sebagai berikut:

،" ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻋﻠ ّﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻜﺎن ﻟﻜﺎن ﻋﻠﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺣﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻠ ّﻮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺻﻔﺔ ذاﺗﻴﺔ
 ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻮ اﳌﻜﺎن أﰎ وأﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻮ،وﻟ ﻜﺎن ﺣﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﻌﻠ ّﻮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺼﻮﻻً ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﰲ اﳌﻜﺎن
" ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻠﻮ اﷲ ﻧﺎﻗﺼًﺎ وﻋﻠ ّﻮ ﻏﲑﻩ ﻛﺎﻣﻼ وذﻟﻚ ﳏﺎل،ذات اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
“Jika keagungan Allah disebabkan dengan tempat atau arah atas maka tentunya
tempat dan arah atas tersebut menjadi sifat bagi Dzat-Nya. Kemudian itu berarti bahwa
keagungan Allah terhasilkan dari sesuatu yang lain; yaitu tempat. Dan jika demikian
berarti arah atas lebih sempurna dan lebih agung dari pada Allah sendiri, karena Allah
mengambil kemuliaan dari arah tersebut. Dan ini berarti Allah tidak memiliki
kesempurnaan, sementara selain Allah memiliki kesempurnaan. Tentu saja ini adalah
suatu yang mustahil”78.
﴾﴾ 7

﴿﴿

Di bagian lain dari tafsirnya dalam penafsiran firman Allah QS. Thaha: 5 al-Imâm al-Fakhr
ar-Razi menuliskan sebagai berikut:

:"اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
:ﻣﻦ وﺟﻮﻩ
 أﻧﻪ ﺳﺒ:أﺣﺪﻫﺎ
. ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ أن ﻳﺰﻋُ َﻢ زاﻋﻢ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺰل ﻣﻊ اﷲ ﻋﺮش،ﻋﻨﻪ

78

at-Tafsîr al-Kabîr, QS. al-Baqarah: 225, jld. 4, juz 7, h. 14
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 أن اﳉﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻻ ﺑﺪ وأن ﻳﻜﻮن اﳉﺰء اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ ﳝﲔ اﻟﻌﺮش ﻏﲑ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻳﺴﺎر:وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
. وذﻟﻚ ﳏﺎل، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﺎج إﱃ اﳌﺆﻟﱢﻒ واﳌﺮﻛﱢﺐ، ﻓﻴﻜﻮن ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺆﻟﱠﻔًﺎ ﻣﺮﱠﻛﺒًﺎ،اﻟﻌﺮش
 ﻓﺈن ﻛﺎن، أن اﳉﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﻜﻨًﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﳊﺮﻛﺔ أو ﻻ ﳝُْ ِﻜﻨُﻪ ذﻟﻚ:وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ
 وإن ﻛﺎن اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎن ﻛﺎﳌﺮﺑﻮط ﺑﻞ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﱠﺰﻣِﻦ ﺑﻞ،اﻷول ﻓﻘﺪ ﺻﺎر ﳏﻞ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن ﻓﻴﻜﻮن ُْﳏ َﺪﺛًﺎ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ
. ﻓﺈن اﻟﱠﺰِﻣ َﻦ إذا ﺷﺎء اﳊﺮﻛﺔ ﰲ رأﺳﻪ وﺣﺪﻗﺘﻪ أﻣﻜﻨﻪ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﻮدﻫﻢ،أﺳﻮأ ﺣﺎﻻً ﻣﻨﻪ
 ﻓﺈن ﺣﺼﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، ﻫﻮ أن ﻣﻌﺒﻮدﻫﻢ إﻣﺎ أن ﳛﺼﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن أو ﰲ ﻣﻜﺎن دون ﻣﻜﺎن:وراﺑﻌﻬﺎ
 وإن ﺣﺼﻞ ﰲ ﻣﻜﺎن دون ﻣﻜﺎن اﻓﺘﻘﺮ،ﻟﺰﻣﻬﻢ أن ﳛﺼﻞ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت واﻟﻘﺎذورات وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻋﺎﻗﻞ
"إﱃ ﳐﺼﺺ ﳜﺼﱢﺼﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻜﺎن ﻓﻴﻜﻮن ﳏﺘﺎﺟًﺎ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﷲ ﳏﺎل
“Masalah kedua; Kaum Musyabbihah menjadikan ayat ini sebagai rujukan dalam
menetapkan keyakinan mereka bahwa Tuhan mereka duduk, bertempat atau
bersemayam di atas arsy. Pendapat mereka ini jelas batil, terbantahkan dengan dalil akal
dan dalil naql dari berbagai segi;
Pertama: Bahwa Allah ada tanpa permulaan. Dia ada sebelum menciptakan arsy dan
tempat. Dan setelah Dia menciptakan segala makhluk Dia tidak membutuhkan kepada
makhluk-Nya, tidak butuh kepada tempat, Dia Maha Kaya dari segala makhluk-Nya.
Artinya bahwa Allah Azali -tanpa permulaan- dengan segala sifat-sifat-Nya, Dia tidak
berubah. Kecuali bila ada orang berkeyakinan bahwa arsy sama azali seperti Allah. (Dan
jelas ini kekufuran karena menetapkan sesuatu yang azali kepada selain Allah)”.
Kedua: Bahwa sesuatu yang duduk di atas arsy dipastikan adanya bagian-bagian pada
dzatnya. Bagian dzatnya yang berada di sebelah kanan arsy jelas bukan bagian dzatnya
yang berada di sebelah kiri arsy. Dengan demikian maka jelas bahwa sesuatu itu adalah
merupakan benda yang memiliki bagian-bagian yang tersusun. Dan segala sesuatu yang
memiliki bagian-bagian dan tersusun maka ia pasti membutuhkan kepada yang
menjadikannya dalam susunannya tersebut. Dan hal itu jelas mustahil atas Allah.
Ketiga: Bahwa sesuatu yang duduk di atas arsy dipastikan ia berada di antara dua
keadaan; dalam keadaan bergerak dan berpindah-pindah atau dalam keadaan diam sama
sekali tidak bergerak. Jika dalam keadaan pertama maka berarti arsy menjadi tempat
bergerak dan diam, dan dengan demikian maka arsy berarti jelas baharu. Jika dalam
keadaan kedua maka berarti ia seperti sesuatu yang terikat, bahkan seperti seorang yang
lumpuh, atau bahkan lebih buruk lagi dari pada orang yang lumpuh. Karena seorang
yang lumpuh jika ia berkehendak terhadap sesuatu ia masih dapat menggerakan kepada
atau kelopak matanya. Sementara tuhan dalam keyakinan mereka yang berada di atas
arsya tersebut diam saja.
Keempat: Jika demikian berarti tuhan dalam keyakinan mereka ada kalanya berada
pada semua tempat atau hanya pada satu tempat saja tidak pada tempat lain. Jika mereka
berkeyakinan pertama maka berarti menurut mereka tuhan berada di tempat-tempat
najis dan menjijikan. Pendapat semacam ini jelas tidak akan diungkapkan oleh seorang
Anda Berminat dengan buku ini? Hubungi email: aboufaateh@yahoo.com

62
Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat &Tanpa Arah

yang memiliki akal sehat. Kemudian jika mereka berkeyakinan kedua maka berarti
menurut mereka tuhan membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam kekhususan
tempat dan arah tersebut. Dan semacam ini semua mustahil atas Allah”79.
﴾﴾ 8

﴿﴿

al-‘Allâmah Saifuddin al-Amidi (w 631 H) dalam kitab Ghâyah al-Marâm menuliskan sebagai
berikut:

 وإذا، وإﺛﺒﺎت ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻟﺚ ﳑﺎ ﻻ ﻧﻌﻘِﻠﻪ،" ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣ َﻦ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﻴﺲ إﻻ أﺟﺴﺎﻣًﺎ وأﻋﺮاﺿًﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻼ ﺟﺎﺋﺰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎرىء ﻋﺮﺿًﺎ ﻷن اﻟﻌﺮض ﻣﻔﺘﻘِﺮ إﱃ اﳉﺴﻢ
 وإذا ﺑﻄﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿًﺎ ﺑﻘﻲ أن،أﺷﺮف ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﳏﺎل
َ
 وإﻻ ﻛﺎن اﳌﻔﺘﻘُﺮ إﻟﻴﻪ،واﻟﺒﺎرىء ﻻ ﻳﻔﺘﻘِﺮ إﱃ ﺷﻰء
.ﻳﻜﻮن ﺟﺴﻤًﺎ
 ﻣﻨﺸﺄ اﳋﺒﻂ ﻫﻬﻨﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻢ ﻹﻋﻄﺎء اﳊﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﶈﺴﻮس ﲟﺎ ﺣﻜﻢ:ﻗﻠﻨﺎ
 ﻓﺈن اﻟﻮﻫﻢ ﻗﺪ ﻳﺮﲤﻲ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﺟﺴﻢ إﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ، وﻫﻮ ﻛﺎذب ﻏﲑ ﺻﺎدق،ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﶈ ﺴﻮس
، وذﻟﻚ ﻛﻤﻦ ﻳﻨﻔِﺮ ﻋﻦ اﳌﺒﻴﺖ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻴﺖ ﻟﺘﻮﳘﻪ أﻧﻪ ﻳﺘﺤﺮك أو ﻳﻘﻮم،اﻟﻨﺎس ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ
. ﻓﺈذًا اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﻮﻫﻢ ﺟﺎﻧﺒًﺎ وﱂ ﻳﺘﺨﺬ ﻏﲑ اﻟﱪﻫﺎن واﻟﺪﻟﻴﻞ ﺻﺎﺣﺒًﺎ،وإن ﻛﺎن ﻋﻘﻠﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء ذﻟﻚ
 ﻓﻄﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ اﳋﻴﺎل إﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﱪﻫﺎن ﻓﺈﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﱠﻨﺎ أﻧﻪ،وإذا ﻋﺮف أن ﻣﺴﺘﻨﺪ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ إﻻ ﳎﺮد اﻟﻮﻫﻢ
، وﺑﻴﱠﻨﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺟﺎﺋﺰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات ﺷﺎﻫﺪًا وﻻ ﻏﺎﺋﺒًﺎ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮٍد ﻫﻮ ﻣُﺒﺪىء اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
 ﰒ ﻟﻮ ﻟﺰم أن ﻳﻜﻮن ﺟﺴﻤًﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ.وﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻘﺎﻋﺪﺗﲔ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻢ ﻻ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻪ
 وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﺮﺿًﺎ وإﻻ ﻻﻓﺘﻘﺮ إﱃ ﻣﻘﻮم ﻳﻘﻮﻣﻪ،اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎدﺛًﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻫﻮ ﳑﺘﻨﻊ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ
" وذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﳏﺎل، إذ اﻟﻌﺮض ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻪ إﻻ ﻣﺎ وﺟﻮدﻩ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع،ﻟﻮﺟﻮدﻩ
“Jika dikatakan; Telah tetap bahwa apapun yang kita saksikan dari segala yang ada ini
tidak lain kecuali benda dan sifat-sifat benda. Menetapkan adanya sesuatu yang ke tiga
adalah pendapat yang tidak diterima akal. Dengan demikian setelah tetap bahwa segala
sesuatu yang ada (segala makhluk) ini tidak lepas dari benda dan sifat-sifat benda maka
berarti Allah yang menciptakan itu semua mustahil sebagai sifat benda. Karena sifat
benda itu selalu membutuhkan kepada benda itu sendiri, padahal Allah mustahil
membutuhkan kepada sesuatu. Karena bila Allah membutuhkan kepada sesuatu maka
berarti sesuatu yang Ia butuhkannya tersebut lebih agung dan lebih mulia dari dari-Nya
sendiri, dan ini jelas mustahil. Dengan demikian terbantahkan pendapat yang
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Ibid, QS. Thaha: 5, jld. 11, juz. 22, h. 5-6

Anda Berminat dengan buku ini? Hubungi email: aboufaateh@yahoo.com

63
Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat &Tanpa Arah

mengatakan bahwa Allah adalah sifat benda. Sekarang tersisa bantahan atas mereka yang
mengatakan bahwa Allah adalah benda.
Kita katakan kepada mereka: Sumber kerancuan kalian dalam masalah ini adalah
bahwa kalian membangun keyakinan kalian di atas prasangka. Dasar keyakinan kalian
berangkat dari prasangka kesamaan antara Allah dengan sesuatu yang tampak dengan
mata (benda). Kalian menghukumi kesamaan antara sesuatu yang tidak dapat disentuh
dengan sesuatu yang dapat disentuh. Padahal keyakinan dengan dasar prasangka
semacam ini jelas hanya khayalan, kedustaan, dan sama sekali tidak benar. Prasangka
berkesimpulan bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki tempat karena prasangka ini
berangkat dari pemahaman bahwa segala sesuatu itu benda. Ini berbeda dengan
kesaksian akal. Dalam kesaksian akal, alam (segala sesuatu selain Allah) tidak berada pada
tempat. Karena alam itu sendiri mencakup segala apapun, selain Allah, termasuk tempat
dan arah itu sendiri. Bahkan ada sebagian orang yang menjadikan prasangkanya lebih
menguasai dirinya dari pada akal sehatnya. Perumpamaannya adalah seperti orang yang
menolak untuk bermalam dalam satu rumah bersama sesosok mayat. Rasa takutnya
sebenarnya timbul dari prasangkanya bahwa mungkin sewaktu-waktu mayat tersebut
akan bergerak atau berdiri. Walaupun pada sebenarnya pada akal sehatnya mengatakan
bahwa hal semacam itu tidak akan terjadi. Dengan demikian dapat dipaham bahwa
seorang yang berakal sehat itu adalah yang meninggalkan prasangkanya dan hanya
mengambil pendapat akal sehat untuk tuntunannya.
Dari sini kita simpulkan bahwa mereka yang berkeyakinan Allah bertempat tidak lain
hanya didasarkan kepada prasangka belaka. Maka jalan satu-satunya untuk menetapkan
keyakinan adalah dengan membuang jauh-jauh prasangka, dan membangunnya di atas
dasar akal yang sehat. Sementara itu akal sehat kita telah menetapkan bahwa segala
sesuatu ini pasti ada yang menciptakan. Juga akal sehat kita telah menetapkan bahwa
Sang Pencipta tersebut pasti tidak serupa dengan yang diciptakannya, baik ciptaan-Nya
yang dapat disaksikan oleh mata kita atau tidak. Dengan menetapkan dua dasar kaedah
ini menjadi jelas bahwa apa yang dinyatakan oleh prasangka tidak lain hanyalah khayalan
belaka yang tidak memiliki kebenaran. Jika Allah itu disimpulkan sebagai benda -seperti
dalam kesimpulan prasangka- maka berarti mestilah Dia juga memiliki ketentuanketentuan yang berlaku pada benda itu sendiri (yaitu sifat-sifat benda), dan ini jelas
tertolak. Di atas sudah kita jelaskan bahwa Allah bukan sifat benda, karena bila Dia sifat
benda maka ia butuh kepada benda untuk menetap padanya. Karena sifat benda itu tidak
dapat berdiri sendiri, ia hanya ada dan menetap pada benda. Dan ini jelas mustahil atas
Allah”80.
﴾﴾ 9

﴿﴿

Masih dalam kitab Ghâyah al-Marâm, al-Imâm al-Amidi menuliskan sebagai berikut:
80

Ghâyah al-Marâm Fî ‘Ilm al-Kalâm, h. 185-186
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 ﻓﺈن ﻛﺎن ﰲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻓﻼ ﺟﻬﺔ ﻟﻨﺎ،" ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺟﻬﺔ ﱂ ﳜﻞ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ أو ﰲ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة
 ﻻ ﺟﺎﺋﺰ أن، ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻟﺬاﺗﻪ أو ﳌﺨﺼﺺ، وإن ﻛﺎن ﰲ ﺟﻬﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ، وﻫﻮ ﳏﺎل،إﻻ واﻟﺮب ﻓﻴﻬﺎ
 وإذ ذاك ﻓﺎﶈﺎل ﻻزم،ﺼﺺ
ٍ  ﻓﺈذًا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ُﳐ، إذ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺎﺋﺮ اﳉﻬﺎت إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺗﲑة واﺣﺪة،ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻟﺬاﺗﻪ
:ﻣﻦ وﺟﻬﲔ
 وإن، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻗﺪﳝًﺎ ﻟﺰم ﻣﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺪﳝﲔ وﻫﻮ ﳏﺎل، أن اﳌﺨﺼﺺ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪﳝًﺎ أو ﺣﺎدﺛًﺎ:اﻷول
. وذﻟﻚ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ وﻫﻮ ﳑﺘﻨﻊ،ﻛﺎن ﺣﺎدﺛًﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﳐﺼﺼًﺎ ءاﺧﺮ
، أي ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﳉﻬﺔ ﰲ اﷲ، ﻫﻮ أن اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺮب ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻪ:اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ
، ﻷن ﻛﻞ ﻣﺎ اﻓﺘﻘﺮ ﰲ وﺟﻮدﻩ إﱃ ﻏﲑﻩ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذاﺗﻪ ﳑﻜﻦ،وﻟﻮ اﻓﺘﻘﺮت إﱃ ﳐﺼﺺ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﳑﻜﻨﺔ
 واﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺬاﺗﻪ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن واﺟﺒًﺎ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ،وذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮن اﻟﺒﺎرىء ﳑﻜﻨًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﻌﺾ ﺟﻬﺎﺗﻪ
"ﺟﻬﺎﺗﻪ
“Jika Allah berada pada arah maka tidak lepas dari ada pada seluruh arah atau ada
pada satu arah saja. Jika Ia ada pada seluruh arah maka berarti tidak ada satu arahpun
bagi kita kecuali Allah berada pada arah tersebut. Dan ini jelas mustahil. Kemudian jika
ia berada pada satu arah maka tidak lepas dari dua keadaan; ada yang menjadikannya
pada arah tersebut atau arah tersebut ada azali; tanpa permulaan bersama-Nya. Tentunya
mustahil jika arah tersebut ada azali bersama-Nya. Karena pada dasarnya seluruh arah
bagi Allah itu sama saja, satu atas lainnya tidak lebih istimewa, artinya semuanya makhluk
Allah. Bila Allah berada pada satu arah maka itu berarti ada yang mengkhususkan-Nya
pada arah tertentu tersebut. Ini tentunya sesuatu yang mustahil, dengan melihat kepada
dua segi:
Pertama: Bahwa yang mengkhususkan-Nya pada arah tersebut tidak lepas dari dua
keadaan; antara qadim atau baharu (hâdits). Jika qadim maka berarti ada dua yang qadim;
yaitu Allah dan yang mengkhususkan-Nya pada arah tersebut, ini jelas mustahil. Dan jika
baharu maka berarti ia membutuhkan kepada lainnya. Dan lainnya ini butuh pula kepada
yang yang lainnya pula. Dan seterusnya berantai demikian tanpa penghabisan (Tasalsul).
Ini tentunya mustahil.
Kedua: Bahwa menurut pendapat yang mengatakan Allah memiliki arah berarti
kekhususan arah tersebut bagi Allah merupakan sifat-Nya. Itu berarti kekhususan sifat
tersebut membutuhkan kepada yang mengkhususkannya dan yang mengadakannya,
dengan demikian secara akal berarti Dia tidak ubahnya seperti makhluk. Karena sesuatu
yang ada yang membutuhkan kepada yang mengadakannya berarti sesuatu tersebut
adalah makhluk. Kemudian jika ada pada Allah satu sifat saja yang baharu seperti sifat
yang ada makhluk maka ini berarti dimungkinkan adanya kebaharuan pada sifat-sifat
Allah yang lainnya. Padahal Allah wajib Qadim pada seluruh sifat-sifat-Nya”81.
81
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Al-Imâm al-Mujtahid al-Hâfizh Taqiyyuddin as-Subki, sebagaimana dikutip oleh al-Imâm alHâfizh Murtadla az-Zabidi, berkata:

"
ﻛﺎن ﰲ ﻣﻜﺎن ﻟﻜﺎن ﻣﺘﺤﻴﺰًا وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺘﺤﻴﺰًا ﻟﻜﺎن ﻣﻔﺘ ِﻘﺮًا إﱃ ﺣﻴّﺰﻩ وﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد وﺛﺒﺖ أﻧﻪ
 وإﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻌﺾ، وأﻳﻀًﺎ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺟﻬﺔ ﻓﺈﻣﺎ ﰲ ﻛﻞ اﳉﻬﺎت وﻫﻮ ﳏﺎل وﺷﻨﻴﻊ،ْﻒ
ٌ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد وﻫﺬا ُﺧﻠ
"ﻓﻴﻠﺰم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﳌﺴﺘﻠﺰم ﻟﻼﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﳌﺨﺼﱢﺺ اﳌﻨﺎﰲ ﻟﻠﻮﺟﻮب
“Pencipta alam (Allah) ada tanpa arah, karena bila berada pada arah maka berarti Dia
ada pada tempat, dan bila demikian maka berarti secara pasti bahwa tempat tersebut
sebagai sesuatu yang harus bagi-Nya. Padahal bila Dia berada pada arah maka berarti
Dia bertempat, dan bila demikian maka berarti Dia membutuhkan kepada tempat-Nya
tersebut, dan bila demikian maka berarti Dia tidak lagi disebut “Wajib al-Wujud”, padahal
bukankah Dia “Wajib al-Wujud” (Maha ada tanpa membutuhkan kepada suatu apapun
dan tanpa permulaan)? Sementara bila Dia “membutuhkan tempat” maka berarti Dia
menyalahi sifat “Wajib al-Wujud” ini. Kemudian pula jika Allah berada pada arah maka
bisa jadi Dia berada disemua arah; dan jelas ini perkara mustahil dan buruk, atau bisa jadi
Dia berada pada sebagian arah saja; dan bila demikian maka berarti Dia membutuhkan
kepada yang menjadikan-Nya dalam kekhususan sebagian arah tersebut, dan ini juga
jelas menafikan sifat-Nya sebagai Yang “Wajib a;-Wujud”82.
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al-Imâm al-Bayyadli al-Hanafi (w 1098 H) dalam kitab Isyârât al-Marâm membahas dengan
sangat detail argumen rasional bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Beliau
menuliskan:

 ﻛﺎن ﻗﺒﻞ، ﻛﺎن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻻ ﻣﻜﺎن:" ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ـ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ـ )وﻗﺎل ﰲ "اﻟﻔﻘﻪ اﻷﺑﺴﻂ:"اﳋﺎﻣﺲ
أن ﳜﻠﻖ اﳋﻠﻖ ﻛﺎن وﱂ ﻳﻜﻦ أﻳﻦ( أي ﻣﻜﺎن )وﻻ ﺧﻠﻖ وﻻ ﺷﻰء و}ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء{ ]ﺳﻮرة
:ُﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪم ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺷﻰء ﻣﻦ اﳌﻜﺎن واﳉﻬﺔ ﻗﺪﳝًﺎ وﻓﻴﻪ إﺷﺎرات
ِ [( ﻣ102/اﻷﻧﻌﺎم
 ﻷن، وأن ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺎﱃ ﺟﺴﻤًﺎ، اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻜﺎن وﺟﻬﺔ ﻟﺰم ﻗﺪﻣﻬﻤﺎ:اﻷوﱃ
 واﳉﻬﺔ اﺳﻢ ﳌﻨﺘﻬﻰ ﻣﺄﺧﺬ اﻹﺷﺎرة وﻣﻘﺼﺪ اﳌﺘﺤﺮك ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻧﺎن إﻻ،اﳌﻜﺎن ﻫﻮ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ اﳉﺴﻢ
82
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 "ﻛﺎن وﱂ ﻳﻜﻦ أﻳﻦ وﻻ ﺧﻠﻖ وﻻ: وإﻟﻴﻪ أﺷﺎر ﺑﻘﻮﻟﻪ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﻪ،ﻟﻠﺠﺴﻢ واﳉﺴﻤﺎﱐ
. وﺑﻄﻞ ﻣﺎ ﻇﻨﻪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪم اﻟﻌﺮش ﻛﻤﺎ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻌﻀﺪﻳﺔ."ﺷﻰء وﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء
 اﳉﻮاب ﺑﺄن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎرىء ﺗﻌﺎﱃ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﻻﻣﺘﻨﺎع أن ﻳﻜﻮن اﳋﺎﻟﻖ داﺧﻼً ﰲ اﻷﺷﻴﺎء:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
، وﻻ ﺧﺎرﺟًﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻮﺟﻮدﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻖ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت وﲢﻘﻖ اﻷﻣﻜﻨﺔ واﳉﻬﺎت،اﳌﺨﻠﻮﻗﺔ
"[ وﻫﻮ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﳌﻮﻫﻮم دون اﳌﻌﻘﻮل102/}ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم:وإﻟﻴﻪ أﺷﺎر ﺑﻘﻮﻟﻪ
Ke lima; Apa yang diisyaratkan oleh al-Imâm Abu Hanifah dalam kitab al-Fiqh alAbsath; “Bahwa Allah azali; tanpa permulaan, Dia ada sebelum ada makhluk-Nya, Ada
sebelum Dia menciptakan tempat dan arah, Dialah Pencipta segala sesuatu. Maka setelah
menciptakan segala sesuatu Dia tetap tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Dia
maha Qadim, sementara tempat dan arah itu baharu”, dalam ungkapan al-Imâm Abu
Hanifah dalam kitab al-Fiqh al-Akbar tersebut al-Imâm al-Bayyadli menyimpulkan
beberapa poin penjelasan penting berikut ini.
Pertama: Dari pernyataan al-Imâm Abu Hanifah di atas terdapat argumen yang
sangat kuat, ialah bahwa jika Allah ada pada tempat dan arah maka berarti arah dan
tempat tersebut mestilah qadim, dan berarti pula bahwa Allah adalah benda. Karena
definisi tempat adalah ruang kosong yang dipenuhi oleh suatu benda. Dan definisi arah
adalah nama bagi objek penghabisan bagi suatu isyarat. Keduanya; tempat dan arah
hanya berlaku bagi suatu benda dan apapun yang memiliki bentuk. Semua ini mustahil
atas Allah sebagaimana telah kita jelaskan. Inilah yang dimaksud oleh al-Imâm Abu
Hanifah dalam perkataannya: “Dia ada sebelum ada makhluk-Nya. Ada sebelum Dia
menciptakan tempat dan arah. Dan Dialah Pencipta segala sesuatu”. Dengan demikian
adalah pendapat batil apa yang diungkapkan oleh Ibn Taimiyah bahwa arsy tidak
memiliki permulaan, sebagaimana penjelasan bantahan atasnya telah panjang lebar dalam
kitab Syarh al-‘Aqîdah al-Adludiyyah.
Kedua: Perkataan al-Imâm Abu Hanifah adalah merupakan jawaban bahwa
Allah tidak boleh dikatakan di dalam alam; karena tidak bisa diterima akal Sang pencipta
berada di dalam yang diciptakannya. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di
luar alam dengan mengatakan bahwa Dia di arah tertentu dari alam ini. Hal ini karena
Allah ada sebelum menciptakan segala makhluk-Nya, ada sebelum segala arah dan
tempat. dan Dialah Pencipta segala sesuatu. Allah berfirman: “Dia Allah Pencipta segala
sesuatu” (QS. al-An’am: 102). Keyakinan ini dibangun di atas akal sehat bukan di atas
prasangka”83.
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Isyarat al Maram, h. 197
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Seorang teolog terkemuka (al-Mutakallim), ahi fiqih (al-Faqîh) dan pakar sejarah (al-Mu’arrikh),
al-Imâm Ibn al-Mu’allim al-Qurasyi ad-Damasyqi (w 725 H) mengutip perkataan seorang
ulama terkenal; al-Imâm Abu Abdillah Muhammad ibn Umar al-Anshari al-Qurthubi dalam
menafikan arah dan tempat dari Allah, berisi argumentasi logis dari al-Qurthubi yang hal ini
sekaligus disepakati oleh ibn al-Mu’allim sendiri, sebagai berikut:

 واﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻄﻼن اﳉﻬﺔ واﳌﻜﺎن ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺮرﻧﺎﻩ:"ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻘﺮﻃﱯ
 وﺧﺎﻟﻖ اﳋﻠﻖ، أن اﳉﻬﺔ ﻟﻮ ﻗﺪّرت ﻟﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔ ُﻲ اﻟﻜﻤﺎل: أﺣﺪﳘﺎ:ﻣﻦ ﻛﻼم ﺷﻴﺨﻨﺎ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺟﻬﺎن
 ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪﳝﺔ، أن اﳉﻬﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪﳝﺔ أو ﺣﺎدﺛﺔ: واﻟﺜﺎﱐ.ًﻣﺴﺘﻐ ٍﻦ ﺑﻜﻤﺎل ذاﺗﻪ ﻋﻤّﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ
 واﻟﻘﺪﳝﺎن ﻟﻴﺲ أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﻠﺜﺎﱐ، أﺣﺪﳘﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﺒﺎرىء ﰲ اﻷزل ﻏﲑُﻩ،أدّى إﱃ ُﳏﺎﻟﲔ
" وﻣﺎ ﻳـُﻔْﻀﻲ إﱃ اﶈﺎل ﳏﺎل،ﱢﺺ ﻳُﻨ َﻘ ُﻞ اﻟﻜﻼم إﻟﻴﻪ
ٍ  ﻓﺎﻓﺘﻘﺮ إﱃ ﳐﺼ،ﺑﺄوﱃ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ
“Al-Imâm Abu Abdillah Muhammad ibn Umar al-Anshari al-Qurthubi berkata: Di
antara yang dapat membatalkan pendapat adanya tempat dan arah pada Allah adalah apa
yang telah kami sebutkan dari perkataan guru kita dan ulama lainnya. Ialah dengan
melihat kepada dua hal:
Pertama: Bahwa arah jika benar ada pada Allah maka hal itu akan menafikan
kesempurnaan-Nya. Sesungguhnya Pencipta segala makhluk itu maha sempurna dan
maha kaya. Ia tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun untuk menjadikan-Nya
sempurna.
Kedua: Jika Allah ada pada tempat dan arah maka tidak lepas dari dua hal; tempat
dan arah tersebut qadim atau keduanya baharu. Jika arah dan tempat tersebut qadim
maka hal itu menghasilkan dua perkara mustahil. Salah satunya ialah berarti bahwa
tampat dan arah tersebut azali; tanpa permulaan, ada bersama Allah. Dan jika ada dua
sesuatu yang qadim bagaimana mungkin salah satunya bertempat pada yang lainnya.
Kalau demikian berarti Ia membutuhkan kepada yang mengkhususkan-Nya pada arah
dan tempat tersebut. Ini adalah perkara mustahil”84.
﴾﴾ 13
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Al-Hâfizh al-Muhaddits al-Imâm as-Sayyid Muhammad Murtadla az-Zabidi al-Hanafi (w 1205
H) dalam kitab Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn menjelaskan panjang lebar perkataan al-Imâm alGhazali bahwa Allah mustahil bertempat atau bersemayam di atas arsy. Dalam kitab Ihyâ’
‘Ulûmiddîn, al-Imâm al-Ghazali menuliskan sebagai berikut:

 إﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ أو أﻛﱪ ﻣﻨﻪ أو:" اﻻﺳﺘﻮاء ﻟﻮ ﺗﺮك ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻟﺰم ﻣﻨﻪ ﻛﻮن اﳌﺘﻤﻜﱢﻦ ﺟﺴﻤًﺎ ﳑﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻌﺮش
" وﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﶈﺎل ﻓﻬﻮ ﳏﺎل، وذﻟﻚ ﳏﺎل،أﺻﻐﺮ
84
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“al-Istiwâ’ jika diartikan dengan makna bertempat atau bersemayam maka hal ini
mengharuskan bahwa yang berada di atas arsy tersebut adalah benda yang menempel.
Benda tersebut bisa jadi lebih besar atau bisa jadi lebih kecil dari arsy itu sendiri. Dan ini
adalah sesuatu yang mustahil atas Allah”85.

Dalam menjelaskan tulisan al-Imâm al-Ghazali di atas al-Imâm az-Zabidi menuliskan sebagai
berikut:

" وﲢﻘﻴﻘﻪ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻮ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن أو ﺣﺎذى ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﱂ ﳜﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ اﳌﻜﺎن أو أﻛﱪ ﻣﻨﻪ أو
 ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺜﻞ اﳌﻜﺎن ﻓﻬﻮ إذًا ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺑﺄﺷﻜﺎل اﳌﻜﺎن ﺣﱴ إذا ﻛﺎن اﳌﻜﺎن ﻣﺮﺑﻌًﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﺮﺑﻌًﺎ أو،أﺻﻐﺮ ﻣﻨﻪ
 وﻳُ ْﺸﻌُِﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﺠﺰىء، وإن ﻛﺎن أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻜﺎن ﻓﺒﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎن،ﻛﺎن ﻣﺜﻠﱠﺜﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﺜﻠﱠﺜﺎ وذﻟﻚ ﳏﺎل
 وإن ﻛﺎن أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻛﺎن ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﻟﻴﻪ اﳌﻜﺎن ﺑﺄﻧﻪ رﺑﻌﻪ أو ﲬﺴﻪ،وﻟﻪ ﻛﻞﱞ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
 وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺟﻮاز،اﳌﻜﺎن ﺑﻘﺪر ﱂ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن إﻻ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ اﳌﺴﺎﺣﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 وﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻮن ﺑﺬاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﱂ ﻳﺘﻤﻴﺰ،اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎرىء ﺗﻌ ﺎﱃ ﻓﺘﺠﻮّزﻩ ﰲ ﺣﻘﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺘ ِﻘﺪِﻩ
 وﻣﱴ ﺟﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮازاة ﻣﻜﺎن أو ﳑﺎﺳﺘﻪ ﺟﺎز ﻋﻠﻴﻪ، وﻗﺒﻴﺢ وﺻﻒ اﻟﺒﺎرىء ﺑﺎﻟﻜﻮن،ﻋﻦ ذﻟﻚ اﶈﻞ إﻻ ﺑﻜﻮن
 وﻫﻞ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺣﺪوث اﻟﻌﺎﱂ إﻻ ﲜﻮاز اﳌﻤﺎﺳﺔ واﳌﺒﺎﻳﻨﺔ، وﻣﻦ ﺟﺎز ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺒﺎﻳﻨﺔ واﳌﻤﺎﺳﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻ ﺣﺎدﺛًﺎ،ﻣﺒﺎﻳﻨﺘﻪ
 ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮّر ﻣﻮﺟﻮد ﻻ ﰲ ﳏﻞ؟ وﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﺑﺪع وﻏﻮاﺋﻞ ﻻ: وﻗﺼﺎرى اﳉﻬﻠﺔ ﻗﻮﳍﻢ.ﻋﻠﻰ أﺟﺰاﺋﻪ
 واﻟﺬي. وﻫﻴﻬﺎت ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﳏﺎل،ِف ﻏﻮرَﻫﺎ وﻗﻌﺮﻫﺎ إﻻ ﻛ ﱡﻞ ﻏﻮّاص ﻋﻠﻰ ﲝﺎر اﳊﻘﺎﺋﻖ
ُ ﻳـَ ْﻌﺮ
اﻟﻌﻘﻞ أن
ِ  ﻗ ﺒ َﻞ أن ﳜَْﻠُ َﻖ اﻟﻌﺎﱂ أو اﳌﻜﺎ َن ﻫﻞ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدًا أم ﻻ؟ ﻓﻤِﻦ ﺿﺮورة:ﺾ ُﺷﺒَـ َﻬ ُﻬ ْﻢ أن ﻳُﻘﺎل ﳍﻢ
ُ ﻳَ ْﺪ َﺣ
 اﳌﻜﺎن واﻟﻌﺮش واﻟﻌﺎﱂ: إﻣﺎ أن ﻳﻘﻮل: ﻻ ﻳُﻌﻠ ُﻢ ﻣﻮﺟﻮد إﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن أَ َﺣ ُﺪ أﻣﺮﻳﻦ: ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﻟﻮ ﺻ ﱠﺢ ﻗﻮﻟُﻪ، ﺑﻠﻰ:ﻳﻘﻮل
.َث ﺑﺎﻟﻘﺪﱘ
ُ  واﳌُﺤﺪ،َث
ِ  ﻟﻴﺲ اﻟﻘﺪﱘُ ﺑﺎﶈﺪ،ِﻣﺂل اﳉﻬﻠﺔ واﳊﺸﻮﻳﺔ
ُ  وﻫﺬا،َث
ٌ اﻟﺮب ﺗﻌﺎﱃ ﳏﺪ
 ﱡ: وإﻣﺎ أن ﻳﻘﻮل،ﻗﺪﱘ
"وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﳊ َْﲑة ﰲ اﻟﺪﻳﻦ
“Penjabaran rinciannya ialah bahwa jika Allah berada pada suatu tempat atau menempel
pada suatu tempat maka berarti Allah sama besar dengan tempat tersebut, atau lebih
besar darinya atau bisa jadi lebih kecil. Jika Allah sama besar dengan tempat tersebut
maka berarti Dia membentuk sesuai bentuk tempat itu sendiri. Jika tempat itu segi empat
maka Dia juga segi empat. Jika tempat itu segi tiga maka Dia juga segi tiga. Ini jelas
sesuatu yang mustahil. Kemudian jika Allah lebih besar dari arsy maka berarti sebagianNya di atas arsy dan sebagian yang lainnya tidak berada di atas arsy. Ini berarti
memberikan paham bahwa Allah memiliki bagian-bagian yang satu sama lainnya saling
tersusun. Kemudian kalau arsy lebih besar dari Allah berarti sama saja mengatakan
bahwa besar-Nya hanya seperempat arsy, atau seperlima arsy dan seterusnya. Kemudian
jika Allah lebih kecil dari arsy, -seberapapun ukuran lebih kecilnya-, itu berarti
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mengharuskan akan adanya ukuran dan batasan bagi Allah. Tentu ini adalah kekufuran
dan kesesatan. Seandainya Allah Yang Azali ada pada tempat yang juga azali maka berarti
tidak akan dapat dibedakan antara keduanya, kecuali jika dikatakan bahwa Allah ada
terkemudian setelah tempat itu. Dan ini jelas sesat karena berarti bahwa Allah itu baharu,
karena ada setelah tempat. Kemudian jika dikatakan bahwa Allah bertempat dan
menempel di atas arsy maka berarti boleh pula dikatakan bahwa Allah dapat terpisah dan
menjauh atau meningalkan arsy itu sendiri. Padahal sesuatu yang menempel dan terpisah
pastilah sesuatu yang baharu. Bukankah kita mengetahui bahwa setiap komponen dari
alam ini sebagai sesuatu yang baharu karena semua itu memiliki sifat menempel dan
terpisah?! Hanya orang-orang bodoh dan berpemahaman pendek saja yang berkata:
Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat dan arah? Karena
pernyataan semacam itu benar-benar tidak timbul kecuali dari seorang ahli bid’ah yang
menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk-Nya. Sesungguhnya yang menciptakan
sifat-sifat benda (kayf) mustahil Dia disifati dengan sifat-sifat benda itu sendiri. -Artinya
Dia tidak boleh dikatakan “bagaimana (kayf)” karena “bagaimana (kayf)” adalah sifat
bendaDi antara bantahan yang dapat membungkam mereka, katakan kepada mereka:
Sebelum Allah menciptakan alam ini dan menciptakan tempat apakah Dia ada atau tidak
ada? Tentu mereka akan menjawab: Ada. Kemudian katakan kepada mereka: Jika
demikian atas dasar keyakinan kalian -bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki tempatterdapat dua kemungkinan kesimpulan. Pertama; Bisa jadi kalian berpendapat bahwa
tempat, arsy dan seluruh alam ini qadim; ada tanpa permulaan -seperti Allah-. Atau
kesimpulan kedua; Bisa jadi kalian berpendapat bahwa Allah itu baharu -seperti
makhluk-. Dan jelas keduanya adalah kesesatan, ini tidak lain hanya merupakan pendapat
orang-orang bodoh dari kaum Hasyawiyyah. Sesungguhnya Yang Maha Qadim (Allah)
itu jelas bukan makhluk. Dan sesuatu yang baharu (makhluk) jelas bukan yang Maha
Qadim (Allah). Kita berlindung kepada Allah dari keyakinan yang rusak” 86.
﴾﴾ 14

﴿﴿

Masih dalam kitab Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn, al-Imâm Murtadla az-Zabidi juga menuliskan
sebagai berikut:

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( ﻫﺬا اﳌﻌﺘﻘﺪ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳُﲏ ﻻ ﳏﺪﱢث وﻻ ﻓﻘﻴﻪ وﻻ ﻏﲑﻩ وﻻ ﳚﻰء ﻗﻂ ﰲ اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
}ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ:ﻣﻌﲎ وﻟﻔﻈًﺎ وﻛﻴﻒ ﻻ واﳊﻖ ﻳﻘﻮل
ً  ﻓﺎﳉﻬﺔ ﲝﺴﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺘﻘﺪم ﻣﻨﻔﻴﺔ،ﻧﱯ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻠﻔﻆ اﳉﻬﺔ
"( وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺟﻬﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻜﺎن ﻟﻪ أﻣﺜﺎل ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺜﻞ واﺣﺪ11/ﺷﻰء{ )ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى
“Peringatan: Keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah adalah akidah
yang telah disepakati di kalangan Ahlussunnah. Tidak ada perselisihan antara seorang
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ahli hadits dengan ahli fiqih atau dengan lainnya. Dan di dalam syari’at sama sekali tidak
ada seorang nabi sekalipun yang menyebutkan secara jelas adanya arah bagi Allah. Arah
dalam pengertian yang sudah kita jelaskan, secara lafazh maupun secara makna, benarbenar dinafikan dari Allah. Bagaimana tidak, padahal Allah telah berfirman: “Dia Allah
tidak menyerupai sesuatu apapun” (QS. as-Syura: 11). Karena jika Dia berada pada tempat
maka akan ada banyak yang serupa dengan-Nya”87.
﴾﴾ 15

﴿﴿

Al-Hâfizh al-Imâm asy-Syaikh Abdullah al-Harari dalam banyak tulisan dan karya-karyanya
telah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang kesucian Allah dari tempat dan arah. Di
antaranya yang beliau tulis dalam kitab al-Mathâlib al-Wafiyyah sebagai berikut:

"
 وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ. أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺘﺠﺰﺋًﺎ،ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ؛ وأﻳﻀًﺎ إﻣﺎ أن ﻳﺴﺎوي اﳊﻴﺰ أو ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻫﻴًﺎ
ﰲﻣ
.ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﺮوض اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺷﻰء
 وأﻣﺎ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮ ﻓﻜﻤﺎل وﻻ، ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻔﻞ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻨﻬﺎ، " ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮ ﻏﲑ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻔﻞ:ﻳﻘﻮل
".ﻳﺪل اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﷲ
:ﻓﺎﳉﻮاب أن ﻳﻘﺎل ﳍﻢ
 ﺑﻞ ﻗﺪ ﳜﺘﺺ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﳌﻜﺎن اﻟﻌﺎﱄ وﻣﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻗﺪرًا ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻜﺎن،اﻟﺸﺄن ﰲ ﻋﻠﻮ اﻟﻘﺪر
 ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻋﻠﻮ، ﻓﺈن ﺣﺮﺳﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎل وﻫﻢ أﺳﻔﻞ ﻣﻨﻬﻢ، وﳛﺼﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﺴﻼﻃﲔ،اﳌﻨﺨﻔﺾ
 وﻫﻢ أﻋﻠﻰ ﻗﺪرًا ﻣﻦ، اﳉﻨﺔ: وﰲ اﻵﺧﺮة، اﻷرض: ﰒ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﺴﺘﻘﺮﻫﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ.اﳉﻬﺔ وﻋﻠﻮ اﳌﻜﺎن ﺷﺄن
 وﻛﻮن ﻣﺴﺘﻘﺮ أوﻟﺌﻚ،اﳌﻼﺋﻜﺔ اﳊﺎﻓﲔ ﺣﻮل اﻟﻌﺮش واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻬﺔ
"
“Argumen bahwa Allah ada tanpa tempat adalah karena apa bila Ia ada pada tempat
maka tempat tersebut berarti azali; ada tanpa permulaan bersama Allah. Dan berarti
tempat -yang azali tersebut- adalah tempat bagi segala makhluk yang baharu. Dua
perkara ini tentunya mustahil. Kemudian juga bila Allah bertempat maka berarti bisa jadi
Dia sama besar dengan tempat tersebut, atau lebih kecil darinya, atau bisa jadi lebih
besar dari-Nya. Dan bila demikian berarti Allah adalah benda yang bisa terbagi-bagi.
Kemudian bila telah tetap bahwa Allah ada tanpa tempat maka itu berarti bahwa Allah
ada tanpa arah. Tidak boleh dikatakan di atas, di bawah, atau di arah lainnya. Karena
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arah adalah batasan-batasan dan ujung penghabisan bagi tempat, atau arah itu adalah
berarti tempat bagi sesuatu yang ada padanya.
Kemudian ada sebagian orang dari kaum Mujassimah mengatakan bahwa arah atas
adalah kesempurnaan bagi Allah. Menurutnya berbeda dengan arah bawah, karena arah
ini memberikan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karenanya arah bawah harus
dinafikan dari Allah.
Jawab kesesatan mereka ini; Seluruh arah pada dasarnya sama saja. Karena
sebenarnya yang menjadi tolak ukur dalam hal ini bukan tempat yang tinggi, tapi derajat
dan kedudukan. Seseorang dapat saja bertempat di arah atas atau di tempat yang sangat
tinggi, sementara yang lebih mulia darinya berada di arah bawahnya. Ini seperti yang
terjadi pada para penguasa, orang-orang yang menjaga mereka berada di arah atas,
sementara para penguasa tersebut berada di arah bawah. Ini tidak berarti bahwa para
penjaga tersebut lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya di banding para penguasa
tersebut. Kemudian dari pada itu, tempat para Nabi di dunia ini adalah di bumi dan di
akhirat kelak tempat mereka berada di surga. Para Nabi tersebut dari segi derajat dan
kedudukan berada di atas para Malaikat yang ada di sekitar arsy dan para Malaikat
lainnya yang tempatnya di arah atas. Para Malaikat yang berada di arah atas tersebut tidak
berarti lebih tinggi derajatnya di banding para Nabi, bahkan menyami derajat merekapun
tidak”88.

Pada bagian lain masih dalam al-Mathâlib al-Wafiyyah, al-Hâfizh al-Harari menuliskan:

"
 اﻧﺘﻬﺖ اﻷﺟﺴﺎم واﻷﻋﺮاض ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﺣﺪ، وراء اﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮاغ ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻩ وﻻ أﺟﺮام ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ:ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻟﻮن
" واﳌﻼء ﻫﻮ اﳉﺮم اﳌﺘﻮاﺻﻞ. اﻧﺘﻬﻰ اﳋﻼء واﳌﻼء،اﻟﻌﺎﱂ
“Menurut Ahlul Haq bahwa ruang (al-Khalâ’) itu memiliki penghabisan. Tidak boleh
dikatakan bahwa di belakang alam ini terdapat ruang yang tidak berpenghabisan, karena
hal itu mustahil. Demikian pula tidak boleh dikatakan bahwa di belakang alam ini ada
benda (al-Jirm) yang bersambung tidak berpenghabisan, hal ini juga mustahil. Ahlul Haq
menetapkan bahwa di belakang alam tidak ada ruang dan tidak ada benda yang tanpa
penghabisan, karena alam ini adalah sesuatu yang memiliki batasan dan penghabisan.
Segala ruang dan benda menjadi habis dengan batasan dan bentuk alam itu sendiri. Tidak
ada al-Khalâ’ dan tidak ada al-Mala’. Al-Mala’ adalah benda yang bersambung”89.
﴾﴾ 16
88
89

﴿﴿
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Dalam kitab ash-Shirât al-Mustaqîm, al-Imâm al-Harari menuliskan sebagai berikut:

"ﺗﻨﺰﻳﻪ اﷲ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن وﺗﺼﺤﻴﺢ وﺟﻮدﻩ ﺑﻼ ﻣﻜﺎ ٍن ﻋﻘﻼً .واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻏﲏﱞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﳌﲔ ،أي ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ ﻛ ّﻞ
ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ أزﻻ وأﺑﺪًا ،ﻓﻼ ﳛﺘﺎ ُج إﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﻘﻮمُ ﺑﻪ أو ﺷﻰء ﳛُﻞﱡ ﺑﻪ أو إﱃ ﺟﻬﺔ .وﻳﻜﻔﻲ ﰲ ﺗﻨﺰﻳﻪ اﷲ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن
أﻣﺜﺎل وأﺑﻌﺎدٌ
واﳊﻴّﺰ واﳉﻬﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ}:ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى ،[11/ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻜﺎن ﻟﻜﺎن ﻟﻪ ٌ
اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮءان.
أﻣﺎ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻤﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري واﺑﻦ اﳉﺎرود واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد اﻟﺼﺤﻴﺢ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ":ﻛﺎن اﷲ وﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻰء ﻏﲑﻩ" ،وﻣﻌﻨﺎﻩ أن اﷲ ﱂ ﻳﺰل ﻣﻮﺟﻮدًا ﰲ اﻷزل ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻏﲑُﻩُ ﻻ ﻣﺎءٌ وﻻ
ﺲ وﻻ ﺟ ﱞﻦ وﻻ ﻣﻼﺋﻜﺔٌ وﻻ زﻣﺎ ٌن وﻻ ﻣﻜﺎنٌ ،ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺎﱃ
ض وﻻ ﲰﺎءٌ وﻻ ﻛﺮﺳ ﱞﻲ وﻻ ﻋﺮش وﻻ إﻧ ٌ
ﻫﻮاءٌ وﻻ أر ٌ
ﻣﻮﺟﻮٌد ﻗﺒﻞ اﳌﻜﺎن ﺑﻼ ﻣﻜﺎن ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن ﻓﻠﻴﺲ ﲝﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺬﻛﻮر.
وﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘ ﱡﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻷﲰﺎء واﻟﺼﻔﺎت" ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :اﺳﺘﺪل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻧﻔﻲ اﳌﻜﺎن ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮل
دوﻧﻚ ﺷﻰءٌ" ،وإذا ﱂ ﻳﻜ ْﻦ
ﻓﻮﻗﻚ ﺷﻰءٌ وأﻧﺖ اﻟﺒﺎﻃ ُﻦ ﻓﻠﻴﺲ َ
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ":أﻧﺖ اﻟﻈﺎﻫُﺮ ﻓﻠﻴﺲ َ
ﲔ ﺑﺎﳉﻬ ِﺔ ﰲ ﺣﻘ ِﻪ
اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﱡد أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻠ َ
ُ
ﻓﻮﻗَﻪُ ﺷﻰءٌ وﻻ دوﻧَﻪُ ﺷﻰءٌ ﱂ ﻳﻜ ْﻦ ﰲ ﻣﻜﺎ ٍن"اﻫـ .وﻫﺬا
ﺗﻌﺎﱃَ .وﻗَ ْﺪ ﻗﺎل ﻋﻠ ﱞﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪُ ":ﻛﺎ َن اﷲ وﻻ ﻣﻜﺎن وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎ َن" .رواﻩ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮٍر
ي.
اﻟﺒﻐﺪاد ﱡ
وﻟﻴﺲ ﳏﻮر اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻫﻢ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘ ُﻞ اﻟﺼﺤﻴ ُﺢ اﻟﺴﻠﻴ ُﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺷﺎﻫ ٌﺪ ﻟﻠﺸﺮع،
وذﻟﻚ أ ﱠن اﶈﺪوَد ﳏﺘﺎ ٌج إﱃ ﻣﻦ ﺣﺪﱠﻩ ﺑﺬﻟﻚ اﳊﺪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن إﳍًﺎ .ﻓﻜﻤﺎ ﺻ ﱠﺢ وﺟﻮُد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻼ ﻣﻜﺎ ٍن وﺟﻬ ٍﺔ
ﺧﻠﻖ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﳉﻬﺎت ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﺼ ﱡﺢ وﺟﻮدﻩ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﻼ ﻣﻜﺎ ٍن وﺟﻬﺔٍ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﻔﻴًﺎ
ﻗﺒﻞ ِ
ﻟﻮﺟﻮدﻩ ﺗﻌﺎﱃ"
“Kesucian Allah dari tempat dan kebenaran keberadaan-Nya tanpa tempat secara
akal; Allah tidak membutuhkan apapun dari seluruh alam ini. Dia tidak butuh kepada
lain-Nya secara Azali (tanpa permulaan) dan Abadi (tanpa penghabisan). Maka Dia tidak
membutuhkan kepada tempat untuk Ia tempatinya, juga tidak butuh kepada sesuatu
untuk menyatu dengannya, serta tidak membutuhkan kepada arah. Cukup dalil atas
”kesucian-Nya dari tempat adalah firman-Nya: “Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun
(QS. as-Syura: 11). Karena jika Ia memiliki tempat maka akan banyak keserupaan bagiNya serta akan memiliki dimensi; panjang, lebar dan kedalaman. Dan siapa yang seperti
demikian ini maka dia adalah makhluk baharu yang membutuhkan kepada yang
menjadikannya dalam dimensi tersebut. Ini adalah dalil dari al-Qur’an.
Adapun dalil dari hadits adalah riwayat al-Bukhari, Ibn al-Jarud dan al-Bayhaqi
dengan sanad yang shahih bahwa Rasulullah bersabda:
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(ﻛَﺎ َن اﷲُ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﺷَﻰءٌ َﻏْﻴـُﺮﻩُ )روَاﻩ اﻟﺒُﺨَﺎري وَاﻟﺒﻴ َﻬ ِﻘ ّﻲ واﺑْ ُﻦ اﳉَﺎرُود
“Dia Allah ada tanpa permulaan dan belum ada apapun selain-Nya” (HR. Al-Bukhari, al-Bayhaqi
dan Ibn al-Jarud).
Makna hadits ini ialah bahwa Allah ada Azali; tanpa permulaan. Tidak ada apapun
bersama-Nya. Tidak ada air, tidak ada udara, tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada
kursi, tidak ada arsy, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada Malaikat, tidak ada zaman
atau waktu dan tidak ada tempat. Dia Allah ada sebelum ada tempat tanpa tempat.
Dialah yang menciptakan tempat, maka Ia tidak butuh kepada-Nya. Inilah makna yang
dimaksud oleh hadits di atas.
Al-Bayhaqi dalam kitab al-Asmâ’ Wa ash-Shifât berkata: “Sebagian sahabat kami
(ulama Asy’ariyyah Syafi’iyyah) dalam menjelaskan kesucian Allah dari tempat
mengambil dalil dengan sabda Rasulullah:

(َﻚ ﺷَﻰءٌ )روَاﻩُ اﻟﺒْﻴـﻬَﻘ ّﻲ
َ ْﺲ د ُْوﻧ
َ ْﺖ اﻟﺒَﺎ ِﻃ ُﻦ ﻓَـﻠَﻴ
َ َﻚ ﺷَﻰءٌ وأﻧ
َ ْﺲ ﻓـ َْﻮﻗ
َ ْﺖ اﻟﻈّﺎ ِﻫُﺮ ﻓَـﻠَﻴ
َ أﻧ

“Engkau ya Allah az-Zhâhir (yang segala sesuatu menunjukan akan keberadaan-Nya)
tidak ada suatu apapun di atas-Mu, dan Engkau ya Allah al-Bâthin (yang tidak dapat
diraih oleh akal pikiran) tidak ada suatu apapun di bawah-Mu…”. Jika Allah tidak ada
suatu apapun di atas-Nya dan tidak ada suatu apapun di bawah-Nya maka berarti Dia
ada tanpa tempat”.
Kemudian Al-Imâm Ali ibn Abi Thalib berkata: “Dia Allah ada tanpa permulaan dan
tanpa tempat, dan Dia sekarang setelah menciptakan tempat ada seperti sediakala tanpa
tempat”.
Sesungguhnya pondasi akidah bukanlah dibangun di atas prakiraan atau prasangka,
tetapi dibangun di atas akal yang sehat yang merupakan saksi bagi kebenaran syari’at.
Dalam pada ini logika sehat mengatakan bahwa sesuatu yang memiliki bentuk dan
batasan pasti mambutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan batasan
tersebut. Karena itu yang memiliki bentuk semacam ini tidak layak untuk menjadi tuhan.
Sebagaimana bisa diterima oleh akal sehat bahwa sebelum Allah menciptakan tempat
dan arah Dia ada tanpa tempat dan arah, maka demikian pula bisa diterima oleh akal
sehat bahwa setelah Allah menciptakan tempat Ia ada tanpa tempat dan arah. Dan ini
sama sekali bukan berarti menafikan keberadaan Allah”90.

﴾﴾ 17

﴿﴿

Dalam bantahan terhadap kaum Musyabbihah Mujassimah yang mengartikan al-‘Uluww
pada hak Allah sebagai “Yang bertempat di arah atas”, al-Imâm al-Harari dalam kitab Izh-hâr
al-‘Aqîdah as-Sunniyyah menuliskan sebagai berikut:
90

as-Shirât al-Mustaqîm, h. 25
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 واﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﷲ ﻫﻮ ﻋﻠﻮ اﻟﻘﺪر ﻻ ﻋﻠﻮ، وﻋﻠﻮ ﻣﻌﲎ أي ﻋﻠﻮ ﻗﺪر، ﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎن:"واﻟﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ
 أﻻ ﺗﺮون أن ﲪﻠﺔ اﻟﻌﺮش واﳊﺎﻓﲔ ﺣﻮﻟﻪ ﻫﻢ أﻋﻠﻰ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺷﺄن ﰲ ﻋﻠ ّﻮ اﳌﻜﺎن إﳕﺎ اﻟﺸﺄن ﰲ ﻋﻠﻮ اﻟﻘﺪر،اﳌﻜﺎن
" "إن رﲪﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﻏﻀﱯ:اﳌﻜﺎن ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﻠﻮ اﻟﻘﺪر ﻟﻜﺎن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﷲ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش وﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ
 وﻟﻜﺎن اﻟﻠﻮح اﶈﻔﻮظ،ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﷲ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل أوﻟﺌﻚ ـ أي ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل إن اﷲ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش ﺑﺬاﺗﻪ ـ
 ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا، ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﷲ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ زﻋﻤﻬﻢ،ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش ﻟﻴﺲ دوﻧﻪ
[ ﺑﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻛﻤﺎ5/}اﻟﺮﲪ ُﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى{ ]ﺳﻮرة ﻃﻪ:اﳌﻌﲎ ﳛﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﳎﺎﻫﺪ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
"رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
“al-‘Uluww mengandung dua segi makna; Makna ketinggian tampat dan makna
ketinggian derajat atau kedudukan. Dan makna al-‘Uluww yang sesuai bagi keagungan
Allah adalah makna ketinggian derajat dan keagungan, bukan ketinggian tempat. Karena
ketinggian tempat itu bukan tolak ukur untuk menetapkan kemuliaan. Yang menjadi
tolak ukur adalah ketinggian derajat dan keagungan. Bukankah kita tahu bahwa para
Malaikat yang menyangga arsy serta para yang ada di sekitar arsy tersebut adalah
makhluk yang paling atas di banding para hamba Allah lainnya?! Namun demikian
mereka bukan makhluk Allah yang paling utama. Justru para Nabi Allah yang tempatnya
di bawah; di bumi lebih utama dari mereka. Kemudian jika ketinggian tempat itu menjadi
tolak ukur bagi kemuliaan, -seperti yang diyakini kaum Musyabbihah yang mengatakan
Allah bersemayam di atas arsy-, maka berarti kemuliaan Allah sama dengan kemuliaan
kitab yang berada di atas arsy yang bertuliskan “Sesungguhnya rahmat-Ku mendahuli murkaKu”. Kemudian itu berarti kemuliaan-Nya juga sama dengan al-Lauh al-Mahfuzh, karena
sebagian pendapat mengatakan bahwa al-Lauh al-Mahfuzh berada di atas arsy. Dengan
demikian penafsiran al-Imâm Mujahid terhadap QS. Thaha: 5 dengan makna al-’Uluww
adalah dalam makna ketinggian derajat dan keagungan Allah, bukan dalam makna
tempat, sebagaimana hal tersebut telah diriwayatkan oleh al-Imâm al-Bukhari”91.
﴾﴾ 18

﴿﴿

Pada bagian lain dari kitab Izh-hâr al-‘Aqîdah al-Sunniyyah, al-Imâm al-Harari menuliskan
sebagai berikut:

 اﳌﻮﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﺤﻴﺰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻫﻮ اﳉﻮاﻫﺮ:"ﰒ إن اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻟﻮا
واﻷﺟﺴﺎم وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان واﻟﺸﺠﺮ واﻟﻘﻤﺮ واﻟﻌﺮش واﻟﻨﻮر واﻟﺮﻳﺢ وﳓﻮ
 وﻣﻮﺟﻮد ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﺤﻴﺰ وﻫﻮ اﻟﻌﺮض ﻛﺤﺮﻛﺔ اﳉﻮﻫﺮ وﺳﻜﻮﻧﻪ وﺣﺮارﺗﻪ وﺑﺮودﺗﻪ وﻃﻌﻢ،ذﻟﻚ
91

Izh-hâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah Bi Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, h. 165
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 واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻨﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ، وﻣﻮﺟﻮد ﻟﻴﺲ ﲟﺘﺤﻴﺰ وﻻ ﺗﺎﺑﻊ ﳌﺘﺤﻴﺰ وﻫﻮ اﷲ،اﳊﻼوة وﻃﻌﻢ اﳌﺮارة
 وﻗﺪ،[ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻘﺴﻤﲔ اﻷوﻟَﲔ ﻟﻜﺎن ﻟﻪ أﻣﺜﺎل11/}ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى:ﺗﻌﺎﱃ
اﷲ ﻟﻐﲑﻩ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻷن ﻛﻠﻤﺔ }ﺷﻰء{ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻵﻳﺔ وﻗﻌﺖ ﻧﻜﺮة ﰲ ﻣﻌﺮض
اﻟﻨﻔﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﻻ ﻟﻠﺨﺼﻮص ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻲ ُﻣ َﺸﺒّﻬﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ أن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
ا اﷲ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﻌﺾ
" وﻳﺸﺒﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء وﻛﻔﺎﻫﻢ ﻫﺬا إﳊﺎدًا،اﻷﺷﻴﺎء
“Para teolog di kalangan Ahlussunnah mengatakan bahwa sesuatu yang ada (alMaujûd) itu terbagi kepada tiga bagian. Pertama; Sesuatu (al-Maujûd) yang memiliki
tempat dan berdiri sendiri, yaitu benda-benda (al-Jawâhir dan al-Ajsâm). Al-jawhar adalah
benda terkecil yang tidak terbagi-bagai lagi. Al-Jism adalah benda yang tersusun dari
jauhar-jauhar, seperti manusia, binatang, pohon, bulan, arsy, cahaya, udara dan lainnya.
Kedua; sesuatu (al-Mawjûd) yang menetap pada benda, tidak berdiri sendiri. Yaitu sifatsifat benda (al-A’radl), seperti gerak, diam, panas, dingin, rasa manis, rasa pahit dan
lainnya. Ketiga; sesuatu (al-Mawjûd) yang bukan benda dan bukan sifat-sifat benda, yaitu
Allah. Dalil naqliy atas ini adalah firman Allah “Dia Allah tidak menyerupai segala apapun”
(QS. aa-Syura: 11). Karena jika Allah seperti sesuatu yang pertama (benda), atau seperti
sesuatu yang kedua (sifat benda), maka akan banyak yang serupa dengan-Nya. Padahal
keserupaan tersebut telah benar-benar dinafikan dalam firman-Nya di atas. Dalam QS.
as-Syura; 11 tersebut dinyatakan bahwa Allah tidak menyerupai segala suatu apapun
(syai’). Dalam ayat ini digunakan kata “Syai’” dalam bentuk Nakirah dalam Shîghah Nâfy.
Artinya berlaku secara umum, mencakup segala apapun. Bukan berlaku secara khusus
seperti yang dipahami oleh kaum Musyabbihah masa sekarang; yaitu kaum Wahhabiyyah.
Mereka mengartikan ayat QS. as-Syura: 11 di atas bahwa Allah tidak menyerupai segala
sesuatu yang kita kenal saja. Mereka mengartikan demikian itu tidak lain adalah untuk
menetapkan kayakinan mereka bahwa Allah sebagai bentuk atau benda yang
bersemayam di atas arsy. Seakan-akan mereka berkata Allah tidak menyerupai sesuatu,
tapi menyerupai sesuatu yang lain. Cukuplah sebagai bukti bagi mereka bahwa ini adalah
suatu kesesatan dan kekufuran”92.
﴾﴾ 19

﴿﴿

Pada bagian lain dari kitab Izh-hâr al-‘Aqîdah al-Sunniyyah, al-Imâm al-Harari menuliskan
sebagai berikut:

"واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺘﻨﺰﻩ أﻳﻀًﺎ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت واﻷﻣﺎﻛﻦ إذ اﳉﻬﺎت واﻷﻣﺎﻛﻦ َﺧْﻠ ُﻘﻪُ أﺣﺪﺛﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻒ
ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﺑﺎﳊﻴﺰ واﳌﻜﺎن ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﳊﻴﺰ واﳌﻜﺎن ﻟﻜﺎن ﳏﺎذﻳًﺎ ﻟﻪ واﶈﺎذي ﻟﻠﺠﺴﻢ إﻣّﺎ أن ﻳﻜﻮن
92

Izh-hâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah, h. 58
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ﺎن
 وأﻣّﺎ رﻓﻊ اﻷﻳﺪي واﻟﻮﺟﻮﻩ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻨﺪ.ُﻣ َﻘ ﱠﺪرًا ﺑﺎﳌِﺴﺎﺣﺔ ﻟﺼﺤﺖ اﻷﻟُﻮِﻫﻴﱠﺔُ ﻟﻠﺸﻤﺲ وﳓﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﻛﺐ
"وﺻﻒ ﻟﻠﻤﺪﻋﻮ ﻣﻦ اﳉﻼل واﻟﻌﻈﻤﺔ
“Allah ta’ala juga maha suci dari segala arah dan segala tempat, karena semua arah dan
tempat itu adalah makhluk-Nya, Dia yang mengadakan itu semua dari tidak ada menjadi
ada. Dengan demikian maka Allah tidak boleh disifati dengan arah atas dan bertempat,
karena bila Allah berada dengan bertempat di arah atas dari alam ini maka berarti Allah
membayangi alam tersebut, padahal bila demikian maka berarti Allah sebagai benda; bisa
jadi sama besar dengan alam itu sendiri, bisa jadi lebih kecil, atau bisa jadi lebih besar
darinya. Sementara sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran maka ia membutuhkan
kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut, dan sesuatu yang membutuhkan
maka dia itu baharu. Seandainya Allah itu memiliki bentuk dan ukuran maka berarti
dapat diterima pula jika ketuhanan itu milik matahari atau lainnya dari bintang-bintang.
Adapun mengangkat tangan dan wajah ke arah langit ketika berdoa adalah karena langit
itu kiblat doa, sebagaimana ka’bah sebagai kiblat shalat; engkau menghadap ke arahnya
dengan dada (tubuh). (ini tidak menunjukan bahwa Allah di dalam ka’bah, juga tidak
menunjukan bahwa Allah di langit). Adapun mengangkat tangan dan kepala adalah
sebagai isyarat untuk menngagungkan dan membesarkan Yang kita pinta (yaitu Allah)” 93.

Selain dalam kitab Izh-hâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah Bi Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, asySyaikh Abdullah al-Harari dalam banyak tulisannya telah menjelaskan secara detail keyakinan
Ahlussunnah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, di antaranya dalam al-Maqâlât asSunniyyah Fî Kasyf Zhalâlât Ibn Taimiyah, Sharîh al-Bayân Fî ar-Radd ‘Alâ Man Khâlaf al-Qur’ân,
al-Mathâlib al-Wafiyyah Bi Syarh al-‘Aqîdah an-Nasafiyyah, Bughyah ath-Thâlib Li Ma’rifah al-‘Ilm
ad-Dinyy al-Wâjib, Risâlah al-‘Aqîdah al-Munjiyah, dan lainnya.

93

Ad Dalil al Qawim ‘Ala ash Shirath al Mustaqim, 35
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﴾﴾ Bab VI

﴿﴿

Penjelasan Tidak Tercegah Secara Syari’at Dan Secara Akal
Bahwa Di Atas Arsy Terdapat Tempat
Sebagian orang kaum Mujassimah di masa sekarang (yaitu golongan Wahhabiyyah)
menyebarkan pemahaman menyesatkan dengan mengatakan bahwa di atas arsy tidak ada
tempat. Mereka berkata bahwa tempat hanya ada di bawah arsy saja. Dalam mengelabui
orang-orang awam mereka berkata: “Allah berada di atas arsy, dan di atas arsy tidak ada
tempat”, kadang mereka juga berkata: “Allah berada di atas arsy tanpa tempat”. Ini adalah
perkataan yang tidak memiliki dalil sama sekali, karena tidak tercegah secara syari’at dan
secara akal bahwa di atas arsy terdapat tempat.
Dalil bahwa di atas arsy terdapat tempat adalah hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim
dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda 94: -(berikut ini redaksi dalam Shahîh alBukhâri)-

" إن رﲪﱵ ﻏﻠﺒﺖ ﻏﻀﱯ:"ﳌّﺎ ﻗﻀﻰ اﷲُ اﳋﻠﻖ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش

“Ketika Allah menciptakan makhluk-Nya Ia menuliskan (ketetapan) dalam sebuah kitab
yang kitab tersebut berada di atas arsy: “Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murkaKu”.

Dalam riwayat lain dalam redaksi al-Bukhari:

" إن رﲪﱵ ﺗﻐﻠﺐ ﻏﻀﱯ:ﺿ ٌﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش
ْ "وﻫﻮ َو

“Dan kitab tersebut diletakan di atas: “Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murkaKu”95.

Al-Hâfizh Ibn Hajar al-‘Asqalani berkata:

 ووﻗﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ "اﳉﻤﻊ" ﻟﻠ ُﺤ َﻤْﻴﺪِي ﺑﻠﻔﻆ "ﻣﻮﺿﻮع" وﻫﻲ رواﻳﺔ، أي ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮن:"وﺿﻊ
"اﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻲ

“Kata “wadl’un” dengan fat-hah kemudian sukûn, artinya “mawdlû’un” (artinya; diletakan).
Hadits seperti ini juga ada dalam kitab “al-Jama’” karya al-Humaidi, yaitu dengan redaksi
“maudlû’un” yaitu dalam riwayat al-Isma’ili”96.

Sementara dalam riwayat Ibn Hibban dengan radaksi berikut:
Shahih al-Bukhari, Kitab Bad’ul Khalq. Shahih Muslim, Kitab at Taubah, Bab Sa’at Ramatillah.
Shahih al-Bukhari, Kitab at Tauhid.
96 Fath al Bari, j. 13, h. 385
94
95
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97

“Kitab tersebut terangkat di atas arsy” .

""وﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮع ﻓﻮق اﻟﻌﺮش

Dari sini kita katakan; Seandainya di atas arsy tidak ada tempat maka tentu Rasulullah tidak
akan mengatakan bahwa kitab tersebut berada dan ditempatkan di atas arsy.
Adapun takwil sebagian orang yang mengatakan bahwa kata “fawq” dalam redaksi
hadits di atas dalam pemahaman “dûna” (artinya; di bawah) dengan alasan bahwa dalam
bahasa Arab penggunaan kata “fawq” terkadang untuk memberikan pemahaman makna
“dûna”; maka pendapat menyesatkan ini tertolak dengan hadits riwayat Ibn Hibban yang
secara jelas menetapkan bahwa kitab tersebut benar-benar di atas arsy, lihat redaksi berikut:

“Kitab tersebut terangkat di atas arsy”

""وﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮع ﻓﻮق اﻟﻌﺮش

Dengan demikian takwil kata “fawq” dengan “dûna” dalam hadits ini adalah takwil
batil, salah dan menyesatkan. Redaksi Ibn Hibban di atas yang menggunakan kata “marfû’”
secara jelas membantah pemahaman takwil semacam itu. Demikian pula riwayat al-Bukhari
yang telah kita kutip di atas dengan redaksi “wadl’un”, yang artinya “mawdlû’un” (diletakan)
juga membantah pemahaman takwil yang menyesatkan tersebut.
Di sini kita katakan kepada mereka: Sesungguhnya memberlakukan takwil terhadap
suatu teks itu hanya dilakukan ketika benar-benar dibutuhkan karena tuntutan dalil akal atau
karena tuntutan dalil naqliy yang shahih (yang secara zahir berseberangan dengan teks
tersebut) sebagaimana kaedah ini telah ditetapkan oleh para ulama Ushul, mereka berkata:
“Memberlakukan metode takwil dengan tanpa didasarkan kepada alasan tersebut maka akan
menjadikan setiap teks itu sia-sia belaka, padahal teks-teks syari’at itu harus dihindarkan dari
kesia-siaan”.
Al-‘Allâmah al-Faqîh al-Muhaddits asy-Syaikh Abdullah al-Harari berkata:

 ﰲ ﻣﻘﻌﺪ ﺻﺪق ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘﺘﺪر:"وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ "ﻋﻨﺪﻩ" اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ

 ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﻋﻨﺪ" ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ، وﻗﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن أن "ﻋﻨﺪ" ﺗﺄﰐ ﻟﻐﲑ اﳊﻴّﺰ واﳌﻜﺎن،[55/]ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ
"ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب

“Adapun makna kata “’Indahu” yang disebutkan dalam redaksi hadits tersebut maka itu
untuk tujuan pemuliaan (Li at-tasyrîf), seperti pemahaman dalam firman Allah:

ﰲ ﻣﻘﻌﺪ ﺻﺪق ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘﺘﺪر

“(Bahwa orang bertaqwa) di tempatkan di tempat yang baik (menyenangkan) yaitu
ditempat yang dimuliakan oleh Allah yang maha agung (yaitu surga)”. (QS. Al Qamar:
55). Lalu para ahli bahasa (al-Laughawiyyûn) telah menetapkan bahwa kata “’inda” biasa
97

Al Ihsan Bi Tartib Shahih ibn Hibban, j. 6-8, h. 5
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digunakan bukan untuk tujuan arah dan tempat, dengan demikian kata “’inda” dalam
hadits ini untuk tujuan memuliakan bagi tempat di mana kitab tersebut berada”98.

Al-Hâfizh al-Muhaddits Waliyyuddin Abu Zur’ah Ahmad ibn Abdirrahim al ‘Iraqi (w 826
H) berkata:

"وﻗﻮﻟﻪ ـ أي اﻟﻨﱯ ـ "ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش" ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻈﺔ "ﻋﻨﺪﻩ" ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺣﻀﺮة اﻟﺸﻰء واﷲ
 ﻓﺎﻟﻌﻨﺪﻳّﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﳌﻜﺎن ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﻟﺸﺮف أي وﺿﻊ،ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﺤﻴّﺰ واﳉﻬﺔ
"ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﳏﻞ ﻣﻌﻈّﻢ ﻋﻨﺪﻩ

“Sabda nabi “Fahuwa Mawdlû’un ‘Indahu Fawq al-‘Arsy” mestilah membutuhkan kepada
takwil yang nyata dalam kata “’indahu”, karena makna zahirnya untuk mengungkapkan
tempat bagi sesuatu, padahal Allah maha suci dari bertempat dan memiliki arah. Maka
kata “’indahu” di sini bukan dalam pengertian tempat, tetapi untuk menunjukan
kemuliaan, artinya bahwa kitab tersebut diletakan di tempat yang dimuliakan oleh
Allah”99.

98
99

Sharih al Bayan Fi ar Radd ‘Ala Man Khalaf al-Qur’an, h. 62
Tharh at Tatsrib; Kitab al Qadla’ Wa ad Da’awa, j. 8, h. 84
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﴾﴾

Bab VII

﴿﴿

Pernyataan Ulama Ahlussunnah Tentang Kekufuran
Orang Yang Menetapkan Tempat Bagi Allah
Berikut ini adalah adalah pernyataan para ulama Ahlussunnah dalam menetapkan
kekufuran orang yang berkeyakinan bahwa Allah berada pada tempat dan arah, seperti
mereka yang menetapkan arah atas bagi-Nya, atau bahwa Dia berada di langit, atau berada di
atas arsy, atau mereka yang mengatakan bahwa Allah berada di semua tempat. Berikut nama
ulama Ahlussunnah dengan pernyataan mereka di dalam karyanya masing-masing yang kita
sebutkan di sini hanya sebagian kecil saja.
﴾﴾ 1

﴿﴿

Al-Imâm al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu’man ibn Tsabit al-Kufi (w 150 H), al-Imâm agung
perintis madzhab Hanafi, dalam salah satu karyanya berjudul al-Fiqh al-Absath menuliskan
bahwa orang yang berkeyakinan Allah berada di langit telah menjadi kafir, beliau menuliskan
sebagai berikut:

 وﻻ أدري اﻟﻌﺮش أﰲ، وﻛﺬا ﻣﻦ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش،" ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ أﻋﺮف رﰊ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء أو ﰲ اﻷرض ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ
"اﻟﺴﻤﺎء أو ﰲ اﻷرض
“Barangsiapa berkata: “Saya tidak tahu Tuhanku (Allah) apakah ia berada di langit atau
berada di bumi?!”, maka orang ini telah menjadi kafir. Demikian pula telah menjadi kafir
orang yang berkata: “Allah berada di atas arsy, dan saya tidak tahu apakah arsy berada di
langit atau berada di bumi?!”100.
﴾﴾ 2

﴿﴿

Pernyataan al-Imâm Abu Hanifah di atas lalu dijelaskan oleh al-Imâm asy-Syaikh al-‘Izz ibn
Abdissalam (w 660 H) dalam karyanya berjudul Hall ar-Rumûz sekaligus disepakatinya bahwa
orang yang berkata demikian itu telah menjadi kafir, adalah karena orang tersebut telah
menetapkan tempat bagi Allah. Al-Imâm al-Izz ibn Abdissalam menuliskan:

" وﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ أن ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻓﻬﻮ ُﻣ َﺸﺒﱢﻪ،" ﻷن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﻮﻫﻢ أن ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻜﺎﻧًﺎ
al-Fiqh al-Absath, h. 12 (Lihat dalam kumpulan risalah al-Imâm Abu Hanifah yang di-tahqîq oleh al-Muhaddits
Muhammad Zahid al-Kautsari)
100
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“Hal itu menjadikan dia kafir karena perkataan demikian memberikan pemahaman
bahwa Allah memiliki tempat, dan barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah memiliki
tempat maka dia adalah seorang Musyabbih (Seorang kafir yang menyerupakan Allah
dengan makhluk-Nya)”101.
﴾﴾ 3

﴿﴿

Pemahaman pernyataan al-Imâm Abu Hanifah di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh alImâm al-Izz ibn Abdissalam telah dikutip pula oleh asy-Syaikh Mulla Ali al-Qari’ (w 1014 H)
dalam karyanya Syarh al-Fiqh al-Akbar sekaligus disetujuinya. Tentang hal ini beliau
menuliskan sebagai berikut:

" ﻓﻴﺠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ،" وﻻ ﺷﻚ أن اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ أﺟ ّﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأوﺛﻘﻬﻢ
“Tidak diragukan lagi kebenaran apa yang telah dinyatakan oleh al-Izz Ibn Abdissalam
(dalam memahami maksud perkataan al-Imâm Abu Hanifah), beliau adalah ulama
terkemuka dan sangat terpercaya. Dengan demikian wajib berpegang teguh dengan apa
yang telah beliau nyatakan ini”102.

Pernyataan al-Imâm Abu Hanifah di atas seringkali disalahpahami oleh kaum Wahhabiyyah
untuk menetapkan keyakinan mereka bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Mereka berkata
bahwa al-Imâm Abu Hanifah telah sangat jelas menetapkan bahwa Allah bertempat di atas
arsy. Sandaran mereka dalam pemahaman yang tidak benar ini adalah Ibn al-Qayyim alJawziyyah; murid Ibn Taimiyah. Ibn al-Qayyim mencari-cari siapa di antara ulama Salaf yang
menetapkan akidah tasybîh untuk menguatkan akidahnya sendiri dan akidah gurunya; Ibn
Taimiyah, tapi ternyata ia tidak mendapatkan siapapun kecuali pernyataan beberapa orang
yang telah disepakati oleh para ulama Salaf sendiri sebagai orang-orang yang sesat. Lalu Ibn
al-Qayyim mendapatkan perkataan al-Imâm Abu Hanifah di atas, dan kemudian ia “pelintir”
pemahamannya agar sejalan dengan akidah tasybîh-nya, dengan demikian ia dapat
berpropaganda bahwa akidah sesatnya adalah akidah yang telah diyakini para ulama Salaf.
Silahkan anda baca kembali dari buku ini dalam pembahasan bantahan terhadap Ibn alQayyim yang telah mengklaim akidah tasybîh sebagai akidah al-Imâm Abu Hanifah.
﴾﴾ 4

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh al-Faqîh Abu Ja’far ath-Thahawi (w 321 H) dalam risalah akidahnya; al‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, yang sangat terkenal sebagai risalah akidah Ahlussunnah Wal
Jama’ah, menuliskan sebagai berikut:

101
102

Dikutip oleh asy-Syaikh Mulla Ali al-Qari dalam kitab Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 198
Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 198
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""وﻣﻦ وﺻﻒ اﷲ ﲟﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ
“Barangsiapa mensifati Allah dengan satu sifat saja dari sifat-sifat manusia maka orang
ini telah menjadi kafir”103.
﴾﴾ 5

﴿﴿

Salah seorang sufi terkemuka, al-‘Ârif Billâh al-Imâm Abu al-Qasim al-Qusyairi (w 465
H) dalam karya fenomenalnya berjudul ar-Risâlah al-Qusyairiyyah menuliskan sebagai berikut:

ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘ ُﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ
ُ :ﲰﻌﺖ أﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻐﺮﰊ ﻳﻘﻮل
ُ
:ﲰﻌﺖ اﻹﻣﺎم أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﻓﻮرك رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل
ُ "
أﺳﻠﻤﺖ اﻵن إﺳﻼﻣًﺎ
ُ
 إﱐ:ﻓﻜﺘﺒﺖ إﱃ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﲟﻜﺔ
ُ
ِﻣﺖ ﺑﻐﺪاد زال ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻠﱯ
ُ  ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪ،ﺣﺪﻳﺚ اﳉﻬﺔ
"ﺟﺪﻳﺪًا
“Aku telah mendengar al-Imâm Abu Bakr ibn Furak berkata: Aku telah mendengar Abu
Utsman al-Maghribi berkata: Dahulu aku pernah berkeyakinan sedikit tentang adanya
arah bagi Allah, namun ketika aku masuk ke kota Baghdad keyakinan itu telah hilang dari
hatiku. Lalu aku menulis surat kepada teman-temanku yang berada di Mekah, aku
katakan kepada mereka bahwa aku sekarang telah memperbaharui Islamku” 104.
﴾﴾ 6

﴿﴿

Teolog terkemuka di kalangan Ahlussunnah al-Imâm Abu al-Mu’ain Maimun ibn
Muhammad an-Nasafi al-Hanafi (w 508 H) dalam kitab Tabshirah al-Adillah menuliskan
sebagai berikut:

"
 ﻋﺼﻤﻨﺎ، ورا ﱡد اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻓﺮ،}ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء{ ـ اﻟﺬي ﻻ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﻟ َﻮ ْﺟ ٍﻪ ﻣﺎ ﺳﻮى ﻇﺎﻫﺮﻩ: أي ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
"اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ
“Allah telah menafikan keserupaan antara Dia sendiri dengan segala apapun dari
makhluk-Nya. Dengan demikian pendapat yang menetapkan adanya tempat bagi Allah
adalah pendapat yang telah menentang ayat muhkam; yaitu firman-Nya: “Laysa Kamitslihi
Syai’” (QS. asy-Syura: 11). Ayat ini sangat jelas pemaknaannya dan tidak dimungkinkan
memiliki pemahaman lain (takwil). Dan barangsiapa menentang ayat-ayat al-Qur’an maka
ia telah menjadi kafir. Semoga Allah memelihara kita dari kekufuran”105.

103 Lihat matan al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah dengan penjelasannya; Izh-hâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah Bi Syarh al‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah karya al-Hâfizh al-Habasyi, h. 124
104 ar-Risâlah al-Qusyairiyyah, h. 5
105 Tabshirah al-Adillah Fî Ushûliddîn, j. 1, h. 169

Anda Berminat dengan buku ini? Hubungi email: aboufaateh@yahoo.com

83
Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat &Tanpa Arah

﴾﴾ 7

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi (w 970 H) dalam karyanya
berjudul al-Bahr ar-Râ-iq Syarh Kanz ad-Daqâ-iq berkata:

 ﻓﺈن ﻗﺼﺪ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻇﺎﻫﺮ اﻷﺧﺒﺎر ﻻ، اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء: ﻓﺈن ﻗﺎل،"وﻳﻜﻔﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﳌﻜﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
" وإن أراد اﳌﻜﺎن ﻛﻔﺮ،ﻳﻜﻔﺮ
“Seseorang menjadi kafir karena berkeyakinan adanya tempat bagi Allah. Adapun jika ia
berkata “Allâh Fi as-Samâ’” untuk tujuan meriwayatkan apa yang secara zhahir terdapat
dalam beberapa hadits maka ia tidak kafir. Namun bila ia berkata demikian untuk tujuan
menetapkan tempat bagi Allah maka ia telah menjadi kafir” 106.
﴾﴾ 8

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Mishri asy-Syafi’i alAsy’ari (w 974 H) yang lebih dikenal dengan nama Ibn Hajar al-Haitami dalam karyanya
berjudul al-Minhâj al-Qawîm ‘Alâ al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah menuliskan sebagai berikut:

" واﻋﻠﻢ أن اﻟ َﻘﺮَاﰲ وﻏﲑﻩ ﺣﻜﻮا ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﺎﻟﻚ وأﲪﺪ وأﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻘﻮل ﺑﻜﻔﺮ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ
" وﻫﻢ ﺣﻘﻴﻘﻮن ﺑﺬﻟﻚ،ﺑﺎﳉﻬﺔ واﻟﺘﺠﺴﻴﻢ
“Ketahuilah bahwa al-Qarafi dan lainnya telah meriwayatkan dari al-Imâm asy-Syafi’i, alImâm Malik, al-Imâm Ahmad dan al-Imâm Abu Hanifah bahwa mereka semua sepakat
mengatakan bahwa seorang yang menetapkan arah bagi Allah dan mengatakan bahwa
Allah adalah benda maka orang tersebut telah menjadi kafir. Mereka semua (para Imam
madzhab) tersebut telah benar-benar menyatakan demikian”107.
﴾﴾ 9

﴿﴿

Dalam kitab Syarh al-Fiqh al-Akbar yang telah disebutkan di atas, asy-Syaikh Ali Mulla alQari menuliskan sebagai berikut:

" ﻓﻤﻦ أﻇﻠﻢ ﳑﻦ ﻛﺬب ﻋﻠﻰ اﷲ أو ادﻋﻰ ادﻋﺎءً ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻣﺸﺘﻤﻼً ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﳌﻜﺎن واﳍﻴﺌﺔ واﳉﻬﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
" ﻓﻴﺼﲑ ﻛﺎﻓﺮًا ﻻ ﳏﺎﻟﺔ،وﺛﺒﻮت ﻣﺴﺎﻓﺔ وأﻣﺜﺎل ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ
“Maka barangsiapa yang berbuat zhalim dengan melakukan kedustaan kepada Allah dan
mengaku dengan pengakuan-pengakuan yang berisikan penetapan tempat bagi-Nya, atau
menetapkan bentuk, atau menetapkan arah; seperti arah depan atau lainnnaya, atau
106
107

al-Bahr ar-Râ-iq, j. 5, h. 129
al-Minhâj al-Qawîm ‘Alâ al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah, h. 224
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menetapkan jarak, atau semisal ini semua, maka orang tersebut secara pasti telah menjadi
kafir”108.

Masih dalam kitab yang sama, asy-Syaikh Ali Mulla al-Qari juga menuliskan sebagai
berikut:

 ﺑﺄﻧﻪ: وﻛﺬا ﻣﻦ ﻗﺎل،"ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺪ أن اﷲ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻷﺷﻴﺎء ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ وإن ﻋُ ّﺪ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺪﻋﺔ
" ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﳝﺎن،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﺴﻢ وﻟﻪ ﻣﻜﺎن وﳝّﺮ ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎن وﳓﻮ ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﺮ
“Barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu sebelum
kejadiannya maka orang ini benar-benar telah menjadi kafir, sekalipun orang yang
berkata semacam ini dianggap ahli bid’ah saja. Demikian pula orang yang berkata bahwa
Allah adalah benda yang memiliki tempat, atau bahwa Allah terikat oleh waktu, atau
semacam itu, maka orang ini telah menjadi kafir, karena tidak benar keyakinan iman yang ada pada dirinya-”109.

Dalam kitab karya beliau lainnya berjudul Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh,
Syaikh Ali Mulla al-Qari’ menuliskan sebagai berikut:

 إﻧﻪ ﻗﻮل: وﻗﺎل،" ﺑﻞ ﻗﺎل ﲨﻊ ﻣﻨﻬﻢ ـ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ـ وﻣﻦ اﳋﻠﻒ إن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﳉﻬﺔ ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
"ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻷﺷﻌﺮي واﻟﺒﺎﻗﻼﱐ
“Bahkan mereka semua (ulama Salaf) dan ulama Khalaf telah menyatakan bahwa orang
yang menetapkan adanya arah bagi Allah maka orang ini telah menjadi kafir,
sebagaimana hal ini telah dinyatakan oleh al-Iraqi. Beliau (al-Iraqi) berkata: Klaim kafir
terhadap orang yang telah menetapkan arah bagi Allah tersebut adalah pernyataan alImâm Abu Hanifah, al-Imâm Malik, al-Imâm asy-Syafi’i, al-Imâm al-Asy’ari dan al-Imâm alBaqillani”110.

﴾﴾ 10

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Kamaluddin al-Bayyadli al-Hanafi (w 1098 H) dalam karyanya
berjudul Isyârât al-Marâm Min ‘Ibârât al-Imâm, sebuah kitab akidah dalam menjelaskan
perkataan-perkataan al-Imâm Abu Hanifah, menuliskan sebagai berikut:

Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 215
Ibid, h. 271-272
110 Mirqât al-Mafâtîh, j. 3, h. 300
108
109
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 ﻻ أﻋﺮف رﰊ أﰲ اﻟﺴﻤﺎء أم ﰲ اﻷرض ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ( ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺎﺋﻼً ﺑﺎﺧﺘﺼﺎص:"ﻓﻘﺎل ـ أي أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ـ )ﻓﻤﻦ ﻗﺎل
 ﻓﻬﻮ ﻗﻮل ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﰲ،اﻟﺒﺎرىء ﲜﻬﺔ وﺣﻴّﺰ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﳉﻬﺔ واﳊﻴﺰ ﻓﺈﻧﻪ ﳏﺘﺎج ﳏﺪَث ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) ﻛﺬا ﻣﻦ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش وﻻ أدري اﻟﻌﺮش أﰲ اﻟﺴﻤﺎء أم ﰲ اﻷرض( ﻻﺳﺘﻠﺰاﻣﻪ اﻟﻘﻮل
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﳉﻬﺔ واﳊﻴﺰ واﻟﻨﻘﺺ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻜﻮن ﰲ اﻷرض وﻧﻔﻲ اﻟﻌﻠ ّﻮ ﻋﻨﻪ
 أن اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﳉﺴﻤﻴﺔ واﳉﻬﺔ: اﻷوﱃ: وﻓﻴﻪ اﺷﺎرات.
ﻣُﻨﻜِﺮ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮى اﻷﺷﻴﺎء
 وإﻟﻴﻪ أﺷﺎر، إﻛﻔﺎر ﻣﻦ أﻃﻠﻖ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺘﺤﻴﺰ: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وإﻟﻴﻪ أﺷﺎر ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ.ﻓﻠﺰﻣﻬﻢ اﻟﻜﻔﺮ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ
 ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺪ أن اﷲ ﺟﺴﻢ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻋﺎرف: ﻓﻘﺎل ﰲ اﻟﻨﻮادر، واﺧﺘﺎرﻩ اﻹﻣﺎم اﻷﺷﻌﺮي،ﺑﺎﳊﻜﻢ اﳌﺬﻛﻮر ﳌﻦ أﻃﻠﻘﻪ
" ﻛﻤﺎ ﰲ ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ﻷﰊ ﻗﺎﺳﻢ اﻷﻧﺼﺎري،ﺑﺮﺑﻪ وإﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ
“Beliau (al-Imâm Abu Hanifah) berkata: “Barangsiapa berkata: Saya tidak tahu apakah
Allah berada di langit atau berada di bumi maka orang ini telah menjadi kafir”. Hal ini
karena orang yang berkata demikian telah menetapkan tempat dan arah bagi Allah. Dan
setiap sesuatu yang memiliki tempat dan arah maka secara pasti ia adalah sesuatu yang
baharu (yang membutuhkan kepada yang menjadikannya pada tempat dan arah
tersebut). Pernyataan semacam itu jelas merupakan cacian bagi Allah.
Beliau (al-Imâm Abu Hanifah) berkata: “Demikian pula menjadi kafir orang yang
berkata: “Allah berada di atas arsy, namun saya tidak tahu arsy, apakah berada di langit
atau berada di bumi”. Hal ini karena orang tersebut telah menetapkan adanya tempat
bagi Allah, menetapkan arah, juga menetapkan sesuatu yang nyata sebagai kekurangan
bagi Allah, terlebih orang yang mengatakan bahwa Allah berada di arah atas, atau
menfikan keagungan-Nya, atau menafikan Dzat Allah yang suci dari arah dan tempat,
atau mengatakan bahwa Allah menyerupai makhluk-Nya. Dalam hal ini terdapat
beberapa poin penting:
Pertama: Orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah bentuk yang memiliki arah
maka orang ini sama saja dengan mengingkari segala sesuatu yang ada kecuali segala
sesuatu tersebut dapat diisyarat (dengan arah) secara indrawi. Dengan demikian orang
ini sama saja dengan mengingkari Dzat Allah yang maha suci dari menyerupai makhlukNya. Oleh karena itu orang semacam ini secara pasti adalah seorang yang telah kafir.
Inilah yang diisyaratkan oleh al-Imâm Abu Hanifah dalam perkataannya di atas.
Kedua: Pengkafiran terhadap orang yang menetapkan adanya keserupaan dan tempat
bagi Allah. Inilah yang diisyaratkan oleh al-Imâm Abu Hanifah dalam perkataannya di
atas, dan ini berlaku umum. (Artimya yang menetapkan keserupaan dan tempat apapun
bagi Allah maka ia telah menjadi kafir). Dan ini pula yang telah dipilih oleh al-Imâm alAsy’ari, sebagaimana dalam kitab an-Nawâzdir beliau (al-Imâm al-Asy’ari) berkata:
“Barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah benda maka orang ini tidak mengenal Tuhannya
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dan ia telah kafir kepada-Nya”. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam kitab Syarh alIrsyâd karya Abu al-Qasim al-Anshari”111.
﴾﴾ 11

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Abdul Ghani an-Nabulsi al-Hanafi (w 1143 H) dalam karyanya
berjudul al-Fath ar-Rabbâny Wa al-Faydl ar-Rahmâny menuliskan sebagai berikut:

، واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ: وﻫﻲ،" وأﻣﺎ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻔﺮ ﻓﻬﻲ ﲝﺴﺐ اﻟﺸﺮع ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﺗﺮﺟﻊ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻜﻔﺮ إﻟﻴﻬﺎ
 ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻬﻮ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ: وأﻣﺎ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ،واﻟﺘﻜﺬﻳﺐ
، وأن ﻟﻪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻼﻧﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻔﻼﻧﻴﺔ، أو ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻟﻪ ﻳﺪَﻳﻦ ﲟﻌﲎ اﳉﺎرﺣﺘﲔ،ﺟﺴ ٌﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش
 أو، أو أﻧﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ، أو ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ، أو أﻧﻪ ﰲ ا ﻟﺴﻤﺎء،أو أﻧﻪ ﻧﻮر ﻳﺘﺼﻮرﻩ اﻟﻌﻘﻞ
، أو ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء، أو أ ﱠن ﻟﻪ اﳊﻠﻮل ﰲ ﺷﻰء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء، أو أﻧﻪ ﻣﻸ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض،ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ
 وﲨﻴﻊ ذﻟﻚ. أو ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻨﻬﺎ، أو أن اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻨﺤﻠﱠﺔٌ ﻣﻨﻪ، أو ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء،أو أﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺸﻰء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
" وﺳﺒﺒﻪ اﳉﻬﻞ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ،ﻛﻔﺮ ﺻﺮﻳﺢ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ
“Kufur dalam tinjauan syari’at terbagi kepada tiga bagian. Segala macam bentuk
kekufuran kembali kepada tiga macam kufur ini, yaitu at-Tasybîh (menyerupakan Allah
dengan makhluk-Nya), at-Ta’thil (menafikan Allah atau sifat-sifat-Nya), dan at-Takdzib
(mendustakan). Adapun at-Tasybîh adalah keyakinan bahwa Allah menyerupai makhlukNya, seperti mereka yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda yang duduk di atas
arsy, atau yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki dua tangan dalam pengertian anggota
badan, atau bahwa Allah berbentuk seperti si fulan atau memiliki sifat seperti sifat-sifat si
fulan, atau bahwa Allah adalah sinar yang dapat dibayangkan dalam akal, atau bahwa
Allah berada di langit, atau barada pada semua arah yang enam atau pada suatu tempat
atau arah tertentu dari arah-arah tersebut, atau bahwa Allah berada pada semua tempat,
atau bahwa Dia memenuhi langit dan bumi, atau bahwa Allah berada di dalam suatu
benda atau dalam seluruh benda, atau berkeyakinan bahwa Allah menyatau dengan suatu
benda atau semua benda, atau berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang terpisah dari Allah,
semua keyakinan semacam ini adalah keyakinan kufur. Penyebab utamanya adalah
karena kebodohan terhadap kewajiban yang telah dibebankan oleh syari’at atasnya” 112.
﴾﴾ 12

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Muhammad ibn Illaisy al-Maliki (w 1299 H) dalam menjelaskan
perkara-perkara yang dapat menjatuhkan seseorang di dalam kekufuran dalam kitab Minah alJalîl Syarh Mukhtashar al-Khalîl menuliskan sebagai berikut:
111
112

Isyârât al-Marâm, h. 200
al-Fath ar-Rabbâny, h. 124
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" ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺣﺪوﺛﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﶈﺪِث،"وﻛﺎﻋﺘﻘﺎد ﺟﺴﻤﻴﺔ اﷲ وﲢﻴّﺰﻩ
“Contohnya seperti orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda atau
berkayakinan bahwa Allah berada pada arah. Karena pernyataan semacam ini sama saja
dengan menetapkan kebaharuan bagi Allah, dan menjadikan-Nya membutuhkan kepada
yang menjadikan-Nya dalam kebaharuan tersebut”113.
﴾﴾ 13

﴿﴿

Al-‘Allâmah al-Muhaddits al-Faqîh asy-Syaikh Abul Mahasin Muhammad al-Qawuqji
ath-Tharabulsi al-Hanafi (w 1305 H) dalam risalah akidah berjudul al-I’timâd Fî al-I’tiqâd
menuliskan sebagai berikut:

" ِف اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻫﻮ أم ﰲ اﻷرض ﻛﻔَﺮ ـ ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻞ أﺣﺪُﳘﺎ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧًﺎـ
ُ " وﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ أﻋﺮ
“Barangsiapa berkata: “Saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau berada di
bumi”; maka orang ini telah menjadi kafir. (Ini karena ia telah menetapkan tempat bagi
Allah pada salah satu dari keduanya)”114.
﴾﴾ 14

﴿﴿

Dalam kitab al-Fatâwâ al-Hindiyyah, sebuah kitab yang memuat berbagai fatwa dari
para ulama Ahlussunnah terkemuka di daratan India, tertulis sebagai berikut:

 اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺈن ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻷﺧﺒﺎر: وﻟﻮ ﻗﺎل."ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﳌﻜﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
"ﻻ ﻳﻜﻔﺮ وإن أراد ﺑﻪ اﳌﻜﺎن ﻳﻜﻔﺮ
“Seseorang menjadi kafir karena menetapkan tempat bagi Allah. Jika ia berkata Allâh Fi
as-Samâ’ untuk tujuan meriwayatkan lafazh-Zhahir dari beberapa berita (hadits) yang
datang maka ia tidak menjadi kafir. Namun bila ia berkata demikian untuk tujuan
menetapkan bahwa Allah berada di langit maka orang ini menjadi kafir” 115.
﴾﴾ 15

﴿﴿

Asy-Syaikh Mahmud ibn Muhammad ibn Ahmad Khaththab as-Subki al-Mishri (w 1352
H) dalam kitab karyanya berjudul Ithâf al-Kâ-inât Bi Bayân Madzhab as-Salaf Wa al-Khalaf Fi alMutasyâbihât, menuliskan sebagai berikut:

Minah al-Jalîl, j. 9, h. 206
al-I’timâd Fî al-I’tiqâd, h. 5
115 al-Fatâwâ al-Hindiyyah, j. 2, h. 259
113
114
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"ﺳﺄﻟﲏ ﺑﻌﺾ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ ﰲ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت
 ﻣﺎ ﻗﻮل اﻟﺴﺎدة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻔﻈﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻪ ﺟﻬﺔ وأﻧﻪ:واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﲟﺎ ﻧﺼﻪ
ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﰲ ﻣﻜﺎن ﳐﺼﻮص وﻳﻘﻮل ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺴﻠﻒ وﳛﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺘﻘﺪوا ﻫﺬا
 وﻗﻮﻟﻪ،{اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى: ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﺮًا ﻣﺴﺘﺪﻻً ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: وﻳﻘﻮل ﳍﻢ،اﻻﻋﺘﻘﺎد

ً أﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺻﺤﻴﺢ أم ﺑﺎﻃﻞ؟ وﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻼ،[16/}ءأﻣﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﺂء{ ]ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ:ﻋﺰ وﺟﻞ
أﻳﻜﻔﺮ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدﻩ اﳌﺬﻛﻮر وﻳﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻼة وﺻﻴﺎم وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺗﺒﲔ
، وإن ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮب ﻻ ﻳﻐﺴﻞ وﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﺪﻓﻦ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ،ﻣﻨﻪ زوﺟﻪ
 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻬﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ: ﻓﻘﻠﺖ،وﻫﻞ ﻣﻦ ﺻﺪّﻗﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﺮًا ﻣﺜﻠﻪ؟ ﻓﺄﺟﺒﺖ ﺑﻌﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 وﻋﻠﻰ ءاﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ، واﻟﺼﻼة واﻟ ﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أوﰐ اﳊﻜﻤﺔ وﻓﺼﻞ اﳋﻄﺎب،اﳊﻤﺪ ﷲ اﳍﺎدي إﱃ اﻟﺼﻮاب
 ﻓﺎﳊﻜﻢ أن ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻞ وﻣﻌﺘ ِﻘﺪُﻩ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺈﲨﺎع ﻣﻦ: أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪاﻫﻢ اﷲ ورزﻗﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد
 واﻟﻨﻘﻠﻲ ﻗﻮﻟﻪ، واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗِﺪَم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮادث،ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ
( ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣ ّﻞ ﰲ ﻣﻜﺎن11/}ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء وﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﲑ{ )ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى:ﺗﻌﺎﱃ
،أو اﺗﺼﻞ ﺑﻪ أو ﺑﺸﻰء ﻣﻦ اﳊﻮادث ﻛﺎﻟﻌﺮش أو اﻟﻜﺮﺳﻲ أو اﻟﺴﻤﺎء أو اﻷرض أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻗﻄﻌًﺎ
 وإذا ﻣﺎت، ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻮب ﻓﻮرًا، وﺗﺒﲔ ﻣﻨﻪ زوﺟﻪ،وﻳﺒﻄﻞ ﲨﻴﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻼة وﺻﻴﺎم وﺣﺞ وﻏﲑ ذﻟﻚ
 وﻣﺜﻠﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻐﺴﻞ وﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﺪﻓﻦ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ
 وأﻣﺎ ﲪﻠﻪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺘﻘﺪوا.ﻣﻦ ﺻﺪﱠﻗﻪ ﰲ اﻋﺘﻘﺎدﻩ أﻋﺎذﻧﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
"
: وﻗﻮﻟﻪ ﳍﻢ،ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد اﳌﻜﻔﺮ

“Telah berkata kepadaku sebagian orang yang menginginkan penjelasan tentang
dasar-dasar akidah agama dan ingin berpijak di atas pijakan para ulama Salaf dan ulama
Khalaf dalam memahami teks-teks Mutasyâbihât, mereka berkata: Bagaimana pendapat
para ulama terkemuka tentang hukum orang yang berkeyakinan bahwa Allah berada
pada arah, atau bahwa Dia duduk satu tempat tertentu di atas arsy, lalu ia berkata: Ini
adalah akidah salaf, kita harus berpegang teguh dengan keyakinan ini. Ia juga berkata:
Barangsiapa tidak berkeyakinan Allah di atas arsy maka ia telah menjadi kafir. Ia
mengambil dalil untuk itu dengan firman Allah: “ar-Rahmân ‘Alâ al-‘Arsy Istawâ” (QS.
Thaha: 5) dan firman-Nya: “A-amintum Man Fî as-Samâ’ (QS. al-Mulk: 16). Orang yang
berkeyakinan semacam ini benar atau batil? Dan jika keyakinannya tersebut batil, apakah
seluruh amalannya juga batil, seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya dari segala
amalan-amalan keagamaannya? Apakah pula menjadi tertalak pasangannya (suami atau
istrinya)? Apakah jika ia mati dalam keyakinannya ini dan tidak bertaubat dari padanya, ia
tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum
muslimin? Kemudian seorang yang membenarkan keyakinan orang semacam itu, apakah
ia juga telah menjadi kafir?
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Jawaban yang aku tuliskan adalah sebagai berikut: Bismillâh ar-Rahmân ar-Rahîm.
Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah,
keluarga dan para sahabatnya. Keyakinan semacam ini adalah keyakinan batil, dan
hukum orang yang berkeyakinan demikian adalah kafir, sebagaimana hal ini telah
menjadi Ijma’ (konsensus) ulama terkemuka. Dalil akal di atas itu adalah bahwa Allah
maha Qadim; tidak memiliki permulaan, ada sebelum segala makhluk, dan bahwa Allah
tidak menyerupai segala makhluk yang baharu tersebut (Mukhâlafah Li al-Hawâdits). Dan
dalil tekstual di atas itu adalah firman Allah: “Laysa Kamitaslihi Syai’” (QS. asy-Syura: 11).
Dengan demikian orang yang berkayakinan bahwa Allah berada pada suatu tempat, atau
menempel dengannya, atau menempel dengan sesuatu dari makhluk-Nya seperti arsy, alkursy, langit, bumi dan lainnya maka orang semacam ini secara pasti telah menjadi kafir.
Dan seluruh amalannya menjadi sia-sia, baik dari shalat, puasa, haji dan lainnya.
Demikian pula pasangannya (suami atau istrinya) menjadi tertalak. Ia wajib segera
bertaubat dengan masuk Islam kembali (dan melepaskan keyakinannnya tersebut). Jika ia
mati dalam keyakinannya ini maka ia tidak boleh dimandikan, tidak dishalatkan, dan
tidak dimakamkan dipemakaman orang-orang Islam. Demikian pula menjadi kafir dalam
hal ini orang yang membenarkan keyakinan batil tersebut, semoga Allah memelihara kita
dari pada itu semua. Adapun pernyataannya bahwa setiap orang wajib berkeyakinan
semacam ini, dan bahwa siapapun yang tidak berkeyakinan demikian adalah sebagai
seorang kafir maka itu adalah kedustaan belaka, dan sesungguhnya justru penyataannya
yang merupakan kekufuran”116.
﴾﴾ 16

﴿﴿

Al-Muhaddits al-‘Allâmah asy-Syaikh Muhammad Zahid al-Kautsari (w 1371 H), Wakil
perkumpulan para ulama Islam pada masa Khilafah Utsmaniyyah Turki menuliskan:

" إن اﻟﻘﻮل ﺑﺈﺛﺒﺎت اﳉﻬﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻔﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻫﺪاة اﻷﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻧَﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ "ﺷﺮح
"اﳌﺸﻜﺎة" ﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺎري
“Perkataan yang menetapkan bahwa Allah berada pada tempat dan arah adalah
kakufuran. Ini sebagaimana dinyatakan oleh para Imam madzhab yang empat, seperti
yang telah disebutkan oleh al-Iraqi -dari para Imam madzhab tersebut- dalam kitab Syarh
al-Misykât yang telah ditulis oleh asy-Syaikh Ali Mulla al-Qari”117.
﴾﴾ 17

﴿﴿

al-Muhaddits al-Faqîh al-Imâm al-‘Allâmah asy-Syaikh Abdullah al-Harari yang dikenal
dengan sebutan al-Habasyi dalam banyak karyanya menuliskan bahwa orang yang
116
117

Ithâf al-Kâ’inât, h. 3-4
Maqâlât al-Kautsari, h. 321
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berkeyakinan Allah berada pada tempat dan arah maka ia telah menjadi kafir, di antaranya
beliau sebutkan dalam karyanya berjudul ash-Shirâth al-Mustaqîm sebagai berikut:

"إ ّن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن أو ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ" اﻟﺘﻜﻔﲑ إذا ﻛﺎن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أ ﱠن:"وﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل
ٌ أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰ ٍء وﻋﺎﱂ،ﺣﺎل ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
ﻣﻨﺒﺚ أو ﱞ
اﷲ ﺑﺬاﺗﻪ ﱞ
"
.ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ
“Hukum orang yang berkata: “Allâh Fi Kulli Makân” atau berkata “Allâh Fi Jami’ alAmâkin” (Allah berada pada semua tempat) adalah dikafirkan; jika ia memahami dari
ungkapannya tersebut bahwa Dzat Allah menyebar atau menyatu pada seluruh tempat.
Adapun jika ia memahami dari ungkapannya tersebut bahwa Allah menguasai segala
sesuatu dan mengetahui segala sesuatu maka orag ini tidak dikafirkan. Pemahaman yang
terakhir ini adalah makna yang dimaksud oleh kebanyakan orang yang mengatakan dua
ungkapan demikian. Namun begitu, walau bagaimanapun dan dalam keadaan apapun
kedua ungkapan semacam ini harus dicegah”118.

Dalam kitab yang sama, al-Imâm al-Hâfizh asy-Syaikh Abdullah juga menuliskan sebagai
berikut:

، أو ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﷲ ﺷﻰءٌ ﻛﺎﳍﻮاء أو ﻛﺎﻟﻨﻮر ﳝﻸ ﻣﻜﺎﻧًﺎ أو ﻏﺮﻓﺔ أو ﻣﺴﺠﺪًا،" وﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺘﺤﻴﱡﺰ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل )اﷲ.
 وﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﻌﺮاج وﺻﻮل اﻟﺮﺳﻮل إﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﻨﺘﻬﻲ وﺟﻮد اﷲ.اﳊﻠﻮل
َ ﻳﺴﻜﻦ ﻗﻠﻮب أوﻟﻴﺎﺋﻪ( إن ﻛﺎن ﻳﻔﻬﻢ
 إﳕﺎ اﻟﻘﺼ ُﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮاج ﻫﻮ ﺗﺸﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻃﻼﻋﻪ،ﺗﻌﺎﱃ إﻟﻴﻪ وﻳﻜﻔﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺪ ذﻟﻚ
 وﺗﻌﻈﻴ ُﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ورؤﻳﺘُﻪ ﻟﻠﺬات اﳌﻘﺪس ﺑﻔﺆادﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬات ﰲ،ّﻋﻠﻰ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻠﻮي
"ﻣﻜﺎ ٍن
“Orang yang berkeyakinan Allah berada pada tempat maka orang ini telah menjadi
kafir. Demikian pula menjadi kafir orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah benda
seperti udara, atau seperti sinar yang menempati suatu tempat, atau menempati ruangan,
atau menempati masjid. Adapaun bahwa kita menamakan masjid-masjid dengan
“Baitullâh” (rumah Allah) bukan berarti Allah bertempat di dalamnya, akan tetapi dalam
pengertian bahwa masjid-masjid tersebut adalah tempat menyembah (beribadah) kapada
Allah.
Demikian pula menjadi kafir orang yang berkata: “Allâh Yaskun Qulûb Awliyâ-ih”
(Allah bertempat di dalam hati para wali-Nya) jika ia berpaham hulûl. Adapun maksud
dari Mi’raj bukan untuk tujuan Rasulullah sampai ke tempat di mana Allah berada
padanya. Orang yang berkeyakinan semacam ini maka ia telah menjadi kafir.
118

ash-Shirât al-Mustaqîm, h. 26
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Sesungguhnya tujuan Mi’raj adalah untuk memuliakan Rasulullah dengan diperlihatkan
kepadanya akan keajaiban-keajaiban yang ada di alam atas, dan untuk tujuan
mengagungkan derajat Rasulullah dengan diperlihatkan kepadanya akan Dzat Allah yang
maha suci dengan hatinya dari tanpa adanya Dzat Allah tersebut pada tempat” 119.

119

Ibid.
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﴾﴾

Bab VIII

﴿﴿

Ketetapan Ulama Empat Madzhab Dan Lainnya
Di Kalangan Ahlussunnah Dalam Menyatakan
“Allah Ada Tanpa Tempat Dan Tanpa Arah”
﴾﴾ 1

﴿﴿

Seorang sahabat Rasulullah yang sangat agung, al-Khalîfah ar-Râsyid, al-Imâm Ali ibn Abi
Thalib (w 40 H) berkata:

" َوُﻫ َﻮ اﻵ َن َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ) َﻋﻠَْﻴﻪ( َﻛﺎ َن،" َﻛﺎ َن )اﷲُ( َوﻻَ َﻣ َﻜﺎ َن
“Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia Allah sekarang (setelah
menciptakan tempat) tetap sebagaimana pada sifat-Nya yang Azaliy; ada tanpa
tempat”120.

Beliau juga berkata:

﴾﴾ 2

﴿﴿

"ش إﻇْ َﻬﺎرًا ﻟُِﻘ ْﺪ َرﺗ ِﻪ ﻻَ َﻣ َﻜﺎﻧًﺎ ﻟِ َﺬاﺗِِﻪ
َ ﺎﱃ َﺧﻠَ َﻖ اﻟْ َﻌ ْﺮ
َ "إ ّن اﷲَ ﺗَـ َﻌ
“Sesungguhnya Allah menciptakan arsy (makhluk Allah yang paling besar bentuknya)
untuk menampakan kekuasaan-Nya bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat-Nya”121.

Juga berkata:

﴾﴾ 3

﴿﴿

"ﺻﻐِْﻴـﺮًا ْأو َﻛﺒِْﻴـﺮًا( ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺟ ِﻬ َﻞ اﳋَْﺎﻟِ َﻖ اﻟْ َﻤ ْﻌﺒُـ ْﻮَد
َ " َﻣ ْﻦ َز َﻋ َﻢ أ ّن إﳍََﻨَﺎ َْﳏ ُﺪ ْوٌد )اﻟْ َﻤ ْﺤ ُﺪ ْوُد ُﻫ َﻮ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ َﺣ ْﺠ ٌﻢ
“Barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan kita (Allah) memiliki bentuk dan ukuran maka
ia tidak mengetahui Tuhan yang wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)”122.
﴾﴾ 4

﴿﴿

Abu Manshur al-Baghdadi, al-Farq Bayn al Firaq, h. 333
Ibid.
122 Abu Nu’aim, Hilyah al-Awliyâ’, j. 1, h. 73 dalam benyebutan biografi Ali ibn Abi Thalib.
120
121
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Seorang tabi’in yang agung, al-Imâm as-Sajjâd Zainal ‘Abidin; Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi
Thalib (w 94 H) berkata:

"ﻚ َﻣ َﻜﺎ ٌن
َ ْﺖ اﷲُ اﻟّ ِﺬ ْي ﻻَ َْﳛﻮﻳ
َ ْ"أﻧ
“Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat” 123.

Al-Imâm Zainal ‘Abidin berkata:

﴾﴾ 5

﴿﴿
"ﺖ اﷲُ اﻟّ ِﺬ ْي ﻻَ ﲢَُ ﱡﺪ ﻓَـﺘَ ُﻜ ْﻮ َن ﳏَْ ُﺪ ْودًا
َ ْ"أﻧ

“Engkau wahai Allah yang tidak dibatasi hingga engkau memiliki bentuk (artinya Allah
maha suci dari segala bentuk dan ukuran)”124.
﴾﴾ 6

﴿﴿

Al-Imâm Ja’far as-Shadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn ibn Zainal Abidin Ali ibn al-Husain (w
148 H) berkata:

 َوﻟَْﻮ،ً إ ْذ ﻟَْﻮ َﻛﺎ َن َﻋﻠَﻰ َﺷﻰ ٍء ﻟَ َﻜﺎ َن َْﳏ ُﻤ ْﻮﻻ. ْأو َﻋﻠَﻰ َﺷﻰ ٍء ﻓَـ َﻘ ْﺪ أ ْﺷَﺮَك، ْأو ِﻣ ْﻦ َﺷﻰ ٍء،" َﻣ ْﻦ َز َﻋ َﻢ أ ّن اﷲَ ِﰲ َﺷﻰ ٍء
"( َوﻟَْﻮ َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ َﺷﻰ ٍء ﻟَ َﻜﺎ َن ﳏ َﺪﺛًﺎ )أي ﳐَْﻠُ ْﻮﻗًﺎ،ﺼ ْﻮرًا
ُ َﻛﺎ َن ِﰲ َﺷﻰ ٍء ﻟَ َﻜﺎ َن َْﳏ
“Barangsiapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau
di atas sesuatu maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas
sesuatu maka berarti Dia diangkat, dan bila berada di dalam sesuatu berarti Dia terbatas,
dan bila Dia dari sesuatu maka berarti Dia baharu (makhluk)”125.
﴾﴾ 7

﴿﴿

Al-Imâm al-Mujtahid Abu Hanifah an-Nu’man ibn Tsabit (w 150 H), salah seorang ulama
Salaf terkemuka perintis madzhab Hanafi, berkata:

ُ َوﻻَ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ﺑَﻴﻨَﻪ،ﲔ ُرُؤْو ِﺳ ِﻬ ْﻢ ﺑِﻼَ ﺗَ ْﺸﺒِْﻴ ٍﻪ َوﻻَ َﻛ ﱢﻤﻴّﺔ
ُِ  وﻳـََﺮاﻩُ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨُـ ْﻮ َن َوُﻫ ْﻢ ِﰲ اﳉَْﻨّ ِﺔ ﺑِﺄ ْﻋ،اﻵﺧَﺮة
ِ ﺎﱃ ﻳـَُﺮى ِﰲ
َ َواﷲ ﺗَـ َﻌ
ﲔ َﺧ ْﻠ ِﻘ ِﻪ َﻣ َﺴﺎﻓَﺔ
َ ْ ََوﺑـ
“Allah di akhirat kelak akan dilihat. Orang-orang mukmin akan melihat-Nya ketika
mereka di surga dengan mata kepala mereka masing-masing dengan tanpa adanya
Muhammad Murtadla az-Zabidi, Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn, j. 4, h. 380
Ibid.
125 al-Qusyairi, ar-Risâlah al-Qusyairiyyah, h. 6. Al-Imâm Ja’far ash Shadiq adalah Imam terkemuka dalam fiqih,
ilmu, dan keutamaan. Lihat ats Tsiqat, Ibn Hibban, j. 6, h. 131
123
124
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keserupaan bagi-Nya, bukan sebagai bentuk yang berukuran, dan tidak ada jarak antara
mereka dengan Allah (artinya bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar
surga, tidak di atas, bawah, belakang, depan, samping kanan ataupun samping kiri)” 126.
﴾﴾ 8

Beliau juga berkata dalam kitabnya al-Washiyyah:

﴿﴿

"ﻒ َوﻻَ ﺗَ ْﺸﺒِْﻴ ٍﻪ َوﻻَ ِﺟ َﻬ ٍﺔ َﺣ ﱞﻖ
ٍ ﺎﱃ ﻷ ْﻫ ِﻞ اﳉَْﻨّ ِﺔ ﺑِﻼ َﻛْﻴ
َ " َوﻟَِﻘﺎءُ اﷲِ ﺗَـ َﻌ
“Penduduk surga kelak akan melihat Allah dengan tanpa adanya keserupaan dan tanpa
adanya arah bagi-Nya. Dan ini adalah suatu yang haq”127.

Juga berkata:

﴾﴾ 9

﴿﴿

ﺎﱃ َوﻻَ َﻣ َﻜﺎ َن ﻗَـْﺒ َﻞ أ ْن
َ َﺎل ﻟَﻪُ َﻛﺎ َن اﷲُ ﺗَـﻌ
ُ  ﻳـُ َﻘ: ﺎل ـ أ ْي أﺑـُ ْﻮ َﺣﻨِْﻴـ َﻔﺔَ ـ
َ ﺎﱃ؟ ﻓَـ َﻘ
َ ﺖ ﻟَْﻮ ﻗِْﻴ َﻞ أﻳْ َﻦ اﷲُ ﺗَـ َﻌ
َ ْ أََرأَﻳ:ﺖ
ُ "ﻗُـ ْﻠ
" َوُﻫ َﻮ َﺧﺎﻟِ ُﻖ ُﻛ ﱢﻞ َﺷﻰ ٍء،ٌﺎﱃ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ أَﻳْ َﻦ َوﻻَ َﺧْﻠ ٌﻖ َوﻻَ َﺷﻰء
َ  َوَﻛﺎ َن اﷲُ ﺗَـ َﻌ،ﳜَْﻠُ َﻖ اﳋَْْﻠ َﻖ
“Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah ada tanpa
permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada tanpa permulaan
sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu apapun. Dan Dia adalah Pencipta
segala sesuatu”128.

Juga berkata:

﴾﴾ 10

﴿﴿

ﻆ
ُ ِ َوُﻫ َﻮ َﺣﺎﻓ،ﺎﱃ َﻋﻠَﻰ اﻟ َﻌ ْﺮ ِش ا ْﺳﺘَـ َﻮى ِﻣ ْﻦ َﻏ ِْﲑ أ ْن ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن ﻟَﻪُ َﺣﺎ َﺟﺔٌ إﻟَْﻴ ِﻪ َوا ْﺳﺘِ ْﻘَﺮاٌر َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ " َوﻧُِﻘّﺮ ﺑِﺄَ ّن اﷲَ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َوﺗَـ َﻌ
 َوﻟَْﻮ َﻛﺎ َن،ﲔ
َ ْ ِ ﻓَـﻠَ ْﻮ َﻛﺎ َن ُْﳏﺘَﺎﺟًﺎ ﻟَﻤَﺎ ﻗَ َﺪ َر ﻋَﻠَﻰ إﳚَْﺎ ِد اﻟ َﻌﺎ َِﱂ َوﺗَ ْﺪﺑِِْﲑﻩِ َﻛﺎﻟْ َﻤ ْﺨﻠُ ْﻮﻗ،ﺎج
ٍ َاﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َو َﻏ ِْﲑ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ِﻣ ْﻦ َﻏ ِْﲑ ا ْﺣﺘِﻴ
"ﻚ ﻋُﻠُ ﺒِْﻴـﺮًا
َ ِﺎﱃ اﷲُ َﻋ ْﻦ ذَﻟ
َ  ﺗَـ َﻌ،ُُْﳏﺘَﺎﺟًﺎ َإﱃ اﳉُْﻠُ ْﻮ ِس َواﻟْ َﻘَﺮا ِر ﻓَـ َﻘْﺒ ِﻞ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش أﻳْ َﻦ َﻛﺎ َن اﷲ
“Dan kita mengimani adanya ayat “ar-Rahmân ‘Alâ al-’Arsy Istawâ” (sebagaimana
disebutkan dalam al-Qur’an) dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada
arsy tersebut da tidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah yang memelihara
arsy dan lainnya tanpa membutuhkan kepada itu semua. Karena jika Allah
membutuhkan kepada sesuatu maka Allah tidak akan kuasa untuk menciptakan dan
Lihat al-Fiqh al-Akbar karya al-Imâm Abu Hanifah dengan penjelasannya karya Mulla Ali al-Qari, h. 136-137
Lihat al-Washiyyah karya al-Imâm Abu Hanifah, h. 4. Perkataannya ini juga dikutip oleh Mulla Ali al-Qari
dalam Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 138
128 Lihat al-Fiqh al-Absath karya al-Imâm Abu Hanifah dalam kumpulan risalah-risalahnya dengan tahqîq
Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 20. Perkataan al-Imâm Abu Hanifah ini juga dikutip oleh asy-Syaikh Abdullah al-Harari
dalam kitab ad-Dalîl al-Qawîm, h. 54
126
127
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mengatur alam ini, dan berarti Dia seperti seluruh makhluk-Nya sendiri. Jika
membutuhkan kepada duduk dan bertempat, lantas sebelum menciptakan makhluk-Nya
(termasuk arsy) di manakah Dia? Allah maha suci dari itu semua dengan kesucian yang
agung”129.

(( Catatan Tambahan Penting ))
Perkataan al-Imâm Abu Hanifah ini adalah ungkapan yang sangat jelas dalam bantahan
terhadap pendapat kaum Musyabbihah dan kaum Mujassimah, termasuk kelompok yang
bernama Wahhabiyyah sekarang; mereka yang mengaku sebagai kelompok Salafi. Kita
katakan kepada mereka: Para ulama Salaf telah sepakat mengatakan bahwa Allah ada tanpa
tempat dan tanpa arah. Salah satunya adalah al-Imâm Abu Hanifah yang merupakan salah
seorang terkemuka di kalangan mereka. Beliau telah mendapatkan pelajaran dari para ulama
tabi’in, dan para ulama tabi’in tersebut telah mengambil pelajaran dari para sahabat
Rasulullah. Saudaraku, hafalkanlah perkataan al-Imâm Abu Hanifah ini, sangat penting untuk
membantah akidah sesat orang-orang Wahabi yang mengaku berakidah Salaf.
Tanpa harus dihitung sekalipun, sesungguhnya mayoritas pengikut al-Imâm Abu
Hanifah; artinya mereka yang bermadzhab Hanafi, di manapun berada; di Lebanon, Siria,
Turki, Indonesia, India, dan lainnya mereka semua di atas satu keyakinan suci; ialah
mensucikan Allah dari menyerupai segala makhluk-Nya, mensucikan Allah dari tempat dan
arah, kecuali beberapa orang saja yang berakidah rusak karena berakidah tajsîm sebab terseret
ajaran sesat Wahabi dan terlenakan oleh gemerlapnya dunia, atau mereka yang terkena faham
sesat Ibn Taimiyah, seperti salah seorang yang mengaku bermadzhab Hanafi, bernama Ibn
Abil ‘Izz. Orang yang disebut terakhir ini menulis buku sebagai penjelasan (syarh) terhadap
Risâlah al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah karya al-Imâm Abu Ja’far ath-Thahawi, namun isinya berisi
faham-faham tajsîm ala Ibn Taimiyah yang sangat menyesatkan. Benar, Ibn Abil ‘Izz ini
laksana bayangan Ibn Taimiyah, semua ajaran sesat Ibn Taimiyah setiap jengkalnya ia ikuti
dan ia tuangkan dalam bukunya itu, di antaranya ia mengatakan dan menguatkan pendapat
Ibn Taimiyah bahwa neraka akan punah, -yang juga ini merupakan keyakinan kaum Wahhabi
sekarang-. Na’ûdzu billâh. Ini artinya menurut Ibn Taimiyah, Ibn Abil ‘Izz, dan orang-orang
Wahabi; bahwa siksa neraka terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para
penyembah berhala, orang yang telah memerangi ajaran Allah dan membunuh para nabi-Nya
akan habis, dan mereka semua akan keluar dari naraka. Keyakinan semacam ini jelas
mendustakan ayat-ayat al-Qur’an, di antaranya firman Allah dalam QS. Fathir: 36: “La
Yukhaffafu ‘Anhum Min ‘Adzâbiha” (Tidak diringankan bagi mereka -orang-orang kafirsedikitpn dari siksaan neraka). Termasuk kesesatan Ibn Taimiyah yang diikuti oleh Ibn Abil
‘Izz adalah perkataannya bahwa jenis alam ini tidak memiliki permulaan (azali bersama

129 Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan risalah-risalah al-Imâm Abu Hanifah tahqîq Muhammad Zahid alKautsari, h. 2. juga dikutip oleh asy-Syaikh Abdullah al-Harari dalam ad-Dalîl al-Qawîm, h. 54, dan Mulla Ali al-Qari dalam
Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 70.
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Allah), menurutnya yang baharu dan yang diciptakan oleh Allah hanya materi-materinya saja.
Na’ûdzu billâh.
Semua ulama Islam telah sepakat (ijma’), dari semenjak masa sahabat nabi hingga
sekarang ini bahwa dua keyakinan tersebut di atas adalah keyakinan kufur. Sesungguhnya
semua orang Islam tahu dan meyakini secara pasti, bahkan seorang yang awam sekalipun;
bahwa neraka dengan siksaan di dalamnya kekal tanpa penghabisan, Allah berkehendak bagi
neraka untuk tidak punah. Juga semua orang Islam tahu dan meyakini secara pasti bahwa
alam ini (segala sesuatu selain Allah) adalah baharu, baik jenis maupun materinya; semua itu
diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Keyakinan ini diwarisi oleh setiap orang
muslim berakidah lurus dari masa ke masa, antar generasi ke generai; kecuali mereka yang
hatinya gelap gulita disesatkan oleh Allah hingga mereka mengikuti ajaran setan.
Yang membuat miris; ternyata buku karya Ibn Abil ‘Izz di atas menjadi materi ajar
pokok bagi orang-orang Wahabi. Mereka mengajarkan akidah sesat itu di sekolah-sekolah
dasar hingga perguruan tinggi mereka dan bahkan menyebarkannya dalam bentuk buku di
antara orang-orang Islam secara gratis. Mereka mengatakan bahwa buku sesat karya Ibn Abil
‘Izz itu adalah representasi yang sangat murni dari keyakinan ulama Salaf dahulu. Hasbunallâh.
Kita katakan; Demi Allah, pengakuan mereka bahwa karya Ibn Abil ‘Izz itu adalah
representasi keyakinan ulama Salaf adalah bohong besar, mereka telah benar-benar
menyebarkan kekufuran dengan kedok dan nama Salaf. Benar, bohong besar seperti itulah
yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi di antara mereka. Kelak mereka semua akan
mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat ini.
Adapun ungkapan al-Imâm Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa telah menjadi kafir
seorang yang berkata “Aku tidak mengetahui Tuhanku apakah ia di langit atau di bumi!?”,
demikian pula beliau mengkafirkan orang yang berkata: “Allah di atas arsy dan aku tidak tahu
arah arsy apakah ia di langit atau di bumi!?”, hal ini karena kedua ungkapan tersebut
menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah. Karena itu al-Imâm Abu Hanifah
mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. Karena setiap yang membutuhkan kepada
tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah sesuatu yanga baharu. Maksud ungkapan alImâm Abu Hanifah tersebut bukan seperti yang disalahpahami oleh orang-orang
Musyabbihah bahwa Allah berada di atas langit atau di atas arsy. Justru sebaliknya maksud
ungkapan beliau ialah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah sebagaimana dalam
ungkapan-ungkapan beliau sendiri yang telah kita tulis di atas.
Maksud dua ungkapan al-Imâm Abu Hanifah di atas juga telah dijelaskan oleh al-Imâm
al-Izz ibn Abdissalam dalam kitabnya Hall ar-Rumûz, beliau berkata:

 وﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ أن ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺒﻪ،ﻷن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﻮﻫﻢ أن ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻜﺎﻧﺎ
“Al-Imâm Abu Hanifah mengkafirkan orang mengatakan dua uangkapan tersebutKarena dua ungkapan itu memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki tempat, dan
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siapa yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka ia adalah seorang
Musyabbih (seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)”130.

Pernyataan al-Imâm al-Izz ibn Abdissalam ini juga dikuatkan oleh asy-Syaikh Mulla Ali
al-Qari yang berkata:

 ﻓﻴﺠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ،وﻻ ﺷﻚ أن اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأوﺛﻘﻬﻢ
“Tanpa diragukan lagi bahwa al-Izz ibn Abdissalam adalah orang yang paling
paham terhadap maksud dari perkataan al-Imâm Abu Hanifah tersebut. Karenanya
kita wajib membenarkan apa yang telah beliau nyatakan” 131.
﴾﴾ 11

﴿﴿

Al-Imâm al-Mujtahid Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i (w 204 H), perintis madzhab Syafi’i,
berkata:

ﺎﱃ َﻛﺎ َن َوﻻَ َﻣ َﻜﺎ َن ﻓَ َﺨﻠَ َﻖ اﻟْ َﻤ َﻜﺎ َن َوُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ِﺻ َﻔ ِﺔ اﻷ َزﻟِﻴﱠ ِﺔ َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎ َن ﻗَـْﺒ َﻞ َﺧ ْﻠ ِﻘ ِﻪ اﻟْ َﻤ َﻜﺎ َن ﻻَ ﳚَُ ْﻮُز َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ "إﻧّﻪُ ﺗَـ َﻌ
."ﺻ َﻔﺎﺗ ِﻪ
ِ اﻟﺘﱠـ ْﻐﻴِْﻴـُﺮ ِﰲ ذَاﺗ ِﻪ َوﻻَ اﻟﺘّْﺒ ِﺪﻳْ ُﻞ ِﰲ
“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, lalu Dia menciptakan
tempat dan Dia tetap pada sifat-Nya yang Azaliy ada tanpa permulaan dan tanpa tempat.
tidak boleh bagi-Nya berubah pada Dzat-Nya, atau berubah pada sifat-sifat-Nya”132.

﴾﴾ 12

﴿﴿

Al-Imâm al-Mujtahid Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal (w 241 H), perintis madzhab
Hanbali, juga seorang Imam yang agung ahli tauhid, mensucikan Allah dari tempat dan arah,
bahkan beliau adalah salah seorang terkemuka dalam akidah tanzîh. Dalam pada ini asy-Syaikh
Ibn Hajar al-Haitami menuliskan:

ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺸﻰء ﺳﻦ اﳉﻬﺔ أو ﳓﻮﻫﺎ ﻓﻜﺬب

وﻣﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﲔ ﺟﻬﻠﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﲔ إﱃ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ
واﻓﱰاء ﻋﻠﻴﻪ

“Apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menyandarkan dirinya kepada
madzhab Hanbali bahwa beliau (Ahmad ibn Hanbal) telah menetapkan adanya tempat

Dikutip oleh Mulla Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 198
Ibid.
132 Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn, j. 2, h. 24
130
131
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dan arah bagi Allah maka sungguh hal tersebut adalah merupakan kedustaan dan
kebohongan besar atasnya”133.
﴾﴾ 13

﴿﴿

Seorang sufi terkemuka ahli zuhud, al-Imâm Dzunnun al-Mishri (w 245 H) berkata:

وﻫﻮ اﶈﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺗﺼﺪ

رﰊ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻼ ﺷﻰء ﳛﻴﻂ ﺑﻪ

ﻻ اﻷﻳﻦ واﳊﻴﺚ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻳﺪرﻛﻪ وﻻ ﳛﺪ ﺑـﻤﻘﺪار وﻻ أﻣـﺪ
وﻛﻴﻒ ﻳـﺪرﻛﻪ ﺣﺪ وﱂ ﺗـﺮﻩ ﻋﲔ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻳﺮ اﳌﺜﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ
أم ﻛـﻴﻒ ﻳﺒﻠﻐﻪ وﻫـﻢ ﺑﻼ ﺷﺒﻪ وﻗﺪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻮﻟﺪ
“Tuhan-ku (Allah) maha suci, Dia tidak diliputi oleh suatu apapun, Dia-lah (yang dengan
ilmu-Nya) meliputi (mengetahui) setiap orang dari kita di mana-pun kita berada”.
“Dia Allah tidak dapat diraih oleh “di mana”, “kapan (waktu)”, dan “bagaimana (sifatsifat benda)”, Dia tidak dibatasi oleh ukuran dan waktu”.
“Bagaimana mungkin Dia dapat diraih oleh batasan (ukuran) padahal dia tidak dapat
dilihat oleh pandangan mata (di dunia ini); dan Dia tidak tidak menyerupai suatu
apapun”.
“Juga bagaimana mungkin Dia dapat diraih oleh prasangka padahal tidak ada keserupaan
bagi-Nya, sungguh Dia maha suci dari segala keserupaan dan anak”.
﴾﴾ 14

﴿﴿

Al-Imâm Dzunnun al-Mishri suatu ketika ditanya tentang firman Allah QS. Thaha: 5 “arRahmân ‘Alâ al-‘Arsy Istawâ”, beliau menjawab:

 ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺬاﺗﻪ واﻷﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮدة ﲝﻜﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺷﺎء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ،أﺛﺒﺖ ذاﺗﻪ وﻧﻔﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ
“Dengan ayat itu Dia Allah menetapkan bahwa Dzat-Nya maha Ada, namun begitu Dia
menafikan tempat dari Dzat-Nya tersebut. Dia Allah Allah maha ada dengan Dzat-Nya
(artinya; Allah ada azali, tanpa ada yang mengadakan-Nya), sementara segala sesuatu
selain-Nya (para makhluk) ada karena diadakan oleh Allah sesuai yang dikehendakinya”.

﴾﴾ 15

﴿﴿

Keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah juga merupakan keyakinan Syaikh
al-Muhadditsîn; al-Imâm Abu Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari (w 256 H), penulis
133

al-Fatâwâ al-Hadîtsiyyah, h. 144
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kitab yang sangat mashur; Shahîh al-Bukhâri. Para ulama yang datang sesudah beliau yang
menuliskan penjelasan bagi kitabnya tersebut menyebutkan bahwa al-Imâm al-Bukhari adalah
seorang ahli tauhid, mensucikan Allah dari tempat dan arah. Salah seorang penulis Syarh
Shahîh al-Bukhâri; asy-Syaikh Ali ibn Khalaf al-Maliki yang dikenal dengan Ibn Baththal (w 449
H) menuliskan sebagai berikut:

 وﻗﺪ ﺗﻘﺮر أن اﷲ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ،اﻟﻈﻮاﻫﺮ
ﰲ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ
ﻏﺮض اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻤﻴﺔ
 وﻣﻌﲎ اﻻرﺗﻔﺎع، واﳕﺎ أﺿﺎف اﳌﻌﺎرج إﻟﻴﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺸﺮﻳﻒ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن،ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ
" ﻣﻊ ﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن- أي ﺗﻌﺎﻟﻴﻪ-إﻟﻴﻪ اﻋﺘﻼؤﻩ
“Tujuan al-Bukhari dalam membuat bab ini adalah untuk membantah kaum Jahmiyyah
Mujassimah, di mana kaum tersebut adalah kaum yang hanya berpegang teguh kepada
zahir-zahir nash. Padahal telah ditetapkan bahwa Allah bukan benda, Dia tidak
membutuhkan kepada tempat dan arah. Dia Ada tanpa permulaan dan tanpa arah dan
tanpa tempat. Adapun penisbatan “al-Mâ’arij” (yang secara zhahir bermakna naik) adalah
penisbatan dalam makna pemuliaan (bukan dalam makna Allah di arah atas). Juga makna
“al-Irtifâ’” (yang secara zahir bermakna naik) adalah dalam makna bahwa Allah maha suci
dari tempat”134.

Asy-Syaikh Ibn al-Munayyir al-Maliki (w 695 H) berkata:

ﲨﻴﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ إﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ إﻻ ﻗﻮﻟﻪ "رب اﻟﻌﺮش" وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ
، (3/واﷲ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻧﻪ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن ﻗﻮل ﻣﻦ أﺛﺒﺖ اﳉﻬﺔ أﺧﺬا ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ )ذِى اﳌَﻌَﺎرِِج( )ﺳﻮرة اﳌﻌﺎرج
 أن اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ- ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺨﺎري-ﻓﺒﲔ اﳌﺼﻨﻒ
 ﱠ،ﻓﻔﻬﻢ أن اﻟﻌﻠﻮ اﻟﻔﻮﻗﻲ ﻣﻀﺎف إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
، وﻗﺪ ﻛﺎن اﷲ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﻏﲑﻩ، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳐﻠﻮق ﻣﺮﺑﻮب ﳏﺪث،ﲰﺎء واﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺮش
 وﻗﺪﻣﻪ ﳛﻴﻞ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ،ﻓﺤﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨﺔ
“Seluruh hadits dalam tema ini memiliki kolerasi (dengan tema itu sendiri), kecuali
bahwa dalam hadits Ibn Abbas yang di dalamnya tidak ada redaksi “Rabb al-‘Arsy”. Dan
kolerasi hadits ini -wa Allahu A’lam- adalah untuk mengingatkan tentang sesatnya orang
yang menetapkan arah bagi Allah karena bersandar dengan firman-Nya: “Dzi al-Ma’ârij”
(QS. Al-Ma’ârij: 3), lalu ia memahami dengan salah bahwa Allah berada di arah atas.
Maka dengan ini penulis (al-Imâm al-Bukhari) menjelaskan bahwa arah langit dan arah
arsy keduanya adalah makhluk Allah, keduanya baharu. Allah ada (tanpa permulaan)
sebelum langit dan arsy dan segala sesuatu ada. Dengan diciptakan langit dan arsy oleh
Allah maka terciptalah pula tempat dan arah. Sementara Allah ada tanpa permulaan,
dengan demikian mustahil Dia disifati dengan tempat dan arah” 135.
134
135

Fath al-Bâri, j. 13, h. 416
Ibid, j. 13, h. 418-419
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﴿﴿

﴾﴾ 16

)Al-Hâfizh al-Mujtahid al-Imâm Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir at-Thabari (w 310 H
menuliskan sebagai berikut:

"اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻟﻘﺪﱘ اﻷول ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻰء ،وأﻧﻪ ﻫﻮ اﳌُﺤﺪِث ﻛﻞ ﺷﻰء
ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ذِﻛﺮﻩ ﻓﻤﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﺷﻰء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺸﺎﻫَﺪ إﻻ ﺟﺴﻢ أو ﻗﺎﺋﻢ ﲜﺴﻢ ،وأﻧﻪ ﻻ
ﺟﺴﻢ إﻻ ﻣﻔﱰِق أو ﳎﺘﻤﻊ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻣﻔﱰِق ﻣﻨﻪ إﻻ وﻫﻮ ﻣﻮﻫﻮم ﻓﻴﻪ اﻻﺋﺘﻼف إﱃ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺷﻜﺎﻟﻪ ،وﻻ ﳎﺘﻤﻊ
ﻣﻨﻪ إﻻ وﻫﻮ ﻣﻮﻫﻮم ﻓﻴﻪ اﻻﻓﱰاق ،وأﻧﻪ ﻣﱴ ﻋ ِﺪ َم أﺣﺪﳘﺎ ﻋﺪم اﻵﺧﺮ ﻣﻌﻪ ،وأﻧﻪ إذا اﺟﺘﻤﻊ اﳉﺰءان ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ
اﻻﻓﱰاق ،ﻓﻤﻌﻠﻮم أن اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺣﺎدث ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن ﱂ ﻳﻜﻦ ،وأن اﻻﻓﱰاق إذا ﺣﺪث ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻓﻤﻌﻠﻮم أن اﻻﻓﱰاق ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﺎدث ﺑﻌﺪ أن ﱂ ﻳﻜﻦ.
وإذا ﻛﺎ ن اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺷﻰء ﻛﺬﻟﻚ ،وﻛﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﱂ ﻳُﺸﺎﻫﺪ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺟﺴﻢ أو ﻗﺎﺋﻢ ﲜﺴﻢ ،وﻛﺎن ﻣﺎ ﱂ ﳜ ُﻞ ﻣﻦ اﳊﺪث ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﳏﺪَث ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﺆﻟﱢﻒ ﻟﻪ إن
ﻛﺎن ﳎﺘﻤﻌًﺎ ،وﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﻔﺮﱢق ﻟﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻔ ِﱰﻗًﺎ؛ وﻛﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣًﺎ ﺑﺬﻟﻚ أن ﺟﺎﻣﻊ ذﻟﻚ إن ﻛﺎن ﳎﺘﻤﻌًﺎ ،وﻣﻔﺮّﻗﻪ إن
ﻛﺎن ﻣﻔﱰﻗًﺎ ﻣَﻦ ﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ وﻣﻦ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻻﻓﱰاق ،وﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺷﻰء ،وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪﻳﺮ.
ﻓﺒﲔ ﲟﺎ وﺻﻔﻨﺎ أن ﺑﺎرىء اﻷﺷﻴﺎء وﳏﺪِﺛﻬﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻰء )أي وﻗﺒﻞ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ
ﱢٌ
ﺼﺮّﻓﻬﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ )وﻣﻦ
اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت(  ،وأن اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر واﻟﺰﻣﺎن واﻟﺴﺎﻋﺎت ﳏﺪﺛﺎت ،وأن ﳏﺪِﺛﻬﺎ اﻟﺬي ﻳُﺪﺑﺮﻫﺎ وﻳُ َ
ﺿﺮورة اﻟﻌﻘﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﳉﻬﺔ ﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎن وﻻ ﻳﻨﺤﻞ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻘﻪ اﻟﺰﻣﺎن
واﳌﻜﺎن واﳉﻬﺔ ،ﻷ ّن اﻟﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻓﺘﻨﺒّﻪ( ،إذ ﻛﺎن ﻣﻦ اﶈﺎل أن ﻳﻜﻮن ﺷﻰء ُﳛﺪث ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ
وﳏﺪﺛﻪ ﻗﺒﻠﻪ ،وأن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ذِﻛﺮﻩ}:أﻓﻼَ ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻹﺑِﻞ ﻛﻴﻒ ﺧُﻠﻘﺖ* وإﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﻴﻒ رﻓﻌﺖ* وإﱃ
أدل
اﳉﺒﺎل ﻛﻴﻒ ﻧﺼﺒﺖ* وإﱃ اﻷرض ﻛﻴﻒ ﺳُﻄﺤﺖ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ [17،18،19،20/ﻷﺑﻠﻎ اﳊﺠﺞ و ﱠ
اﻟﺪﻻﺋﻞ ﳌﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﻌﻘﻞ واﻋﺘﱪ ﺑﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗِﺪَم ﺑﺎرﺋﻬﺎ ،وﺣﺪوث ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﻧﺴﻬﺎ ،وأن ﳍﺎ ﺧﺎﻟﻘًﺎ ﻻ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ"
“Pendapat dalam menunjukan bahwa Allah maha Qadim dan maha Awwal; tidak
memiliki permulaan; Dia ada sebelum ada segala sesuatu, bahwa Dia yang menciptakan
segala sesuatu dengan kekuasaan-Nya; di antara dalil untuk menunjukan itu semua
adalah bahwa pada alam ini tidak ada suatu apapun yang kita saksikan (musyâhad) kecuali
pastilah dia itu sebagai benda atau sifat benda --yang tetap pada benda itu sendiri--. Dan
tidak ada suatu benda apapun kecuali ia memiliki sifat berkumpul (al-ijtimâ’) dan berpisah
(al-iftirâq). Lalu tidak ada suatu apapun yang memiliki sifat berpisah kecuali pasti
tergambar padanya bahwa ia memiliki sifat berkumpul dengan lainnya dari bentukbentuknya. Dan sebaliknya, tidak ada suatu apapun yang memiliki sifat berkumpul
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kecuali pasti tergambar padanya bahwa ia memiliki sifat berpisah. Bila salah satu dari dua
sifat tersebut hilang maka yang satu lagi tidak dapat diterima keberadaannya. Lalu bila
ada dua bagian --dari benda-- berkumpul maka berarti dua bagian dari benda tersebut
tidak dikatakan terpisah, dan sungguh telah diketahui secara pasti bahwa sifat berkumpul
pada dua benda tersebut adalah baharu; ia menjadi ada dari semula tidak ada. Lalu
demikian pula, bila ada dua bagian --dari benda-- berpisah maka berarti dua bagian dari
benda tersebut tidak dikatakan berkumpul, dan juga telah diketahui secara pasti bahwa
sifat berpisah pada dua benda tersebut adalah baharu; ia menjadi ada dari semula tidak
ada.
Dengan demikian, jika pada alam ini tidak ada sesuatu apapun kecuali memiliki
sifat demikian itu, bahwa hukum apa yang tidak terlihat dari alam ini dan apa yang dapat
kita lihat darinya bahwa itu tidak lepas sebagai benda atau sifat benda, bahwa sesuatu
yang tidak lepas dari tanda-tanda kebaharuan maka dia itu baharu; jika dia tersusun maka
pasti ada menyusunnya, atau bila dia terpisah maka pasti ada yang memisahkannya; yang
menjadikan demikian itu semua secara akal sudah pasti diketahui Dia tidak boleh disifati
sama dengan sifat-sifat benda itu sendiri; Dia tidak boleh disifati dengan sifat berkumpul
(al-ijtimâ’) dan juga tidak boleh disifati dengan sifat berpisah (al-iftirâq); Dialah yang maha
Esa; tidak menyerupai suatu apapun, Dialah yang maha kuasa, Dialah yang menghimpun
dari segala benda yang berpisah-pisah, Dialah yang tidak diserupai oleh suatu apapun,
Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
Maka menjadi jelas dengan penjelasan yang telah kita sebutkan bahwa Pencipta
segala sesuatu ada sebelum segala sesuatu ada; --Dia yang menciptakan segala sesuatu--.
Sesungguhnya malam, siang, zaman, dan waktu; semua itu adalah baharu. Sesungguhnya
yang menciptakan itu semua adalah Dia yang mengatur itu semua; dari sebelum ada
menjadi ada, oleh karena tidak dapat diterima oleh akal bila ada sesuatu menciptakan
sesuatu yang lain; kecuali yang menciptakan itu telah ada sebelum yang diciptakan.
Sesungguhnya dalam firman Allah QS. Al Ghasyiyah: 17-20 terdapat dalil yang sangat
kuat bagi orang yang berfikir dengan akal sehat dan dengan pemahaman yang benar
bahwa pencipta itu semua (unta, langit, gunung-gunung dan bumi) adalah Dia yang tidak
memiliki permulaan. Lalu demikian pula segala sesuatu yang sejenis dengan benda-benda
tersebut pastilah juga baharu. Sementara Dia yang menciptakan itu semua tidak
menyerupai itu semua”136.
﴾﴾ 17

﴿﴿

al-Imâm Ibn Jarir at-Thabari juga berkata berikut ini:

136

Tarikh ath Thabari, j. 1, h. 25
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، وﻫﻮ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺷﻰء،ﻓﺘﺒﲔ إذا أن اﻟﻘﺪﱘ ﺑﺎرىء اﻷﺷﻴﺎء وﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻰء
وﻻ ﻇﻠﻤﺔ وﻻ
 وأﻧﻪ ﻛﺎن وﻻ وﻗﺖ وﻻ زﻣﺎن وﻻ ﻟﻴﻞ وﻻ، واﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺷﻰء،واﻷول ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻰء
 اﻧﻔﺮد ﲞﻠﻖ ﲨﻴﻌﻪ، وأن ﻛﻞ ﺷﻰء ﺳﻮاﻩ ﳏﺪث ﻣﺪﺑﺮ ﻣﺼﻨﻮع،ﻧﻮر وﻻ ﲰﺎء وﻻ أرض وﻻ ﴰﺲ وﻻ ﻗﻤﺮ وﻻ ﳒﻮم
 ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺎدر ﻗﺎﻫﺮ،ﺑﻐﲑ ﺷﺮﻳﻚ وﻻ ﻣﻌﲔ وﻻ ﻇﻬﲑ
“Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa Dia Allah yang maha Qadim adalah
pencipta segala sesuatu. Hanya Dia Allah Yang Maha ada, Dia ada tanpa permulaan; ada
sebelum segala sesuatu ada. Dan Dia Maha kekal pada keberadaan-Nya setelah segala
sesuatu ada. Dia al-Awwal; tanpa permulaan sebelum segala sesuatu ada. Dia al-Âkhir;
tanpa penghabisan setelah segala sesuatu ada. Dia ada sebelum sebelum segala sesuatu
ada, tanpa waktu, tanpa zaman, tanpa malam, tanpa siang, tanpa kegelapan, tanpa
cahaya, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bintang, dan tanpa
segala sesuatu lainnya. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan-Nya dan dibawah
pengaturan-Nya. Hanya Dia sendiri yang menciptakan makhluk-makhluk-Nya tersebut,
tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada penolong dan tidak ada pembantu bagi-Nya. Dia
Allah maha suci dan maha kuasa”137.
﴾﴾ 18

﴿﴿

Beliau juga berkata dalam menafsirkan firman Allah QS. Al-Hadid: 3 “Huwa al-Awwal Wa alÂkhir Wa azh-Zhair Wa al-Bâthin”, sebagai berikut:

َب إِﻟَْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺣﺒ ِْﻞ اﻟْ َﻮِرﻳ ِﺪ
ُ َﳓ ُﻦ أَﻗْـﺮ
َْ و:ﻻ ﺷﻰء أﻗﺮب إﱃ ﺷﻰء ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
“Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada sesuatu yang lain yang seperti dalam firman
Allah: “Wa Nahnu Aqrabu Ilayhi Min Habl al-Warîd” (QS. Qaf: 16)”138.

Yang dimaksud oleh al-Imâm Ibn Jarir adalah bahwa “dekat” dalam pengertian jarak tidak
boleh disandarkan kepada Allah. Seorang yang berada di puncak gunung dengan orang yang
berada di dasar lembah bagi Allah sama saja, artinya dari segi jarak dikatakan bahwa yang ada
dipuncak gunung tidak dikatakan lebih dekat kepada Allah. Adapun “dekat” dalam
pengertian maknawi; (artinya bahwa hamba-hamba saleh dekat dengan pertolongan dan
karunia Allah) maka makna seperti ini telah ditetapkan adanya oleh al-Imâm Ibn Jarir dan oleh
para ahli tafsir dan ulama Islam lainnya. Ini adalah bukti bahwa para ulama Salaf
berkeyakinan Allah ada tanpa tempat.
﴾﴾ 19
137
138

﴿﴿

Târîkh at-Thabari, j. 1, h. 26
Jami' al-Bayan, vol. 13, juz 27, h. 215
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Seorang ahli bahasa terkemuka, al-Imâm Ibrahim ibn as-Sirri az-Zajjaj (w 311 H) dalam kitab
Tafsîr Asmâ’ Allâh al-Husnâ menuliskan:

 وﻻ ﳚﺐ أن ﻳُﺬﻫَﺐ،ﻋﺎل ﻋﻠﻰ َﺧْﻠﻘِﻪ وﻫﻮ ﻋﻠ ﱞﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﺪرﺗﻪ
ٍ  ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻫﻮ ﻓَﻌِﻴﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻓﺎﻋﻞ:"اﻟﻌﻠﻲ
 وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳُﺘﺼﻮر، إذ ﻗﺪ ﺑﻴﱠـﻨﱠﺎ أن ذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز ﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻘﺪﺳﺖ،ٍﺑﺎﻟﻌﻠﻮ ارﺗ ﻔﺎع ﻣﻜﺎن
"
“-Nama Allah- al ‘Aliy; adalah dengan wazan “Fa’îl” dalam makna “Fâ’il”, Allah maha
‘Ali atas para makhluk-Nya, Dia maha ‘Ali atas mereka dengan sifat Qudrah-Nya, tidak
boleh dipahami dalam makna nama Allah “al-‘Aliy” ini bahwa Dia bertempat di tempat
yang sangat tinggi, karena telah kami jelaskan bahwa sifat demikian itu tidak boleh atas
Allah, Dia maha suci dari sifat demikian itu, Dia tidak boleh digambarkan dengan hati,
Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang agung” 139.

Juga berkata:

﴾﴾ 20

﴿﴿

 إذ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ أن، وﻻ ﳚﺐ أن ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻜﺎﱐ،ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ وﻫﻮ ﻋﻠ ﱞﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﺪرﺗﻪ
" ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻮا ﻛﺒﲑا، وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺼﻮر ﺑﺬﻫﻦ،ذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز ﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻘﺪﺳﺖ
“Allah maha tinggi di atas segala sesuatu. Pengertian maha tinggi adalah dalam
pengertian derajat dan keagungan-Nya bukan dalam pengertian tempat dan arah, karena
Allah maha suci dari pada arah dan tempat”140.
﴾﴾ 21

﴿﴿

Al-Hâfizh al-Faqîh al-Imâm Abu Ja’far Ahmad ibn Salamah ath-Thahawi al-Hanafi (w 321 H)
dalam risalah akidah Ahlussunnah yang dikenal dengan Risâlah al-Aqîdah ath-Thahâwiyyah
berkata:

 ﻻ ﲢﻮﻳﻪ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ ﻛﺴﺎﺋﺮ، ﻋﻦ اﳊﺪود واﻟﻐﺎﻳﺎت واﻷرﻛﺎن واﻷﻋﻀﺎء واﻷدوات- أي اﷲ-"وﺗﻌﺎﱃ
"اﳌﺒﺘﺪﻋﺎت
“Dia Allah maha suci dari batasan-batasan, segala penghabisan, sisi-sisi, anggota badan
yang besar (seperti kepada tangan, kaki dan lainnya), anggota badan kecil (seperti jari-jari,
anak lidah dan lainnya). Dia tidak diliputi oleh arah yang enam (atas, bawah, depan,

139
140

Tafsir Asma’ Allah al Husna, h. 48
Tafsîr Asmâ’ Allâh al-Husnâ, h. 48
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belakang, samping kanan dan samping kiri). Tidak seperti makhluk-makhluk-Nya yang
diliputi oleh arah yang enam tersebut”141.
﴾﴾ 22

﴿﴿

Pimpinan Ahlussunnah Wal Jama’ah al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari (w 324 H) mengatakan
sebagai berikut:

" وﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻘﻪ،"ﻛﺎن اﷲ وﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﺨﻠﻖ اﻟﻌﺮش واﻟﻜﺮﺳﻲ وﱂ ﳛﺘﺞ إﱃ ﻣﻜﺎن
“Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Kemudian Dia menciptakan arsy dan Dia
tidak membutuhkan kepada tempat. Setelah Dia menciptakan tempat Dia ada seperti
sedikala sebelum ada makhluk-Nya ada tanpa tempat”142.

Dengan demikian dalam akidah Ahlussunnah sangat jelas bahwa Allah tidak membutuhkan
kepada arsy, kursi dan tempat. Perkataan al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari ini ditulis oleh alHâfizh al-Imâm Ibn Asakir yang beliau kutip dari al-Qâdlî Abul Ma’ali al-Juwaini.
﴾﴾ 23

al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari juga berkata:

﴿﴿

 وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع،" ﻓﺄﻣﺎ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن واﻟﻜﻼم ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﺄﺻﻠﻬﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮٌد ﰲ اﻟﻘﺮءان وﳘﺎ ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
{أﺣﺐ اﻵﻓﻠﲔ
ّ ات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻼﻣُﻪ ـ }ﻓﻠﻤﱠﺎ أﻓ َﻞ ﻗﺎل ﻻ
ُ  ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳐ ًﱪا ﻋﻦ ﺧﻠﻴﻠﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻠﻮ،واﻻﻓﱰاق
َل ﻋﻠﻰ أن
أﻓﻮل اﻟﻜﻮﻛﺐ واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ وﲢﺮﻳﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ د ﱠ
ِ ﺼ ِﺔ
ّ ِ[ ـ ﰲ ﻗ76/]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
اﻷﻓﻮل واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن ﻓﻠﻴﺲ
ُ
 وأن ﻣﻦ ﺟﺎز ﻋﻠﻴﻪ،رﺑﱠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻰء ﻣﻦ ذﻟﻚ
"ﺑﺈﻟﻪ
“Adapun masalah gerak dan diam; pembicaraan dalam masalah keduanya dan dasarnya
telah ada di dalam al-Qur’an, dan itu dapat menunjukan kepada pelajaran tauhid.
Demikian pula masalah berkumpul (al-Ijtimâ’) dan berpisah (al-Iftirâq), -telah ada-. Dalam
al-Qur’an Allah berfirman dalam memberitakan keadaan nabi Ibrahim:

أﺣﺐ اﻵﻓﻠﲔ
ّ ﻓﻠﻤﱠﺎ أﻓ َﻞ ﻗﺎل ﻻ

Al-Imâm ath-Thahawi adalah salah salah seorang ulama Salaf terkemuka. Ia menulis risalah yang dikenal
dengan al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah. Dalam permulaan risalah ini beliau menuliskan: “Inilah penjelasan akidah
Ahlussunnah Wal Jama’ah…”. Artinya bahwa apa yang ditulisnya ini merupakan akidah para sahabat, tabi’in dan tabi’i attabi’in. pernyataan al-Imâm ath-Thahawi ini sangat penting untuk kita jadikan pegangan. Karena beliau disamping salah
seorang ulama hadits terkemuka, juga seorang ahli fiqih dalam madzhab Hanafi. Tulisan beliau ini sangat penting untuk
kita jadikan bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa ulama Salaf berkeyakinan Allah bersemayam di atas arsy,
seperti pernyataan kaum Wahhabiyyah.
142 Tabyîn Kadzib al-Muftarî, h. 150
141
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“Ketika menghilang (matahari, bulan dan bintang) berkatalah nabi Ibrahim; Sungguh
aku tidak menyenangi yang hilang”. (QS. Al-An’am: 76).
Ayat ini dalam kisah hilangnya bintang, matahari dan bulan, dan bahwa itu semua
bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ini menunjukan bahwa Tuhan (yang
menciptakan itu semua) tidak boleh bagi-Nya memiliki sifat-sifat yang seperti demikian
itu, oleh karena sesuatu yang boleh hilang dan berpindang dari satu tempat ke tempat
yang lain bukan sebagai tuhan”143.
﴾﴾ 24

﴿﴿

Imam Ahlussunnah Wal Jama’ah, al-Imâm Abu Manshur al-Maturidi (w 333 H) dalam
karyanya Kitâb at-Tauhîd menuliskan:

 وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن، وﺟﺎﺋﺰ ارﺗﻔﺎع اﻷﻣﻜﻨﺔ وﺑﻘﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن،"إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن
" ﺟﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ واﻟﺰوال واﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ،ﻋﻠﻴﻪ اﻻن
“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Tampat adalah makhluk
memiliki permulaan dan bisa diterima oleh akal jika ia memiliki penghabisan. Namun
Allah ada tanpa permulaan dan tanpa penghabisan, Dia ada sebelum ada tempat, dan
Dia sekarang setelah menciptakan tempat Dia tetap ada tanpa tempat. Dia maha suci
(artinya mustahil) dari adanya perubahan, habis, atau berpindah dari satu keadaan kepada
keadaan lain”144.

Al-Imâm Muhammad ibn Muhammad yang dikenal dengan nama Abu Manshur al-Maturidi
adalah salah seorang salaf terkemuka di kalangan Ahlussunnah, bahkan merupakan pimpinan
bagi kaum ini. Dikenal sebagai seorang yang teguh membela akidah Rasulullah, beliau adalah
salah seorang ulama Salaf yang telah memberikan kontribusi besar dalam membukukan
akidah Ahlussunnah. Dalam metode penjelasan akidah tersebut beliau atukan antara dalildalil naqliyy (al-Qur’an dan hadits) dengan argumen-erguman rasional. Ditambah dengan
bantahan-bantahan terhadap berbagai kesesatan dari kelompok-kelompok di luar
Ahlussunnah, seperti Mu’tazilah, Musyabbihah, Khwarij dan lainnya. Kegigihan beliau dalam
membela akidah Ahlussunnah dan menghidupkan syari’at menjadikan beliau sebagai
kampium hingga digelari dengan Imam Ahlussunnah.
﴾﴾ 25

﴿﴿

Masih dalam kitab karyanya di atas, al-Imâm
menuliskan sebagai berikut:

143
144

Abu Manshur al-Maturidi juga

Risalah Istihsan al Khoudl Fi ‘Ilm al Kalam, h. 40
Kitâb at-Tauhîd, h. 69
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 ﺑﻞ ﻳﺮى ﺑﻼ وﺻﻒ ﻗﻴﺎم وﻗﻌﻮد واﺗﻜﺎء، إذ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﺬي ﺻﻮرة، ﺑﻼ ﻛﻴﻒ:ﻛﻴﻒ ﻳﺮى؟ ﻗﻴﻞ: "ﻓﺈن ﻗﻴﻞ
، وﳑﺎس وﻣﺒﺎﻳﻦ، وﺳﺎﻛﻦ وﻣﺘﺤﺮك، وﻧﻮر وﻇﻠﻤﺔ، وﻗﺼﲑ وﻃﻮﻳﻞ، وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﺪاﺑﺮة، واﺗﺼﺎل واﻧﻔﺼﺎل،وﺗﻌﻠﻖ
"  وﻻ ﻣﻌﲎ ﻳـﺄﺧﺬﻩ اﻟﻮﻫﻢ أو ﻳﻘﺪرﻩ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ،وﺧﺎرج وداﺧﻞ
“Jika ada yang berkata: Bagaimanakah Allah nanti dilihat? Jawab: Dia dilihat dengan
tanpa sifat-sifat benda (Kayfiyyah). Karena Kayfiyyah itu hanya terjadi pada sesuatu yang
memiliki bentuk. Allah dilihat bukan dalam sifat berdiri, duduk, bersandar atau
bergantung. Tanpa adanya sifat menempel, terpisah, berhadap-hadapan, atau
membelakangi. Tanpa pada sifat pendek, panjang, sinar, gelap, diam, gerak, dekat, jauh,
di luar atau di dalam. Hal ini tidak boleh dikhayalkan dengan prakiraan-prakiraan atau
dipikirkan oleh akal, karena Allah maha suci dari itu semua” 145.

Tulisan al-Imâm al-Maturidi ini sangat jelas dalam mensucikan Allah dari arah dan
tempat. Perkataan beliau ini sekaligus dapat kita jadikan bantahan terhadap kaum
Mujassimah, termasuk kaum Wahhabiyyah sekarang; yang mengatakan bahwa para ulama
Salaf telah menetapkan adanya arah bagi Allah. Kita katakan: al-Maturidi adalah salah
seorang ulama Salaf, ia dengan sangat jelas telah menafikan apa yang kalian yakini.
﴾﴾ 26

﴿﴿

Masih dalam Kitâb at-Tauhîd, al-Imâm al-Maturidi menuliskan sebagai berikut:

 وإن ﻇﻦ، وﻳﻮﺟﻬﻬﻢ إﱃ ﺣﻴﺚ ﺷﺎء، وﷲ أن ﻳﺘﻌﺒﺪ ﻋﺒﺎدﻩ ﲟﺎ ﺷﺎء،"وأﻣﺎ رﻓﻊ اﻷﻳﺪي إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة
ﻣﻦ ﻳﻈﻦ أن رﻓﻊ اﻷﺑﺼﺎر إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻷن اﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻛﻈﻦ ﻣﻦ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ إﱃ ﺟﻬﺔ أﺳﻔﻞ
ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ
 وﻛﻈﻦ ﻣﻦ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﰲ ﺷﺮق اﻷرض،اﻷرض ﲟﺎ ﻳﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﻬﻪ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻼة وﳓﻮﻫﺎ
" ﺟﻞ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ، أو ﳓﻮ ﻣﻜﺔ ﳋﺮوﺟﻪ إﱃ اﳊﺞ،إﱃ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺼﻼة
“Adapun mengangkat tangan ke arah langit dalam berdo’a maka hal itu sebagai salah
satu bentuk ibadah kepada-Nya (bukan berarti Allah di dalam langit). Allah berhak
memilih cara apapun untuk dijadikan praktek ibadah para hamba kepada-Nya, juga Allah
berhak menyuruh mereka untuk menghadap ke arah manapun sebagai praktek ibadah
mereka kepada-Nya. Jika seseorang menyangka atau berkeyakinan bahwa mengangkat
tangan dalam berdoa ke arah langit karena Allah berada di arah sana, maka ia sama saja
dengan orang yang berkeyakinan bahwa Allah berada di arah bawah karena di dalam di
dalam shalat wajah seseorang dihadapkan ke arah bumi untuk menyembah Allah, atau
sama saja dengan orang yang berkeyakinan bahwa Allah ada di arah barat atau di arah
timur sesuai arah kiblatnya masing-masing dalam shalat saat beribadah Allah, atau juga
sama saja orang tersebut dengan yang berkeyakinan bahwa Allah berada di arah Mekah,
145

Ibid, h. 85
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karena orang-orang dari berbagai penjuru yang handak melaksanakan haji untuk
beribadah kepada-Nya menuju arah Mekah tersebut. Allah maha suci dari pada
keyakinan semacam ini semua”146.
﴾﴾ 27

﴿﴿

Al-Hâfizh al-Imâm Muhammad ibn Hibban (w 354 H), penulis kitab hadits yang sangat
mashur; Shahîh Ibn Hibbân, dalam pembukaan salah satu kitab karyanya menuliskan sebagai
berikut:

 وﻻ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﳌﻜﺎن وﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ، وﻻ ﻟﻪ أﺟﻞ ﻣﻌﺪود ﻓﻴﻔﲎ،"اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪ ﳏﺪود ﻓﻴﺤﺘﻮى
"ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺰﻣﺎن
“Segala puji bagi Allah, Dzat yang bukan merupakan benda yang memiliki ukuran. Dia
tidak terikat oleh hitungan waktu maka Dia tidak punah. Dia tidak diliputi oleh semua
arah dan tempat. Dan Dia tidak terikat oleh perubahan zaman”147.
﴾﴾ 28

Dalam kitab yang lain Ibn Hibban menuliskan:

﴿﴿
" وﻻ زﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن- اﷲ-"ﻛﺎن

“Allah ada tanpa permulaan, Allah ada sebelum ada tempat dan waktu” 148.
﴾﴾ 29

Juga berkata:

﴿﴿

"  ﺑﻼ ءاﻟﺔ وﻻ ﲢﺮك وﻻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن- ﻳﻌﲏ اﷲ-"ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺰل
“Sifat Nuzûl Allah bukan dengan alat, tidak dengan bergerak, dan bukan dalam
pengertian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain”149.
﴾﴾ 30

﴿﴿

Seorang sufi terkemuka; Abu ‘Utsman al Maghribi Sa’id ibn Salam (w 373 H), -sebagaimana
dikutip oleh sufi terkemuka lainnya; Abul Qasim Abdul Karim ibn Hawazan al-Qusyairi (w
469 H)-, bahwa ia berkata:
Ibid, h. 75-76
at-Tsiqât, j. 1, h. 1
148 Shahîh Ibn Hibbân, j. 8, h. 4
149 Ibid, j. 2, h. 136
146
147
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ﲰﻌﺖ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﶈﺒﻮب ﺧﺎدم أﰊ
ُ
:"ﲰﻌﺖ اﻹﻣﺎم أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻮرك رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل
 أﻳﻦ ﻣﻌﺒﻮدك أﻳﺶ ﺗﻘﻮل؟: ﻟﻮ ﻗﺎل ﻟﻚ أﺣ ٌﺪ، ﻳﺎ ﳏﻤﺪ: ﻗﺎل ﱄ أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻐﺮﰊ ﻳﻮﻣًﺎ:ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻐﺮﰊ ﻳﻘﻮل
، ﻗﻠﺖ أﻗﻮل ﺣﻴﺚ ﻫﻮ اﻵن: أﻳﺶ ﺗﻘﻮل؟ ﻗﺎل، ﻓﺈن ﻗﺎل أﻳﻦ ﻛﺎن ﰲ اﻷزل: ﻗﺎل،ﻗﻠﺖ أﻗﻮل ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺰل
ُ :ﻗﺎل
" ﻓﺎرﺗﻀﻰ ﻣﲏ ذﻟﻚ وﻧﺰع ﻗﻤﻴﺼﻪ وأﻋﻄﺎﻧﻴﻪ: ﻗﺎل،ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﻬﻮ اﻵن ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
“Aku telah mendengar al-Imâm Ibn Furak berkata: Aku telah mendengar Muhammad
ibn al Mahbub; pelayan Abu Utsman al Maghribi berkata: Suatu hari berkata kepadaku
Abu Utsman al Maghribi: Wahai Muhammad, jika ada seseorang berkata kepadamu: “Di
mana Dia yang kamu sembah? Apakah yang hendak engkau katakan?”, aku berkata: Aku
katakan kepadanya: “Dia ada sebagaimana sifat-Nya yang azali (tanpa permulaan)”.
Berkata: “Jika orang itu berkata: Di mana tempat dia sebagaimana sifat-Nya yang azali
tersebut?, aku berkata: Aku katakan padanya: “Sebagaimana Dia ada sekarang, artinya
pada sifat-Nya yang azali Dia ada tanpat tempat, dan Dia sekarang (setelah menciptakan
tempat) sebagaimana pada sifat-Nya yang azali; yaitu ada tanpa tempat (karena Allah
tidak berubah)”. Maka ia (guruku; Abu ‘Utsman al Maghribi) menyetujui apa yang telah
aku ucapkan, lalu ia melepaskan gamisnya (lambang khirqah) dan memberikannya
kepadaku”150.

Asy-Syaikh Abu Utsman al Maghribi adalah seorang sufi ahli zuhud, nama lengkap beliau
adalah Sa’id ibn Salam Abu ‘Utsman al-Maghribi. Tentang beliau al-Hâfizh al Khatib alBaghdadi berkata: “Ia (Abu Utsman) datang ke Baghdad, menetap di sana beberapa masa,
kemudian keluar menuju Nisafur dan menetap di sana. Beliau termasuk syaikh terkemuka di
kalangan sufi, beliau memiliki ahwâl yang berbekas dan karamah yang masyhur” 151.
﴾﴾ 31

Al-Imâm Abu al-Qasim al-Qusyairi berkata:

﴿﴿

 ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ:" ﲰﻌﺖ اﻹﻣﺎم أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﻓﻮرك رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل ﲰﻌﺖ أﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻐﺮﰊ ﻳﻘﻮل
 ﻓﻜﺘﺒﺖ إﱃ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﲟﻜﺔ إﱐ أﺳﻠﻤﺖ اﻵن إﺳﻼﻣًﺎ،ﺣﺪﻳﺚ اﳉﻬﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻐﺪاد زال ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﻠﱯ
"ﺟﺪﻳﺪًا
“Aku telah mendengar al-Imâm Abu Bakr ibn Furak berkata: Aku telah mendengar Abu
Utsman al-Maghribi berkata: Aku pernah meyakini sedikit tetang hadits al-Jihah (hadits
seakan menetapkan arah bagi Allah), maka ketika aku datang ke Baghdad itu semua telah
hilang dari hatiku, lalu aku menulis kepada beberapa sahabat kami di Mekah bahwa aku
sekarang telah memperbaharui Islam-ku”152.
Ar Risalah al Qusyairiyyah, h. 5
Tarikh Baghdad, j. 9, h. 112
152 Ar Risalah al Qusyairiyyah, h. 5
150
151
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﴾﴾ 32

﴿﴿

Al-Imâm asy-Syaikh Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq al-Kalabadzi (w 380 H) dalam kitab
penomenalnya yang merupakan rujukan utama bagi setiap tulisan tentang tasawuf; at-Ta’arruf
Li Madzhab Ahl at-Tasawwuf, telah menuliskan kespakatan kaum sufi dalam keyakinan Allah
ada tanpa tempat dantanpa arah. Beliau menuliskan sebagai berikut:

""اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﻻ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن وﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎن
“Segenap kaum sufi telah sepakat bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan tidak
terikat olah waktu”153.
﴾﴾ 33

﴿﴿

Asy-Syaikh Abu Sulaiman Hamd ibn Muhammad al-Khatthabi (w 388 H), penulis kitab
“Ma’âlim as-Sunan” berkata:

" وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻗﻮل اﳌﺴﻠﻤﲔ إن اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻫﻮ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳑﺎس ﻟﻪ أو ﻣﺘﻤﻜﱢﻦ ﻓﻴﻪ أو ﻣﺘﺤﻴّﺰ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ
 وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺧﱪ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺑﻪ وﻧﻔﻴﻨﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ إذ }ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ،ﺟﻬﺎﺗﻪ
."{ﺷﻰء وﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﲑ

“Perkataan orang-orang Islam “Allâh ‘Alâ al-‘Arsy” (yang dimaksud dalam
mengutip firman Allah: ar-Rahmân ‘Alâ al-‘Arsy Istawâ, dan beberapa ayat lainnya);
bukan dalam pengertian bahwa Allah menempel dengan arsy, atau bertempat di
dalamnya, atau berada pada suatu arah dari beberapa arah arsy itu sendiri, tetapi
Allah itu tidak menyerupai makhluk-Nya, penyebutan demikian itu hanya sebatas
khabar di mana kita harus tawqîf (menahan diri), kita menetapkan itu
(sebagaimana disebutkan dalam teks syari’at) tetapi kita meniadakan sifat-sifat
benda dalam memahamainya, oleh karena Allah tidak menyerupai suatu apapun
dari makhluk-Nya, Dia maha mendengar dan maha melihat (bukan dalam
pengertian sifat-sifat benda)”154.
﴾﴾ 34

﴿﴿

Al-Imâm Abu Abdillah al-Husain ibn al-Hasan al-Halimi asy-Syafi’i (w 403 H), salah seorang
ulama terkemuka di antara guru-guru al-Imâm Abu Bakar al-Bayhaqi, menuliskan sebagai
berikut:

153
154

at-Ta’arruf Li Madzhab Ahl at-Tasawwuf, h. 33
A’lam al-Hadits; Kitab Bad’il Khalaq, Bab Fi Qoulihi Ta’ala: “Wa Huwa al-Ladzi Yabda’ul Khalq”.
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 ﻓﻸن ﻗﻮﻣﺎ زاﻏﻮا ﻋﻦ اﳊﻖ ﻓﻮﺻﻔﻮا اﻟﺒﺎرىء، ﻟﻴﺲ ﲜﻮﻫﺮ وﻻ ﻋﺮض- ﺗﻌﺎﱃ-"وأﻣﺎ اﻟﱪاءة ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺈﺛﺒﺎت أﻧﻪ
 وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﺎز أن، إﻧﻪ ﺟﺴﻢ: وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل،إﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮ:  ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل،ﺟﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ ﺑﺒﻌﺾ ﺻﻔﺎت اﶈﺪﺛﲔ
. وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ وﺟﻮب اﺳﻢ اﻟﻜﻔﺮ ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎﻟﺘﻌﻄﻴﻞ واﻟﺘﺸﺮﻳﻚ،ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮﻩ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن، وﲨﺎع ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲜﻮﻫﺮ وﻻ ﻋﺮض ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻔﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ،ﻓﺈذا أﺛﺒﺖ اﳌﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء
 وﻷﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﻮﻫﺮاً وﻻ ﻋﺮض ﱂ ﳚﺰ،ﺟﻮﻫﺮا أو ﻋﺮﺿﺎ ﳉﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﳉﻮاﻫﺮ واﻷﻋﺮاض
 وﻻ ﻣﺎ،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﲔ ﺟﻮاﻫﺮ ﻛﺎﻟﺘﺂﻟﻒ واﻟﺘﺠﺴﻢ وﺷﻐﻞ اﻷﻣﻜﻨﺔ واﳊﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن
."ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺮاض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻋﺮاض ﻛﺎﳊﺪوث وﻋﺪم اﻟﺒﻘﺎء
“Adapun untuk membebaskan diri dari tasybîh adalah dengan berkeyakinan bahwa Allah
bukan benda (al-Jawhar) dan bukan sifat-sifat benda (al-‘Aradl). Sesungguhnya ada kaum
yang telah sesat dari kebenaran, mereka mensifati Allah dengan beberapa sifat makhluk.
Di antara mereka ada yang berkata bahwa Allah adalah benda. Sebagian lainnya
mengatakan bahwa Allah tubuh (al-Jism). Ada pula yang mengatakan bahwa Dia
bersemayam atau bertempat di atas arsy sebagaimana seorang raja sedang berada di atas
sunggasananya. Keyakinan semacam ini wajib dicap sebagai kufu, seperti halnya kufur
keyakinan ta’thîl (menafikan Allah) dan keyakinan tasyrîk (adanya sekutu bagi Allah). Dan
orang yang meyakininya tentu seorang yang kafir.
Dengan demikian seseorang dalam keyakinannya harus menetapkan bahwa Allah tidak
menyerupai segala apapun. Kesimpulan akidah ini adalah berkeyakinan bahwa Allah
bukan benda (al-Jawhar) dan bukan sifat-sifat benda (al-‘Aradl), dengan demikian ia telah
menafikan adanya keserupaan dari Allah. Karena jika Allah sebagai benda atau sifat-sifat
benda maka akan berlaku pada-Nya segala yang berlaku pada benda dan seluruh sifat
benda. Maka karena Allah bukan benda dan buka sifat-sifat benda dengan demikian
tidak boleh dinyatakan pada-Nya apa-apa yang berlaku pada benda; seperti tersusun,
menempati tempat, gerak, diam dan lainnya. Juga tidak boleh dinyatakan pada-Nya apaapa yang berlaku pada sifat-sifat benda; seperti baharu, punah dan lainnya”155.
﴾﴾ 35

﴿﴿

Al-Imâm al-Qâdlî Abu Bakar Muhammad al-Baqillani al-Maliki al-Asy’ari (w 403 H), seorang
ulama terkemuka di kalangan Ahlussunnah yang sangat giat menegakan akidah Asy’ariyyah
dan memerangi akidah sesat, dalam kitab al-Inshâf menuliskan sebagai berikut:

 ﻓﻠﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن ﱂ ﻳﺘﻐﲑ، ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن، ﻗﺮار وﻻ ﻣﻜﺎن- أي اﷲ-"وﻻ ﻧﻘﻮل إن اﻟﻌﺮش ﻟﻪ
"ﻋﻤﺎ ﻛﺎن

155

al-Minhâj Fî Syu’ab al-Imân,.j. 1, h. 184
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“Kita tidak mengatakan bahwa arsy adalah tempat bersemayam Allah. Karena Allah
Azaliy; ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Maka setelah Dia menciptakan tempat ia
tidak berubah (karena perubahan adalah tanpa makhluk)” 156.
﴾﴾ 36

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama, al-Baqillani menuliskan berikut:

 أﻧﻪ: ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ،"وﳚﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺪوث أو ﻋﻠﻰ ﲰﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﺎﻟﺮب ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻘﺪس ﻋﻨﻪ
، وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل واﻻﻧﺘﻘﺎل، واﻻﺗﺼﺎف ﺑﺼﻔﺎت اﶈﺪﺛﺎت،ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺘﻘﺪس ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﳉﻬﺎت
" واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻘﺪس ﻋﻦ ذﻟﻚ، وﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺪوث،وﻻ اﻟﻘﻴﺎم وﻻ اﻟﻘﻌﻮد
“Wajib diketahui bahwa segala apapun yang menunjukan kepada kebaharuan atau tandatanda kekurangan maka Allah maha suci dari pada itu semua. Di antara hal itu ialah
bahwa Allah Maha Suci dari berada pada arah atau tempat. Dia tidak boleh disifat
dengan sifat-sifat makhluk yang baharu. Demikian pula tidak boleh disifati dengan
pindah dan bergerak, duduk dan berdiri, karena Dia berfirman: “Dia Allah tidak
menyerupai segala apapun”. (QS as-Syura: 11). Juga telah berfirman: “Dan tidak ada bagi-Nya
keserupaan bagi suatu apapun”. (QS al-Ikhlash: 4). Karena sifat-sifat tersebut menunjukan
kebaharuan, dan Allah Maha Suci dari itu”157.
﴾﴾ 37

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh al-Mu’arrikh Ibn ‘Asakir mengutip dari Abu Abdillah al-Husain ibn
Muhammad ad-Damighani, berkata:

ﻠﻴﺲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻋﻨﻪ ﻏﲎ
:"وﻛﺎن أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﳊﻨﺒﻠﻲ ﻳﻘﻮل ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ
 وﲰﻌﺖ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﳊﻨﺒﻠﻲ رﲪﻪ اﷲ وﻫﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ أﰊ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: ﻗﺎل.أﺑﺪًا
 اﺟﺘﻤﻊ رأﺳﻲ ورأس اﻟﻘﺎﺿﻲ أﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ ـ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ـ ﻋﻠﻰ ﳐﺪة واﺣﺪة:ﺑﻦ اﳊﺎرث ﻳﻘﻮل
 وﺣﻀﺮ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻳﻮم وﻓﺎﺗﻪ اﻟﻌﺰاء ﺣﺎﻓﻴًﺎ ﻣﻊ إﺧﻮﺗﻪ: ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ.ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ
 ﻫﺬا اﻟﺬي ﻛﺎن، ﻫﺬا إﻣﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ،"ﻫﺬا ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺪﻳﻦ: وأﺻﺤﺎﺑﻪ وأﻣﺮ أن ﻳﻨﺎدى ﺑﲔ ﻳﺪي ﺟﻨﺎزﺗﻪ
 وﻗﻌﺪ ﻟﻠﻌﺰاء ﻣﻊ،"
" وﻛﺎن ﻳﺰور ﺗﺮﺑﺘﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲨﻌﺔ ﰲ اﻟﺪار،أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻠﻢ ﻳﱪح
“Abul Hasan at-Tamimi al-Hanbali berkata kepada para sahabatnya: Berpeganglah kalian
dengan orang ini (yang dimaksud adalah Abu Bakr al-Baqillani), oleh karena sunnah itu
selamanya telah tercukupi oleh dirinya”. Berkata: “Dan aku telah mendengar Asy-Syaikh
156
157

al-Inshâf Fîmâ Yajib I’tiqâduh Wa Lâ Yajûz al-Jahl Bih, h. 65
Ibid, h. 64
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Abu al-Fadl at-Tamimi al-Hanbali; dan dia itu adalah Abdul Wahid ibn Abi al-Hasan ibn
Abdil ‘Aziz ibn al-Harits, bahwa ia berkata: “Kepalaku dan kepala Abu Bakr
Muhammad ibn at-Thayyib (maksudnya al-Baqillani) selama tujuh tahun berada pada
satu bantal (bila tidur)”. Asy-Syaikh Abu Abdillah berkata: “Asy-Syaikh Abu al-Fadl atTamimi datang pada hari wafatnya al-Baqillani tanpa memakai alas kaki, ia datang
bersama saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya, lalu ia memerintah seseorang untuk
mengungumkan di hadapan banyak orang di depan jenazah al-Baqillani: “Orang ini
adalah pembela sunnah dan agama, orang ini adalah Imam bagi orang-orang Islam,
orang ini adalah yang telah memperjuangkan kesucian syari’at dari lidah orang-orang
sesat, orang inilah yang telah menulis 70.000 lembar sebagai bantahan terhadap orangorang mulhid”. Saat itu Asy-Syaikh Abu al-Fadl at-Tamimi bersama para sahabatnya
selama tiga hari ta’ziyah berturut-turut tidak meninggalkan tempat, dan di setiap hari
jum’at ia selalu mendatangi makam al-Baqillani”158.
﴾﴾ 38

﴿﴿

Al-Imâm asy-Syaikh Abu ath-Thayyib Sahl ibn Muhammad asy-Syafi’i (w 404 H), seorang
mufti wilayah Nisafur pada masanya berkata:

- ﺗﻌﺎﱃ- "ُﺗﻀﺎﻣّﻮن" ﺑﻀﻢ أوﻟﻪ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﳌﻴﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻻ ﲡﺘﻤﻌﻮن ﻟﺮؤﻳﺘﻪ:ﲰﻌﺖ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﺎ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺼﻌﻠﻮﻛﻲ ﻳﻘﻮل
"ﰲ ﺟﻬﺔ وﻻ ﻳﻨﻀﻢ ﺑﻌﻀﻜﻢ إﱃ ﺑﻌﺾ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺮى ﰲ ﺟﻬﺔ
“Saya telah mendengar asy-Syaikh Abu at-Thayyib as-Sha’luki berkata dalam
menerangkan hadits tentang Ru’yatullâh (melihat Allah bagi orang-orang mukmin).
Dalam hadits tersebut terdapat kata “Lâ Tudlammûn”, al-Imâm as-Sha’luki
mengartikannya bahwa kelak orang-orang mukmin di surga akan melihat Allah tanpa
tempat dan tanpa arah, mereka ketika itu tidak saling berdesakan satu sama lainnya.
Orang-orang mukmin tersebut berada di dalam surga, namun Allah tidak dikatakan di
dalam atau di luar surga. Karena Allah bukan benda, Dia ada tanpa tempat dan tanpa
arah”.

Pernyataan al-Imâm as-Sha’luki ini dikutip pula oleh al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani
dan kitab Fath al-Bâri dan disepakatinya. Ini berarti sebagai penegasan dari Ibn Hajar yang
notabene sebagai Amîr al-Muhaditsîn, bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah dan kelak
orang-orang mukmin di surga akan melihat-Nya, juga tanpa tempat dan tanpa arah 159.
﴾﴾ 39

158
159

﴿﴿

Tabyîn Kadzib al-Muftarî, Biografi al-Baqillani, h. 221
Fath al-Bâri, j. 11, h. 447
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Al-Imâm Abu Bakar Muhammad ibn al-Hasan al-Asy’ari yang dikenal dengan Ibn Furak (w
406 H), salah seorag teolog terkemuka di kalangan Ahlussunnah, menuliskan sebagai berikut:

""ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﳊﻠﻮل ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﳏﺪودا وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺎ وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﳏﺪﺛﺎ
“Tidak boleh dikatakan bahwa Allah menyatu di seluruh tempat, karena mustahil Allah
sebagai benda yang memiliki batasan, ukuran dan penghabisan. Hal itu karena Allah
bukan sesuatu yang baharu seperti makhluk”160.

Al-Imâm Ibn Furak juga mengatakan:

﴾﴾ 40

﴿﴿

"واﻋﻠﻢ أﻧﺎ إذا ﻗﻠﻨﺎ إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻮق ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﱂ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ إﱃ ﻓﻮﻗﻴﺔ اﳌﻜﺎن واﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻓﺔ
"واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻤﺎﺳﺔ ﻟﺸﻰء ﻣﻨﻬﺎ
“Ketahuilah bahwa jika kita katakan Allah berada di atas segala sesuatu, pengertian “di
atas” dalam hal ini bukan dalam pengertian arah dan tempat dengan adanya jarak antara
para makhluk dengan-Nya, atau bahwa Dia menempel di arah atas dengan makhluk-Nya
tersebut. (Namun yang dimaksud adalah ketinggian derajat dan keagungan-Nya)”161.
﴾﴾ 41

﴿﴿

Ahli sastra dan ahli nahwu terkemuka (Al-Adîb an-Nahwiy); Abu Ali al-Marzuqi (w 421 H)
berkata:

""اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﲢﻮﻳﻪ اﻷﻣﺎﻛﻦ وﻻ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ اﻷﻗﻄﺎر واﳉﻮاﻧﺐ

“Allah tidak diliputi oleh segala tempat, dan tidak dikelilingi oleh segala penjuru
dan sisi-sisi”162.
﴾﴾ 42

﴿﴿

Al-Imâm Abu Manshur Abd al-Qahir ibn Thahir at-Tamimi al-Baghdadi al-Isfirayini (w 429
H), salah seorang ulama besar di kalangan Ahlussunnah, telah menulis sebuah kitab
penomenal tentang sekte-sekte dalam Islam berjudul al-Farq Bayn al-Firaq, dan berbagai
karya besar lainnya. Dalam karyanya tersebut beliau telah mengutip konsensus atau ijma’
kaum Ahlussunnah bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah, menuliskan sebagai berikut:

Musykil al-Hadîts, h. 57
Ibid, h. 64
162 Al-Azminah Wa al-Amkinah, j. 1, h. 92
160
161
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"  ﻻ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن وﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎن- أي اﷲ- ﻋﻠﻰ أﻧﻪ- أي أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ-"وأﲨﻌﻮا
“Dan mereka (kaum Ahlussunnah Wal Jama’ah) telah bersepakat (Ijma’) bahwa Allah
tidak diliputi oleh tempat dan tidak terikat olah waktu dan zaman”163.
﴾﴾ 43

﴿﴿

Dalam karya yang lain berjudul Kitâb Ushûliddîn, al-Imâm Abu Manshur al-Baghdadi
menuliskan sebagai berikut:

،ﱂ ﳜﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪارﻩ ﻣﺜﻞ أﻗﻞ اﳌﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻴﻜﻮن ﻛﺎﳉﺰء اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ
"ﻟﻮ ﻛﺎن اﻹﻟﻪ ﻣﻘﺪرا ﲝﺪ
،أو ﳜﺘﺺ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻴﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ اﳌﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ أوﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ إﻻ ﲟﺨﺼﺺ ﺧﺼﻪ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
" وإذا ﺑﻄﻞ ﻫﺬان اﻟﻮﺟﻬﺎن ﺻﺢ أﻧﻪ ﺑﻼ ﺣﺪ وﻻ
“Jika Allah memiliki ukuran, batasan dan penghabisan maka hal itu sama saja berarti Dia
seperti sebuah benda terkecil yang memiliki bentuk yang tidak dapat terbagi-bagi. Atau
bisa juga itu berarti Dia sama dengan benda yang dapat terbagi-bagi (al-Jism) yang bagianbagian tersebut satu sama lainnya tidak lebih utama, kecuali apa bila ada bagian tertentu
ada yang mengkhususkannya dalam keutamaan. (Jika demikian Dia membutuhkan
kepada menjadikan-Nya demikian). Jelas dua hal ini adalah sesuatu yang batil. Dengan
demikian maka dapat diterima bahwa Dia bukan benda yang memiliki bentuk dan
ukuran”164.
﴾﴾ 44

﴿﴿

Salah seorang penulis syarah kitab Shahîh al-Bukhâri, al-Imâm asy-Syaikh Ali ibn Khalaf yang
dikenal dengan sebutan Ibn Bathal al-Maliki (w 449 H) menuliskan sebagai berikut:

 وﻗﺪ ﺗﻘﺮر أن اﷲ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ،اﻟﻈﻮاﻫﺮ
ﰲ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ
"ﻏﺮض اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻤﻴﺔ
 وﻣﻌﲎ اﻻرﺗﻔﺎع، وإﳕﺎ أﺿﺎف اﳌﻌﺎرج إﻟﻴﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺸﺮﻳﻒ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن،ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ
" ﻣﻊ ﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن- أي ﺗﻌﺎﻟﻴﻪ-إﻟﻴﻪ اﻋﺘﻼؤﻩ
“Tujuan al-Bukhari dengan menuliskan bab ini adalah untuk membantah kaum
Jahmiyyah Mujassimah yang selalu berpegang teguh kepada zhahir-zhahir teks. Padahal
telah tetap bahwa Allah bukan benda, karenanya Dia tidak membutuhkan kepada tempat
untuk Ia tempatinya. Dia Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, maka setelah
menciptakan tempat Dia tidak berubah ada tanpa tempat. adapun penyandaran kata “almâ’arij” (yang secara zahir berarti naik) kepada-Nya adalah penyandaran dalam makna

163
164

al-Farq Bayn al-Firaq., h. 333
Ushûliddîn, h. 73
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kemuliaan (Idlâfah at-Tasyrîf). Dan makna “al-Irtifâ’” pada hak Allah adalah dalam makna
keagungan-Nya, bukan dalam pengertian tempat”165.

Beliau juga berkata:

﴾﴾ 45

﴿﴿

" ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﺴﻤﺎ أو ﺣﺎﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن،"ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻠﻤﺠﺴﻤﺔ ﰲ إﺛﺒﺎت اﳌﻜﺎن
“Teks-teks ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kaum Mujassimah yang
menetapakan tempat bagi Allah. Karena telah tetap kemustahilan Allah sebagai benda
yang bertempat”166.

Pernyataan Ibn Bathal ini dikutip oleh al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bâri dan
disepakatinya. Dengan demikian berarti keyakinan Allah ada tanpa tempat adalah
merupakkan keyakinan para ahli hadits secara keseluruhan.
﴾﴾ 46

﴿﴿

Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad yang dikenal dengan nama Ibn Hazm al-Andalusi (w 456
H), --orang yang telah mendapat banyak kritik dari para ulama karena beberapa pernyataan
ekstrimnya-- dalam karyanya berjudul Kitâb ‘Ilm al-Kalâm, dalam pembahasan penafian tempat
dari Allah menuliskan sebagai berikut:

َﻲ ٍء
ْ  ) َو َﺧﻠَ َﻖ ُﻛ ﱠﻞ ﺷ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﺎﻟﻖ اﻷزﻣﻨﺔ واﻷﻣﻜﻨﺔ،"وأﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﰲ زﻣﺎن
 واﻟﺰﻣﺎن،(59/ْض َوﻣَﺎ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬﻤَﺎ()ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن
َ َاﻷَر
ْ َات و
ِ  وﻗﺎل ) َق اﻟ ﱠﺴﻤَﺎو،(2/ﻓَـ َﻘ ﱠﺪ َرﻩُ ﺗَـ ْﻘﺪِﻳﺮاً()ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن
واﳌﻜﺎن إﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﻸﺟﺴﺎم
 ﻗﺪ ﻛﺎن ﺗﻌﺎﱃ،واﳌﻜﺎن ﳘﺎ ﳐﻠﻮﻗﺎن
“Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat dan tanpa waktu. Dialah yang menciptakan
segala tempat dan waktu. Allah berfirman: “Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu
dan menentukannya akan ketentuan”. (QS al-Furqan: 2). Dan berfirman: “Dia Pencipta
semua langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya”. (QS. al-Furqan: 59).
Tempat dan arah adalah makhluk Allah. Dia ada sebelum menciptakan keduanya.
Tempat itu hanya berlaku bagi segala benda”167.
﴾﴾ 47

﴿﴿

al-Imâm al-Hâfizh Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Bayhaqi (w 458 H) dalam kitab as-Sunan
al-Kubrâ menuliskan sebagai berikut:
Fath al-Bâri, j. 13, h. 416
Ibid, j. 13, h. 433
167 Kitâb ‘Ilm al-Kalâm, h. 65
165
166
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ﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻮ أﻧﻜﻢ دﻟﻴﺘﻢ أﺣﺪﻛﻢ ﲝﺒﻞ إﱃ
ُ "واﻟﺬي ﻧﻔ: "واﻟﺬي روي ﰲ ءاﺧﺮ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ]أي ﺣﺪﻳﺚ
 وأن،اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﳍﺒﻂ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ" وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ[ إﺷﺎرة إﱃ ﻧﻔﻲ اﳌﻜﺎن ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ، وأﻧﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻴﺼﺢ إدراﻛﻪ ﺑﺎﻷدﻟﺔ،اﻟﻌﺒﺪ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﻘﺮب واﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﻮاء
 "أﻧﺖ: واﺳﺘﺪل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻧﻔﻲ اﳌﻜﺎن ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.إدراﻛﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن
 وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﺷﻰء وﻻ دوﻧﻪ ﺷﻰء ﱂ ﻳﻜﻦ،" وأﻧﺖ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻠﻴﺲ دوﻧﻚ ﺷﻰء،اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻮﻗﻚ ﺷﻰء
"ﰲ ﻣﻜﺎن
“Dan apa yang diriwayatkan dalam akhir hadits ini merupakan isyarat kepada peniadaan
tempat bagi Allah, dan sesungguhnya para hamba pada dekat dan jauhnya bagi Allah
sama saja, Dia Allah az-Zhâhir; artinya bahwa adanya Allah dapat diketahui dengan
adanya bukti-bukti, dan Dia Allah al-Bâthin; artinya bahwa Allah tidak benar dapat diraih
dengan menetapkan tempat bagi-Nya. Sebagian sahabat kami dalam meniadakan tempat
dari Allah mengambil dalil dengan sabda Rasulullah: “Engkau Ya Allah az-Zhâhir tidak
ada sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau Ya Allah al-Bâthin yang tidak ada sesuatu
apapun di bawah-Mu”, ketika disebutkan bahwa tidak ada sesuatu apapun di atas-Nya
dan tidak ada sesuatu apapun di bawah-Nya itu artinya bahwa Allah ada tanpa
tempat”168.
﴾﴾ 48

﴿﴿

al-Imâm al-Hâfizh Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Bayhaqi juga berkata:

 ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺰول ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ: ﲰﻌﺖ أﺑﺎ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺰﱐ ﻳﻘﻮل: ﻗﺎل،"أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺎﻓﻆ
َﻚ
ُ ﱡﻚ وَاﻟْ َﻤﻠ
َ رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠّﻢ )ﻣﻦ وﺟﻮﻩ ﺻﺤﻴﺤﺔ وورد ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﻗﻪ وﻫﻮ ) َوﺟَﺎء َرﺑ
ﺻﻔﺘﺎن ﻣﻨﻔﻴﺘﺎن ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺮﻛﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎل إﱃ
( واﻟﻨﺰول22/ﺻ ّﻔﺎً()اﻟﻔﺠﺮ
َ ًﺻ ّﻔﺎ
َ
 ﺟﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﳌﻌﻄﻠﺔ ﻟﺼﻔﺎﺗﻪ واﳌﺸﺒﻬﺔ، ﺑﻞ ﳘﺎ ﺻﻔﺘﺎن ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻼ ﺗﺸﺒﻴﻪ,ﺣﺎل
 إﳕﺎ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬا وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻳﻘﻴﺲ: وﻛﺎن أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳋﻄﺎﰊ رﲪﻪ اﷲ ﻳﻘﻮل: ﻗﻠﺖ.ﻋﻠﻮا ﻛﺒﲑا
ﺗﺪل ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻓﻮق إﱃ ﲢﺖ وﻫﺬﻩ
اﻷﻣﻮر ﰲ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺰول اﻟﺬي ﻫﻮ ﱟ
 ﻓﺄﻣﺎ ﻧﺰول ﻣﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺎت اﻷﺟﺴﺎم ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﳘﺔ ﻓﻴﻪ وإﳕﺎ،ﺻﻔﺔ اﻷﺟﺴﺎم واﻷﺷﺒﺎح
ﻫﻮ ﺧﱪ ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ورأﻓﺘﻪ ﺑﻌﺒﺎدﻩ وﻋﻄﻔﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ دﻋﺎءﻫﻢ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ ﳍﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ
"ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻛﻤﻴﺔ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء وﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﲑ
“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdillah al-Hâfizh, berkata: Aku telah
mendengar Abu Muhammad Ahmad ibn Abdullah al-Muzani berkata: Hadîts an-Nuzûl
benar adanya dari Rasulullah dari berbagai segi periwayatan yang shahih. Dan dalam al168
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Qur’an terdapat firman Allah yang sejalan dengan Hadîts an-Nuzûl tersebut, yaitu firmanNya:

(22 :)اﻟﻔﺠﺮ

َﻚ
ُ ﱡﻚ وَاﻟْ َﻤﻠ
َ َوﺟَﺂءَ َرﺑ

makna an-Nuzûl dan al-Majî’ dalam hal ini bukan dalam pengertian bergerak atau pindah
dari satu keadaan kepada keadaan lain. Tetapi an-Nuzûl dan al-Majî’ di sini adalah sifat
dari sifat-sifat Allah yang tidak ada keserupaan baginya. Allah Maha Suci dari keyakinan
kaum Mu’aththilah; mereka yang menafikan sifat-sifat Allah, juga Allah Maha Suci dari
keyakinan kaum Musyabbihah; mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.
Aku (al-Bayhaqi) katakan: Abu Sulaiman al-Khathabi berkata: Sesungguhnya yang
diingkari dari kesesatan keyakinan tasybîh pada hadits di atas dan beberapa teks lainnya
adalah karena mereka menyamakan makna-makna teks tersebut dengan sifat-sifat yang
nampak dihadapan pandangan mereka dari sifat-sifat makhluk. Karenanya mereka
mengartikan an-Nuzûl dengan turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah,
atau berpindah dari ke atas ke bawah, padahal ini adalah dari sifat-sifat benda dan tubuh.
Adapun makna an-Nuzûl pada Yang bukan benda (Allah) maka jelas bukan dalam
pengertian sifat-sifat benda, maknanya tidak seperti apa yang diprakirakan dalam pikiran.
Tapi yang dimaksud dengan makna an-Nuzûl ini adalah dalam pengertian pemberitaan
tentang keagungannya, tentang kasih sayang-Nya terhadap hamba-hamba-Nya, dan
bahwa Allah mengabulkan segala doa hamba-Nya serta mengampuni mereka seperti apa
yang Dia kehendakinya. Sifat Allah bukanlah merupakan sifat-sifat benda, sifat Allah
tidak memiliki keterbatasan. Allah tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya.
Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat”169.
﴾﴾ 49

﴿﴿

Dalam kitab karyanya yang lain berjudul al-Asmâ’ Wa ash-Shifât, al-Imâm al-Bayhaqi
menuliskan sebagai berikut:

 إن اﷲ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻫﻮ أﻧﻪ ﳑﺎس ﻟﻪ أو ﻣﺘﻤﻜﻦ: وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻗﻮل اﳌﺴﻠﻤﲔ:"ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳋﻄﺎﰊ
 ﻫـﺎﳕﺎ ﻫﻮ ﺧﱪ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺑﻪ وﻧﻔﻴﻨﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ،ﻓﻴﻪ أو ﻣﺘﺤﻴﺰ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺗﻪ
" إذ _ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء،ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
“Abu Sulaiman al-Khaththabi berkata: Sesungguhnya perkataan orang-orang Islam
“Allâh Istawâ ‘Alâ al-‘Arsy” bukan dalam pengertian bahwa Allah menempel atau
bersemayam di sana, atau bahwa Allah berada di arah atas. Sesungguhnya Allah tidak
menyerupai makhluk-Nya. Dan sesungguhnya istawâ yang datang dalam al-Qur’an
tentang sifat Allah adalah berita yang tidak perlu diperdebatkan, namun demikian kita
169

as-Sunan al-Kubrâ, j. 3, h. 3
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harus menafikan makna sifat-sifat benda dari sifat Allah tersebut, karena seperti yang
telah difirmankannya: “Dia Allah tidak menyerupai segala apapun, Dia Maha Mendengar lagi
Maha Melihat” (QS. As-Syura: 11)170.
﴾﴾ 50

﴿﴿

Seorang sufi yang sangat terkenal dengan salah salah satu karya agungnya tentang tasawuf
berjudul ar-Risâlah al-Qusyairiyyah, yaitu al-Imâm Abul Qasim Abdul Karim ibn Hawazan alQusyairi (w 456 H). Dalam karyanya tersebut al-Qusyairi menuliskan secara detail keyakinan
para ulama sufi dan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat kuat memegang teguh
akidah Ahlussunnah. Di antara yang beliau tulis dalam ar-Risâlah adalah sebagai berikut:

 ﻗﺎل ﺷﻴﻮخ ﻫﺬﻩ."وﻫﺬﻩ ﻓﺼﻮل ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﱰﺗﻴﺐ
إن اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ: ﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت ﻛﻼﻣﻬﻢ
 وﻻ ﻳﺘﺼﻮر، وﻻ ﺻﻔﺎﺗﻪ أﻋﺮاض، ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ وﻻ ﺟﻮﻫﺮ وﻻ ﻋﺮض،ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪﱘ ﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺷﻰء ﻣﻦ اﻟﻔﺨﻠﻮﻗﺎت
" وﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ وزﻣﺎن، وﻻ ﻟﻪ ﺟﻬﺔ وﻻ ﻣﻜﺎن، وﻻ ﻳﺘﻘﺪر ﰲ اﻟﻌﻘﻮل،ﰲ اﻷوﻫﺎم
“Pasal ini mencakup penjelasan akidah kaum sufi dalam masalah tauhid, dan kami akan
sebutkan secara tertib. Para pemuka kaum sufi, dengan berbagai tingkatan dan berbagai
macam karya dalam masalah akidah yang telah mereka tulis, mereka semua telah sepakat
bahwa Allah Maha Ada, Qadim; tanpa permulaan, tidak menyerupai apapun dari seluruh
makhluk ini, bukan benda (al-Jism), bukan al-Jawhar (benda terkecil yang tidak dapat
terbagi-bagi), bukan al-‘Aradl (sifat benda), segala sifat-sifat-Nya bukan sifat-sifat benda,
tidak dapat digambarkan dalam prakiraan-prakiraan, tidak dapat dibayangkan oleh akal
pikiran, ada tanpa tempat dan tanpa arah, serta tidak terikat oleh waktu dan zaman” 171.
﴾﴾ 51

﴿﴿

Seorang teolog terkemuka dan ahli fiqih yang sangat mashur, al-Imâm Abu al-Muzhaffar
al-Isfirayini (w 471 H) telah menuliskan sebuah kitab yang sangat penting berjudul at-Tabshîr
Fîddîn. Sebuah karya dalam pembahasan firqah-firqah dalam Islam, termasuk di dalamnya
pembahasan akidah Ahlussunnah dengan cukup detail. Di antara yang beliau tulis dalam
penjelasan akidah Ahlussunnah sebagai berikut:

 وأن ﺗﻌﻠﻢ أن ﻛﻞ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث ﺷﻰء ﻣﻦ:"اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻋﺘﻘﺎد أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ
 ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن، ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، واﳊﺮﻛﺔ، واﻟﺴﻜﻮن، واﳉﻬﺔ، واﳌﻜﺎن، واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،اﳊﺪ
"ﳏﺪﺛﺎ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪوث
170
171

al-Asmâ’ Wa ash-Shifât, h. 396-397
ar-Risâlah al-Qusyairiyyah, h. 7
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“Bab ke lima belas tentang penjelasan akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah; adalah
berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang menunjukan kebaharuan, memiliki ukuran,
memiliki penghabisan, memiliki tempat dan arah, diam, dan bergerak, maka hal-hal
semacam itu semua mustahil atas Allah. Karena Allah bukan makhluk baharu, maka
mustahil atas-Nya segala sesuatu yang menunjukkan kebaharuan”172.
﴾﴾ 52

﴿﴿

Ahli fiqih terkemuka; al-Imâm Abu Ishaq asy-Syirazi asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 476 H) dalam
akidah yang beliau tuliskan berkata:

 واﻟﺮب ﻋﺰ وﺟﻞ،" وإن اﺳﺘﻮاءﻩ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار وﻻ ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻷن اﻻﺳﺘﻘﺮار واﳌﻼﺻﻘﺔ ﺻﻔﺔ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﺨﻠﻮﻗﺔ
" ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن ﰒ ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن،ﻗﺪﱘ أزﱄ
“Dan sesungguhnya istiwâ’ Allah bukan dalam pengertian bertempat (bersemayam)
menempel, karena bertempat dan menempel adalah sifat segala benda yang merupakan
makhluk, sementara Allah maha Qadîm dan Azaliy (tidak bermula), dengan demikian itu
menunjukan bahwa Allah ada pada azal tanpa tempat, dan setelah Dia menciptakan
tempat maka Dia sebagaimana pada sifat-Nya yang azali; ada tanpa tempat (karena Allah
tidak berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain)”173.
﴾﴾ 53

﴿﴿

Imam al-Haramain Abul Ma’ali Abdul Malik ibn Abdullah al-Juwaini (w 478 H), salah
seorang guru terkemuka al-Imâm al-Ghazali, dalam kitab karyanya berjudul al-Irsyâd Ilâ
Qawâthi’ al-Adillah menuliskan sebagai berikut:

" ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻦ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﳏﻞ ﳛﻠﻪ أو ﻣﻜﺎن ﻳﻘﻠﻪ،"اﻟﺒﺎرىء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ
“Ketahuilah bahwa di antara sifat Allah adalah Qiyâmuh Bi Nafsih; artinya Allah tidak
membutuhkan kepada suatu apapun dari makhluk-Nya. Karenanya Dia Maha Suci dari
membutuhkan kepada tempat untuk Ia tempatinya”174.
﴾﴾ 54

﴿﴿

Pada halaman lain dalam kitab yang sama Imam al-Haramain menuliskan:

""ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﳊﻖ ﻗﺎﻃﺒﺔ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ واﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﳉﻬﺎت
at-Tabshîr Fi ad-Dîn, h. 161
Lihat ‘Aqidah asy-Syirazi dalam Muqaddimah Kitab Syarh al-Luma’, j. 1, h. 101
174 al-Irsyâd Ilâ Qawâthi’ al-Adillah, h. 53
172
173
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“Madzhab seluruh Ahlul Haq telah menetapkan bahwa Allah maha suci dari tempat dan
maha suci dari berada pada arah”175.
﴾﴾ 55

﴿﴿

Dalam karya lain berjudul asy-Syâmil Fî Ushûliddîn, beliau menuliskan sebagai berikut:

 وﺑﺘﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﲜﻬﺔ، أن اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻘﺪس ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﺣﻴﺰ:"واﻋﻠﻤﻮا أن ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﳊﻖ
 ﻓﺼﺎر ﻏﻼة، ﰒ اﻓﱰﻗﺖ ءاراؤﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﳉﻬﺔ،وذﻫﺒﺖ اﳌﺸﺒﻬﺔ إﱃ أﻧﻪ ﳐﺘﺺ ﲜﻬﺔ ﻓﻮق
 وﺟﻮزوا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺤﻮل واﻻﻧﺘﻘﺎل وﺗﺒﺪل،اﳌﺸﺒﻬﺔ إﱃ أن اﻟﺮب ﺗﻌﺎﱃ ﳑﺎس ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮش وﻫﻮ ﳑﺎﺷﻪ
" وﻗﺪ ﺣﻜﻴﻨﺎ ﲨﻼ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم،اﳉﻬﺎت واﳊﺮﻛﺎت واﻟﺴﻜﻨﺎت
“Ketahuilah bahwa madzhab Ahlul Haq menetapkan bahwa Allah suci dari berada pada
tempat dan suci dari berada pada arah. Sementara kaum Musyabbihah berpendapat
bahwa Allah berada di arah atas. Kaum Musyabbihah tersebut sepakat bahwa Allah
berada di arah atas, namun demikain mereka kemudian saliang berselisih pendapat. Di
antara mereka yang sangat ekstrim berpendapat bahwa Allah menempel pada arsy dari
arah atasnya. Mereka juga membolehkan atas Allah adanya perubahan-perubahan,
berpindah-pindah arah, bergerak dan diam. Beberapa di antara kerusakan keyakinan
mereka telah kita bongkar pada penjelasan yang telah lalu”176.
﴾﴾ 56

﴿﴿

al-Imâm Abu Sa’id al-Mutawalli asy-Syafi’i (w 478 H), salah seorang ulama Ahlussunnah
terkemuka dalam bidang teologi dan dalam fiqih madzhab Syafi’i berada dalam tingkatan
Ash-hâb al-Wujûh; satu tingkat di bawah seorang ulama mujtahid mutlak, dalam karyanya
berjudul al-Ghunyah Fî Ushûliddîn menuliskan sebagai berikut:

 واﳊﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﳚﻮز أن، وﻷن اﳉﻮﻫﺮ ﻣﺘﺤﻴﺰ، ﺑﺎﳊﻮادث- ﺗﻌﺎﱃ-"ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻮﺻﻒ ذاﺗﻪ
"ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺤﻴﺰا
“Telah ditetapkan dengan berbagai argumen bahwa Dzat Allah tidak boleh disifati
dengan sifat-sifat makhluk. Sesungguhnya setiap benda itu memiliki arah dan tempat.
Sementara Allah bukan benda, karenanya Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah”177.
﴾﴾ 57

﴿﴿

Dalam kitab yang sama al-Imâm al-Mutawalli juga menuliskan:
Ibid, h. 58
as-Syâmil Fî Ushûliddîn, h. 511
177 al-Ghunyah Fî Ushuliddîn, h. 83
175
176
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إن ﷲ ﺟﻬﺔ:" "واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﻔﻲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﶈﻞ واﳉﻬﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻜﺮاﻣﻴﺔ واﳊﺸﻮﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا
"ﻓﻮق
“Tujuan dari penulisan pasal ini adalah untuk menjelaskan bahwa Allah tidak
membutuhkan kepada tempat dan arah. Ini berbeda dengan kaum Karramiyyah dan
kaum Hasyawiyyah yang mengatakan bahwa Allah berada di arah atas” 178.
﴾﴾ 58

﴿﴿

al-Imâm Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad yang dikenal dengan nama ar-Raghib alAshbahani (w 502 H), salah seorang ulama pakar bahasa yang sangat mashur dengan
karyanya berjudul al-Mufradât Fî Gharîb al-Qur’ân, menuliskan sebagai berikut:

" أوﻗﺮب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮ ﺑﺎﻹﻓﻀﺎل ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻔﻴﺾ ﻻ ﺑﺎﳌﻜﺎن..."
“Makna al-Qurb (yang secara harfiyah berarti dekat) pada hak Allah terhadap hamba-Nya
adalah dalam pengertian bahwa Dia Maha Pemberi karunia dan berbagai nikmat, bukan
dalam dekat dalam pengertian jarak atau tempat”179.
﴾﴾ 59

﴿﴿

al-Imâm Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (w 505 H), nama yang sangat
akrab dengan kita, seorang teolog, sufi besar, yang ahli dalam banyak disiplin ilmu. Dalam
kitab karyanya yang sangat fenomenal; Ihyâ’ Ulûmiddîn, pada jilid pertama menuliskan bab
khusus tentang penjelasan akidah mayoritas umat Islam; akidah Ahlussunnah, yaitu pada
bagian Qawâ’id al-Aqâ-id. . Di antara yang beliau tulis adalah sebagai berikut:

 ﺑﻞ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ أن ﺧﻠﻖ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪس ﻋﻦ أن ﳛﺪﻩ زﻣﺎن، ﻋﻦ أن ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن- أي اﷲ-"ﺗﻌﺎﱃ
"وﻫﻮ اﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن
“Allah Maha Agung, Dia tidak diliputi oleh tempat, sebagaimana Dia maha suci untuk
dibatasi oleh waktu dan zaman. Dia ada tanpa permulaan, tanpa tempat, dan tanpa
zaman, dan Dia sekarang (setelah menciptakan tempat dan arah) ada seperti sediakala
tanpa tempat dan dan tanpa arah”180.
﴾﴾ 60

﴿﴿

Masih dalam kitab Ihya’, al-Imâm al-Ghazali juga menuliskan:
Ibid, h. 73
al-Mufradât Fî Gharîb al-Qur’ân., h. 399
180 Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, j. 1, h. 108
178
179
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 ﻓﺈن اﳉﻬﺔ إﻣﺎ ﻓﻮق وإﻣﺎ أﺳﻔﻞ، اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ اﻟﺬات ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﳉﻬﺎت:"اﻷﺻﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
 وﻫﺬﻩ اﳉﻬﺎت ﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻬﺎ وأﺣﺪﺛﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن إذ ﺧﻠﻖ،وإﻣﺎ ﳝﲔ وإﻣﺎ ﴰﺎل أو ﻗﺪّام أو ﺧﻠﻒ
 ﻓﺤﺪث اﺳﻢ اﻟﻔﻮق ﳌﺎ ﻳﻠﻲ، واﻻﺧﺮ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ وﻳﺴﻤﻰ رأﺳﺎ،ﻟﻪ ﻃﺮﻓﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻳﺴﻤﻰ رﺟﻼ
 ﺣﱴ إن اﻟﻨﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪب ﻣﻨﻜﺴﺔ ﲢﺖ اﻟﺴﻘﻒ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺟﻬﺔ،ﺟﻬﺔ اﻟﺮأس واﺳﻢ اﻟﺴﻔﻞ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﺮﱢﺟﻞ
، وﺧﻠﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻴﺪﻳﻦ وإﺣﺪاﳘﺎ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ.اﻟﻔﻮق ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﲢﺖ وإن ﻛﺎن ﰲ ﺣﻘﻨﺎ ﻓﻮﻗًﺎ
 وﺧﻠﻖ،ﻓﺤﺪث اﺳﻢ اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻸﻗﻮى واﺳﻢ اﻟﺸﻤﺎل ﳌﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ وﺗﺴﻤﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻲ اﻟﻴﻤﲔ ﳝﻴﻨﺎ واﻷﺧﺮى ﴰﺎﻻ
ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻳﺒﺼﺮ ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ وﻳﺘﺤﺮّك إﻟﻴﻪ ﻓﺤﺪث اﺳﻢ اﻟﻘﺪّام ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ واﺳﻢ اﳋﻠﻒ ﳌﺎ
. ﻓﺎﳉﻬﺎت ﺣﺎدﺛﺔ ﲝﺪوث اﻹﻧﺴﺎن،ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
“Pokok ke tujuh; adalah berkeyakinan bahwa Dzat Allah suci dari bertempat pada suatu
arah. Karena arah tidak lepas dari salah satu yang enam; atas, bawah, kanan, kiri, depan
dan belakang. Arah-arah tersebut diciptakan oleh Allah denga jalan penciptaan manusia.
Allah menciptakan manusia dengan dua bagian; bagian yang megarah ke bumi yaitu
bagian kakinya, dan bagian yang berlawanan dengannya yaitu bagian kepalanya. Dengan
adanya pembagian ini maka terjadilah arah, bagian ke arah kakinya disebut bawah dan
bagian ke arah kepalanya disebut atas. Demikian pula seekor semut yang merayap
terbalik di atas langit-langit rumah, walaupun dalam pandangan kita tubuhnya terbalik,
namun baginya arah atasnya adalah bagian yang ke arah kepalanya dan bagian bawahnya
adalah adalah bagian yang ke arah bawahnya.
Pada manusia kemudian Allah menciptakan dua tangan, yang pada umumnya salah
satunya memiliki kekuatan lebih atas lainnya. Maka terjadilah penamaan bagi tangan yang
memiliki kekuatan lebih sebagai tangan kanan. Sementara tangan bagian lainnya yang
yang berlawanan dengannya disebut dengan tangan kiri. Juga Allah menciptakan bagi
manusia tersebut dua bagian bagi arah badanya; bagian yang ia lihat dan ia tuju dengan
bergerak kepadanya, dan bagian yang berada pada sebaliknya. Bagian yang pertama
disebut arah depan semantara yang bagian sebaliknya disebut dengan arah belakang”181.

Kemudian al-Imâm al-Ghazali menuliskan:

"ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎن ﰲ اﻷزل ﳐﺘﺼًﺎ ﲜﻬﺔ واﳉﻬﺔ ﺣﺎدﺛﺔ؟ أو ﻛﻴﻒ ﺻﺎر ﳐﺘﺼﺎ ﲜﻬﺔ ﺑﻌﺪ أن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ؟ أﺑﺄن ﺧﻠﻖ
 أو، واﻟﻔﻮق ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺟﻬﺔ اﻟﺮأس، وﻳﺘﻌﺎﱃ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻮق إذ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ رأس،اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻮﻗﻪ
 ﻓﺘﻌﺎﱃ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﲢﺖ إذ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ رﺟﻞ واﻟﺘﺤﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﻬﺔ،ﺧﻠﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﲢﺘﻪ
… وﻛﻞ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﻞ:اﻟﺮّﺟﻞ
181

Ibid, j. 1, h. 127
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“Dengan demikian bagaimana mungkin Allah yang ada tanpa permulaan (Azaliy)
memiliki tampat dan arah, sementara keduanya baharu?! Dan bagaimana mungkin Allah
yang ada tanpa permulaan dan tanpa tempat namun kemudian membutuhkan kepada
tempat tersebut?! Apakah Allah menciptakan alam yang alam tersebut berada di arah
atas-Nya?! Sesesungguhnya Allah maha suci dari dikatakan “arah atas” bagi-Nya. Karena
bila dikatakan “arah atas” bagi Allah maka berarti Dia memiliki kepala. Karena
sesungguhnya penyebutan “arah atas” hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki kepala.
Demikian pula Allah maha suci dari dikatakan “arah bawah” bagi-Nya. Karena bila
dikatakan arah bawah bagi Allah maka berarti Dia memiliki kaki. Karena sesungguhnya
penyebutan arah bawah hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki kaki. Hal itu semua
secara akal adalah sesuatu yang mustahil atas Allah”182.
﴾﴾ 61

﴿﴿

Al-Imâm Abu al-Mu’ain Maimun ibn Muhammad an-Nasafi (w 508 H), salah seorang
pemuka kaum teolog di kalangan Ahlussunnah berkata:

" ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ- أي ﰲ ﺣﻖ اﷲ-"اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﻜﺎن
“Mengatakan adanya tempat pada hak Allah adalah pendapat yang merusak tauhid” 183.

Al-Imâm an-Nasafi juga berkata:

﴾﴾ 62

﴿﴿

 ﰲ- ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ- وﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ أن ﲤﻜﻨﻪ،"إﻧﺎ ﺛﺒﺘﻨﺎ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
"ﻣﻜﺎن ﳐﺼﻮص أو اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﳏﺎل
“Dengan dalil ayat muhkamât yang tidak mengandung makna takwil dan dengan berbagai
argumen akal sehat yang tidak mengandung pemahaman melenceng kita tetapkan bahwa
adanya Allah dengan memiliki tempat adalah sesuatu yang mustahil” 184.
﴾﴾ 63

﴿﴿

Al-Imâm Abu al-Qasim Sulaiman ibn Nashir al-Anshari an-Naisaburi (w 512 H), penulis
Syarh al-Irsyâd Ilâ Qawâthi’ al-Adillah karya Imam al-Haramain, setelah penjelasan panjang
dalam manafikan tempat dan arah dari Allah, beliau menuliskan sebagai berikut:

Ibid.
Tabshirah al-Adillah, j. 1, h. 171
184 Ibid, j. 1, h. 182
182
183
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 ورُب أﻣﺮ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻌﻘﻞ إﱃ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪ،" ﰒ ﻧﻘﻮل ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ درك اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷدﻟﺔ دون اﻷوﻫﺎم
 وﻛﻴﻒ ﻳﺪرك اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮدًا ﳛﺎذي اﻟﻌﺮش ﻣﻊ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﻜﻮن ِﻣﺜْﻞ اﻟﻌﺮش ﰲ اﻟﻘﺪر أو دوﻧﻪ أو،اﻟﻮﻫﻢ ﻋﻨﻪ
" وﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﳐﺘﺺ ﲜﻬﺔ،أﻛﱪ ﻣﻨﻪ
“Kemudian kita katakan bahwa jalan untuk mendapatkan segala hakekat pengetahuan
adalah didasarkan kepada argumen logis bukan dengen prasangka-prasangka. Sangat
banyak perkara yang hanya dibenarkan oleh akal saja, walaupun menurut prasangka
sesuatu tersebut tidak bisa diterima. Akal telah kita menetapkan bahwa tidak mungkin
terdapat sesuatu di atas arsy sementara sesuatu tersebut tidak sama besar dengan arsy itu
sendiri, atau lebih besar, atau lebih kecil darinya. Padahal tiga kemungkinan ini tidak
akan lepas dari sesuatu yang bertempat”185.
﴾﴾ 64

﴿﴿

Asy-Syaikh Abu al-Wafa ‘Ali ibn ‘Aqil al-Baghdadi; salah seorang ulama terkemuka dalam
madzhab Hanbali pada masanya (w 513 H) berkata:

"

"

“Maha suci Allah dari memiliki sifat bertempat pada segala tempat (atau di suatu
tempat), ini jelas merupakan keyakinan tajsîm (keyakinan kufur; mengatakan bahwa
Allah sebagai benda), sesungguhnya Allah bukan sebagai benda yang memiliki bagianbagian atau potongan-potongan yang tersusun darinya”186.
﴾﴾ 65

﴿﴿

Asy-Syaikh Abu Nashr Abdurrahim ibn Abdil Karim yang dikenal dengan sebutan Ibn alQusyairi (w 514 H); seorang yang disifati oleh al-Hâfizh ‘Abdurrazaq ath-Thabasi sebagai
“Imâm al-A-immah” (Imamnya para Imam) seperti yang telah dikutip oleh al-Hâfizh Ibn
‘Asakir dalam kitab Tabyîn Kadzib al-Muftarî, berkata sebagai berikut:

"" ﻓﺎﻟﺮب إذًا ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ وﻓﻮﻗﻴﺔ اﻟﺮﺗﺒﺔ واﻟﻌﻈﻤﺔ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﻜﻮن ﰲ اﳌﻜﺎن
“Dengan demikian maka Dia Allah disifati dengan sifat al-‘Uluww dan Fawqiyyah arRutbah (tinggi derajat-Nya) serta sifat al-‘Azhamah, Dia Allah maha suci dari berada pada
tempat”187.
﴾﴾ 66

﴿﴿

Syarh al-Irsyâd Ilâ Qawâthi’ al-Adillah, h. 58-59 (Manuskrip), lihat Sharîh al-Bayân, j. 1, h. 109
Al-Baz al-Asyhab, hadits ke sebelas, h. 86
187 Ithaf as-Sadah al-Muttaqin, j. 2, h. 108
185
186
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Al-Imâm al-Qâdlî asy-Syaikh Abul Walid Muhammad ibn Ahmad yang dikenal dengan sebutan
Ibn Rusyd al-Maliki (w 520 H), salah seorang hakim agung di wilayah Cordova pada masanya
(Ibn Rusyd ini adalah kakek dari Ibn Rusyd filosof penulis kitab Bidâyah al-Mujtahid),
sebagaimana dikutip dalam kitab al-Madkhal karya asy-Syaikh Ibn al-Hajj al-Maliki, berkata:

" ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ أن ﳜﻠﻖ اﳌﻜﺎن، ﰲ ﻣﻜﺎن- اﷲ-"ﻟﻴﺲ
“Allah ada tanpa tempat. Tempat adalah makhluk Allah. Dia ada tanpa permulaan
sebelum menciptakan tempat”188.
﴾﴾ 67

﴿﴿

Pada halaman lain dalam kitab yang sama, Abul Walid Ibn Rusyd juga berkata:

""ﻓﻼ ﻳﻘﺎل أﻳﻦ وﻻ ﻛﻴﻒ وﻻ ﻣﱴ ﻷﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن
“Dengan demikian tidak boleh dikatakan bagi Allah di manakah Ia? Atau bagaimanakah
Ia? Atau kapankah adanya Ia? Karena Allah yang menciptakan tempat, tidak
membutuhkan kepada tempat”189.
﴾﴾ 68

﴿﴿

Masih dalam kitab yang sama, Abul Walid Ibn Rusyd juga berkata:

 ﻻ أﻧﻪ ﳏﻞ ﻟﻪ، ﺑﻴﺖ اﷲ وﺣﺮﻣﻪ: إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﳕﺎ ﻫﻮ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل- أي اﻟﻌﺮش-"إﺿﺎﻓﺘﻪ
"وﻣﻮﺿﻊ ﻻﺳﺘﻘﺮارﻩ
“Adapun penyandaran nama Allah kepada arsy adalah dalam pengertian pemuliaan (attasyrîf) bagi arsy itu sendiri. Sebagaimana jika dikatakan “Baitullâh” (rumah Allah; yaitu
ka’bah), atau “Haramullâh” (tanah haram Allah; yaitu Mekah dan Madinah), ini bukan
dalam pengertian tempat Allah, tapi dalam pengertian pemuliaan bagi tempat
tersebut”190.

Pernyataan asy-Syaikh Abul Walid Ibn Rusyd yang dikutip oleh Ibn al-Hajj ini juga dikutip
oleh al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bâri dan disepakatinya191.
﴾﴾ 69

﴿﴿

al-Madkhal; Fashl: Fi al-Isytighâl Bi al-‘Ilm Yawm al-Jum’ah, j. 2, h. 149
Ibid. Lihat pasal Nashâ-ih al-Murîd, j. 3, h. 181
190 Ibid. Fashl: Fi al-Isytighâl Bi al-‘Ilm Yawm al-Jum’ah, j. 2, h. 149
191 Fath al-Bâri, j. 7, h. 124
188
189
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Al-Imâm asy-Syaikh Abu ats-Tsana’ Mahmud ibn Zaid al-Lamisyi al-Hanafi al-Maturidi (w 539
H), salah seorang ulama terkemuka pada masanya di wilayah seberang sungai Jaihun (Bilâd
Ma Warâ’ an-Nahr; sekarang sekitar wilayah Samarkand, dan atau negara-negara pecahan Uni
Soviet), menuliskan sebagai berikut:

"

ر ﻣﺎ

.ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﱂ ﻳﺰل ﰲ،ﳏﺎل
ُ  وﻛﻞ ذﻟﻚ،وﻷن ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﻜﺎن ﻗﻮﻻ ﺑِِﻘﺪَِم اﳌﻜﺎن أو ﲝﺪوث اﻟﺒﺎرىء ﺗﻌﺎﱃ
ُوﻻ ﻣﻜﺎن ﰒ ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن وﲤﻜﱠﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻐﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ وﳊﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺔ
"ﳏﺎل
ٌ  وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﻳﺮ، وﻗَﺒﻮل اﳊﻮادث ﻣﻦ أﻣﺎرات اﳊَﺪَث،اﻟﺘﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ أن ﱂ ﺗﻜﻦ
“Sesungguhnya Sang Maha Pencipta yang Maha Agung itu tidak boleh disifati dengan
tempat. Karena sebagaimana telah kita jelaskan bahwa tidak ada keserupaan antara Allah
dengan suatu apapun dari alam ini. Karena jika Allah ada dengan tempat maka akan ada
keserupaan antara Allah dengan tempat tersebut dari segi ukurannya, karena definisi
tempat adalah segala sesuatu yang berada padanya seukuran yang ia ambil dari ruang
kosong tersebut. Karenanya sama sekali tidak ada kesrupaan antara Allah dengan suatu
apapun dari makhluk ini, sebagaimana hal itu telah di tetapkan oleh dalil-dalil akal
maupun dalil-dalil tekstual. Kemudian dari pada itu, pendapat yang mengatakan bahwa
Allah memiliki tempat berarti telah menetapkan sifat Qidam (tanpa permulaan) bagi
tempat tersebut, atau berarti menetapkan sifat Hudûts (baharu) bagi Allah. Kedua hal ini
tentu mustahil. Karena jika Allah bertempat berarti tempat tersebut azali dan qadim
bersama Allah. Dan jika Allah sebelumnya ada tanpa tempat, kemudian setelah
menciptakan tempat Dia butuh kepadanya, berarti Allah berubah dan terjadi sifat baharu
pada-Nya, dari tidak bertampat menjadi bertempat. Padahal setiap perubahan adalah
tanda kebaharuan. Dan tentu kebaharuan adalah perkara mustahil atas Yang Maha
Qadim”192.
﴾﴾ 70

﴿﴿

Al-Imâm al-Muhaddits Abu Hafsh Najmuddin Umar ibn Muhamad an-Nasafi (w 537 H), salah
seorang ulama besar penulis risalah akidah Ahlussunnah yang dikenal dengan al-‘Aqîdah anNasafiyyah, menuliskan sebagai berikut:

 ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﳌﺎﻫﻴﱠﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ وﻻ ﻳَﺘﻤﻜﱠﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن" اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر،ِث ﻟﻠﻌﺎ َﱂ ﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ُ "واﳌُﺤﺪ

192

at-Tamhîd Li Qawâ’îd at-Tauhîd, h. 62-63
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“Yang menciptakan alam (yaitu Allah) tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk (alMâhiyyah) dan sifat-sifat benda (al-Kayfiyyah), dan tidak boleh dinyatakan dengan
tempat”193. (Demikian perkataan beliau dengan redaksi ringkas)
﴾﴾ 71

﴿﴿

Dalam kitab yang sama al-Imâm an-Nasafi menuliskan sebagai berikut:

 وﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ، ﻓﻴُـﺮَى ﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن،" وﻗﺪ وَرد اﻟﺪﻟﻴ ُﻞ اﻟﺴﻤﻌ ﱡﻲ ﺑﺈﳚﺎب رؤﻳﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﷲَ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ دار اﻵﺧﺮة
"ﺛﺒﻮت ﻣَﺴﺎﻓ ٍﺔ ﺑﲔ اﻟﺮاﺋﻲ وﺑﲔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ِ ُﻌﺎع أو
ٍ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﺗﺼﺎل ﺷ
“Terdapat beberapa dalil tekstual (Dalîl Sam’iy) bahwa wajib bagi orang-orang mukmin
untuk dapat melihat Allah di akhirat nanti. Maka Allah akan dilihat tanpa tempat, bukan
berada para arah arah depan, bukan karena adanya sinar, serta tidak ada jarak antara
Allah dengan mereka yang melihat-Nya”194.
﴾﴾ 72

﴿﴿

Al-Qâdlî Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki al-Andalusi (w 543 H) berkata:

""اﻟﺒﺎرىء ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻘﺪس ﻋﻦ أن ﳛَُ ّﺪ ﺑﺎﳉﻬﺎت أو ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ اﻷﻗﻄﺎر
“Allah Maha suci dari dibatasi oleh segala arah, atau diliputi oleh segala tempat” 195.

Beliau juga berkata:

﴾﴾ 73

﴿﴿

 وﻻ ﻳﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا ﻛﻤﺎ،"إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳊﺮﻛـﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎن
 وﻫﺬﻩ ﻋﻘﻴﺪة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﰲ اﻟﻘﻠﻮب ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻣﺘﻘﺪس اﻟﺬا ت ﻋﻦ اﻵﻓﺎت ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ،ﻻ ﻳﺪﻧﻮ إﱃ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﺸﻰء
"ﺑﻮاﺿﺢ اﻟﺪﻟﻴﻞ
“Allah Maha Suci dari gerak atau pindah. Karena Allah ada tnapa tempat dan tidak
terikat oleh zaman. Dia tidak menempati suatu arah, dan tidak ada jarak (ukuran) antara
Dia dengan suatu apapun. Dzat-Nya maha suci dari segala kekurangan dan perubahan.
Ini adalah akidah yang harus diyakini dalam hati yang telah ditetapkan dengan dalil yang
sangat jelas”196.
193 Lihat matan al-‘Aqîdah an-Nasafiyyah pada bagian akhir kitab al-Mathâlib al-Wafiyyah karya al-Hâfizh Abdullah
al-Habasyi yang merupakan kitab syarah baginya.
194 Ibid.
195 al-Qabas Fî Syarh Muwath’a Mâlik Ibn Anas, j. 1, h. 395
196 Ibid, j. 1, h. 289
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Juga berkata:

﴾﴾ 74

﴿﴿
""اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻘﺪس ﻋﻦ أن ﳛﺪ ﺑﺎﳉﻬﺎت
197

“Allah Maha Suci dari diliputi oleh segala arah” .

Juga berkata:

﴾﴾ 75

﴿﴿

 ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﺷﻰء ﰲ ﻛﻞ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ،"وان ﻋﻠﻢ اﷲ ﻻ ﳛﻞ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﻳﻨﺘﺴﺐ إﱃ ﺟﻬﺔ
، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻬﻮ ﺑﻌﻠﻢ اﷲ ﻻ ﻳﺸﺬ ﻋﻨﻪ ﺷﻰء وﻻ ﻳﻌﺰب ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد وﻻ ﻣﻌﺪوم،ﻣﻮﺿﻊ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل
 إذ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﻟﻜﻮن ﰲ واﺣﺪة،واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﳋﱪ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎرىء ﻣﻦ اﳉﻬﺎت إﱃ ﻓﻮق ﻛﻨﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﲢﺖ
"ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ
“Ilmu Allah tidak dibatasi oleh suatu tempat atau suatu arah, demikian pula Dzat-Nya
tanpa tempat dan arah. Namun demikian Dia mengetahui segala apapun, di tempat
apapun dan dalam keadaan apapun. Maka segala apapun yang telah terjadi, itu semua
tidak ada yang di luar pengetahuan Allah, tidak ada yang tersembunyi darinya segala
apapun yang ada (Mawjûd) maupun yang tidak ada (Ma’dûm). Dengan demikian yang
dimaksud dengan beberapa teks syari’at yang secara zhahir menyebutkan penisbatan arah
kepada-Nya, seperti arah atas, maka hal itu tidak ubahnya dengan penisbatan arah bawah
kepada-Nya. Karena sebenarnya sama sekali tidak ada penisbatan arah apapun kepada
Allah dalam pengertian tempat”198.
﴾﴾ 76

﴿﴿

Al-Imâm al-Qâdlî Iyadl ibn Musa al-Yahshubi al-Maliki (w 544 H) dalam salah satu karyanya
yang sangat terkenal; asy-Syifâ Bi Ta’rîf Huqûq al-Musthafâ, menuliskan sebagai berikut:

 ﺑﻞ ﻛﻤﺎ،"اﻋﻠﻢ أن ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺪﻧﻮ واﻟﻘﺮب ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﷲ او إﱃ اﷲ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺪﻧﻮ ﻣﻜﺎن وﻻ ﻗُﺮب ﻣﺪى
، ﻟﻴﺲ ﺑﺪُﻧﻮ ﺣﺪ:ذﻛﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎدق
“Ketahuilah bahwa apapun yang dinisbatkan kepada Allah seperti ad-Dunuww (secara
zhahir bermakna mendekat) atau al-Qurb (secara zhahir bermakna dekat), pengertiannya
disini bukan dalam pengertian arah, tempat atau jarak. Tetapi yang dimaksud, seperti
yang telah dinyatakan oleh al-Imâm Ja’far as-Shadiq, bahwa makna “dekat”-nya
197
198

Ibid, j. 1, h. 395
‘Âridlah al-Ahwadzi Bi Syarh Sunan at-Tirmidzi, j. 12, h. 184
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Rasulullah dengan Allah disini adalah dalam pengertian bahwa Rasulullah adalah seorang
yang memiliki derajat yang sangat agung dan sangat mulia”199.
﴾﴾ 77

﴿﴿

al-Imâm asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Karim asy-Syahrastani asy-Syafi’i (w 548 H),
penulis kitab fenomenal tentang firqah-firqah dalam Islam berjudul al-Milal Wa an-Nihal,
menuliskan sebagai berikut:

ﻓﻤﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﳊﻖ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت وﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺷﻰء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ
 ﻓﻠﻴﺲ اﻟﺒﺎرىء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﲜﻮﻫﺮ وﻻ.(11/ﺼﲑُ" ) ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى
ِ ََﻲءٌ َوُﻫ َﻮ اﻟ ﱠﺴﻤِﻴ ُﻊ اﻟﺒ
ْ ْﺲ َﻛ ِﻤﺜْﻠِ ِﻪ ﺷ
َ واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ"ﻟَﻴ
"ﺟﺴﻢ وﻻ ﻋﺮض وﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﰲ زﻣﺎن
“Madzhab Ahlul Haq adalah bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun dari makhlukNya. Dia sama sekali tidak menyerupai makhluk dalam segala segi apapun. Firman-Nya:
“Laysa Kamitslih Sya’i” (QS. As-Syura: 11) memberikan pemahaman bahwa Allah bukan
benda, bukan bentuk, bukan sifat benda, ada tanpa tempat dan tanpa arah”200.
﴾﴾ 78

﴿﴿

al-Imâm asy-Syaikh Sirajuddin Ali ibn Utsman al-Ausyi al-Hanafi (w 569 H), di antara bait
syair yang beliau tuliskan adalah sebagai berikut:

َﺎﱄ
ِ ّﺖ ﺧ
َﺎت اﻟﺴ ﱢ
ِ َوذَاﺗًﺎ َﻋ ْﻦ ِﺟﻬ

ﻧُ َﺴﻤﱢﻲ اﷲ َﺷْﻴﺌًﺎ ﻻَ ﻛَﺎﻷ ْﺷﻴَﺎ

“Kita menamakan Allah sebagai “Sesuatu” yang tidak menyerupai segala sesuatu, dan
dia adalah Dzat yang tidak diliputi oleh arah yang enam (atas, bawah, depan, belakang,
samping kanan dan samping kiri)”201.

Artinya bahwa Allah tidak membutuhkan kepada arah dan tempat untuk berada padanya,
karena Allah sendiri yang telah menciptakan segala arah segala tempat. Adapun pengertian
“sesuatu” (as-Syai’) pada hak Allah adalah Yang Maha Ada (at-Tsâbit al-Wujûd). Dalam alQur’an Allah berfirman:

(19 :ي َﺷ ْﻰ ٍء أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ َﺷﻬَﺎ َد ًة ﻗ ُِﻞ اﷲُ َﺷﻬِﻴ ُﺪ ُ◌ ﺑـَﻴ ِْﲏ َوﺑـَْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ )اﻷﻧﻌﺎم
ﻗُ ْﻞ أَ ﱡ
“Katakanlah (wahai Muhammad): Sesuatu apakah yang paling besar kesaksiannya?
Katakanlah: Dialah Allah, Dia adalah saksi antara aku dan kalian”. (QS. Al-An’am: 19)

as-Syifâ’ Bi Ta’rîf al-Huqûq al-Musthafâ, h. 1, j. 205
Nihâyah al-Aqdâm, h. 103
201 Lihat Manzhûmah beliau dengan judul Badl’ al-Âmâli, pada bait nomor tujuh.
199
200
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﴾﴾ 79

﴿﴿

Seorang ulama ahli sejarah terkemuka, al-Imâm al-Hâfizh Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan ibn
Hibatillah ad-Damasyqi (w 571 H), yang lebih dikenal dengan nama Ibn Asakir, secara
gamblang telah menjelaskan akidah Asy’ariyyah sebagai akidah Ahlussunnah. Dalam kutipan
beliau dari pernyataan al-Imâm Abul Ma’ali Abdul Malik ibn Abdullah al-Juwaini atau yang
dikenal dengan Imam al-Haramain, Ibn Asakir berkata sebagai berikut:

 إﻧﻪ:
 وﻗﺎﻟﺖ اﳊﺸﻮﻳﺔ. إن اﻟﺒﺎرىء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﻠﻮل وﻻ ﺟﻬﺔ:"ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺠﺎرﻳﺔ
ّ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
- وﻫﻲ ﻋﻘﺪة اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ-  ﰲ اﻟﻌﺮش وإن اﻟﻌﺮش ﻣﻜﺎن ﻟﻪ وﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ.ﺣﺎل
 وﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن، ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﺨﻠﻖ اﻟﻌﺮش واﻟﻜﺮﺳﻲ وﱂ ﳛﺘﺞ إﱃ ﻣﻜﺎن:ﻓﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘﺎل
"ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻘﻪ
“Kaum Najjariyyah berkata bahwa Allah berada di semua tempat atau ada di mana-mana
tanpa menyatu dengan suatu apapun dan tanpa arah. Sementara kaum Hasyawiyyah
Mujassimah bahwa Allah berada di atas arsy, mereka mengatakan bahwa arsy adalah
tempat Allah. Dalam keyakinan mereka Allah duduk di atas arsy tersebut. Adapun alImâm al-Asy’ari dalam menetapkan akidah Ahlussunnah menetapkan pertengahan antara
kedua faham yangsesat tersebut. Beliau mengatakan bahwa Allah ada tanpa permulaan
dan tanpa tempat, kemudian Dia menciptakan arsy dan kursi, dan Dia tetap tanpa
tempat. Maka Dia Allah, sebagaimana sebelum menciptakan tempat ada tanpa tempat,
maka demikian pula setelah menciptakan tempat, Dia ada tanpa tempat” 202.
﴾﴾ 80

﴿﴿

al-Imâm al-Hâfizh Ibn Asakir juga berkata dalam mensucikan Allah dari arah dan tempat:

" َﺧﻠَ َﻖ اﻟﺴﻤﺎءَ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎ * ء ﺑﻼ دﻋﺎﺋ َﻢ ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘﻠﱠ ْﻪ
ﻻ ﻟﻠﺘﺤﻴﺰ ﻛﻲ ﺗﻜﻮ * َن ﻟﺬاﺗﻪ ﺟﻬﺔً ُﻣ ِﻘﻠﱠ ْﻪ
"وﻳﻨﺰل ﻻ ﺑﻨُـ ْﻘﻠَ ْﻪ
ُ رب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى * ﻗﻬﺮًا
ﱞ
“Dia Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang-tiang tersendiri, langit-langit
tersebut bukan untuk Dia jadikan tempat bagi Dzat-nya; sungguh Dia tidak dilingkupi
oleh arah. sesungguhnya makna istiwâ’ Allah pada arsy adalah dalam pengertian
menguasainya, dan pengertian nuzûl pada hak-Nya bukan dalam makna berpindah dari
satu tempat ke tempat lain”203.

202
203

Tabyîn Kadzib al-Muftarî Fima Nusiba Ilâ al-Imâm Abî al-Hasan al-Asy’ari, h. 150
Lihat mukadimah Tabyîn Kadzib al-Muftarî
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﴾﴾ 81

﴿﴿

Al-Imâm kaum sufi pada masanya, al-‘Ârif Billâh as-Sayyid al-Imâm Ahmad ar-Rifa’i asy-Syafi’i
(w 578 H) dalam salah satu kitab tasawufnya berjudul al-Burhân al-Mu-ayyad, dalam
menasehati para muridnya berkata:

 ﻛﺎﺳﺘﻮاء اﻷﺟﺴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺴﺎم،"وﻃﻬﱢﺮوا ﻋﻘﺎﺋﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻮاء ﰲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار
 واﻟﻨﺰول، وإﻳﺎﻛﻢ واﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻔﻮﻗﻴﺔ واﻟ ﱡﺴﻔْﻠﻴﺔ واﳌﻜﺎن واﻟﻴﺪ واﻟﻌﲔ ﺑﺎﳉﺎرﺣﺔ. ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ،اﳌﺴﺘﻠﺰم ﻟﻠﺤﻠﻮل
 ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذُﻛﺮ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻜﺘﺎب،ﺑﺎﻹﺗﻴﺎن واﻻﻧﺘﻘﺎل
"واﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ اﳌﻘﺼﻮد
“Sucikanlah akidah kalian dari menafsirkan makna “istawâ” pada hak Allah dengan
makna bertempat atau bersemayam seperti bertempatnya suatu benda di atas benda lain
yang hal tersebut menuntut adanya kebersatuan (al-hulûl), Allah Maha suci dari demikian
itu. Juga hindarkanlah oleh kalian untuk mengungkapkan arah atas, arah bawah, tempat,
arah, al-yad dan al-‘ayn dalam pengertian anggota badan, turun, datang dan pindah.
Karena sesungguhnya segala teks al-Qur’an dan Sunnah yang penyebutannya secara
zahir seakan menunjukan kepada apa yang kita sebutkan di atas telah ada tujuan
pemaknaannya dalam al-Qur’an dan Sunnah itu sendiri (artinya tidak seperti yang
dibayangkan dalam akal pikiran)”204.
﴾﴾ 82

as-Sayyid al-Imâm Ahmad ar-Rifa’i juga berkata:

﴿﴿

 ﻷن ﻫﺬا، ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ، ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ أﻋﺮف اﷲ أﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻫﻮ أم ﰲ اﻷرض:"وﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
" وﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ أن ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺒﻪ،اﻟﻘﻮل ﻳﻮﻫﻢ أن ﻟﻠﺤﻖ ﻣﻜﺎﻧًﺎ
“al-Imâm Abu Hanifah telah berkata: “Siapa yang berkata: Saya tidak tahu Allah; apakah
Dia berada di langit atau berada di bumi, maka orang ini telah kafir, karena perkataan
semacam ini memberikan pemahaman seakan Allah memiliki tempat, dan siapa yang
berkeyakinan Allah bertempat maka dia itu musyabbih (seorang kafir; karena
menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)”205.

Juga berkata:

204
205

﴾﴾ 83

﴿﴿

al-Burhân al-Mu’ayyad, h. 17-18
Ibid, h. 18
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""ﻏﺎﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﷲ اﻹﻳﻘﺎن ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻼ ﻛﻴﻒ وﻻ ﻣﻜﺎن
“Puncak makrifat dengan Allah adalah berkeyakinan dengan adanya Allah tanpa
mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda dan tanpa tempat”206.

Beliau juga berkata:

﴾﴾ 84

﴿﴿

 ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪَس ﻋﻦ أن ﳛﺪﻩ، ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ أن ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن، ﻻ ﳛﻞ ﰲ ﺷﻰء وﻻ ﳛﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻰء- أي اﷲ-"وأﻧﻪ
" وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن،زﻣﺎن
“Sesungguhnya Allah tidak menyatu di dalam sesuatu, dan tidak ada sesuatu apapun yang
menyatu dengannya. Dia maha suci dari diliputi oleh tempat, sebagaimana Ia suci dari
terikat oleh zaman. Dia ada tanpa permulaan sebelum menciptakan zaman dan tempat,
dan Dia sekarang tetap seperti sediakala pada sifat keazalian-Nya; ada tanpa tempat dan
tanpa arah”207.

Juga berkata:

﴾﴾ 85

﴿﴿

 وﻻ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ اﻟﺴﻤﺎوات وأﻧﻪ ﻣﺴﺘ ٍﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش، وﻻ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ اﳉﻬﺎت، وﻻ ﲢﻮﻳﻪ اﻷﻗﻄﺎر،"ﻻﳛﺪﻩ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﻘﺪار
 ﻻ، اﺳﺘﻮاء ﻣﻨﺰَﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﻤﺎﺳﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻤﻜﻦ واﻟﺘﺤﻮل واﻻﻧﺘﻘﺎل،ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ وﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي أرادﻩ
 وﻓﻮق ﻛﻞ، وﻫﻮ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش، وﻣﻘﻬﻮرون ﰲ ﻗﺒﻀﺘﻪ، ﺑﻞ اﻟﻌﺮش وﲪﻠﺘُﻪ ﳏﻤﻮﻟﻮن ﺑﻠﻄﻒ ﻗﺪرﺗﻪ،ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻌﺮش
 ﻓﻮﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪﻩ ﻗﺮﺑﺎ إﱃ اﻟﻌﺮش واﻟﺴﻤﺎء ﺑﻞ ﻫﻮ رﻓﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﺮش ﻛﻤﺎ أﻧﻪ رﻓﻴﻊ،ﺷﻰء إﱃ ﲣﻮم اﻟﺜﺮى
"اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻦ اﻟﺜﺮى
“Dia Allah tidak dibatasi oleh segala ukuran, tidak diliputi oleh segala tempat, tidak
dikungkung oleh segala arah, tidak dianggkat oleh langit-langit. Dia “istawâ” pada arsy
dalam makna yang sesuai bagi keagungan-Nya. “Istawâ” di sini bukan dalam pengertian
menempel, bertempat, berubah, atau pindah. Dia tidak diangkat oleh arsy, bahkan
sebaliknya, arsy dan para Malaikat yang menyangganya menjadi di arah atas karena
keagungan dan kuasa Allah. Mereka semua berada di dalam kekuasaan Allah. Allah “di
atas (fawq)” arsy dan “di atas” segala segala makluk-Nya hingga makhluk yang arahnya
paling bawah sekalipun (Tukhûm at-Tsarâ) bukan dalam pengertian arah atau tempat yang
menjadikan-Nya lebih dekat kepada arsy atau langit. Tapi makna “di atas (fawq)” di sini
adalah dalam makna keagungan dan ketinggian derajat-Nya. Artinya Dia maha tinggi dan
206
207

Lihat kitab Hikam asy-Syaikh Ahmad ar-Rifa’i al-Kabir, h. 35-36
Ijabâh ad-Dâ’i Ilâ Bayân I’tiqâd al-Imâm ar-Rifâ’i, h. 44
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maha agung derajat-Nya di atas segala sesuatu, Dia maha agung di atas arsy dan maha
agung di atas segala apapun dari seluruh makhluk-Nya”208.
﴾﴾ 86

﴿﴿

Al-Imâm al-Mujâhid as-Sulthân Shalahuddin al-Ayyubi (w 589 H), sebagaimana telah
dikutip oleh para sejarawan, adalah seorang alim sekaligus seorang sultan atau penguasa yang
berjihad di jalan Allah. Beliau adalah yang telah membebaskan Bait al-Maqdis dari tangan
para tentara salib; kaum Nasrani. Dalam fiqih, beliau seorang yang bermadzhab Syafi’i, dan
dalam akidah merupkan pribadi yang kuat dan gigih dalam akidah Ahlussunnah di atas
madzhab al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari. Beliau memiliki andil sangat besar dalam
penyebaran akidah Ahlussunnah di daratan Syam. Tentang hal ini al-Imâm as-Suyuthi berkata:
“Ketika Shalahuddin ibn Ayyub menjadi penguasa, beliau memerintahkan seluruh mu’adzin
di daratan Syam untuk mengumandangkan akidah Asy’ariyyah di waktu subuh. Maka dari
mulai saat itu akidah Ahlussunnah tersebut selalu dikumandangkan hingga ke masa kita
sekarang ini”209. Artinya, itu berlangsung hingga masa al-Imâm as-Suyuthi hidup, beliau wafat
pada tahun 911 H.
Kemudian dari pada itu asy-Syaikh Muhammad ibn Allan as-Shiddiqi asy-Syafi’i
menuliskan tentang sultan Shalahuddin al-Ayyubi sebagai berikut: “Ketika Shalahuddin ibn
Ayyub menjadi penguasa dan mengajarkan akidah Asy’ariyyah kepada orang banyak, beliau
memerintahkan para mu’adzin untuk mengumandangkan akidah Asy’ariyyah di waktu subuh.
Akidah yang biasa dibacakan dan dikumandangkan setiap malam diwaktu subuh tersebut
dikenal dengan al-‘Aqîdah al-Mursyidah”210.
Di kemudian hari kesungguhan sultan Shalahuddin al-Ayyubi dalam menyebarkan
akidah Ahlussunnah ini mendorong al-Imâm asy-Syaikh Muhammad ibn Hibatullah, salah
seorang seorang ulama besar ahli fiqih dan nahwu, untuk menuliskan bait-bait sya’ir akidah
Asy’ariyyah yang dinamakan dengan Hadâ-iq al-Fushûl Wa Jawâhir al-Ushûl. Risalah akidah ini
kemudian dihadiahkan kepada sultan Shalahuddin, yang lalu dengan inisiatif Sultan ini risalah
tersebut diajarkan di berbagai pelosok wilayah Syam yang bahkan dipelajari pula oleh oleh
kalangan anak-anak di berbagai madrasah saat itu. Di kemudian hari akidah ini dikenal
dengan nama al-‘Aqîdah ash-Shalâhiyyah, disandarkan kepada nama Shalahuddin al-Ayyubi.
Di antara bait-bait syair yang ditulis al-Imâm Ibn Hibatillah adalah sebagai berikut:

َﺎﱃ اﷲُ َﻋ ْﻦ ﺗَ ْﺸﺒِْﻴ ِﻪ
َ ﻗُﻄٌْﺮ ﺗَـﻌ
َو ُﺣ ْﻜ ُﻤﻪُ اﻵ َن َﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧَﺎ
َﲑ اﻟّﺰﻣَﺎ ِن
َِو َﻋﱠﺰ َﻋ ْﻦ ﺗَـﻐ ﱡ

َوﺻَﺎﻧِ ُﻊ اﻟْﻌَﺎ َِﱂ ﻻَ َْﳛ ِﻮﻳْ ِﻪ
ﻗَ ْﺪ ﻛَﺎ َن ﻣ َْﻮﺟ ُْﻮدًا َوﻻَ َﻣﻜَﺎﻧَﺎ
ُﺳْﺒﺤَﺎﻧَﻪُ َﺟ ﱠﻞ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤﻜَﺎ ِن

Ibid, h. 43
al-Wasâ-il Ilâ Masâmirah al-Awâ-il, h. 15
210 al-Futûhat ar-Rabbâniyyah, j. 2, h. 113
208
209
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ﺼﻪُ ِِﲜ َﻬ ِﺔ اْﻟﻌُﻠُﱢﻮ
َﻣ ْﻦ َﺧ ﱠ

ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﻏﻼَ َوزَا َد ِﰲ اﻟْﻐُﻠُ ّﻮ

“Dan Pencipta alam itu tidak diliputi oleh tempat, Allah maha suci dari segala
keserupaan.
Dia ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan hukumnya Dia sekarang (setelah
menciptakan tempat) ada seperti sediakala, tanpa tempat.
Maha Suci Allah dari membutuhkan kepada tempat, dan Maha Suci Ia dari terikat oleh
perubahan zaman.
Maka telah berlebihan -sesat- dan bertambah dalam kesesatannya; orang yang
mengkhususkan keberadaan Allah dengan arah atas”.

Akidah sultan Shalahuddin dalam mencusikan Allah dari tempat dan arah adalah
kayakinan yang diyakini mayoritas umat Islam di berbagai pelosok dunia dari zaman ke
zaman. Bagi sultan Shalahuddin, akidah semacam ini bukan sesuatu yang baru. Semenjak ia
tumbuh di masa kecil hingga di masa-masa beliau berkhidmah kepada seorang raja yang adil;
yaitu Nuruddin Mahmud ibn Zanky di Damaskus, beliau sudah hafal dan kuat memegang
dasar-dasar akidah Ahlussunnah ini. Di masa remaja, Shalahuddin telah hafal al-Qur’an, kitab
at-Tanbîh (kitab fiqih madzhab asy-Syafi’i karya al-Imâm Abu Ishaq as-Syirazi), juga hafal
risalah-risalah akidah Ahlussunnah yang ditulis oleh al-Imâm Quthbuddin Abul Ma’ali Mas’ud
ibn Muhammad ibn Mas’ud an-Naisaburi, dan bahkan risalah akidah inilah yang kemudian
beliau ajarkan kepada anak-anaknya sendiri.
Di atas dasar akidah Asy’ariyyah inilah seluruh penguasa dari keturunan Ayyubiyyah
(Bani Ayyub) menapakan kaki. Dasar akidah ini secara turun-temurun menjadi keyakinan di
antara seluruh penguasa dinansti Ayyubiyyah. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang gigih
memegang teguh dan mengajarkan akidah Ahlussunnah. Demikain pula pada di zaman
kekuasaan dinasti al-Mamalik, termasuk juga kekuasaan dinasti Bani Utsman yang datang
sesudahnya. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat memegang teguh akidah
Ahlussunnah di atas madzhab al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari.
Benar, para pembela akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah berbaris-baris, mereka adalah
para panji Islam yang sangat besar jumlahnya, para Imam dan para ulama terkemuka adalah
orang-orang terdepan memperjuangkan akidah suci ini. Argumen-argumen kuat mereka
laksana pedang tajam di atas leher kaum Musyabbihah Mujassimah.
Akidah sesat dan kufur; akidah tasybîh dan tajsîm di masa sekarang ini
dipropagandakan oleh kaum Wahhabiyyah; kaum pengikut Muhammad ibn Abdil Wahhab.
Orang yang kita sebutkan terakhir ini berasal dari Najd; sebuah tempat di mana Rasulullah
bersabda dalam hadits-nya bahwa dari sana akan datang “tanduk setan” (Qarn asy-Syaithan).
Orang inilah yang mengajak manusia kepada keyakinan tasybîh; menyerupakan Allah dengan
makhluk-Nya. Orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah karena mengikuti orang ini
mensifati Allah dengan sifat-sifat benda, seperti duduk, bertempat (bersemayam) di atas arsy,
menetapkan arah bagi-Nya, dan anggota-anggota badan. Na’ûdzu billâh.
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Dalam mempropagandakan kesesatannya, kaum Wahhabiyyah tidak sungkan untuk
menyesatkan para ulama Ahlussunnah yang tidak sejalan dengan mereka, terlebih para ulama
Ahlussunnah dari kalangan ahli tauhid (teolog). Seringkali untuk mengelabui orang-orang
awam kaum Wahabi berkata: “Si fulan adalah ulama sesat karena ia seorang Asy’ari (pengikut
al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari)”, seperti dalam salah satu karya mereka yang dinamakan
dengan “Fath al-Majîd”, --setelah menyebutkan kesesatan kaum Jahmiyyah kerena telah
menafikan sifat-sifat Allah--, mereka menuliskan:

 ﻓﻠﻬﺬا ﻛﻔّﺮﻫﻢ ﻛﺜﲑون ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ" اﻧﺘﻬﻰ ﲝﺮوﻓﻪ،" وﺗﺒﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮة وﻏﲑﻫﻢ
“Kaum Jahmiyyah dalam kesesatannya ini telah diikuti oleh beberapa kelompok dari
kaum Mu’tazilah, kaum Asy’ariyyah, dan lainnya. Oleh karena itu kelompok-kelompok
ini telah dikafirkan oleh kebanyakan orang Ahlussunnah” 211. (Demikain sesuai redaksi
yang telah ia tuliskannya).

Buku Wahabi ini adalah karya cucu dari pendiri dari gerakan sesat Wahabi itu sendiri;
yaitu Abdur Rahman ibn Hasan. Dalam redaksi yang ia tuliskan seperti yang kita kutip di atas
jelas bahwa kaum Wahabi semenjak sekitar 200 tahun lalu; dari semenjak awal
kemunculannya telah menilai sesat bahkan mengkafirkan para ulama Ahlussunnah dari kaum
Asy’ariyyah. Padahal kaum Asy’ariyyah adalah kaum terbanyak dari umat Rasulullah ini, di
dalamnya para ulama terkemuka dari ahli hadits, ahli fiqh, ahli tafsir, ahli tajwid, ahli bahasa,
dan lainnya.
Para misionaris faham sesat Wahabi memiliki tradisi turun-temurun seperti ini, dari
masa ke masa mereka “senang” mengkafirkan para ulama Ahlussunnah. Lihat, salah seorang
pemuka mereka bernama Shaleh bin Fawzan al-Fawzan; yang merupakan salah seorang
pemuka mereka, dalam karyanya ia berkata:

" واﻷﺷﺎﻋﺮة واﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ واﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
.ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮا أن ﻳﻠﻘﺒﻮا ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ" اﻧﺘﻬﻰ ﲝﺮوﻓﻪ
“Kaum Asy’ariyyah dan Maturidiyyah telah menyalahi para sahabat, para tabi’in, dan
para Imam yang empat (Abu Hanifah, Malik, Sya’fi, dan Ahmad) dalam banyak masalah
akidah dan pokok-pokok agama, maka mereka tidak berhak untuk digelari dengan nama
Ahlussunnah Wal Jama’ah”. (Demikian sesuai redaksi yang telah ia tuliskannya).

Pemuka Wahabi lainnya yang juga teman Shaleh bin Fawzan; Muhammad bin Shaleh
al-‘Utsaimin, dalam buku bentuk tanya jawab yang berjudul “Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh” tertulis
sebagai berikut:

211

Lihat karya mereka berjudul Fath al-Majid, h. 353, cet. Maktabah Dar as-Salam, Riyadl, t. 1413-1992
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 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺬﻫﺒﺎن إﻟﻴﻪ ﰲ اﻷﲰﺎء: اﻟﻨﻮوي واﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﳒﻌﻠﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ؟ ـ ﻗﺎل اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ:"ﺳﺆال
 ﻻ: ﺑﺎﻹﻃﻼق ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ؟ ـ ﻗﺎل اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ: ـ ﺳﺆال.واﻟﺼﻔﺎت ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ
.ﻧﻄﻠﻖ" اﻧﺘﻬﻰ ﲝﺮوﻓﻪ
“Soal: an-Nawawi dan Ibn Hajar al-‘Asqalani apakah kita jadikan keduanya sebagai
orang yang bukan dari Ahlussunnah Wal Jama’ah?”, Jawab: “(Ibn ‘Utsaimin berkata):
Dilihat dari metode keduanya dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah maka
keduanya bukan dari kaum Ahlussunnah Wal Jama’ah”. Soal: “Apakah secara mutlak
bahwa mereka itu bukan Ahlusunnah? Ibn ‘Utsaimin berkata: “Kita tidak memutlakkannya”. (Demikian sesuai redaksi yang telah ia tuliskan).

Kita katakan: “Para ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah dari kalangan Asy’ariyyah dan
Maturidiyyah yang telah menyebar di berbagai pelosok dunia, dari semenjak sekitar 1200
tahun yang lalu hingga sekarang; jumlah mereka sangat banyak, tidak ada mengetahui jumlah
mereka secara pasti kecuali Allah. Seandainya kita berkeinginan melakukan sensus terhadap
mereka dengan berbagai kelompok disiplin ilmu mereka masing-masing; akidah, fiqh, tafsir,
hadits, dan lainnya; maka kita akan membutuhkan kepada berjilid-jilid kertas untuk
mencatakan mereka semua. Seandainya benar apa yang dikatakan oleh kaum Wahabi bahwa
siapapaun orang yang bermadzhab Asy’ari atau Maturidi dalam akidahnya sebagai orang sesat
maka berarti telah terputus mata rantai (sanad) kebenaran ajaran Islam ini antara kita dan para
ulama Salaf dari kalangan sahabat Rasulullah. Padahal ajaran Wahabi baru berkembang
sekitar 200 tahu ke belakang. Lalu apakah mereka yang benar, sementara para ulama
Ahlussunnah sebelum kemunculan mereka hingga masa sahabat Rasulullah yang notabene
kaum Asy’ariyyah atau Maturidiyyah sebagai orang-orang sesat?? Na’ûdzu billâh.
Jika terhadap ulama Ahlussunnah terkemuka sekelas an-Nawawi dan Ibn Hajar serta
lainnya dari kaum Asy’ariyyah atau Maturidiyyah; mereka berani menilainya sebagai orang
sesat dan kafir, maka tentu tidak mengherankan lagi ketika mereka mencaci-maki,
menyesatkan, dan hingga mengkafirkan al-Imâm al-Hâfizh asy-Syaikh Abdullah al-Harari; oleh
karena ulama besar yang kita sebutkan terakhir ini adalah Imam terkemuka di masa sekarang
dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah dan dalam memerangi faham-faham sesat
seperti akidah sesat Wahabi sendiri.
Lalu di atas keyakinan kaum Wahabi yang telah menyesatkan kaum Asy’ariyyah dan
Maturidiyyah; ini berarti mereka telah menyesatkan dan mengkafirkan pejuang Islam
terkemuka sultan Shalahuddin al-Ayyubi, oleh karena beliau seorang Asy’ari. Padahal
siapapun tahu bahwa beliau adalah sultan agung yang telah membela agama Islam,
mempertahankan wilayah-wilayah Islam dan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman
orang-orang Nasrani, seorang pejuang dan sultan yang sangat adil.
﴾﴾ 87

﴿﴿
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Al-Imâm al-Hâfizh al-Mufassir Abdurrahman ibn Ali al-Hanbali (w 597 H), yang lebih dikenal
sebutan al-Imâm Ibn al-Jawzi, berkata:

"" اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ذات اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن وﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ واﻻﻧﺘﻘﺎل
“Kewajiban atas kita adalah berkeyakinan bahwa Dzat Allah tidak diliputi oleh tempat.
Dan bahwa Dia Allah tidak disifati dengan perubahan atau berpindah dari satu tempat
ke tempat yang lain”212.

Beliau juga berkata:

﴾﴾ 88

﴿﴿

 ﻳﻨﺰل ﺑﺬاﺗﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء: ﻛﻘﻮل ﻗﺎﺋﻠﻬﻢ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳊﺲ
"
 وﻳﻠﺰم، وﻳﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﻛﻮن اﳌﻜﺎن أﻛﱪ ﻣﻨﻪ، ﻷن اﳌﻨﺘﻘﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن، وﻫﺬا ﻓﻬﻢ رديء،وﻳﻨﺘﻘﻞ
" وﻛﻞ ذﻟﻚ ﳏﺎل ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ،ﻣﻨﻪ اﳊﺮﻛﺔ
“Engkau melihat ada beberapa kaum ketika mereka mendengar teks-teks tentang sifatsifat Allah mereka memahami secara makna indrawi. Seperti pernyataan mereka bahwa
Allah dengan Dzat-Nya turun dan berpindah tempat ke langit dunia. Pemahaman
semacam ini sangat buruk. Karena sesungguhnya sesuatu yang dikatakan berpindah
maka pasti dari berasal dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian keyakinan
semacam itu mengharuskan bahwa langit harus lebih besar dari pada Allah sendiri, juga
mengharuskan adanya sifat gerak bagi Allah. Padahal Allah maha suci dari pada itu
semua”213.

Sebagaimana kita ketahui bahwa al-Hâfizh Ibn al-Jawzi adalah salah seorang Imam terkemuka
di kalangan madzhab Hanbali. Beliau termasuk salah seorang ulama yang telah berjasa besar
dalam membersihkan madzhab Hanbali dari kotoran-kotoran akidah tasybîh yang telah
disusupkan oleh orang-orang Musyabbihah yang tidak bertanggung jawab. Tidak sedikit
karya yang telah beliau tulis dengan tujuan hanya untuk membersihkan madzhab Hanbali
dari akidah tasybîh. Salah satunya kitab beliau berjudul “Daf’u Syubah at-Tasybîh Bi Akaff atTanzîh”. Kitab ini berisikan berbagai bantahan terhadap kaum Musyabbihah Mujassimah;
kaum yang mengaku-aku bermadzhab Hanbali padahAl-Imâm Ahmad ibn Hanbal sama
sekali terbebas dari segala apa yang mereka yakini. Dalam kitab ini al-Hâfizh Ibn al-Jawzi
menjelaskan kebenaran akidah Salaf dan akidah al-Imâm Ahmad ibn Hanbal, tentang
keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, suci dari segala bentuk dan ukuran, suci
dari sifat duduk, berdiri, bersemayam, dan berbagai sifat-sifat tubuh lainnya.
212
213

Daf’u Syubah at-Tasybîh, h. 88
Shayd al-Khâthir, h. 476
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﴾﴾ 89

﴿﴿

Dalam karya beliau yang lainnya, berjudul al-Bâz al-Asy-hab, al-Imâm Ibn al-Jawzi menuliskan
sebagai berikut:

"
" وإذا ﺛﺒﺖ ﺑﻄﻼن اﳉﻬﺔ ﺛﺒﺖ ﺑﻄﻼن اﳌﻜﺎن،ﲢﺘﺎج إﱃ ﺟﻬﺔ
“Setiap sesuatu yang memiliki arah maka ia pasti memiliki batasan dan ukuran.
Sementara Allah maha suci dari dari segala bentuk dan ukuran. Setiap arah itu hanya
berlaku bagi segala sesuatu yang memiliki bentuk, karena segala yang memiliki bentuk
pasti merupakan tubuh yang tidak dapat lepas dari arah. Dengan demikian, jika telah
tetap kemustahilan adanya arah bagi Allah, maka berarti telah tetap pula kemustahilan
adanya tempat bagi-Nya”214.
﴾﴾ 90

﴿﴿

Masih dalam al-Bâz al-Asy-hab, Ibn al-Jawzi juga menuliskan:

 ﻓﺄﻣﺎ إذا ﱂ،ﺻﺪﻗﺖ
َ
 إن ﻛﺎن اﳌﻮﺟﻮد ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓﻘﺪ: ﻗﻠﻨﺎ، ﻧﻔﻲ اﳉﻬﺎت ﳛﻴﻞ وﺟﻮدﻩ:"ﻓﺈن ﻗﻴﻞ
"ﻳﻘﺒﻠﻬﻤﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻨﻘﻴﺾ ﲟﺤﺎل
“Jika ada yang berkata: Menafikan seluruh arah dari Allah sama saja dengan menafikan
keberadaan-Nya, kita jawab: Jika sesuatu tersebut dapat menempel dan terpisah, maka
perkataanmu benar. Namun, Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda yang saling
bertentangan tersebut (terpisah >< menempel), dengan demikian dapat diterima Dia ada
tanpa tempat, karena tidak menyerupai makhluk-Nya”.
﴾﴾ 91

﴿﴿

Al-Imâm Tajuddin Muhammad ibn Hibatillah al-Makki al-Hamawi al-Mishri (w 599 H) dalam
mensucikan Allah dari arah dan tempat berkata:

َﺎﱃ اﷲُ َﻋ ْﻦ ﺗَ ْﺸﺒِْﻴ ِﻪ
َ ﻗُﻄٌْﺮ ﺗَـﻌ
َو ُﺣ ْﻜ ُﻤﻪُ اﻵ َن َﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧَﺎ
َﲑ اﻟّﺰﻣَﺎ ِن
َِو َﻋﱠﺰ َﻋ ْﻦ ﺗَـﻐ ﱡ
ﺼﻪُ ِِﲜ َﻬ ِﺔ اْﻟﻌُﻠُﱢﻮ
َﻣ ْﻦ َﺧ ﱠ

َوﺻَﺎﻧِ ُﻊ اﻟْﻌَﺎ َِﱂ ﻻَ َْﳛ ِﻮﻳْ ِﻪ
ﻗَ ْﺪ ﻛَﺎ َن ﻣ َْﻮﺟ ُْﻮدًا َوﻻَ َﻣﻜَﺎﻧَﺎ
ُﺳْﺒﺤَﺎﻧَﻪُ َﺟ ﱠﻞ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤﻜَﺎ ِن
ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﻏﻼَ َوزَا َد ِﰲ اﻟْﻐُﻠُ ّﻮ

“Dan Pencipta alam itu tidak diliputi oleh tempat, Allah maha suci dari segala
keserupaan.
214

al-Bâz al-Asy-hab, h. 59
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Dia ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan hukumnya Dia sekarang (setelah
menciptakan tempat) ada seperti sediakala, tanpa tempat.
Maha Suci Allah dari membutuhkan kepada tempat, dan Maha Suci Ia dari terikat oleh
perubahan zaman.
Maka telah berlebihan -sesat- dan bertambah dalam kesesatannya; orang yang
mengkhususkan keberadaan Allah dengan arah atas”.
﴾﴾ 92

﴿﴿

Al-Imâm al-Mubarak ibn Muhammad (w 606 H) yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Atsir
dalam kitab an-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadîts menuliskan sebagai berikut:

 ﻻ ﻗﺮب اﻟﺬات واﳌﻜﺎن ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت،" اﳌﺮاد ﺑﻘﺮب اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻘﺮب ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ
" واﷲ ﻳﺘﻌﺎﱃ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻳﺘﻘﺪس،اﻷﺟﺴﺎم
“Yang dimaksud dengan dekatnya seorang hamba dari Allah adalah dalam pengertian
dekat dalam mengingat-Nya dan memperbanyak amal saleh karena-Nya. Dekat di sini
bukan dalam pengertian Dzat dengan dzat, juga bukan dalam pengertian tempat. Karena
dekat dalam pengertian semacam ini termasuk sifat-sifat benda, dan Allah maha suci dari
pada sifat-sifat memacam itu”215.
﴾﴾ 93

﴿﴿

Salah seorang ulama tafsir terkemuka; al-Imâm Fakhruddin ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang
sangat penomenal; at-Tafsîr al-Kabîr, menuliskan sebagai berikut:

"واﻋﻠﻢ أن اﳌﺸﺒﻬﺔ اﺣﺘﺠﻮا ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﳌﻜﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ "أَأَﻣﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء" أي أن اﻋﺘﻘﺎد أن اﷲ ﰲ ﻣﻜﺎن
ﻓﻮق اﻟﻌﺮش أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺸﺒﻬﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺳﻮا اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻠﻮق وﻫﻮ ﻗﻴﺎس ﻓﺎﺳﺪ
"ﻣﻨﺸﺆﻩ اﳉﻬﻞ واﺗﺒﺎع اﻟﻮﻫﻢ
“Ketahuilah bahwa kaum Musyabbihah menetapkan bahwa Allah memiliki tempat, yaitu
arah atas, dengan bersandarkan kepada firman Allah QS. Al-Mulk: 16. Mereka
berkeyakinan bahwa Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy, atau tempat lainnya
yang berada di arah atas, yaitu langit. Sumber kebatilan mereka ini berasal dari karena
mereka mengqiyaskan (menyerupakan) Allah dengan makhluk-Nya. Qiyas mereka
semacam ini jelas rusak. Ini adalah qiyas yang didasarkan di atas kebodohan dan
khayalan”216.

215
216

an-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadits, j. 4, h. 32
at-Tafsîr al-Kabîr, j. 30, h. 69
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﴾﴾ 94

﴿﴿

Dalam kitab yang sama al-Fakhr ar-Razi menuliskan:

"ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" وﻫﻮ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ" ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﻠﻴﺎ اﻟﻌﻠﻮ ﰲ اﳉﻬﺔ واﳌﻜﺎن ﳌﺎ ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻣﻦ، وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻈﻤﺔ ﺑﺎﳉﺜﺔ وﻛﱪ اﳉﺴﻢ،ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎدﻩ
 ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻲ،" وذﻟﻚ ﺿﺪ ﻗﻮﻟﻪ" ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أَﺣﺪ،اﻷﺟﺰاء واﻷﺑﻌﺎض
" وﻣﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة واﻟﻘﻬﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻼء وﻛﻤﺎل اﻹﳍﻴﺔ،اﳌﻤﻜﻨﺎت وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﶈﺪﺛﺎت
“Firman Allah: “Wa Huwa al-‘Aliyy al-‘Azhîm” (QS. Asy-Syura: 4), ayat ini tidak boleh
dipahami bahwa Allah maha tinggi dalam pengertian arah dan tempat karena telah tetap
kebenaran argumen akan kerusakan keyakinan semacam itu. Demikian pula maha agung
tidak boleh dipahami bahwa Dia maha besar dalam pengertian bentuk. Karena jika
dipahami dalam pengertian bentuk maka berarti Dia tersusun dari bagian-bagian.
Keyakinan semacam ini jelas menyalahi firman Allah: “Dia Allah menyerupai suatu apapun”
(QS. Al-Ikhlash: 4). Dengan demikian nyatalah bahwa yang dimaksud maha tinggi
artinya maha suci dari menyerupai segala makhluk yang baharu ini. Dan yang dimaksud
maha agung artinya dalam pengertian bahwa Allah kuasa, maha menundukan, dan maha
sempurna pada sifat-sifat ketuhanan-Nya”217.
﴾﴾ 95

﴿﴿

al-Imâm asy-Syaikh Abu Manshur Fakhruddin Abdurrahman ibn Muhammad yang dikenal
dengan Fakhruddin Ibn Asakir (w 620 H) dalam tulisan risalah akidah Ahlussunnah beliau
mengatakan:

 وﻻ ﻛﻞ وﻻ، وﻻ أﻣﺎم وﻻ ﺧﻠﻒ، وﻻ ﳝﲔ وﻻ ﴰﺎل، وﻻ ﻓﻮق وﻻ ﲢﺖ،" ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ اﳋﻠﻖ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ وﻻ ﺑﻌﺪ
 ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ، ودﺑﺮ اﻟﺰﻣﺎن، ﻛﻮن اﻷﻛﻮان، ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن، وﻻ أﻳﻦ ﻛـﺎن وﻻ ﻛﻴﻒ، وﻻ ﻳﻘﺎل ﻣﱴ ﻛﺎن، ﺑﻌﺾ
" وﻻ ﻳﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﳌﻜﺎن،ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن
“Dia Allah maha ada tanpa permulaan sebelum segala makhluk ada, tidak ada bagi-Nya
sesudah atau sesudah, tidak ada bagi-Nya arah atas atau arah bawah, arah kanan atau
arah kiri, arah depan atau arah belakang, tidak ada bagi-Nya keseluruhan atau sebagian,
tidak dikatakan bagi-Nya kapan Dia ada? Tidak dikatakan bagi-Nya di mana Dia? Tidak
dikatakan bagi-Nya bagaimana Dia? Tidak ada sebelum menciptakan tempat tanpa
tempat, dan setelah menciptakan tempat Dia tetap ada tanpa tempat, tidak
membutuhkan kepada ciptaan-Nya. Dia yang menciptakan segala makhluk. Dia yang

217

Ibid, j. 27, h. 144
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mengatur perputaran zaman. Maka Dia tidak terikat oleh zaman atau waktu, dan tidak
terliputi oleh tempat”218.
﴾﴾ 96

﴿﴿

Asy-Syaikh Isma’il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Hanafi (w 629 H) dalam kitab Syarh al-‘Aqîdah
ath-Thahâwiyyah menuliskan sebagai berikut:

 وﻻ ﻣﺘﺤﻴﺰ إﱃ ﺟﻬﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻜﺮاﻣﻴﺔ، ﻏﲑ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن، إن "اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻦ اﳌﻜﺎن:"ﻗﺎل أﻫﻞ اﳊﻖ
 واﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ "ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء وﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﲑ" ﻓﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻧﻔﻰ أن،
 ﻓﻜﺎن اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﻜﺎن، واﳌﻜﺎن واﳌﺘﻤﻜﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن ﻗﺪرا ﻣﺘﻤﺎﺛﻼ ﻻﺳﺘﻮاﺋﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺪد،ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
 ان اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﻘﻮل. ورد ﻣﺜﻠﻪ ﻳﻜﻮن ﻛﻔﺮا،واﻟﺘﻤﻜﻦ ردا ﳍﺬا اﻟﻨﺺ اﶈﻜﻢ اﻟﺬي ﻻ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻴﻪ
 ﻓﻠﻮ ﺻﺎر، ﻓﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﰲ اﻷزل ﰲ ﻣﻜﺎن، ﻷن اﳌﻜﺎن ﺣﺎدث ﺑﺎﻹﲨﺎع،ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن
 وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺣﺎدث وﺣﺪوث،ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد اﳌﻜﺎن ﻟﺼﺎر ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﺑﻌﺪ أن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ
 ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ، وذات اﻟﻘﺪﱘ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﳏﻞ اﳊﻮادث ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ،اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﺬات أﻣﺎرة اﳊﺪث
"ﻋﻠﻮا ﻛﺒﲑا
“Ahlul Haq berkata: Sesungguhnya Allah maha suci dari tempat, Dia tidak berada pada
suatu tempat atau suatu arah. Hal ini berbeda dengan pendapat kaum Karramiyyah dan
Mujassimah (kaum berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy). Di antara dalil
yang menunjukan bahwa Allah ada tanpa tempat adalah firman-Nya: “Laysa Kamitslihi
Syai’” (QS. Asy-Syura: 11). Dalam ayat ini Allah menafikan adanya keserupaan dengan
suatu apapun dari segala makhluk-Nya. Adapun tempat dan sesuatu yang bertampat
(benda) adalah dua hal yang sama; memiliki bentuk dan ukuran (memliki dimensi).
Dengan demikian seorang yang menyatakan bahwa Allah memiliki tempat berarti telah
menyalahi teks al-Qur’an di atas, padahal ayat tersebut adalah ayat yang sharîh; tidak
memiliki kandunga takwil. Dan sungguh menyalahi ayat sharîh semacam ini adalah
kekufuran.
Kemudian dari segi logika: Allah ada sebelum ada tempat, karena tempat adalah
makhluk Allah dengan kesepakatan (Ijma’) semua orang Islam. Dengan demikian pada
azal, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Dia ada tanpa tempat. Lalu bila
dikatakan setelah menciptakan tempat Dia memiliki tempat, maka berarti Dia menjadi
membutuhkan kepada tempat dari sebelumnya Dia tidak membutuhkan kepada tempat
tersebut. Dan bila demikian maka berarti Allah baharu, karena adanya perubahan -dari
tidak butuh menjadi butuh- menunjukan kebaharuan. Padahal Allah mustahil baharu.
Allah maha suci dari pada itu semua dengan kesucian yang agung”219.
218
219

Thabaqât asy-Syâfi’iyyah al-Kubrâ, j. 8, h. 186
Bayân I’tiqâd Ahl as-sunnah Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, h. 45
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﴿﴿

﴾﴾ 97

Seorang teolog terkemuka; Saifuddin al-Amidi (w 631 H) menuliskan sebagai berikut:

" وﻣﺎ ﻳﺮوى ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﻳﻮﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ إﺛﺒﺎت اﳉﻬﺔ واﳌﻜﺎن ﻓﻬﻮ ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ
وﺑﲔ اﻟﺴﻠﻒ
اﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ واﻹﳝﺎن ﺑﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ وﺗﻼوة ﻛﻞ ءاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻋﻨﻬﻢّ ،
اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة ،ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﲨﻴﻌًﺎ ﰲ اﳌﻌﲎ أﻧﻪ
ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﲟﺘﻤﻜﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﻣﺘﺤﻴﺰ ﲜﻬﺔ ،وﻣﻦ اﺷﺘﻐﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﺄوﻳﻞ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻗﺎﻟﻮا ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ}:وﻫﻮ اﻟﺬي ﰲ اﻟﺴﻤﺎء إﻟﻪ وﰲ اﻷرض إﻟﻪ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف [84/أراد ﺑﻪ ﺛﺒﻮت اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻻ
ﺛﺒﻮت ذاﺗﻪ ،وﻛﺬي ﰲ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ}:وﻫﻮ اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات وﰲ اﻷرض{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم [3/أي أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻻ
ذاﺗﻪ ،وﻛﺬي ﰲ ]ﻫﺬا[ ﻗﻮﻟﻪ}:ءأﻣﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء{ ]ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ [16/أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ إﻻ أن أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ أﺿﻤﺮت ﺑﺪﻻﻟﺔ
 [7/أي ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ وﻻ
ﻣﺎ ﺳﻴﻖ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ،وﻗﻮﻟﻪ}:ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳒﻮى ﺛﻼﺛﺔ إﻻ ﻫﻮ راﺑﻌﻬﻢ{ ]
أﻗﺮب إﻟﻴ ِﻪ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﻳﺪ{ ]ﺳﻮرة ق [16/أي ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﻘﺪرة ،وﻛﺬي
ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻰء ،وﻗﻮﻟﻪ}:وﳓﻦ ُ
اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻮق ﻛﻞ ﺷﻰء أي ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}:وﻫﻮ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻓﻮق ﻋﺒﺎدﻩ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم [18/وﻗﺎﻟﻮا
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ}:إﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﻳﺮﻓﻌﻪ{ ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ [10/إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻌﻞ دﻳﻮان أﻋﻤﺎل
أﻗﺮب
اﻟﻌﺒﺎد ﰲ اﻟﺴﻤﺎء واﳊﻔﻈﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺎ رﻓﻊ إﱃ ﻫﻨﺎك رﻓﻌًﺎ إﻟﻴﻪ ،وﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ} :وﳓﻦ ُ
إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻜﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺒﺼﺮون{ ]ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ [85/وﻗﻮﻟﻪ}:وأﻧﺘﻢ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﺗﻨﻈﺮون{ ]ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ [84/ﻗﺎﻟﻮا
 :إﻧﻪ ﺑﺎﻟﺬات ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﳏﺘﻀﺮ ،وﻻ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا :إﻧﻪ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ
ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﻀﺎت
اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ} :إﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ { ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ [10/ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧ ًﱪا ﻋﻦ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ}:وﻗﺎل إﱐ ذاﻫﺐ إﱃ رﰊ ﺳﻴﻬﺪﻳﻦ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت [99/أي إﱃ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي
أﻣﺮﱐ رﰊ أن أذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ،وﻗﺎﻟﻮا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ}:إن اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف [206/ﻳﻌﲏ اﳌﻼﺋﻜﺔ ،أ ﱠن
اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ ﻗﺮب اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻻ ﻗـُﺮْب اﳌﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺳﻰ}:وﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﷲ وﺟﻴﻬًﺎ{ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب [69/وﻗﺎل
ﺗﻌﺎﱃ}:واذﻛﺮ ﻋﺒﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وإﺳﺤﺎق وﻳﻌﻘﻮب أوﱄ اﻷﻳﺪي واﻷﺑﺼﺎر{ ]ﺳﻮرة ص ،[45/ﻗﺎل اﳌﻔﺴﺮون وأﺋﻤﺔ
اﳍﺪى :أي أوﻟﻮ اﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺒﺼﺎرة ﰲ اﻷﻣﺮ ،وﱂ ﻳﻔﻬﻢ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ ﻣﻨﻪ اﻷﻳﺪي اﳉﺎرﺣﺔ ﻣﻊ
ي{
 :ﻓﻜﻴﻒ ﻓﻬﻤﺖ اﳌﺸﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ}:ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺪ ّ
]ﺳﻮرة ص [75/اﻟﻴﺪﻳﻦ اﳉﺎرﺣﺘﲔ ،وﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ}:وﻟﺘﺼﻨ َﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﲏ{ ]ﺳﻮرة ﻃﻪ [39/اﻟﻌﲔ اﳉﺎرﺣﺔ ،وﻣﻦ
اﳋﱪ اﳌﺮوي ":إن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻛﻒ اﻟﺮﲪﻦ" )أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﻨﺤﻮﻩ :ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة :ﺑﺎب ﻗﺒﻮل
اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻄﻴﺐ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ( اﻟﻜﻒ اﳉﺎرﺣﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ}:ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء{ ]ﺳﻮرة
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}ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن{ ]ﺳﻮرة:[ وﻗﻮﻟﻪ4/}وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮًا أﺣﺪ{ ]ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص:[ وﻗﻮﻟﻪ11/اﻟﺸﻮرى
[6/ﲏ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﳌﲔ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
ّ }إن اﷲ ﻟﻐ:[ وﻗﻮﻟﻪ91/اﳌﺆﻣﻨﻮن
. وﺑﺎﷲ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﳋﺬﻻن" اﻫـ.
“Apa yang diriwayatkan dari ulama Salaf dari beberapa perkataan yang seakan zahirnya
mengesankan bahwa Allah memiliki tempat dan arah maka itu semua harus dipahami
dengan pemahaman yang telah kami jelaskan; oleh karena para ulama Salaf tersebut
tidak mengambil itu semua dalam makna zahirnya, mereka hanya mengimani redaksiredaksi (mutasyâbihât), dan mereka membacanya sesuai yang ada dalam teks-teks syari’at
itu sendiri (tapi tidak memaknainya secara zahir). Para ulama Salaf sendiri telah
menjelaskan perbedaan redaksi dalam ungakapan-ungkapan yang mereka pergunakan.
Sungguh perbedaan di antara mereka hanya dalam redaksi saja; sementara mereka semua
sepakat dari segi pemaknaan bahwa Allah tidak berada pada suatu tempat, juga tidak
berada pada suatu arah. Ada sebagian ulama yang memahami teks-teks (mutasyâbihât)
tersebut dengan jalan takwil yang sejalan dengan dalil-dalil tauhid, seperti dalam firman
Allah:

[84/}وﻫﻮ اﻟﺬي ﰲ اﻟﺴﻤﺎء إﻟﻪ وﰲ اﻷرض إﻟﻪ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف

bahwa yang dimaksud ayat ini adalah telah tetapnya ketuhanan Allah bagi para penduduk
langit (para malaikat) dan bagi para penduduk bumi (manusia dan jin) [bukan maknanya
bahwa Dzat Allah bertempat di langit dan di saat yang sama juga bertempat di bumi].
Demikian pula pada firman Allah:

[3/}وﻫﻮ اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﻮات وﰲ اﻷرض{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم

yang dimaksud adalah untuk menetapkan ketuhanan Allah bagi para penduduk langit
dan penduduk bumi bukan untuk menetapkan Dzat-Nya di langit dan di bumi.
Demikian pula dengan firman Allah:

[16/}ءأﻣﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء{ ]ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ

adalah untuk menetapkan ketuhanan Allah bagi para penduduk langit; hanya saja dalam
ayat ini dipergunakan dengan kata ganti (dlamîr). Sementara firman Allah:

[7/

] {}ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﳒﻮى ﺛﻼﺛﺔ إﻻ ﻫﻮ راﺑﻌﻬﻢ

adalah untuk mengungkapkan bahwa Allah maha mengetahui terhadap segala apapun,
tidak ada suatu apapun yang tersembunyi bagi Allah, [bukan makna ayat ini bahwa Dzat
Allah berada dalam suatu perkumpulan manusia]. Dan firman-Nya:

[16/أﻗﺮب إﻟﻴ ِﻪ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﻮرﻳﺪ{ ]ﺳﻮرة ق
ُ }وﳓﻦ

adalah untuk mengungkapkan bahwa Allah maha menguasai siapapun dari para hambaNya [bukan artinya Dzat Allah menempel pada leher setiap orang]. Pemahaman
semacam ini juga berlaku dalam mengartikan “fawq” pada hak Allah; artinya maha
menguasai dan maha menundukan, seperti dalam firman-Nya:
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[18/}وﻫﻮ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﻓﻮق ﻋﺒﺎدﻩ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
Kemudian makna firman-Nya:

[10/}إﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﻳﺮﻓﻌﻪ{ ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ

pada ulama berkata yang dimaksud ayat ini adalah bahwa Allah menjadi catatan setiap
perbuatan para hamba berada di langit; yaitu dalam penguasaan para malaikat penjaga
(al-Hafazhah), dari itulah maka amal kebaikan para hamba diangkat ke arah atas [bukan
makna ayat ini bahwa Allah bertempat di arah atas]. Pemahaman seperti ini juga pada
firman-Nya:

[85/أﻗﺮب إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻜﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺒﺼﺮون{ ]ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ُ }وﳓﻦ

dan pada firman-Nya:

[84/}وأﻧﺘﻢ ﺣﻴﻨﺌ ٍﺬ ﺗﻨﻈﺮون{ ]ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ

para ulama berkata bahwa yang dimaksud oleh ayat-ayat ini adalah malaikat pembawa
kematian (Malak al-Maut) dan bala tentaranya [bukan makna ayat ini bahwa Allah ada
disamping orang yang sedang sekarat dalam kematiannya]. Bahkan kaum Mujassimahpun tidak akan mengartikan ayat ini dalam makna bahwa Dzat Allah berada di tempat
orang yang sedang sekarat. Juga mereka tidak akan mengatakan bahwa Allah berada di
langit, oleh karena bila demikian mereka juga harus mengatakan bahwa Allah ada di
bawah arsy, dan berada di setiap langit [yang tujuh lapis] sesuai dengan zahir teks-teks
mutasyâbihât tersebut. Dan bila demikian maka tentulah mereka jatuh dalam pemahaman
yang sangat kontadiktif dan sangat buruk. Maka karena itu; dalam memaknai firman
Allah:

[10/}إﻟﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ { ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ

sama dengan memahami firman-Nya tentang perkataan nabi Ibrahim:

[99/}وﻗﺎل إﱐ ذاﻫﺐ إﱃ رﰊ ﺳﻴﻬﺪﻳﻦ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت

ialah bahwa nabi Ibrahim hendak pergi ke suatu tempat sesuai yang diperintahkan oleh
Allah [bukan artinya bahwa Allah bertempat di tempat yang hendak dituju oleh nabi
Ibrahim]. Dan makna firman Allah:

[206/}إن اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ{ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف

yang dimaksud ayat ini adalah para malaikat, dan bukan pemahamannya bahwa para
malaikat tersebut berada ditempat yang bersampingan dengan tempat Dzat Allah, tetapi
yang dimaksud bahwa mereka itu memiliki derajat yang agung (Qurb al-Mazilah La Qurb
al-Makân), pemahaman seperti ini juga yang dimaksud dengan firman-Nya tentang nabi
Musa:

[69/}وﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﷲ وﺟﻴﻬًﺎ{ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب

Lalu yang dimaksud dengan firman-Nya:

[45/}واذﻛﺮ ﻋﺒﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وإﺳﺤﺎق وﻳﻌﻘﻮب أوﱄ اﻷﻳﺪي واﻷﺑﺼﺎر{ ]ﺳﻮرة ص
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seperti yang telah dikatakan oleh para ahli tafsir dan para Imam pembawa petunjuk;
adalah bahwa para nabi yang disebutkan dalam ayat tersebut (yaitu Nabi Ibrahim, Nabi
Ishaq, Nabi Ya’qub) adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dalam urusan agama
dan kecerdasan dalam melihat segala perkara. Tidak ada seorang-pun dari para ulama
Salaf dan Khalaf yang memaknai “al-Aydî” dalam ayat tersebut dalam makna anggota
badan, lalu anehnya mengapa mereka “ngotot” mengartikan firman Allah:

[75/ي{ ]ﺳﻮرة ص
ّ }ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺪ

dalam makna zahirnya; mengatakan bahwa Allah memiliki dua anggota tangan? Lalu juga
mereka menetapkan anggota mata bagi Allah [dengan memahami secara sesat] terhadap
zahir firman-Nya:

[39/}وﻟﺘﺼﻨ َﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﲏ{ ]ﺳﻮرة ﻃﻪ

Juga mereka menetapkan telapak tangan bagi-Nya dengan pemahaman sesat terhadap
zahir hadits nabi:

 ﺑﺎب ﻗﺒﻮل اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ: ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة:"إن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻛﻒ اﻟﺮﲪﻦ" )أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﻨﺤﻮﻩ
(اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻄﻴﺐ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ

Padahal sangat jelas Allah berfirman:

[11/}ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى

Juga berfirman:

[4/}وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮًا أﺣﺪ{ ]ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص

Juga berfirman:

[91/}ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن{ ]ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن

Juga berfirman:

[6/ﲏ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﳌﲔ{ ]ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
ّ }إن اﷲ ﻟﻐ

Dari sini diketahui bahwa pemahaman kaum Musyabbihah Mujassimah terhadap teksteks zhir tersebut tidak lain itu semua menunjukan bahwa keyakinan buruk mereka dan
kesesatan batin mereka. Dan hanya kepada Allah kita berharap supaya terhindar dari
segala kehinaan”220.
﴾﴾ 98

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Imâm Jamaluddin Mahmud ibn Ahmad al-Hashiri (w 636 H), salah seorang
ulama terkemuka dalam madzhab Hanafi pada masanya, setelah membaca fatwa al-Imâm alIzz ibn Abdissalam bahwa Allah maha suci dari tempat dan arah dan bahwa sifat Kalam
Allah bukan huruf, suara, serta bukan bahasa, mengatakan sebagai berikut:

220

Abkar al-Afkar, h. 194-195, dalam bentuk manuskrip.
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 وﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ وذﻫﺐ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺢ، وﻳﻘﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ، وﺷﻌﺎر اﻟﺼﺎﳊﲔ،" ﻫﺬا اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺴﻠﻤﲔ
"إﱃ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳋﺼﻢ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت اﳊﺮف واﻟﺼﻮت ﻓﻬﻮ ﲪﺎر
“Inilah akidah orang-orang Islam dan ajaran orang-orang saleh, serta keyakinan seluruh
orang Islam. Segala apa yang telah dinyatakannya tentang dua hal ini (Allah ada tanpa
tempat dan bahwa Kalam Allah bukan huruf dan bukan suara) adalah kebenaran. Dan
siapa yang menyalahi kebenaran ini, serta ikut pendapat musuh-musuh kita yang telah
menetapkan huruf dan suara bagi Allah, maka dia itu adalah keledai”221.
﴾﴾ 99

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Imâm Jamaluddin Abu Amr Utsman ibn Umar yang dikenal dengan nama Ibn
al-Hajib al-Maliki (w 646 H) demikian pula telah memuji dan menyetujui akidah yang telah
ditulis oleh al-Imâm al-Izz ibn Abdissalam di atas. Di antara pernyataan yang telah dituliskan
oleh al-Imâm al-Izz ibn Abdissalam tersebut adalah: “Allah ada tanpa permulaan, Dia ada
sebelum menciptakan tempat dan waktu, dan Dia sekarang setelah menciptakan tempat ada
seperti sediakala tanpa tempat”. Dalam mengomentari pernyataan ini al-Imâm Ibn al-Hajib
mengatakan sebagai berikut:

 وﱂ ﳜﺎﻟﻔﻬﻢ إﻻ ﻃﺎﺋﻔﺔ، وأن ﲨﻬﻮر اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،" ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﳊﻖ
" ﳜﻔﻮن ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ وﻳﺪﺳﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﲣﻮف إﱃ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻀﻌﻔﻮن ﻋﻠﻤﻪ وﻋﻘﻠﻪ،ﳐﺬوﻟﺔ
“Apa yang telah dinyatakan oleh Ibn Abdissalam ini adalah madzhab Ahlul Haq. Di atas
keyakinan inilah keyakinan seluruh orang salaf dan Khalaf. Tidak ada siapapun yang
menyalahi keyakinan ini kecuali mereka yang telah dihinakan oleh Allah. Kelompok sesat
inilah yang selalu menyembunyikan keyakinannya, lalu secara diam-diam mereka
berusaha untuk menyusupkan keyakinan ini terhadap para ulama kita yang tidak dapat
mereka kalahkan”222.

Perhatikan apa yang telah dinyatakan oleh para ulama kita dalam penjelasan bahwa Allah
tidak menyerupai segala apapun dari makhluk-Nya, dan bahwa Allah bukan benda serta tidak
disifati dengan sifat-sifat benda. Inilah akidah mayorits umat Islam yang dikenal dengan
Ahlussunnah Wal Jama’ah. Pegang teguhlah keyakinan ini, jangan pernah anda lepaskan
dalam situsi dan kondisi apapun. Semoga Allah menyelatkan kita dari segala kesesatan.
Perhatikan pula apa yang telah ditulis dan diyakini oleh kaum Musyabbihah dari kaum
Wahhabiyyah. Dengan tanpa rasa malu dan dengan sangat mudah mereka menisbatkan sifatsifat benda kepada Allah. Salah seorang pemuka mereka bernama Abdurrahman ibn alHasan, cucu dari perintis gerakan Wahhabiyyah; Muhammad ibn Abdil Wahhab, dengan
tanpa dasar sama sekali ia membuat kedustaan kepada para ulama Ahlussunnah, berkata:
221
222

Thabaqât asy-Syâfi’iyyah, j. 8, h. 237, dalam penjelasan biografi Abdul Aziz ibn Abdissalam
Ibid.
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 ﻓﻠﻢ ﳛﺼﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﳝﺎن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺬي أوﺟﺒﻪ اﷲ،" ﻓﺈذا ﲰﻌﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﻔﺎت اﻧﺘﻔﻀﻮا ﻛﺎﳌﻨﻜﺮﻳﻦ ﻟﻪ
"  "إذا ﺟﻠﺲ اﻟﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ: ﺣﺪث وﻛﻴﻊ ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﲝﺪﻳﺚ: ﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ.ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ
"
" : ﻓﻐﻀﺐ وﻛﻴﻊ وﻗﺎل،ﻓﺎﻗﺸﻌﺮ رﺟﻞ ﻋﻨﺪ وﻛﻴﻊ
“Mereka (kaum Ahlusunnah dari kaum Asy’ariyyah dan Maturidiyyah) apa bila
mendengar hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah maka mereka berpaling seperti orangorang yang mengingkarinya. Dengan demikian mereka belum mencapai keimanan yang
telah diwajibkan oleh Allah atas para hamba-Nya. Adz-Dzahabi berkata: Waqi’ telah
meriwayatkan hadits: Idzâ Jalasa ar-Rabb ‘Alâ al-Kursiyy (Apa bila Allah duduk di atas
kursi...), tiba-tiba ada seseorang yang mengingkari hadits ini. Kemudian Waqi’ marah
kepada orang tersebut seraya berkata: “Kami telah bergaul dengan al-A’masy, dan Sufyan
ats-Tsauri, dan mereka semua telah meriwayatkan hadits-hadits semacam ini dan mereka
sama sekali tidak mengingkarinya”223.

Tulisan ini berasal dari buku berjudul Fath al-Majîd Syarh Kitâb at-Tauhîd, salah satu kitab
rujukan utama bagi kaum Wahhabiyyah. Anda perhatikan ungkapan di atas, tanpa sungkan
mereka menetapkan sifat duduk bagi Allah yang sudah sangat jelas bagi siapapun bahwa sifat
semacam itu hanya berlaku bagi sesuatu yang merupakan benda yang memiliki bentuk dan
ukuran. Lalu untuk membumbui propaganda tersebut mereka menyatakan bahwa itu adalah
pernyataan para ulama Salaf; dari al-Imâm Waqi’, al-Imâm Sufayan ats-Tsauri dan al-Imâm alA’masy yang harus kita ikuti, atau kadang pula untuk mengelabui orang awam mereka
berkata: “Julûsuh Lâ Kajulûsinâ” (Duduk Allah tidak seperti duduk kita).
Ketahuilah, bahwa tidak ada seorangpun dari para ulama Salaf di atas madzhab hak yang
menetapkan adanya sifat duduk bagi Allah, karena sifat duduk dengan posisi atau dengan
keadaan apapun hanya berlaku pada sesuatu yang pastilah merupakan benda. Sebaliknya, para
ulama Salaf telah sepakat bahwa Allah tidak disifati dengan sifat-sifat manusia atau benda
apapun. Simak pernyataan al-Imâm Abu Ja’far ath-Thahawi; salah seorang ulama Salaf
terkemuka, dalam risalah al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, berkata: “Barangsiapa mensifati Allah
dengan satu sifat dari sifat-sifat manusia maka ia telah menjadi kafir. Siapa yang mengambil
keyakinan kesucian Allah ini maka dia telah mengambil pelajaran yang benar. Dia akan
menghindari segala pernyataan orang-orang kafir, dan dia menjadi tahu dengan yakin bahwa
Allah tidak menyerupai manusia”.
﴾﴾ 100

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Imâm Najmuddin Mankubars (w 652 H), salah seorang penulis syarh risalah al‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, menuliskan sebagai berikut:
223

Fath al-Majîd, h. 356
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ﻳﻌﺮف أن اﻟﺘﺤﻴﺰ
ُ ُض ﻋﻘﻠﻪ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻟﺘﺪﺑﺮ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻳﻈﻦ أن ﺻﺎﻧﻌﻪ ﲜﻬﺔ ﻣﻨﻪ ﻟِﻤﺎ ﻻ
ْ " وﻷن ﻣﻦ ﱂ ﻳـَﺮ
"
“…seorang yang tidak cakap mempergunakan akalnya dalam berfikir dan tadabbur serta
memandang secara cermat terhadap dalil-dalil maka ia akan berprasangka bahwa Allah
(yang telah menciptakannya) berada pada suatu arah dari arah dirinya sendiri, karena
orang semacam ini tidak faham bahwa sesuatu yang bertempat itu menunjukan tandatanda kebaharuannya, dan sesuangguhnya sifat semacam ini tidak boleh disandarkan
kepada Allah”224.
﴾﴾ 101

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Imâm Abdul Aziz ibn Abdis Salam (w 660 H) yang bergelar Sulthân al-‘Ulamâ’
berkata:

 وﻻ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ،ٌ وﻻ ﻳُﺸﺒﻬﻪ ﺷﻰء، وﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﻴﺌﺎ، وﻻ ﺟﻮﻫﺮ ﳏﺪود ﻣُﻘﺪﱠر، ﲜﺴﻢ ﻣﺼﻮﱠر- أي اﷲ-"ﻟﻴﺲ
 وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎن ﻗﺒﻞ أن ﻛﻮﱠن اﳌﻜﺎن ودﺑﱠﺮ اﻟﺰﻣﺎن، وﻻ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ اﻷرﺿﻮن وﻻ اﻟﺴﻤﻮات،اﳉﻬﺎت
"ﻛﺎن
“Dia Allah bukan benda besar (al-Jism) yang dapat dibayangkan, bukan pula benda kecil
(al-Jawhar) yang memiliki batasan dan ukuran. Dia tidak menyerupai suatu apapun, dan
tidak ada suatu apapun yang menyerupai-Nya. Dia tidak diluputi oleh segala arah, Dia
tidak diangkat oleh semua lapisan bumi maupun semua lapisan langit, Dia ada (tanpa
permulaan) sebelum Dia menciptakan tempat dan mengatur waktu, dan Dia sekarang
(setelah menciptakan tempat) tidak berubah; tetap seperti sediakala pada sifat-Nya yang
Azaliy; ada tanpa tempat”225.
﴾﴾ 102

﴿﴿

al-Imâm al-‘Allâmah asy-Syaikh Muhammad ibn Ahmad al-Qurasyi al-Hasyimi (w 669 H)
menuliskan:

" وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن،"ﻛﺎن اﷲ وﻻ ﻣﻜﺎن
“Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia sekarang setelah menciptakan
tempat Dia ada sebagaimana sifat-Nya semula; ada tanpa tempat”226.
﴾﴾ 103

﴿﴿

An-Nur al-Lami’ Wa al-Burhan as-Sathi’ Fi Syarh ‘Aqa’id al-Islam, h. 108, dalam bentuk manuskrip.
Thabaqât asy-Syâfi’iyyah al-Kubrâ, dalam biografi Abdul Aziz ibn Abdissalam, j. 8, h. 219
226 Rawdl ar-Rayyahin, h. h. 496
224
225
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Ahli tafsir terkemuka di kalangan Ahlussunnah, al-Imâm al-Mufassir Muhammad ibn Ahmad
al-Anshari al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya yang sangat terkenal; al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’ân
atau yang lebih dikenal dengan nama Tafsir al-Qurthubi, menuliskan sebagai berikut:

" ﻷن اﷲ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ،"و"اﻟﻌﻠ ّﻲ" ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﻮ اﻟﻘﺪر واﳌﻨﺰﻟﺔ ﻻ ﻋﻠﻮ اﳌﻜﺎن
“Nama Allah “al-‘Aliyy” adalah dalam pengertian ketinggian derajat dan kedudukan
bukan dalam ketinggian tempat, karena Allah maha suci dari bertempat”227.
﴾﴾ 104

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama al-Imâm al-Qurthubi menuliskan:

" أي ﻫﻢ ﲢﺖ ﺗﺴﺨﲑﻩ ﻻ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎن،ْق ِﻋﺒَﺎ ِدﻩِ" ﻓﻮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ "وﻣﻌﲎ"ﻓـَﻮ
“Makna Firman-Nya: “Fawqa ‘Ibâdih...” (QS. al-An’am: 18), adalah dalam pengertian
Fawqiyyah al-Istîlâ’ Bi al-Qahr Wa al-Ghalabah; artinya bahwa para hamba berada dalam
kekuasaan-Nya, bukan dalam pengertian fawqiyyah al-makan, (tempat yang tinggi)”228.
﴾﴾ 105

﴿﴿

Masih dalam kitabnya yang sama al-Imâm al-Qurthubi juga menuliskan sebagai berikut:

" ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل وﺷﻐﻞ اﻷﻣﻜﻨﺔ- ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ-"واﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻨﺰﻳﻬﻪ
“Kaedah -yang harus kita pegang teguh-: Allah maha suci dari gerak, berpindah-pindah,
dan maha suci dari berada pada tempat”229.

Lalu dalam menafsirkan firman Allah:

﴾﴾ 106

﴿﴿

(158 :ﱢﻚ )اﻷﻧﻌﺎم
َ َﺎت َرﺑ
ِ ﺾ ءَاﻳ
ُ ﱡﻚ أ َْو ﻳَﺄِْﰐ ﺑـَ ْﻌ
َ أ َْو ﻳَﺄِْﰐَ َرﺑ
al-Imâm al-Qurthubi menuliskan:

"" وﻟﻴﺲ ﳎﻴﺌﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺮﻛﺔ وﻻ اﻧﺘﻘﺎﻻ وﻻ زواﻻ ﻷن ذﻟﻚ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن إذا ﻛﺎن اﳉﺎﺋﻲ ﺟﺴﻤﺎ أو ﺟﻮﻫﺮا
“Yang dimaksud dengan al-Majî’ pada hak Allah adalah bukan dalam pengertian gerak,
bukan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan pula dalam pengertian
al-Jâmi’ Li Ahkâm al-Qur’ân, j. 3, h. 278, QS. al-Baqarah: 255
Ibid, j. 6, h. 399, QS. al-An’am: 18
229 Ibid, j. 6, h. 390, QS. al-An’am: 3
227
228
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condong, karena sifat-sifat seperti demikian itu hanya terjadi pada sesuatu yang
merupakan Jism atau Jawhar”230.
﴾﴾ 107

﴿﴿

Pada bagian lain dalam menafsirkan firman Allah tentang Nabi Yunus:

ِﱐ
َﻚ إ ﱢ
َ َﻧﺖ ُﺳْﺒﺤَﺎﻧ
َ َﺎت أَن ﻵإِﻟَﻪَ إِﻵ أ
ِ َﺐ ُﻣﻐَﺎ ِﺿﺒًﺎ ﻓَﻈَ ﱠﻦ أَن ﻟﱠﻦ ﻧـﱠ ْﻘ ِﺪ َر َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻓَـﻨَﺎدَى ِﰲ اﻟﻈﱡﻠُﻤ
َ َوذَا اﻟﻨﱡﻮ ِن إِذ ذﱠﻫ
(87 :ﲔ )اﻷﻧﺒﻴﺎء
َ ُﻨﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ
ُ ﻛ
Al-Imâm al-Qurthubi menuliskan:

ﻣﱴ " اﳌﻌﲎ ﻓﺈﱐ ﱂ أﻛﻦ وأﻧﺎ ﰲ
ّ  ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ "ﻻ ﺗﻔﻀﻠﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ:"وﻗﺎل أﺑﻮ اﳌﻌﺎﱄ
 وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺎرىء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ.ﺳﺪرة اﳌﻨﺘﻬﻰ ﺑﺄﻗﺮب إﱃ اﷲ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﰲ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺑﻄﻦ اﳊﻮت
"ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ
“Abul Ma’ali berkata: Sabda Rasulullah berbunyi “Lâ Tufadl-dlilûnî ‘Alâ Yûnus Ibn Mattâ”
memberikan pemahaman bahwa Nabi Muhammad yang diangkat hingga ke Sidrah alMuntaha tidak boleh dikatakan lebih dekat kepada Allah dibanding Nabi Yunus yang
berada di dalam perut ikan besar yang kemudian dibawa hingga ke kedalaman lautan. Ini
menunjukan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah”231.
﴾﴾ 108

Kemudian dalam menafsirkan firman Allah:

﴿﴿
(22 :)اﻟﻔﺠﺮ

َﻚ
ُ ﱡﻚ وَاﻟْ َﻤﻠ
َ َوﺟَﺂءَ َرﺑ

al-Imâm al-Qurthubi menuliskan:

 وﻻ،أﱏ ﻟﻪ اﻟﺘﺤﻮل واﻻﻧﺘﻘﺎل وﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ وﻻ أوان
 و ﱠ،" واﷲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن
" وﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺷﻰء ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺟﺰ، ﻷن ﰲ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻰء ﻓﻮت اﻷوﻗﺎت،ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ وﻻ زﻣﺎن
“Allah yang maha Agung tidak boleh disifati dengan perubahan atau berpindah dari
suatu tempat ke tempat yang lain, karena mustahil Dia disifati dengan sifat berubah atau
berpindah. Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah, dan tidak berlaku atas-Nya waktu dan

230
231

Ibid, j. 7, h. 148, QS. al-An’am: 158
Ibid, j. 11, h. 333-334, QS. al-Anbiya’: 87
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zaman. Karena sesuatu yang terikat oleh waktu itu adalah sesuatu yang lemah dan
makhluk”232.
﴾﴾ 109

Kemudian dalam menafsirkan firman Allah:

﴿﴿

(16 :ْض ﻓَِﺈذَا ِﻫ َﻲ ﲤَُﻮُر )اﳌﻠﻚ
َ ﻒ ﺑِ ُﻜ ُﻢ اْﻷَر
َ َْﺴ
ِ ءَأَﻣِﻨﺘُﻢ ﻣﱠﻦ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤَﺂ ِء أَن ﳜ
al-Imâm al-Qurthubi menuliskan:

"
 وإﳕﺎ ﺗﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻷن اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻬﺒﻂ اﻟﻮﺣﻲ وﻣﻨﺰل اﻟﻘﻄﺮ وﳏﻞ اﻟﻘُﺪس.ﺻﻔﺎت اﻷﺟﺴﺎم
 ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﷲ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻗِﺒﻠﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎء، وﻓﻮﻗﻬﺎ ﻋﺮﺷﻪ وﺟﻨﺘﻪ، واﻟﻴﻬﺎ ﺗﺮﻓﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺒﺎد،وﻣﻌﺪن اﳌﻄﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ
 وﻛﺎن ﰲ أزﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ وﻻ، وﻷﻧﻪ ﺧﻠﻖ اﻷﻣﻜﻨﺔ وﻫﻮ ﻏﲑ ﳏﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ،واﻟﺼﻼة
" وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن،زﻣﺎن
“Yang dimaksud oleh ayat ini adalah keagungan Allah dan kesucian-Nya dari arah
bawah. Dan makna dari sifat Allah al-‘Uluww adalah dalam pengertian ketinggian derajat
dan keagungan bukan dalam pengertian tempat-tempat, atau arah-arah, juga bukan
dalam pengertian batasan-batasan, karena sifat-sifat seperti demikian itu adalah sifat-sifat
benda. Adapun bahwa kita mengangkat tangan ke arah langit dalam berdoa adalah
karena langit tempat turunnya wahyu, tempat turunnya hujan, tempat yang dimuliakan,
juga tempat para Malaikat yang suci, serta ke sanalah segala kebaikan para hamba
diangkat, hingga ke arah arsy dan ke arah surga. Hal ini sebagaimana Allah menjadikan
Ka’bah sebagai kiblat dalam doa dan shalat kita (bukan artinya Allah di dalam Ka’bah).
Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan segala tempat maka Dia tidak
membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Sebelum menciptakan tempat dan zaman,
Allah ada tanpa permulaan (Azaliy), tanpa tempat, dan tanpa zaman. Dan Dia sekarang
setelah menciptakan tempat dan zaman tetap ada sebagaimana sifat-Nya yang Azaliy
tanpa tempat dan tanpa zaman”233.
﴾﴾ 110

﴿﴿

Al-Imâm Dliya’uddîn Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Umar ibn Yusuf ibn Umar
ibn Abdil Mun’im al-Qurthubi (w 672 H), dalam catatan bantahan beliau terhadap ahli bid’ah
dari kaum Mujassimah, dan dalam bahasan akidah Ahlussunnah, menuliskan:
232
233

Ibid, j. 20, h. 55, QS. al-Fajr: 22
Ibid, j. 18, h. 216, QS. al-Mulk: 16
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* وﻻ َﺣ ﱠﺪ ﳛﻮﻳﻪ وﻻ ﺣﺼَﺮ ذي َﺣ ﱢﺪ
ﻛﻴﻒ ﻋﻨﺪَﻩ
َ "ﻫﻮ اﷲ ﻻ أﻳﻦ وﻻ
"ْب ﰲ اﻷدﱏ وﻻ اﻟﺒﻌ ُﺪ واﻟﻨﱠﻮى * ﳜﺎﻟﻒ ﺣﺎﻻ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻘُﺮب واﻟﺒُـ ْﻌ ِﺪ
ُ وﻻ اﻟﻘُﺮ
“Dia Allah tidak bertempat, tidak disifati dengan sifat-sifat benda, tidak ada batas yang
meliputi-Nya, dan bukan tubuh yang memiliki ukuran.
Tidak ada jarak jauh ataupun dekat bagi-Nya (artinya tidak terikat oleh ruang), adapun
pengertian “dekat” atau “jauh” yang disandarkan kepada-Nya tentang seorang hamba
adalah dalam pengertian taat atau tidak-nya hamba tersebut”234.
﴾﴾ 111

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf an-Nawawi asy-Syafi’i al-Asy’ari (w
676 H) berkata:

" ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ واﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺤﻴﺰ ﰲ ﺟﻬﺔ وﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺻﻔﺎت اﳌﺨﻠﻮق, "إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء
“Sesungguhnya Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Dia maha suci dari bentuk dan
ukuran, maha suci dari sifat perpindahan, maha suci dari bertempat pada arah, dan maha
suci dari segala sifat makhluk”235.
﴾﴾ 112

﴿﴿

Al-Imâm al-‘Allâmah Zakariyya ibn Muhammad al-Anshari al-Qazwini (w 682 H), seorang
ulama ahli sejarah terkemuka yang juga pakar geografi, sekaligus sebagai seorang hakim.
Beliau telah melaksanakan perjalanan pada masanya dari Syam (Siria) hingga ke Irak,
memangku jabatan hakim pada masa al-Mu’tasim era Abbasiyyah, beliau penulis kitab “’Ajaib al-Makhluqat”, menuliskan sebagai berikut:

 ﻋﺎﱂ ﺑﻌﻠﻢ، ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن، ﱂ ﻳﺰل وﻻ ﻳﺰال، أن ﻳﻌﻠﻢ أن اﷲ واﺣﺪ ﻗﺪﱘ:"اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
" ﻗﺎدر ﺑﻘﺪرة أزﻟﻴﺔ،أزﱄ
“Defini Tauhid; adalah mengetahui bahwa Allah maha esa (tidak ada sekutu bagi-Nya),
dan maha Qadim (tidak memiliki permulaan), Dia Azaliy (tidak bermula) dan abadi
(tidak punah), Dia ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia sekarang
sebagaimana pada sifat-Nya yang azali; ada tanpa tempat, Dia maha mengetahui dengan
ilmu-Nya yang azali, dan dia maha mengesuai dengan sifat kuasa-Nya yang azali”236.

Thabaqat asy-Syafi’iyyah, dalam biografi Al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari, j. 3, h. 428
Syarh Shahîh Muslim, j. 3, h. 19
236 Mufid al-‘Ilm, h. 24
234
235
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﴾﴾ 113

﴿﴿

Al-Imâm al-‘Allâmah al-Ushûliyy asy-Syaikh Ahmad ibn Idris al-Qarafi al-Maliki al-Mishri (w
684 H), salah seorang Imam terkemuka dalam madzhab Maliki, berkata:

" وﻧﺮاﻩ ﳓﻦ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ، ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ- أي اﷲ-"وﻫﻮ
“Dia Allah tidak berada pada arah, kita akan melihat-Nya (kelak di surga), namun Dia
ada tanpa arah. (Artinya tidak boleh dikatakan di dalam surga atau di luar surga)” 237.
﴾﴾ 114

Asy-Syaikh al-Baidlawi (w 685 H) berkata:

﴿﴿

"وﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻃﻊ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳉﺴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﻴﺰ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺰول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﱃ
"ﻣﻮﺿﻊ أﺧﻔﺾ ﻣﻨﻪ
“Dan ketika telah tetap dengan dalil-dalil pasti bahwa Allah suci dari sifat-sifat benda,
dan suci dari bertempat maka tidak benar memaknai “an-nuzûl” pada hak Allah dalam
makna berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih rendah”238.
﴾﴾ 115

﴿﴿

Asy-Syaikh Zaynuddin ‘Ali ibn Muhammad ibn Manshur yang dikenal dengan sebutan Ibn alMunayyir (w 695 H) menuliskan sebagai berikut:

"ﲨﻴﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ إﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ إﻻ ﻗﻮﻟﻪ "رب اﻟﻌﺮش" وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ
 ﻓﻔﻬﻢ أن اﻟﻌﻠﻮ،{واﷲ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬ ِﺔ أﻧﻪ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼن ﻗﻮل ﻣﻦ أﺛﺒﺖ اﳉﻬﺔ أﺧﺬًا ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ }ذي اﳌﻌﺎرج
 ﻓﺤﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﷲ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﻏﲑﻩ،ﻨﻬﻤﺎ ﳐﻠﻮق ﻣﺮﺑﻮب ُْﳏﺪَث
. ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺷﺮح اﻟﺒﺨﺎري، وﻗِﺪَﻣﻪ ﳛﻴﻞ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ" اﻫـ،اﻷﻣﻜﻨﺔ
“Seluruh hadits yang terkait dengan bab ini sesuai (muthabaqah) dengan babnya itu
sendiri, hanya saja dalam hadits dari sahabat Ibn ‘Abbas tidak ada di dalamnya kecuali
penyebutan redaksi “Rabbul ‘Arsy”, dan sisi muthabaqah-nya dengan bab adalah -Wa
Allâhu A’lam- dari segi untuk mengingatkan kesesatan pendapat yang mengatakan bahwa
Allah berada pada arah (dan tempat) karena mengambil faham yang salah terhadap
firman Allah: “Dzil Ma’ârij”. Maka dari sini dipahami bahwa makna penyandaran kata
“al-‘Uluww al-Fawqiy” pada Allah; seperti yang dijelaskan oleh penulis (yaitu al-Imâm al237
238

al-Ajwibah al-Fâkhirah, h. 93
Fath al-Bari, j. 3, h. 31
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Bukhari) bahwa ada arah yang dapat disebut dengan “as-samâ’”, juga ada arah yang
disebut dengan “al-‘arsy” (yaitu arah atas); dan bahwa keduanya (as-samâ’ dan al-‘arsy)
adalah makhluk Allah yang jelas baharu, sementara Allah ada sebelum menciptakan
langit dan arsy, dan sebelum menciptakan segala sesuatu. Dengan begitu maka segala
tempat itu adalah baharu, dan Dia Allah yang yang tidak bermula (Qadim) mustahil
disifati dengan berada pada tempat yang notabene baharu”239. [sebagaimana
pernyataannya ini dikutip oleh Ibn Hajar dalam Fath al-Bâri]
﴾﴾ 116

﴿﴿

Salah seorang ulama sufi terkemuka dan sangat mashur, al-Imâm al-‘Allâmah asy-Syaikh
Abdullah ibn Sa’ad (w 699 H) yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Abi Jamrah berkata:

 وﳘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﷲ،" ﻓﻤﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻮق اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻄﺒﺎق وﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﺒﻪ اﻟﺴﻼم ﰲ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺤﺎر
 وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻘﻴﺪا ﺑﺎﳌﻜﺎن أو اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻜﺎن اﻟﻨﱯ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ( أﻗﺮب،ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
"
“Nabi Muhammad di angkat hingga ke atas langit ke tujuh, sementara Nabi Yunus
diturunkan hingga ke dasar laut, kedua Nabi ini dalam kedekatannya kepada Allah adalah
sama saja. Hal ini karena Allah tidak diliputi oleh tempat dan zaman. Karena bila terikat
oleh tempat maka berarti Nabi Muhammad lebih dekat jaraknya kepada Allah. Dengan
demikian ini adalah sebagai bukti bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah” 240.
﴾﴾ 117

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh al-Faqîh asy-Syaikh Taqiyyuddin Abul Fath Muhammad ‘Ali ibn Wahb alQusyairi yang dikenal dengan sebutan Ibn Daqiq al-‘Ied al-Asy’ari (w 702 H) telah memuji
risalah yang telah ditulis oleh al-Imâm Dliya’uddîn Abu al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn
Umar ibn Yusuf ibn Umar ibn Abdil Mun’im al-Qurthubi al-Asy’ari (w 672 H). Di antara
ungkapan yang dituliskan dalam risalah tersebut adalah sebagai berikut:

* وﻻ َﺣ ﱠﺪ ﳛﻮﻳﻪ وﻻ ﺣﺼَﺮ ذي َﺣ ﱢﺪ
ﻛﻴﻒ ﻋﻨﺪَﻩ
َ "ﻫﻮ اﷲ ﻻ أﻳﻦ وﻻ
"ْب ﰲ اﻷدﱏ وﻻ اﻟﺒﻌ ُﺪ واﻟﻨﱠﻮى * ﳜﺎﻟﻒ ﺣﺎﻻ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻘُﺮب واﻟﺒُـ ْﻌ ِﺪ
ُ وﻻ اﻟﻘُﺮ
“Dia Allah tidak bertempat, tidak disifati dengan sifat-sifat benda, tidak ada batas yang
meliputi-Nya, dan bukan tubuh yang memiliki ukuran.

239
240

Fath al-Bari, j. 13, h. 418-419
Bahjah an-Nufûs, j. 3, h. 176
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Tidak ada jarak jauh ataupun dekat bagi-Nya (artinya tidak terikat oleh ruang), adapun
pengertian “dekat” atau “jauh” yang disandarkan kepada-Nya tentang seorang hamba
adalah dalam pengertian taat atau tidak-nya hamba tersebut”241.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa keyakinan Ibn Daqiq al-‘Ied adalah
mensucikan Allah dari arah, tempat, dan bentuk (batasan). Ini berbeda dengan keyakinan
sesat Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa Allah memiliki tempat dan arah, duduk dan
memiliki ukuran dan batasan. Na’ûdzu billâh.
﴾﴾ 118

﴿﴿

Teolog terkemuka di kalangan Sufi, al-Imâm Ahmad ibn ‘Atha’illah al-Iskandari asy-Syadzili
(w 709 H) dalam kitab karyanya yang sangat masyhur; al-Hikam, menuliskan sebagai berikut:

""وﺻﻮﻟﻚ إﱃ اﷲ وﺻﻮﻟﻚ إﱃ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ وإﻻ ﻓﺠ ﱠﻞ رﺑﻨﺎ أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻰء أو ﻳﺘﺼﻞ ﻫﻮ ﺑﺸﻰء
“Sampainya engkau kepada Allah adalah dengan telah sampainya engkau kepada
mengetahui-Nya, maka sungguh Allah itu maha suci dari menempel sesuatu denganNya, atau menempelnya Dia dengan sesuatu”242.
﴾﴾ 119

﴿﴿

Al-Imâm al-Mufassir Abdullah ibn Ahmad an-Nasafi (w 701 H) dalam kitab tafsirnya
menuliskan sebagai berikut:

" ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن،" إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن
“Sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, maka dengan demikian
Dia tetap pada sifat-Nya yang Azaliy sebelum Dia menciptakan tempat, artinya Allah
tidak berubah; Dia ada tanpa tempat”243.
﴾﴾ 120

﴿﴿

Salah seorang ulama bahasa terkemuka al-‘Allâmah Muhammad ibn Mukarram al-Ifriqi alMishri (w 711 H) yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Manzhur dalam karya
fenomenalnya berjudul Lisân al-‘Arab menuliskan sebagai berikut:

Thabaqat asy-Syafi’iyyah, dalam biografi Al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari, j. 3, h. 428
Perkataannya ini juga dikutip oleh asy-Syaikh Musthafa Naja; Mufti Bairut, dalam kitabnya berjudul Kasyf alAsrar Li Tanwir al-Afkar, h. 90
243 Tafsîr an-Nasafi, j. 2, h. 48, QS. Thaha: 5
241
242
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 اﻟﻘﺮب ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ:ﱄ ﺷﱪا ﺗﻘﺮﺑﺖ إﻟﻴﻪ ذراﻋًﺎ" اﳌﺮاد ﺑﻘﺮب اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ّ  "ﻣﻦ ﺗﻘﺮب إ:"وﰲ اﳊﺪﻳﺚ
" واﷲ ﻳﺘﻌﺎﱃ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻳﺘﻘﺪس،واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﻻ ﻗﺮب اﻟﺬات واﳌﻜﺎن ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻷﺟﺴﺎم
“Dalam sebuah hadits disebutkan “Man Taqarraba Ilayya Syibran Taqarrabtu Ilayhi
Dzirâ’an...”, makna yang dimaksud oleh hadits ini ialah bahwa “dekat”-nya seorang
hamba kepada Allah adalah dalam pengertian banyak mengingat-Nya dan banyak
melaksanakan amal saleh. “Dekat” di sini bukan dalam pengertian tempat atau jarak yang
dekat dengan-Nya, karena sifat seperti demikian itu adalah khusus bagi benda, sementara
Allah maha suci dari pada itu semua”244.
﴾﴾ 121

﴿﴿

Al-Qâdlî asy-Syaikh Badruddin Muhammad ibn Ibrahim asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 733 H) yang
lebih dikenal dengan sebutan Ibn Jama’ah dalam kitab karyanya berjudul Idlâh ad-Dalîl Fî
Qath’i Hujaj Ahl at-Ta’thîl menuliskan:

" وﻫﻮ اﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن،"ﻛﺎن اﷲ وﻻ زﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن
“Allah ada tanpa permulaan, Dia ada sebelum waktu dan tempat, dan Dia sekarang
setelah menciptakan tempat ada sebagaimana sifat Azaliy-Nya; ada tanpa tempat dan
tanpa arah”245.
﴾﴾ 122

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama al-Imâm Ibn Jama’ah menuliskan:

 ﻣﻮﺟﻮد ﻻ: اﳌﻮﺟﻮد ﻗﺴﻤﺎن: ﻧﻔﻲ اﳉﻬﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺟﻮد ﻳﻮﺟﺐ ﻧﻔﻴﻪ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻏﲑ ﺟﻬﺔ" ﻗﻠﻨﺎ:"ﻓﺈن ﻗﻴﻞ
، ﻓﺎﻷول ﳑﻨﻮع ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ. وﻣﻮﺟﻮد ﻳﺘﺼﺮف ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ وﻳﻘﺒﻠﻪ،ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻫﻢ واﳊﺲ واﳋﻴﺎل واﻻﻧﻔﺼﺎل
 ﻓﺼﺢ وﺟﻮدﻩ ﻋﻘﻼ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻬﺔ وﻻ ﺣﻴﺰ، إذ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ وﻻ ﻋﺮض وﻻ ﺟﻮﻫﺮ،واﻟﺮب ﻻ ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ
 وﻛﻤﺎ دل اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻩ ﻣﻊ ﻧﻔﻲ اﳉﺴﻤﻴﺔ، ﻓﻮﺟﺐ ﺗﻀﺪﻳﻘﻪ ﻋﻘﻼ،ﻛﻤﺎ دل اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻴﻪ
"ﺲ ﻟﻪ
ّ دل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﳉﻬﺔ واﳊﻴﺰ ﻣﻊ ﺑُﻌﺪ ﻓﻬﻢ اﳊ
ّ  ﻓﻜﺬﻟﻚ،واﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﺑُﻌﺪ اﻟﻔﻬﻢ اﳊﺴﻲ ﻟﻪ
“Jika ada orang berkata: “Menafikan arah dan tempat dari sesuatu yang ada (al-Mawjûd)
sama saja dengan menafikan sesuatu itu sendiri, karena sesuatu yang ada pasti memiliki
arah”, kita jawab: Sesuatu yang ada (al-Mawjûd) itu ada dua; Pertama: al-Mawjûd yang
tidak dapat diliput dan tidak dapat diraih oleh prasangka, oleh indra, oleh khayalan, serta
tidak dikatakan bagi-Nya terpisah atau menempel. Kedua: al-Mawjûd yang diraih dan
diliputi oleh perkara-perkara di atas. Al-Mawjûd yang pertama yaitu Allah, Dia mustahil
diliputi oleh perkara-perkara tersebut di atas karena Allah bukan al-Jism (benda besar
244
245

Lisân al-‘Arab, j. 1, h. 663-664
Idlâh ad-Dalîl, h. 103-104
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yang tersusun dari dua Jawhar atau lebih), bukan al-‘Aradl (sifat-sifat benda), dan bukan
al-Jawhar (benda terkecil yang merupakan asal bagi al-Jism). Dengan demikian maka dapat
diterima oleh akal bahwa keberadaan-Nya tanpa tempat dan tanpa arah, karena memang
argumen-argumen logis menyatakan demikian, maka itu akal sehat wajib membenarkan
hal ini. Sebagaimana dalil akal menyatakan bahwa Allah bukan sebagai benda serta tidak
disifati dengan sifat-sifat benda, (artinya bahwa Allah mustahil dipahami secara indrawi),
maka demikian pula dalil akal menunjukan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah
adalah karena Dia mustahil dipahami secara indrawi”246.
﴾﴾ 122

﴿﴿

Al-Imâm asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad ibn Yahya ibn Isma’il al-Kilabi al-Halabi (w 733 H)
yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Jahbal telah menulis sebuah risalah sebagai bantahan
atas Ibn Taimiyah. Risalah ini berisikan penafian arah dan tampat dari Allah (Risâlah Fî Nafy
al-Jihah ‘An Allâh), secara lengkap dikutip oleh al-Imâm Tajuddin as-Subki dalam Thabaqât asySyâfi’ayyah al-Kubrâ. Dalam komentarnya, Ibn as-Subki menuliskan:

" وﻫﻮ ﻫﺬا، ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻨّـﻔَﻪ ﰲ ﻧﻔﻲ اﳉﻬﺔ ردﱠا ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ- أي ﻻﺑﻦ ﺟﻬﺒﻞ-ووﻗﻔﺖ ﻟﻪ
ُ "
“Saya telah melihat salah satu karya tulisnya (Ibn Jahbal) dalam penjelasan bahwa Allah
ada tanpa arah dan tanpa tempat sebagai bantahan kepada Ibn Taimiyah, tulisan yang
bagus, berikut ini…”247.

Dalam risalah ini Ibn Jahbal secara tegas menyatakan bahwa latar belakang yang
membawanya menuliskan risalah ini adalah untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah Wal
Jama’ah sekaligus untuk membantah kaum Musyabbihah Mujassimah dan kaum
Hasyawiyyah yang seringkali berkedok membawa-bawa ajaran ulama Salaf, namun
sebenarnya mereka adalah kaum perusak ajaran ulama Salaf. Dan secara khusus risalah ini
beliau tulis sebagia bantahan atas Ibn Taimiyah dan para pengikutnya yang berusaha
menghidupkan kembali akidah Musyabbihah dan Hasyawiyyah yang berkeyakinan Allah
bersemayam di atas arsy. Di antara tulisan Ibn Jahbal dalam risalahnya tersebut adalah
sebagai berikut:

"

 واﳌﺒﺘﺪﻋ،"وﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ إﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺘﻨﺰﻳﻪ دون اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ

“Sesungguhnya madzhab salaf adalah berkeyakinan tauhid pada hak Allah dan
berkeyakinan tanzîh, bukan berkeyakinan tajsîm dan tasybîh. Hanya orang-orang ahli
bid’ah saja yang mengatakan bahwa akidah tajsîm dan tasybîh sebagai madzhab salaf”248.

Ibid, h. 104-105
Thabaqât asy-Syâfi’iyyah, j. 9, h. 35
248 Ibid, j. 9, h. 36
246
247
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Pada bagian lain Ibn Jahbal menuliskan:

﴾﴾ 124

﴿﴿

 ﻟﻴﺲ ﻟﻪ، ﻻ ﻳُ ْﺸﺒِﻪُ ﺷﻴﺌﺎ وﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺷﻰء، ﻋﻘﻴﺪﺗﻨﺎ أن اﷲ ﻗﺪﱘ أزﱄﱞ:"وﻫﺎ ﳓﻦ ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻨﻘﻮل
 ﻳـُﺮَى ﻻ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ، وﻻ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﻳﻦ وﻻ ﺣﻴﺚ،وﻗﺖ وﻻ زﻣﺎن
ٌ  وﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ،ﺟﻬﺔ وﻻ ﻣﻜﺎن
، ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ، وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن، ودﺑـﱠَﺮ اﻟﺰﻣﺎن، ﻛﻮﱠن اﳌﻜﺎن، ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن،ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
"وﻋﻘﻴﺪة ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻄﺮﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ
“Berikut ini ini kami sebutkan akidah Ahlussunnah. Kita katakan: Keyakinan kita bahwa
Allah maha Qadim dan Azaliy (ada tanpa permulaan), Dia tidak menyerupai sesuatu
apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai-Nya, Dia ada tanpa arah dan
tanpa tempat, tidak berlaku atas-Nya waktu maupun zaman, tidak boleh dikatakan bagiNya di mana dan bagaimana, kelak Dia dilihat tanpa jarak, tanpa tempat dan tanpa arah,
bukan dengan berhadap-hadapan juga bukan di belakang, Dia ada tanpa permulaan
tanpa tempat, Dia yang menciptakan segala tempat, Dia yang menciptakan dan yang
mengatur zaman, dan Dia sekarang setelah menciptakan tempat dan zaman ada
sebagaimana pada sifat-Nya yang azali; tanpa tempat dan tanpa zaman. Ini adalah akidah
madzhab Ahlussunnah, dan akidah seluruh para Imam tarekat, ridla Allah semoga selalu
tercurah bagi mereka”249.
﴾﴾ 125

﴿﴿

Salah seorang ulama sufi terkemuka dalam madzhab Maliki, al-Imâm asy-Syaikh Abu Abdillah
Muhammad ibn Muhammad al-Abdari (w 737 H) yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn alHajj al-Maghribi al-Maliki, juga salah seorang sahabat al-‘Ârif Billâh al-Imâm al-‘Allâmah Abu
Zamrah, mengatakan dengan sangat tegas:

" أﻳﻦ وﻻ ﻛﻴﻒ- ﺗﻌﺎﱃ-"ﻻ ﻳﻘﺎل ﰲ ﺣﻘﻪ
“Tidak boleh dikatakan bagi Allah di mana Dia dan bagaiman Dia” 250.

Juga berkata:

﴾﴾ 126

﴿﴿

" ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن- ﺗﻌﺎﱃ- ﻷﻧﻪ،"ﻓﻼ ﻳﻘﺎل أﻳﻦ وﻻ ﻛﻴﻒ وﻻ ﻣﱴ

249
250

Ibid, j. 9, h. 41
al-Madkhal Ilâ Tanmiyah al-A’mâl Bi Tahsîn an-Niyyât, j. 3, h. 146
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“Dengan demikian tidak boleh dikatakan bagi Allah Di mana Dia, atau bagaimana Dia,
atau kapan ada-Nya, karena sesungguhnya Allah yang menciptakan zaman dan tempat
maka Dia tidak membutuhkan kepada ciptaan-Nya”251.
﴾﴾ 127

﴿﴿

﴾﴾ 128

﴿﴿

Al-Mufassir Ali ibn Muhammad yang lebih dikenal dengan sebutan al-Khazin (w 741 H)
menyebutkan dan menyetujui apa yang telah dituliskan oleh asy-Syaikh Fakhruddin ar-Razi
dalam kitab tafsirnya; dalam penyebutan dalil-dalil ‘aqliyyah dan sam’iyyah bahwa firman
Allah dalam QS. Thaha: 5: “ar-Rahmân ‘Ala al-‘Arsy Istawâ” tidak boleh dipahami dalam
makna duduk, berada pada tempat (arsy) dan arah 252.

Sultan an-Nashir Muhammad ibn Qalawun (w 746 H)253 pada tahun 705 H telah membuat
surat pernyataan resmi dalam memerangi akidah tasybîh dan akidah tajsîm Ibn Taimiyah.
Beliau memerintahkan agar surat pernyataan resmi tersebut dibacakan di mimbar-mimbar
seluruh mesjid di daratan Mesir dan Syam (sekarang Siria, Plestina, Libanon, dan Yordania).
Surat pernyataan resmi ini keluar setelah diadakan majelis syar’i yang dihadiri oleh seluruh
lapisan para Hakim Islam, orang-orang pemerintahan, dan semua jajaran ulama kaum
muslimin dari empat madzhab. Mereka semua sepakat untuk mengingkari dan memerangi
keyakinan-keyakinan Ibn Taimiyah yang telah menetapkan tempat dan arah bagi Allah. Di
antara pernyataan raja Ibn Qalawun dalam surat ketetapan resmi tersebut adalah sebagai
berikut:

 وﱂ، ﰒ ﻋﺎد ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻪ، وأﺧﺮﻩ اﻟﺸﺮع اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳌﺎ ﺗﻌﺮﱠض ﻟﺬﻟﻚ وأﻗﺪم،" وﺑﻠﻐﻨﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن اﺳﺘﺘﻴﺐ ﻣﺮارّا ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم
ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮاﻫﻲ ﰲ ﲰﻌﻪ وﺻﺢ ذﻟﻚ ﰲ ﳎﻠﺲ اﳊﺎﻛﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع اﻟﺸﺮﻳﻒ أن ﻳﺴﺠﻦ ﻫﺬا
 وﻳﻜﺘﺐ ﻣﺮﺳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﺑﺄن ﻻ ﻳﺴﻠﻚ أﺣﺪ ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻪ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﻫﺬﻩ،اﳌﺬﻛﻮر وأن ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﻈﻬﻮر
، أو ﳍﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ،ً أو ﻳﻌﻮد ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺘﺒﻌﺎ، وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ،اﳌﺴﺎﻟﻚ
 أو ﻳﻔﻮﻩ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ، أو ﻳﺘﺤﺪﱠث أﺣﺪ ﲝﺮف أو ﺻﻮت، أو ﻳﻔﻮﻩ ﲜﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮ ﲟﺎ ﻓﺎﻩ،أو ﻳﺴﺮي ﰲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ َﻣ ْﺴﺮاﻩ
 أو ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻋﻦ، أو ﳜﺮج ﻋﻦ رأي اﻷﺋﻤﺔ، أو ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻠﻔﻆ ﰲ ذﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، أو ﻳﺘﻔﻮﻩ ﺑﺘﺠﺴﻴﻢ،ا ﳌﻮت
" ﻓﻠﻴﺲ ﳌﻌﺘﻘﺪ ﻫﺬا إﻻ اﻟﺴﻴﻒ، أو ُﳛﻴﱢـَﺰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺟﻬﺔ أو ﻳﺘﻌﺮض إﱃ ﺣﻴﺚ وﻛﻴﻒ،ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ
Ibid, j. 3, h. 181
Tafsir al-Khazin, j. 2, h. 238
253 Dalam menuliskan biografi sultan Ibn Qalawun, al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa beliau
adalah seorang yang sangat dita’ati karena memiliki wibawa yang sangat kuat dan sangat ditakuti. Beliau sangat teliti dan
bijaksana dalam menetapkan segala keputusan. Di samping beliau adalah seorang yang sangat menghormati para ulama
dan para pegawai pemerintahan yang menegakan hukum-hukum syari’at. Beliau sama sekali tidak menunjuk pejabatpejabat pemerintahannya kecuali yang benar-benar ahli untuk itu, bahkan dalam urusan terakhir ini beliau sangat cermat,
teliti dan sangat berhati-hati. Lihat ad-Durar al-Kâminah, j. 4, h. 147
251
252
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“Telah sampai kepada kami berita sebenarnya bahwa Ia (Ibn Taimiyah) telah diminta
untuk bertaubat berulangkali atas keyakinannya tersebut, dan atas perbuatannya dalam
menodai syari’at yang mulia. Namun setelah dicegah ia ternyata kembali lagi kepada
kesesatan-kesesatannya itu, dan nyatalah bahwa larangan-larangan dan nasehat-nasehat
sama sekali tidak masuk dalam telinganya. Telah ditetapkan di sebuah majelis sidang
seorang hakim madzhab Maliki bahwa karena kesasatannya itu ia harus dipenjarakan,
serta dilarang untuk bergaul dan menampakan diri di hadapan orang, agar tidak
menyesatkan orang banyak. Dan kami menuliskan surat ketetapan ini untuk menegaskan
bahwa siapapun tidak boleh mengikuti jejak dan keyakinan-keyakinan orang ini. Dan
barangsiapa yang mengikuti segala pendapatnya, menerapkan segala keyakinannya,
berkeyakinan tasybîh seperti keyakinannya, berkata-kata bahwa Allah berada di arah atas
seperti apa yang diucapkannya, berkeyakinan bahwa Allah berkata-kata dengan huruf
dan suara, berkeyakinan dengan akidah tajsîm, atau berkata-kata seperti perkataannya
yang tidak benar, atau bersikap membelot dari ketetapan para Imam Islam, atau bersikap
ekstrim dari pendapat para ulama Islam, atau menetapkan tempat bagi Allah dan
mensifati-Nya dengan sifat-sifat benda, maka tidak ada jalan lain bagi orang semacam ini
kecuali harus dihukum bunuh dengan pedang syari’at” 254.
﴾﴾ 129

﴿﴿

Al-Imâm asy-Syaikh Husain ibn Muhammad ath-Thaibiyy (w 743 H) dalam menjelaskan hadits
tentang budak perempuan yang dibawa oleh salah seorang sahabat Anshar ke hadapan
Rasulullah (Hadîts al-Jâriyah) menuliskan sebagai berikut:

" ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻨﻪ- أي اﷲ- اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ- أي اﻟﺮﺳﻮل-"ﱂ ﻳُﺮِد
“Dengan pertanyaan tersebut Rasulullah sama sekali tidak bermaksud untuk
menanyakan tempat Allah, karena sesungguhnya Allah maha suci dari tempat dan
arah”255.
﴾﴾ 130

﴿﴿

Salah seorang ahli tafsir terkemuka, ahli Qira’at, dan ahli Nahwu, al-Imâm Muhammad ibn
Yusuf (w 745 H) yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Hayyan al-Andalusi dalam kitab
tafsirnya al-Bahr al-Muhîth dalam menafsirkan firman Allah QS. al-Anbiya’: 19:

(19 :ْﺴﺮُو َن )اﻷﻧﺒﻴﺎء
ِ ْض َوَﻣ ْﻦ ﻋِﻨ َﺪﻩُ ﻻَﻳَ ْﺴﺘَﻜْﱪُِو َن َﻋ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ َدﺗِِﻪ َوﻻَﻳَ ْﺴﺘَﺤ
ِ َات َواْﻷَر
ِ َوﻟَﻪُ ﻣَﻦ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤَﺎو
menuliskan sebagai berikut:
254
255

Lihat Najm al-Muhtadî Wa Rajm al-Mu’tadî karya al-Imâm Ibn Mu’allim al-Qurasyi.
Syarh ath-Thaibiyy ‘Alâ Misykât al-Mashâbih, j. 6, h. 340
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"ـﺰﻟﺔ

"

“Kata “’Inda” dalam ayat ini yang dimaksud bukan pengertian tempat, karena Allah maha
suci dari tempat. Tapi yang dimaksud adalah kemuliaan derajat dan ketinggian
kedudukan”256.
﴾﴾ 131

﴿﴿

Lalu dalam menafsirkan firman Allah: “A-amintum Man Fî as-Samâ’ (QS. Al-Mulk: 16), alImâm Abu Hayyan menuliskan:

""ﻗﺎم اﻟﱪﻫﺎن اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﲟﺘﺤﻴﺰ ﰲ ﺟﻬﺔ
“Telah tetap dengan dalil akal bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah” 257.
﴾﴾ 132

﴿﴿

Kemudian dalam menafsirkan firman Allah: “Ilyahi Yash’ad al-Kalim ath-Thayyib” (QS. Fathir:
10), al-Imâm Abu Hayyan menuliskan:

""إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ
“Sesungguhnya Allah ada tanpa arah”258.
﴾﴾ 133

﴿﴿

al-Imâm al-Muhaqqiq al-Qâdlî ‘Adluddin ‘Abdur Rahman al-Izi (w 756 H) dalam al-Mawaqif
pada juz ke 3, h. 16, penjelasan ke dua tentang kesucian Allah, menuliskan sebagai berikut:

" اﳌﻘﺼﺪ اﻷول أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت وﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ وﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ اﳌﺸﺒﻬﺔ وﺧﺼﺼﻮﻩ
"ﲜﻬﺔ اﻟﻔﻮق
“Penjelasan pertama bahwa Allah tidak berada pada suatu arah dari segala arah, dan
tidak berada pada suatu tempat dari seluruh tempat, ini berbeda dengan pendapat kaum
Musyabbihah yang mengkhususkan arah atas bagi Allah”259.

Dalam penjelasan yang cukup panjang lalu beliau berkata:

al-Bahr al-Muhîth, j. 6, h. 302.
Ibid, j. 8, h. 302, QS. al-Mulk: 16
258 Ibid, j. 7, h. 303, QS. Fathir: 10
259 Sebagaimana dikutip oleh Mahmud Khathab as-Subki dalam kitab Ithaf al-Ka’inat, h. 130
256
257
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"ﻟﻨﺎ ﰲ إﺛﺒﺎت ﻫﺬا اﳌﻄﻠﻮب وﺟﻮﻩ )اﻷول( ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺮب ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻣﻜﺎن أو ﰲ ﺟﻬﺔ ﻟﺰم ﻗﺪم اﳌﻜﺎن أو اﳉﻬﺔ
وﻗﺪ ﺑﺮﻫﻨّﺎ أن ﻻ ﻗﺪﱘ ﺳﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ )اﻟﺜﺎﱐ( اﳌﺘﻤﻜﻦ ﳏﺘﺎج إﱃ ﻣﻜﺎن ﲝﻴﺚ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ وﺟﻮدﻩ ﺑﺪوﻧﻪ واﳌﻜﺎن ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ اﳌﺘﻤﻜﻦ ﳉﻮاز اﳋﻼء ﻓﻴﻠﺰم إﻣﻜﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ووﺟﻮب اﳌﻜﺎن وﻛﻼﳘﺎ
ﺑﺎﻃﻞ )اﻟﺜﺎﻟﺚ( ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻜﺎن ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎز أو ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ وﻛﻼﳘﺎ ﺑﺎﻃﻞ )أﻣﺎ( اﻷول
ﻓﻠﺘﺴﺎوي اﻷﺣﻴﺎز ﰲ أﻧﻔﺴﻬﺎ ﻷن اﳌﻜﺎن ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻮ اﳋﻼء اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ وﺗﺴﺎوى ﻧﺴﺒﺘﻪ أي ﻧﺴﺒﺔ ذات
اﻟﻮاﺟﺐ إﻟﻴﻬﺎ وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﻜﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ دون ﺑﻌﺾ ءاﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤًﺎ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك
 أو ﻳﻠﺰم اﻻﺣﺘﻴﺎج أي اﺣﺘ ﺠﺎج اﻟﻮاﺟﺐ ﰲ ﲢﻴﺰﻩ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ذاﺗﻪ ﻋﻨﻪ إﱃ اﻟﻐﲑ إن ﻛﺎن،ﳐﺼﺺ ﻣﻦ ﺧﺎرج
ﻫﻨﺎك ﳐﺼﺺ ﺧﺎرﺟﻲ )وأﻣﺎ( اﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻴﺎز ﻓﻸﻧﻪ ﻳﻠﺰم ﺗﺪاﺧﻞ اﳌﺘﺤﻴﺰﻳﻦ ﻷن ﺑﻌﺾ
 وأﻳﻀًﺎ ﻓﻴﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ،اﻷﺣﻴﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﻷﺟﺴﺎم وأﻧﻪ أي ﺗﺪاﺧﻞ اﳌﺘﺤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﳏﺎل ﺑﺎﻟﻀﺮورة
)اﻟﺮاﺑﻊ( ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺘﺤﻴﺰًا ﻟﻜﺎن ﺟﻮﻫﺮًا ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻛﻮن
ﳐﺎ
اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻌﺎﱃ ﻋَﺮﺿًﺎ وإذا ﻛﺎن ﺟﻮﻫﺮًا ﻓﺈﻣﺎ أن ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ أﺻﻼً أو ﻳﻨﻘﺴﻢ وﻛﻼﳘﺎ ﺑﺎﻃﻞ )أﻣﺎ( اﻷول ﻓﻸﻧﻪ ﻳﻜﻮن
 ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ )وأﻣﺎ( اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻸﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺟﺴﻤًﺎ وﻛﻞ ﺟﺴﻢ،ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰّأ وﻫﻮ أﺣﻘﺮ اﻷﺷﻴﺎء
 وأﻳﻀًﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﱠﻨﺎ أن ﻛﻞ ﺟﺴﻢ ﳏﺪث ﻓﻴﻠﺰم ﺣﺪوث،ﻣﺮﻛﺐ وﻗﺪ ﻣّﺮ أن اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳋﺎرﺟ ّﻲ ﻳﻨﺎﰲ اﻟﻮﺟﻮب اﻟﺬاﰐ
"اﻟﻮاﺟﺐ
“Dalam menetapkan kebenaran ini kita memiliki beberapa segi penjelasan; (Pertama);
bahwa seandainya Allah berada pada suatu tempat atau arah maka berarti tempat dan
arah tersebut adalah qadim (tidak bermula) sebagaimana Allah Qadim, sementara telah
kita jelaskan bahwa tidak ada yang qadim kecuali Allah ta’ala saja; sebagaimana perkara
ini disepakati oleh kita dan oleh musuh-musuh kita (yaitu kaum Musyabbihah dan
semacamnya). (Kedua); bahwa sesuatu --benda yang berbentuk-- yang bertempat
pastilah membutuhkan kepada tempat; artinya mustahil sesuatu benda yang berbentuk
tersebut ada tanpa tempat, sementara tempat itu sendiri bisa saja tidak membutuhkan
kepada sesuatu yang bertempat padanya; oleh karena tempat itu bisa saja hanya berupa
ruang kosong. Bila seperti demikian ini maka berarti sama saja dengan Imkân al-Wâjib wa
Wujûb al-Imkân (memungkinkan perkara yang wajib dan mewajibkan perkara yang
mungkin secara akal), tentunya dua perkara semacam ini adalah batil. (Tiga); jika Allah
berada pada suatu tempat maka bisa jadi Dia berada pada sebagian dari tempat tersebut
atau berada dalam keseluruhan tempat tersebut; dan dua keadaan seperti ini jelas batil.
Pertama; bahwa semua arah itu sama saja; yang dalam definisi para teolog adalah ruang
kosong yang samar, lalu bila arah semacam ini disandarkan kepada Allah maka berarti
Allah membutuhkan kepada yang menjadikan-Nya dalam kekhusususan tersebut (artinya
kekhususan dengan bertempat pada sebagian tanpa sebagian yang lain); dan bila seperti
demikian ini maka berarti sama saja dengan mengatakan bahwa Allah terkhususkan
terhadap sesuatu namun tidak ada yang menjadikan-Nya dalam kekhususan tersebut
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(Tarjîh Bilâ Murajjih), padahal keadaan semacam ini hanya bisa diterima secara akal bila
ada pihak lain yang mengkhususkannya dengan keadaan demikian (Mukhash-shish
Khârijiy), atau kalau tidak ada mukhash-shish khârijiy maka berarti Allah membutuhkan
kepada tempat; yang Dzat-Nya tidak akan terlepas dari tempat tersebut (padahal sesuatu
yang membutuhkan itu lemah; bukan Tuhan). (Empat); seandainya Allah memiliki arah
maka berarti Allah sebagai benda (jawhar); oleh kerena tidak bisa diterima akal bila Allah
hanya sebagai sifat benda saja (‘aradl), lalu bila Allah sebagai benda maka tidak lepas dari
dua kemungkinan; tidak bisa terbagi-bagi, atau bisa terbagi-bagi, dan dua keadaan ini
adalah perkara batil. Pertama; jika tidak bisa terbagi-bagi maka berarti Dia telah menjadi
bagian terkecil yang merupakan asal bagi segala benda, dan itu adalah perkara yang
sangat terhina, Allah maha suci dari itu. Kedua; bila dapat terbagi-bagi maka berarti
Allah sebagai benda yang tersusun (jism); sementara telah kita jelaskan bahwa sesuatu
yang tersusun pastilah membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam susunan
tersebut, dan bila demikian maka berarti Allah membutuhkan kepada yang menciptakanNya bukan sebagai Wâjib Dzâtiy. Dan juga telah kita jelaskan bahwa setiap benda itu
pastilah dia baharu, dan bila Allah sebagai benda maka sama saja dengan mengatakan
bahwa Allah baharu”260.
﴾﴾ 134

﴿﴿

Al-‘Allâmah al-Hâfizh al-Faqîh al-Ushûliyy al-Imâm al-Mujtahid asy-Syaikh Taqiyyuddin Ali ibn
Abdil Kafi as-Subki asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 756 H) telah menulis sebuah bantahan yang
sangat kuat terhadap bait-bait Nûniyyah Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Risalah al-Imâm
Taqiyyuddin as-Subki ini bernama as-Sayf ash-Shaqîl Fî ar-Radd ‘Alâ Ibn Zafîl. Yang dimaksud
dengan Ibn Zafil di sini adalah Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, murid dari Ibn Taimiyah. Baitbait Nuniyyah Ibn al-Qayyim ini berisi keyakinan-keyakinan tasybîh dan tajsîm yang ia peroleh
dari pemahaman-pemahaman kaum filsafat dan tentu juga dari gurunya sendiri, yaitu Ibn
Taimiyah. Selain berisi akidah tasybîh dan tajsîm yang menetapkan bahwa Allah bertempat di
atas arsy, bait-bait Nûniyyah tersebut juga memuat berbagai penyimpangan lainnya yang
benar-benar telah menyalahi Ijma’ (konsensus) para ulama, di antaranya penjelasannya bahwa
neraka akan punah, jenis alam ini tidak memiliki permulaan (Qadim) ada bersama Allah yang
juga maha Qadim, dan lain sebagainya.
Di antara yang ditulis oleh al-Imâm Taqiyyuddin as-Subki dalam karyanya di atas adalah
sebagai berikut:

 أﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻞ إﲨﺎع اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ،( )ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ- أي رﺳﻞ اﷲ وأﻧﺒﻴﺎﺋﻪ-"وﳓﻦ ﻧﻘﻄﻊ أﻳﻀﺎ ﺑﺈﲨﺎﻋﻬﻢ
ﻛﺬﺑﺖ ﻋﻠﻰ
َ
 أﻣﺎ ﲣﺎف ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻟﻪ إﻧﻚ.
"اﻟﺮﺳﻞ
260

Ibid, h. 131
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“Kita pastikan bahwa bahwa para Nabi dan para Rasul Allah telah sepakat atas kesucian
Allah dari tempat dan arah. Apakah dia (Ibn Qayyim) tidak malu berkata bahwa Nabi
dan Rasul telah sepakat menetapkan tempat dan arah atas sebagai tempat bagi Allah!?
Padahal semua ulama telah mengingkari tempat dan arah dari-Nya. Orang ini sama sekali
tidak tahu malu dan tidak takut dari para ulama jika mereka semua menyerangnya bahwa
dia adalah seorang pendusta besar atas para Nabi dan para Rasul Allah!” 261.

Anda perhatikan; tulisan al-Imâm as-Subki ini adalah bantahan keras terhadap kebiasaan
orang-orang tidak memiliki senjata; yaitu mereka selalu membuat pernyataan-pernyataan
sesuai dengan keyakinan mereka lalu mereka klaim bahwa itu semua adalah statemen para
ulama Salaf, atau sebagai pernyataan para sahabat Rasulullah. Dusta besar semacam ini
manjadi tradisi di kalangan mereka seperti dalam banyak karya tulis mereka. Mereka tidak
pernah mempedulikan kebenaran ilmiah, tidak takut kepada Allah dan tidak menghiraukan
Rasul-Nya, dan tentu yang lebih besar dari itu semua adalah kebiasaan mereka dalam
berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya, serta atas nama para ulama Islam padahal itu semua
adalah bohong besar. Karena itu kaum Wahhabiyyah sama sekali tidak layak untuk disebut
kaum Ahlussunnah, sebaliknya mereka adalah kaum perusak akidah Ahlussunnah.
Anda perhatikan, salah seorang pemuka mereka telah menulis sebuah buku yang dengan
hanya melihat judulnya saja seorang mukmin ahli tauhid akan bergetar hatinya dan
mengeluarkan keringat dingin, tanpa “basa-basi” penulis buku ini menamakan judul bukunya
tersebut dengan “al-Qawl al-Mukhtâr Li Bayân Fanâ’ an-Nâr”, cetakan pertama tahun 1412 H,
oleh percetakan Safir, Riyadl, si-wahhabi penulis buku ini dengan sekuat tenaga dan
pikirannya ingin menetapkan bahwa nereka akan punah, dan bahwa siksaan atas para musuh
Allah dan Rasul-Nya dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang berada di
dalamnya akan habis. Lalu untuk tujuan sesat ini ia “memelintir” ayat-ayat al-Qur’an dan
membuat-buat pemahaman yang sesuai dengan “perut”-nya agar sejalan dengan kesesatannya
tersebut. Hasbunallâh
Ini artinya menurut Wahhabi penulis buku di atas bahwa siksaan-siksaan yang ditimpakan
kepada orang kafir semacam Abu Lahab, Abu Jahal, Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku
sebagai nabi di masa Rasulullah, Fir’aun yang mengaku sebagai tuhan dan memerangi Nabi
Musa, serta orang-orang Yahudi yang telah membunuh para utusan Allah, semua itu akan
habis dan berakhir. A’ûdzu Billâh. Padahal seluruh ulama telah sepakat (Ijma’) bahwa neraka
dan orang-orang kafir di dalamnya tanpa akhir dan tanpa penghabisan, di antara yang
mengutip konsensus ulama ini adalah al-Imâm al-Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki dalam
risalahnya berjudul al-I’tibâr Bi Baqâ’ al-Jannah Wa an-Nâr. Risalah ini ditulis oleh al-Imâm
Taqiyyuddin as-Subki sebagai bantahan kepada Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa
neraka akan punah.
Al-Imâm Taqiyyuddin as-Subki dalam risalahnya tersebut mengatakan bahwa dalam alQur’an terdapat lebih dari enam puluh ayat yang menunjukan bahwa surga dan neraka tidak
261

as-Sayf ash-Shaqîl, h. 105
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akan punah. Bahkan banyak di antaranya yang secara jelas (Sharîh) yang tidak mungkin di
takwil menunjukan hal itu. Ini tentu dikuatkan pula oleh banyak hadits-hadits shahih dari
Rasulullah menunjukan kepada hal yang sama. Di antara ayat al-Qur’an yang menunjukan
bahwa neraka dan siksa atas orang-orang kafir kekal tanpa penghabisan adalah firman Allah:

ِﻚ َْﳒﺰِي ُﻛ ﱠﻞ
َ َﻛ َﺬﻟ

ﱠﻒ َﻋْﻨـﻬُﻢ ﱢﻣ ْﻦ
ُ وَاﻟﱠﺬِﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﳍَُ ْﻢ ﻧَﺎ ُر َﺟ َﻬﻨﱠ َﻢ ﻻَﻳـُ ْﻘﻀَﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَـﻴَﻤُﻮﺗُﻮا َوﻻَﳜَُﻔ
(36 :َﻛﻔُﻮٍر )ﻓﺎﻃﺮ

“Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga
mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka adzbanya. Demikianlah Kami
membalas setiap orang yang sangat kafir”. (QS. Fathir: 36)

Anda perhatikan apa yang telah ditulis oleh pemuka kaum Wahhabiyyah tersebut dalam
karyanya di atas, tanpa rasa malu dan bahkan dengan sangat bangga ia menuliskan:
“Pendapat yang benar adalah bahwa neraka akan punah, dan tidak diragukan lagi bahwa
dalam hal ini terdapat beberapa dalil dari al-Qur’an dan sunnah”262.
Pada bagian lain dalam bukunya tersebut ia berkata: “Nyatalah bahwa hak dan kebenaran
bersama keduanya (Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim) yang mengatakan bahwa neraka akan
punah. Kedua orang ini telah benar-benar membela agama Islam”263.
Kita katakan: Apa yang dinyatakan oleh penulis buku ini adalah murni pembelaan
terhadap Ibn Timiyah dan Ibn al-Qayyim, sama sekali bukan pembelaan terhadap ajaran
Islam.
﴾﴾ 135

﴿﴿

al-Hâfizh Ahmad ibn Yusuf; yang dikenal dengan nama as-Samin al-Halabi asy-Syafi’i (w 756
H) dalam menafsirkan firman Allah QS. Qaf, (Wa Nahnu Aqrabu Ilyhi Min Hablil Warid),
menuliskan sebagai berikut:

ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻻﻗﺘﺪارﻩ وﻗﻬﺮﻩ وأن اﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﻗﺒﻀﺘﻪ وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﲝﺎل ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺣﺒﻞ ورﻳﺪﻩ وﻻ ﻗﺮب
ﺣﺴﻴﺎ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ اﳉﻬﺔ
“Ini adalah bentuk bahasa perumpamaan (bukan dalam makna indrawi); untuk
mengungkapkan sifat kuasa Allah dan keagungan-Nya terhadap para hamba-Nya; bahwa
semua hamba dan segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah; termasuk kepemilikan-Nya
terhadap urat leher setiap orang hamba yang melebihi kekuasaan setiap hamba itu
sendiri terhadapnya. Ayat ini bukan untuk menetapkan kedekatan Allah dalam makna
indrawi, sesungguhnya Allah maha suci dari arah”264.
Lihat karya mereka berjudul al-Qawl al-Mukhtâr Li Bayân Fanâ’ an-Nâr, h. 7
Ibid, h. 14
264 ‘Umdah al-Huffazh, j. 3, h. 340-341
262
263
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﴾﴾ 136

﴿﴿

﴾﴾ 137

﴿﴿

al-Hâfizh Shalahuddin Abu Sa’id Khalil ibn Kaykaldi al-‘Ala-i (w 761 H)265 berkeyakinan
bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Beliau telah memberikan rekomendasi
terhadap risalah aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah yang telah ditulis oleh asy-Syaikh
Fakhruddin ibn ‘Asakir, dan telah menilainya sebagai risalah yang baik, beliau berkata: “Ini
adalah al-‘Aqîdah al-Mursyidah (keyakinan yang membawa petunjuk), penulisnya benar-benar
berada di atas jalan yang lurus, keyakinan yang benar, dan telah benar dalam mensucikan
Allah yang maha agung”266.

Seorang ahli tasawwuf terkemuka, al-Imâm asy-Syaikh Abdullah ibn As’ad al-Yafi’i al-Yamani
(w 768 H) dalam kitab Rawdl ar-Rayyâhîn setelah menyebutkan bahwa keyakinan kaum sufi
adalah mengesakan Allah, tidak menyekutukan-Nya dan tidak menyerupakan-Nya dengan
suatu apapun, serta berkeyakinan bahwa Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah, beliau
menuliskan sebagai berikut:

 اﻟﺬي ﻧﻌﺘﻘﺪﻩ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻐﺎﱃ:"ﻓﺄﻧﺎ أذﻛﺮ اﻵن ﻋﻘﻴﺪﰐ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻓﺄﻗﻮل وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
 اﺳﺘﻮاء ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل واﻻﺳﺘﻘﺮار واﳊﺮﻛﺔ، وﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي أرادﻩ،اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻗ ﺎﻟﻪ
، وﻻ ﻣﱴ، ﻻ ﻳﻘﺎل أﻳﻦ ﻛﺎن وﻻ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن، ﻻ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻌﺮش ﺑﻞ اﻟﻌﺮش وﲪﻠﺘﻪ ﳏﻤﻮﻟﻮن ﺑﻠﻄﻒ ﻗﺪرﺗﻪ،واﻻﻧﺘﻘﺎل
" ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت واﻷﻗﻄﺎر واﳊﺪود واﳌﻘﺪار، وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن،ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن وﻻ زﻣﺎن
“Sekarang saya sebutkan secara ringkas keyakinan saya bersama mereka. Saya katakan,
dan hanya kepada Allah jua kita berharap taufik: “Yang kita yakini ialah bahwa Allah
istawâ pada arsy sesuai dengan apa yang Dia firmankannya, dan dengan makna yang Dia
dikehendakinya; adalah istawâ yang bukan dalam pengertian bersemayam atau bertempat,
juga bukan pula dalam pengertian gerak dan pindah. Dia Allah tidak diangkat oleh arsy
yang notabene sebagai makhluk-Nya sendiri. Bahkan sebaliknya, arsy dan para Malaikat
yang mengangkatnya semua itu berada di arah atas karena dengan kekuasaan Allah.
Tidak dikatakan bagi Allah di mana ada-Nya? Tidak dikatakan bagi-Nya bagaimana Dia?
Dan Tidak dikatakan bagi-Nya kapan ada-Nya? Dia ada tanpa permulaan dan tanpa
tempat serta tanpa terikat oleh waktu. Dan Dia sekarang setelahmenciptakan tempat dan

Tajuddin as-Subki berkata: “Beliau (Abu Sa’id al-‘Aa-i) adalah seorang hafizh, tsabt (kuat), terpercaya, dan
sangat memahami keadaan-keadaan para perawi hadits, dan berbagai matan, seorang ahli fiqh, ahli sastra, pembuat
nazham, ahli prosa, seorang yang berakidah Asy’ariyyah; memiliki keyakinan yang benar, dalam hadits tidak pernah ada
lagi sesudahnya orang yang seperti beliau”. Thabaqat asy-Syafi’iyyah, j. 10, h. 36
266 Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra, dalam penjelasan tarjamah (Biografi) 'Abdurrahman ibn Muhammad ibn alHasan ibn Hibatillah, j. 8, h. 185
265
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waktu Dia tetap seperti pada sifat-Nya azali; tanpa tempat dan tanpa arah. Dia Allah
maha suci dari segala tempat, segala batasan, dan segala ukuran” 267.
﴾﴾ 138

﴿﴿

Al-Imâm asy-Syaikh Tajuddin Abu Nashr Abdul Wahhab ibn Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki
asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 771 H) juga berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa
arah. Dalam salah satu karyanya yang sangat mashur berjudul Thabaqât asy-Syâfi’iyyah al-Kubrâ
beliau mengutip risalah tentang akidah Ahlussunnah yang telah ditulis oleh al-Imâm
Fakhruddin ibn Asakir dan memujinya; berkata:

"ﺳﲏ
ُ  وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳُﻨﻜﺮﻩ،"ﻫﺬا ءاﺧﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة
“Ini adalah risalah akidah Ahlussunnah yang paling terakhir ditulis (hingga pada masa asSubki sendiri), dan segala bahasan yang ada di dalamnya tidak ada yang diingkari oleh
siapapun yang beraliran Ahlussunnah”268.

Beberapa pernyataan yang ditulis Ibn Asakir dalam risalahnya ini tentang masalah kesucian
Allah dari arah dan tempat telah kita kutip di atas.
﴾﴾ 139

﴿﴿

Dalam kitab Thabaqât asy-Syâfi’iyyah, al-Imâm Tajuddin as-Subki selain mengungkap
biografi para ulama madzhab asy-Syafi’i terkemuka dari berbagai aspeknya, beliau juga
mengutip beberapa risalah Ahlissunnah yang telah ditulis oleh mereka, di antaranya selain
risalah karya al-Imâm Ibn Asakir di atas adalah risalah akidah yang ditulis oleh al-Imâm Ibn
Jahbal tentang penafian tempat dan arah dari Allah. Al-Imâm Tajuddin as-Subki sangat gigih
membela akidah Ahlussunnah, tentu di dalamnya termasuk pembelaan terhadap akidah
tanzîh. Di antara tulisan beliau dalam Thabaqât asy-Syâfi’iyyah tantang akidah tanzîh adalah
sebagai berikut:

َﺎل َوﻻَ ﻧـَﻌ ِْﲏ ﻋُﻠُﱠﻮ َﻣﻜَﺎ ِن
ٍﻋ

َﺣ ﱞﻲ ﻋَﻠْﻴ ٌﻢ ﻗَﺎ ِد ٌر ُﻣﺘَ َﻜﻠﱢ ُﻢ

“Dia Allah maha hidup, maha mengetahui, maha berbicara, dan maha tinggi, tapi maha
tinggi yang kami maksud bukan dalam pengertian ketinggian tempat” 269 .
﴾﴾ 140

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama Tajuddin as-Subki berkata:
Rawdl ar-Rayyâhîn, h. 498
Thabaqât asy-Syâfi’iyyah, j. 8, h. 186
269 Ibid, j. 3, h. 381, dalam penulisan biografi Al-Imâm Abul Hasan al-Asy’ari.
267
268
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س ﲟُِ ْﺸﺒِ ٍﻪ َﺷْﻴﺌًﺎ ِﻣ َﻦ اﳊِْ ْﺪﺛَﺎ ِن
َ
وَإﳍـَُﻨَﺎ ﻻَ ﺷَﻰءَ ﻳُ ْﺸﺒِـ ُﻬﻪُ َوﻟَْﻴـ
ﺷَﻰ ٍء َوَﱂْ ﻳـَْﺒـَﺮ ْح ﺑِﻼَ أ ْﻋـﻮَا ِن
ﻂ ﻣـِ ْﻦ
ّ َﻗَ ْﺪ ﻛَﺎ َن ﻣَﺎ َﻣ ْﻌﻪُ ﻗَﺪِﳝًْﺎ ﻗ
ْق َﻋﻠَﻰ اﻹ ْﻣﻜَﺎ ِن
ٌ َﺎت َﻣ َﻊ اﻟّﺰﻣَﺎ ِن َﻣ َﻊ اﳌﻜَﺎ ِن اﻟ ُﻜ ﱡﻞ ﳐَْﻠُﻮ
ِ َﺧﻠَ َﻖ اﳉِْﻬ
ْﺲ ﳛَُ ﱡﻞ ِﰲ اﳉِْ ْﺴﻤَﺎ ِن
َ ِث ﻻَ َوﻻَ َﻛﻼّ َوﻟَﻴ
ُ ﻣَﺎ إ ْن ﲢَُ ﱡﻞ ﺑِِﻪ اﳊَْﻮَاد
“Dan sesungguhnya Tuhan kita tidak ada suatu apapun yang menyerupai-Nya, dan Dia
tidak menyerupai suatu apapun dari segala yang baharu (makhluk).
Dia maha Qadim (tidak memiliki permulaan) dan tidak ada suatu apapun yang qadim
bersama-Nya, hanya Dia yang ada (dalam keazalian-Nya tersebut) tanpa teman.
Dia yang menciptakan segala arah dan zaman serta tempat, semua itu adalah ciptaan-Nya
sebagai sesuatu yang Mumkin ‘Aqliy (artinya semua tersebut ada dari tidak ada).
Tidaklah segala yang baharu itu (makhluk) menyatu dengan-Nya, sekali-kali tidak, dan
tidak, demikian pula tidaklah Dia menyatu dengan segala benda (makhluk)270 .
﴾﴾ 141

﴿﴿

Asy-Syaikh Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa asy-Syathibi al-Andalusi (w 790 H) berkata:
“Telah bertanya kepadaku seorang ustadz besar; asy-Syaikh Abu Sa’id Faraj ibn Qasim
ibn Lubb at-Taghlabiy (w 782 H), -semoga Allah memberekati kehidupannya- tentang
perkataan Ibn Malik dalam kitab “Tas-hîl al-Fawâ-id” dalam Bâb Ism al-Isyârah yang telah
menuliskan: Beliau berkata: “Sesungguhnya dalam penjelasannya ini penulis kitab telah
memberikan perumpamaan tentang keagungan “yang memberi isyarat” (al-Musyir)
dengan firman Allah QS. Thaha: 17 (Wa Ma Tilka Bi Yaminika Ya Musa), namun begitu
penulis tidak menjelaskan segi apa sebenarnya yang diangungkan dalam hal ini?”. Aku
berpikir apa yang ditanyakan kepadaku tersebut, tapi aku tidak mendapati jawaban
untuknya.
﴾﴾ 142

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Imâm Muhammad ibn Yusuf al-Baghdadi (w 786 H) yang lebih dikenal dengan
sebutan al-Karmani, salah seorang penulis syarh kitab Shahîh al-Bukhâri, sebagaimana dikutip
oleh al-Imâm al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bâri, bahwa ia (al-Karmani)
berkata:

" إذ اﷲ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل ﰲ اﳌﻜﺎن،"ﻗﻮﻟﻪ "ﰲ اﻟﺴﻤﺎء" ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻏﲑ ﻣﺮاد
“Perkataan “Fî as-Samâ’” bukan dalam pengertian zahirnya yang seakan menunjukan
bahwa Allah berada di langit, karena sesungguhnya Allah maha suci dari bertempat”271.
270

Ibid, j. 3, h. 382
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﴾﴾ 143

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Mas’ud ibn Umar at-Taftazani (w 791 H) dalam syarh beliau terhadap
risalah al-‘Aqîdah an-Nasafiyyah menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah,
beliau menuliskan sebagai berikut:

"
 وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن، أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺘﺠﺰﺋﺎ،وأﻳﻀّﺎ إﻣّﺎ أن ﻳﺴﺎوي اﳊﻴﺰ أو ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺎ
" ﻻ ﻋﻠﻮ وﻻ ﺳﻔﻞ وﻻ ﻏﲑﳘﺎ.ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺟﻬﺔ
“Argumen atas bahwa Allah ada tanpa tempat adalah karena jika Dia memiliki tempat
maka berarti tempat tersebut adalah azali (tanpa permulaan) bersama Allah, -dengan
demikian berarti ada dua yang azali-. Atau kalau tempat tersebut sesuatu yang tidak azaliy
(baharu; makhluk) maka berarti dia adalah sebagai wadah bagi segala sesuatu yang
baharu pula, dan bila demikian sama saja dengan mengatakan bahwa Allah makhluk
(baharu). Kemudian dari pada itu, jika Allah bertempat maka tidak terlepas dari bahwa
ada-Nya sama besar dengan tempat itu sendiri atau lebih kecil. Dan bila lebih kecil maka
berarti Dia memiliki bentuk dan penghabisan. Kemudian jika Dia lebih besar dari tempat
itu sendiri maka berarti Dia adalah benda dan bentuk yang terbagi-bagi. Dengan
demikian maka berarti Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah, bukan berada di arah atas
juga bukan berarti di arah bawah, atau arah lainnya”272.
﴾﴾ 144

﴿﴿

Seorang pakar bahasa terkemuka al-Imâm asy-Syaikh Majduddin Muhamad ibn Ya’qub alFairuzabadi (w 817 H) dalam kitab Bashâ-ir Dzawî at-Tamyîz berkata:

""وﻗﺮب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻫﻮ اﻹﻓﻀﺎل ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻔﻴﺾ ﻻ ﺑﺎﳌﻜﺎن
“Makna “al-Qurb” (yang secara harfiah bermakna dekat) bagi Allah terhadap hamba-Nya
adalah dalam pengertian bahwa hamba tersebut dikaruniai dan dimuliakan oleh Allah,
bukan dalam pengertian jarak yang dekat antara Allah dengan hamba tersebut” 273.
﴾﴾ 145

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh Walyyuddin Abu Zur’ah Ahmad ibn Abdirrahim al-‘Iraqi (w 826 H)
menuliskan sebagai berikut:
Fath al-Bâri, j. 13, h. 412
Syarh al-‘Aqîdah an-Nasafiyyah, h. 72
273 Bashâ-ir Dzawî at-Tamyîz, j. 4, h. 254
271
272
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"وﻗﻮﻟﻪ ـ أي اﻟﻨﱯ ـ "ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش" ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻈﺔ "ﻋﻨﺪﻩ" ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺣﻀﺮة اﻟﺸﻰء واﷲ
 أي وﺿﻊ، ﻓﺎﻟﻌﻨﺪﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﳌﻜﺎن ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﻟﺸﺮف،ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﺤﻴﺰ واﳉﻬﺔ
"ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﳏﻞ ﻣُﻌﻈّﻢ ﻋﻨﺪﻩ
“Sabda Rasulullah “Fa Huwa ‘Indahu Fawq al-‘Arsy” mestilah dari takwil zahir kata
“’Indahu”; karena makna literalnya adalah “tempat sesuatu”, padahal Allah maha suci dari
bertempat (bersemayam) dan berada pada arah. Maka kata “’Inda” di sini bukan dalam
pengertian tempat tetapi dalam pengertian “kemuliaan”; artinya bahwa kitab itu
ditempatkan pada tempat yang diagungkan (dimuliakan) oleh Allah”274.

Apa yang dituliskan oleh al-Imâm al-‘Iraqi menunjukan bahwa akidah para ahli hadits adalah
Allah maha suci dari arah dan tempat, maka bila ada orang yang menyandarkan kepada para
ahli hadits keyakinan yang menyalahai keyakinan ini berarti ia telah berbuat bohong besar
terhadap mereka.
﴾﴾ 146

﴿﴿

﴾﴾ 147

﴿﴿

Al-Imâm al-Faqîh al-Mutakallim Taqiyyuddin al-Hushni asy-Syafi’i ad-Damasyqi (w 829 H),
penulis kitab masyhur berjudul Kifayat al-Akhyar, menyebutkan dalam dalam berbagai
halaman bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah dalam karya fenomenalnya berjudul
“Daf’u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad Wa Nasab Dzâlik Ilâ as-Sayyid al-Jalîl al-Imâm
Ahmad”. Dalam karyanya ini beliau banyak membantah faham sesat kaum Musyabbihah
Mujassimah yang mengatakan Allah bertempat atau bersemayam di arsy.

Al-Imâm al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 852 H) dalam karyanya
sangat mashur Fath al-Bâri menuliskan:

، ﻷن وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﲎ،" وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻛﻮن ﺟﻬﱵ اﻟﻌﻠﻮ واﻟﺴﻔﻞ ﳏﺎﻻ ﻋﻠﻰ اﷲ أن ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ
 وﱂ ﻳﺮد ﺿﺪ ذﻟﻚ وإن ﻛﺎن، وﻟﺬﻟﻚ ورد ﰲ ﺻﻔﺘﻪ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﻌﻠﻲ واﳌﺘﻌﺎﱄ،واﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻛﻮن ذﻟ ﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳊﺲ
"ﻗﺪ أﺣﺎط ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﻋﻠﻤﺎ ﺟ ّﻞ وﻋﺰ
“Bahwa arah atas dan arah bawah adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah, hal ini bukan
berarti harus menafikan salah satu sifat-Nya, yaitu sifat al-‘Uluww. Karena pengertian sifat
tersebut adalah dari segi maknawi, bukan dari segi indrawi. (Dengan demikian makna al‘Uluww adalah Yang maha tinggi derajat dan keagungan-Nya, bukan dalam pengertian
berada di arah atas). Karena mustahil pengertian al-‘Uluww ini secara indrawi. Inilah

274

Tharh at-Tatsrib, j. 8, h. 84
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pengertian dari beberapa sifat-Nya; al-‘Âli, al-‘Alyy dan al-Muta-â’li. Ini semua bukan
dalam pengertian arah dan tempat, namun demikian Dia mengetahui segala sesuatu” 275.
﴾﴾ 148

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama tentang pembahasan Hadîts an-Nuzûl al-Imâm alHâfizh Ibn Hajar menuliskan sebagai berikut:

، وأﻧﻜﺮ ذﻟﻚ اﳉﻤﻬﻮر ﻷن اﻟﻘﻮل ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ اﻟﺘﺤﻴﺰ،"اﺳﺘﺪل ﺑﻪ ﻣﻦ أﺛﺒﺖ اﳉﻬﺔ وﻗﺎل ﻫﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮ
"ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ
“Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang menetapkan adanya arah bagi Allah, yaitu
arah atas. Namun demikian kayakinan mayoritas276 mengingkari hal itu, karena
menetapkan arah bagi-Nya sama saja dengan menetapkan tempat bagi-Nya. Dan Allah
maha suci dari pada itu”277.
﴾﴾ 149

﴿﴿

Pada bagian lain al-Imâm al-Hâfizh Ibn Hajar menuliskan:

" ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء،" ﻓﻤﻌﺘﻤﺪ ﺳﻠﻒ اﻷﺋﻤﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﳋﻠﻒ أن اﷲ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﺤﻮل واﳊﻠﻮل
“Keyakinan pada al-Imâm salaf dan ulama Ahlussunnah dari Khalaf adalah bahwa Allah
maha suci dari gerak, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, menyatu
dengan sesuatu. Dia tidak menyerupai segala apapun” 278.
﴾﴾ 150

﴿﴿

Pada bagian lain dalam menjelaskan tulisan al-Imâm al-Bukhari “Bâb: Tahâjja Âdam Wa Musâ
‘Indallâh” (Bab: Adam dan Musa saling mengadu argumen di hadapan Allah), al-Hâfizh Ibn
Hajar menuliskan sebagi berikut:

""ﻓﺈن اﻟﻌﻨﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎص وﺗﺸﺮﻳﻒ ﻻ ﻋﻨﺪﻳﺔ ﻣﻜﺎن
“Maka kata ‘inda di sini adalah untuk mengungkapkan pengkhususan dan pemuliaan
(‘Indiyyah at-tasyrîf), bukan untuk mengungkapkan tempat (‘Indiyyah al-Makân)”279.
Fath al-Bâri, j. 6, h. 136
Mayoritas yang dimaksud adalah Ahlussunnah Wal Jama’ah, mereka semua mensucikan Allah dari
menyerupai makhluk-Nya. Sementara kaum Musyabbihah berkata Allah bertempat di arah atas arsy, lalu mereka
mengelabui orang-orang awam dengan berkata: “Bila Kaif” (tanpa dikatakan bagaimana). Perhatikan ini, janganlah anda
tertipu dengan kata-kata mereka.
277 Ibid, j. 3, h. 30
278 Ibid, j. 7, h. 124
279 Fath al-Bari, j. 7, h. 124
275
276
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﴾﴾ 151

﴿﴿

Asy-Syaikh Badruddin Mahmud ibn Ahmad al-Ayni al-Hanafi(w 855 H), salah seorang
penulis Syarh Shahîh al-Bukhâri berjudul ‘Umdah al-Qari’ Bi Syarh Shahîh al-Bukhâri menuliskan
sebagai berikut:

 وإﳕﺎ أﺧﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﺮش،ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ
ّ - ﺗﻌﺎﱃ- أﻧﻪ، "وﻛﺎن ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎء" ﺳﻮرة ﻃﻪ ﻋﻠﻰ: "وﻻ ﻳﺪل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
" ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ، ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ، وﱂ ﳜﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎء
“Firman Allah: “Wa Kâna ‘Arsyuhu ‘Alâ al-Mâ’” (QS. Hud: 7) bukan untuk menunjukan
bahwa Allah berada di atas arsy tersebut. Ayat ini hanya untuk memberikan bahwa arsy
berada di atas air, bukan untuk menetapkan bahwa Allah berada di atasnya. Allah maha
suci dari pada itu, karena Dia tidak membutuhkan kepada arsy yang notabene sebagai
makhluk-Nya”280.
﴾﴾ 152

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama al-Ayni menuliskan:

" ﻓﻘﺪ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن، ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ،" ﺗﻘﺮر أن اﷲ ﻟﻴﺴﻰ ﲜﺴﻢ
“Telah tetap keyakinan bahwa Allah bukan benda. Karena itu Dia tidak membutuhkan
kepada tempat untuk bertempat padanya. Sesungguhnya Dia ada azali; yaitu tanpa
permulaan dan tanpa tempat”281.
﴾﴾ 153

﴿﴿

Al-Imâm asy-Syaikh Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli asy-Syafi’i (w 864 H) dalam
kitab Syarh Jama’ al-Jawâmi’ dalam menjelaskan perkataan al-Imâm Tajuddin as-Subki:

 "أي ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد وﺣﺪﻩ: ﲜﺴﻢ وﻻ ﺟﻮﻫﺮ وﻻ َﻋﺮَض ﱂ ﻳﺰل وﺣﺪﻩ وﻻ ﻣﻜﺎن وﻻ زﻣﺎن" ﻣﺎ ﻧﺼﻪ- اﷲ-"ﻟﻴﺲ
"ﻗﺒﻞ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻨﻬﻤﺎ
“Allah bukan benda besar (Jism), bukan benda kecil (Jawhar), juga bukan sifat-sifat benda
(‘Aradl). Dia Allah ada tanpa permulaan (Azaliy); tanpa tempat dan tanpa zaman”, al
Mahalli menuliskan sebagai berikut: “Artinya bahwa Allah maha ada, dan hanya Dia yang
ada (tanpa permulaan) sebelum segala sesuatu ada, Dia ada sebelum ada tempat dan
zaman, dan Dia maha suci dari keduanya”282.
‘Umdah al-Qari’, j. 12/25, h. 111
Ibid, j. 12/25, h. 117
282 Syarh Jama’ al-Jawâmi’, j. 2, h. 405 (Dicetak pada Hâsyiyah al-Banâni)
280
281
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﴾﴾ 154

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Imâm Muhammad ibn Muhammad al-Hanafi yang lebih dikenal dengan sebutan
Ibnu Amir al-Hajj (w 879 H) dalam kitab at-Taqrîr Wa at-Tahbîr menuliskan sebagai berikut:

( وﳓﻮﻩ ﳑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻩ5)"ْش ا ْﺳﺘَـﻮَى
ِ "وﻟﱰﺟﻴﺢ اﻷﻗﻮى دﻻﻟﺔ ﻟﺰم ﻧﻔﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺎرىءﺟﻞ وﻋﺰ ﰲ " َﻋﻠَﻰ اﻟْﻌَﺮ
 واﳌﻜﺎن،(ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﻔﻲ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺷﻰء ﻣﺎ11)"ٌَﻲء
ْ ْﺲ َﻛ ِﻤﺜْﻠِ ِﻪ ﺷ
َ ﻳﻮﻫﻢ اﳌﻜﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ "ﻟَﻴ
 وﻗﺪم، إذ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻜﺎن ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻤﻜﻦ ﻻ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻨﻪ،واﳌﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﺎﺛﻼن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪر
"
“Untuk mengambil dalil yang sangat kuat dalam menafikan keserupaan (at-tasybîh) dari
Allah dalam firman-Nya: “ar-Rahmân ‘Alâ al-‘Arsy Istawâ” (QS. Thaha: 5) atau ayat-ayat
yang serupa dengan ini yang seakan memberikan pemahaman adanya tempat bagi-Nya
adalah dengan mengembalikan ayat-ayat tersebut kepada firman-Nya: “Laysa Kamitslihi
Sya’i” (QS. Asy-Syura: 11). Ayat ini sangat jelas dalam menafikan adanya kesamaan
antara Allah dengan sesuatu dari makhluk-makhluk-Nya. Dan sesungguhnya tempat (alMakân) dan sesuatu yang berada pada tempat tersebut (al-Mutamakkin) adalah sesuatu
yang sama dari segi ukuran. Karena hakekat tempat adalah seukuran benda yang
bertempat pada tempat itu sendiri, bukan yang melebihi atas tempat itu sendiri. Firman
Allah QS. Asy-Syura: 11 di atas harus didahulukan dalam memahami ayat-ayat
mutasyâbihât, karena ayat ini adalah ayat muhkamat yang sudah jelas pemaknaannya dan
tidak mengandung pemahaman takwil”283.
﴾﴾ 155

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Mufassir Burhanuddin Ibrahim ibn Umar al-Biqa’i asy-Syafi’i (w 885 H), penulis
kitab tafsir Nazhm ad-Durar, berkata:

""ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﺘﺤﻴﱢﺰﰲ ﺟﻬﺔ
“Telah tetap dengan dalil yang pasti bahwa Allah tidak berada pada tempat dan arah” 284.
﴾﴾ 156

﴿﴿

Ahli teologi terkemuka asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad ibn Yusuf as-Sanusi (w 895 H)
dalam penjelasan sifat-sifat yang mustahil pada hak Allah menuliskan sebagai berikut:

283
284

at-Taqrir Wa at-Tahbir, 3, h. 18
Nazhm ad-Durar, j. 20, h. 248
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 أو، أو أن ﻳﻜﻮن ﻋَﺮﺿﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳉﺮم،" واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻮادث ﺑﺄن ﻳﻜﻮ َن ﺟﺮﻣﺎ أي ﻳﺄ ُﺧ ُﺬ ذاﺗُﻪ اﻟﻌﻠﻲ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ
" أو ﻳﺘﻘﻴﺪ ﲟﻜﺎن أو زﻣﺎن، أو ﻟﻪ ﻫﻮ ﺟﻬﺔ،ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﺮم
“Mustahil bagi-Nya menyerupai segala yang baharu (al-Mumâtsalah Li al-Hawâdits) seperti
bahwa Allah sebagai benda, atau bahwa Dzat Allah mengambil kadar tertentu dari
tempat atau ruang yang kosong, atau bahwa Allah adalah sifat benda yang menetap pada
benda, atau bahwa Allah berada pada arah tertentu dari suatu benda, atau bahwa Allah
punya arah, atau bahwa Allah terikat oleh tempat dan zaman”285.
﴾﴾ 157

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Muhammad ibn Manshur al-Hudhudi al-Mishri dalam menjelaskan
perkataan al-Imâm as-Sanusi di atas menuliskan sebagai berikut:

" وﻛﺬا ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﳑﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮادث ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﺮم ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻓﻮق اﳉﺮم أو ﲢﺖ اﳉﺮم
 وﻛﺬا، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺟﻬﺎت اﳉﺮم ﻟﺰم أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺤﻴﺰا،أو ﳝﲔ اﳉﺮم أو ﴰﺎل اﳉﺮم أو أﻣﺎﻣﻪ أو ﺧﻠﻔﻪ
"ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻟﻪ ﺟﻬﺔ ﻷن اﳉﻬﺔ ﻣﻦ ﻟﻮازم اﳉﺮم
“Di antara sifat al-Mumâtsalah Li al-Hawâdits yang mustahil atas Allah adalah bahwa Allah
berada di suatu arah dari suatu benda, misalkan di atas suatu benda, atau di bawahnya,
atau samping kanannya, atau samping kirinya, atau depannya, atau belakangnya. Karena
jika Dia berada di suatu arah dari suatu banda maka berarti Dia memiliki tempat.
Dengan demikian mustahil baginya barada pada arah, karena arah itu adalah sifat dari
benda”286.
﴾﴾ 158

﴿﴿

Al-Qâdlî Musthafa ibn Muhammad al-Kastulli al-Hanafi ar-Rumi (w 901 H) dalam kitab
Hasyiyah Syarh at-Taftazani ‘Ala an-Nasafiyyah, -dalam membahas tulisan at-Taftazani
tentang kesucian Allah dari arah dan tempat-, al-Kastulli menuliskan sebagai berikut:

" ﻓﻴﻠﺰم ﻗﺪم اﳊﻴﺰ( إذ اﳌﺘﺤﻴﺰ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪون اﳊﻴﺰ ﻓﻘﺪﻣﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻗﺪﻣﻪ:")ﻗﻮﻟﻪ
“Perkataannya (at-Taftazani): “Fa yalzamu Qidam at-Tahyyuz” (artinya jika Allah
bertempat maka mestilah tempat tersebut qadim; tidak bermula sebagaimana Allah
Qadim); oleh karena sesuatu yang bertempat itu ia tidak akan pernah ada kecuali berada
pada tempat, maka qadim-nya sesuatu yang berada pada tempat menunjukan berarti
tempatnya itu sendiri qadim sama sepertinya”287.
Lihat Matn al-‘Aqîdah as-Sanûsiyyah, h, 4
Ibid, h. 88
287 Hasyiyah al-Kastulli ‘Ala Syarh al-‘Aqa-id, h. 72
285
286
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﴾﴾ 159

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh Muhammad ibn Abdurrahman as-Sakhawi (w 902 H) berkata: “Guru kami
(al-Imâm al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani) berkata:

 واﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ، إن ﻋﻠﻢ اﷲ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻷﻗﻄﺎر:- ﻳﻌﲏ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ-"ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ
" ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ أن ﲢﺪث اﻷﻣﺎﻛﻦ،اﳊﻠﻮل ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
Sesungguhnya ilmu Allah mencakup segala sesuatu, namun Allah maha suci dari
menyatu dengan tempat dan arah, karena sesungguhnya Allah itu azali; tanpa permulaan,
Dia ada sebelum menciptakan segala tempat”288.
﴾﴾ 160

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi asy-Syafi’i al-Asy’ari (w
911 H) dalam penjelasan beliau terhadap hadits Nabi: “Aqrab Mâ Yakûn al-‘Abd Min Rabbih
Wa Huwa Sâjid”, yang makna zahirnya seakan bahwa Allah dekat dengan seorang yang
sedang dalam posisi sujud, menuliskan sebagai berikut:

 وﻗﺎل اﻟﺒﺪر ﺑﻦ. ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن واﳌﺴﺎﺣﺔ واﻟﺰﻣﺎن، ﻫﺬا أﻗﺮب ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻻ ﺑﺎﳌﺴﺎﻓﺔ:"ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ
" ﰲ اﳊﺪﻳﺚ إﺷﺎرة إﱃ ﻧﻔﻲ اﳉﻬﺔ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:اﻟﺼﺎﺣﺐ ﰲ ﺗﺬﻛﺮﺗﻪ
“Al-Qurthubi berkata: Yang dimaksud dengan “Aqrab” dalam hadits di atas adalah
dalam pengertian kedudukan dan kemuliaan, bukan dalam pengertian jarak, karena Allah
maha suci dari tempat, jarak, dan waktu. Kemudian pula berkata al-Badr ibn ash-Shahib
dalam kitab Tadzkirah-nya bahwa dalam hadits tersebut terdapat dalil kuat bahwa Allah
ada tanpa tempat dan tanpa arah”289.
﴾﴾ 161

﴿﴿

Asy-Syaikh Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Qasthllani al-Mishri (w 923
H), salah seorang penulis Syarh Shahîh al-Bukhâri berjudul Irsyâd as-Sâri Bi Syarh Shahîh alBukhâri menuliskan:

""ذات اﷲ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن واﳉﻬﺔ
“Dzat Allah suci dari pada tempat dan arah”290.
﴾﴾ 162

﴿﴿

al-Maqâshid al-Hasanah, h. 342
Syarh Sunan an-Nasâ-i, j. 1, h. 576
290 Irsyâd as-Sâri Syarh al-Bukhâri, j. 15, h. 451
288
289
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Dalam kitab yang sama pada bagian lain al-Qasthallani menuliskan:

"ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ " ُو ُﺟ ُﻮﻩٌ" ﻫﻲ وﺟﻮﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ "ﻳـ َْﻮَﻣﺌً ٍﺬ" ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ "ﻧﱠﺎ ِﺿَﺮةٌ ﺣﺴﻨﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ "إﱃ َرﺑـﱢﻬَﺎﻧَﺎ ِﻇَﺮةٌ" ﺑﻼﻛﻴﻔﻴﺔ
"وﻻﺟﻬﺔ وﻻ ﺛﺒﻮت ﻣﺴﺎﻓﺔ
“Firman Allah: “Wujûhun Yawmaidzin Nâzhirah, Ilâ Rabbihâ Nâzhirah” (QS. Al-Qiyamah:
22-23), artinya wajah-wajah orang mukmin di hari kiamat kelak sangat indah dan berseriseri, mereka semua melihat kepada Tuhannya (Allah) dengan tanpa sifat-sifat benda,
tanpa arah, serta tanpa ada jarak -antara mereka dengan-Nya-”291.
﴾﴾ 163

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Qâdlî Zakariyya al-Anshari asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 926 H) dalam tulisannya
sebagai penjelasan bagi ar-Risâlah al-Qusyairiyyah menuliskan sebagai berikut:

""إن اﷲ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ وﻻ َﻋﺮَض وﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ زﻣﺎن
“Sesungguhnya Allah bukan benda (Jism), bukan pula sifat-sifat benda (‘Aradl), serta Dia
ada tanpa tempat dan tanpa waktu”292.
﴾﴾ 164

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama asy-Syaikh Zakariyya al-Anshari menuliskan tentang
Allah:

"" ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ زﻣﺎن ﻟﻪ ﻷﻧﻪ اﳋﺎﻟﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن
“Dia ada tanpa tempat, dan Dia ada tanpa terikat oleh waktu, karena Dia sendiri yang
telah menciptakan segala tempat dan segala waktu -dengan demikian Dia tidak terikat
oleh makhluk-Nya sendiri-”293.
﴾﴾ 165

﴿﴿

Kemudian dalam karya beliau yang lain, yaitu dalam kitab tafsir al-Qur’an yang berjudul Fath
ar-Rahmân, asy-Syaikh Zakariyya al-Anshari menegaskan:

""ﻫﻮ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
“Sesungguhnya Allah maha suci dari segala tempat dan arah”294.
Ibid, j. 15, h. 462
Hâsyiyah ar-Risâlah al-Qusyairiyyah, h. 2
293 Ibid, h. 5
294 Fath ar-Rahmân; Tafsir QS. al-Mulk, h. 595
291
292
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﴾﴾ 166

﴿﴿

Asy-Syaikh Abu Ali Muhammad ibn Ali ibn Abdirrahman (w 933 H), salah seorang sufi ahli
zuhud yang lebih dikenal dengan nama Ibn Iraq al-Kinani ad-Damasyqi yang telah tinggal
menetap di Bairut, berkata:

 واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺘﻐﻴﲑ، َﺟ ﱠﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،"ﻛﺎن اﷲ وﻻ ﻣﻜﺎن وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن
"واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
“Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, dan Dia sekarang -setelah menciptakan
tempat- ada sebagaimana pada sifat-Nya yang Azaliy; yaitu tanpa tempat. Dia maha suci
dari segala keserupaan dan segala ukuran, maha suci dari segala sifat benda dan
perubahan-perubahan, Dia bukan benda yang tersusun, dan Dia maha suci dari segala
bentuk dan gambaran”295.

Beliau juga berkata:

﴾﴾ 165

﴿﴿

 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش، ﻫﻮ اﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﳌﻠﻚ اﻟﻘﺪوس، ﻓﺎﳉﺴﻢ ﺑﺎﳉﻬﺎت ﳏﻔﻮف،"ذات اﷲ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ
"اﺳﺘﻮى ﻣﻦ ﻏﲑ ﲤﻜﻦ وﻻ ﺟﻠﻮس
“Dzat Allah bukan benda (Jism), karena benda itu pasti terliputi oleh segala arah. Dia
Allah adalah Tuhan yang hanya Dia berhak disembah, Dia maha berkuasa dan maha suci
dari segala keserupaan. Makna “ar-Rahmân ‘Alâ al-‘Arsy Istawâ” (QS. Thaha: 5), bukan
dalam pengertian bertempat atau bersemayam, juga bukan dalam pengertian duduk” 296.

Asy-Syaikh Ibn Iraq al-Kinani ini salah seorang ulama sufi terkemuka. Lahir di
Damaskus Siria, lalu pergi ke Mesir dan bertemu dengan para ulama besar di sana, di
antaranya dengan asy-Syaikh al-Qâdlî Zakariyya al-Anshari, al-Imâm al-Hâfizh Jalaluddin asSuyuthi dan lainnya. Kemudian beliau kembali ke Siria, dan akhirnya menetap di Bairut. Di
Bairut beliau konsentrasi mendidik pada murid (kaum sufi ahli tarekat). Di samping
membangun rumah untuk keluarganya, di Bairut ini beliau juga membangun “pondok”
(Rubâth) untuk orang-orang sufi tersebut. Beliau pula yang telah membangun zawiyah yang
hingga sekarang ini di tengah-tengah kota Bairut dikenal dengan nama Zawiyah Ibn Iraq.
Beliau juga sering melakukan perjalanan ke dua tanah haram; kota Mekah dan kota Madinah,
terutama pada musim haji, hingga beliau wafat di Mekah. Beliau adalah ayah dari asy-Syaikh

295
296

Târîkh an-Nur as-Safîr, h. 175
Ibid.

Anda Berminat dengan buku ini? Hubungi email: aboufaateh@yahoo.com

178
Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat &Tanpa Arah

Ali ibn Muhammad penulis kitab yang cukup terkenal berjudul “Tanzîh asy-Syarî’ah alMarfû’ah ‘An al-Akhbâr asy-Syanî’ah al-Maudlû’ah”297.
Di zawiyah tersebut asy-Syaikh Ibn Iraq konsisten mengajarkan akidah Ahlussunnah
kepada para muridnya. Dan akidah ini adalah keyakinan yang dipegang teguh oleh para ulama
terdahulu dan diyakini mayoritas umat Islam hingga sekarang di seluruh daratan Syam
(Libanon, Siria, Yordania, dan Palestina). Sangat banyak karya para ulama terdahulu dalam
menjelaskan akidah Ahlussunnah ini, serta tidak sedikit dari karya mereka yang membongkar
kayakinan-keyakinan sesat di luar Ahlussunnah, seperti akidah kaum Wahhabiyyah dan
lainnya. Silahkan anda lihat, karya bantahan atas akidah faham Wahhabiyyah tidak hanya
ditulis oleh para ulama daratan Syam saja, tapi juga telah ditulis oleh hampir seluruh ulama
negara-negara Islam di seluruh dunia, seperti Turki, Mesir, Maroko, Indonesia, India, dan
berbagai negara lainnya. Dengan demikian bantahan atas keyakinan kaum Wahhabiyyah yang
menyebutkan bahwa Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy tidak hanya dilakukan
oleh hanya segelintir ulama saja. Sebaliknya, bantahan tersebut dilakukan oleh seluruh ulama
Sunni dari semenjak datangnya faham-faham Wahhabiyyah itu sendiri hingga sekarang ini.
Karena sesungguhnya keyakinan umat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah dan para
sahabatnya adalah bahwa Allah bukan benda, dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda.
Mereka semua berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena itu
jangan pernah anda lepaskan keyakinan suci ini hingga anda dikeluarkan dari dunia yang fana
ini.
﴾﴾ 169

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Abdul Wahhab asy-Sya’rani al-Mishri (w 973 H) dalam karyanya
berjudul Lathâ-if al-Minan Wa al-Akhlâq menuliskan sebagai berikut:

" وﳑﺎ َﻣ ﱠﻦ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺪم ﻗﻮﱄ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﰲ اﳊﻖ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻛﻨﺖ ﺻﻐﲑ اﻟﺴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ
"اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰊ
“Di antara karunia yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah kepadaku adalah
bahwa aku sama sekali tidak pernah berkeyakinan Allah berada pada arah atau tempat.
Keyakinan ini telah ada pada diriku dari semenjak aku kecil, dan ini sebagai bukti
pertolongan Allah dan karunia-Nya kepadaku”298.
﴾﴾ 170

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad yang lebih dikenal dengan
sebutan Ibn Hajar al-Haitami asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 974 H) dalam kumpulan fatwafatwanya menuliskan:
297
298

Lihat biografi beliau dalam Târîkh an-Nur as-Safîr, h. 174, Syadzarât adz-Dzahab, j. 8, h. 196, dan lainnya.
Lathâ-if al-Minan Wa al-Akhlâq, h. 275
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" ﻋﻘﻴﺪة إﻣﺎم اﻟﺴﱡﻨﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻌﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﺎﻣّﺔ ﰲ ﺗﻨﺰﻳﻪ
 ﺑﻞ،اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻈﺎﳌﻮن واﳉﺎﺣﺪون ﻋﻠﻮّا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳉﻬﺔ واﳉﺴﻤﻴﺔ وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﲰﺎت اﻟﻨﻘﺺ
"
“Akidah al-Imâm Ahmad ibn Hanbal -semoga ridla Allah selalu tercurah baginya- adalah
akidah yang sejalan dengan akidah Ahlussunnah. Beliau memegang teguh keyakinan
kesucian Allah dari pernyataan-pernyataan orang kafir yang telah mensifati-Nya dengan
sifat-sifat benda seperti arah dan tempat serta sifat-sifat baharu lainnya. Al-Imâm Ahmad
meyakini bahwa Allah maha suci dari segala kekurangan dan sifat-sifat benda yang sama
tidak menunjukan kesempurnaan yang mutlak. Adapun sebagian perkataan orang-orang
bodoh yang menyebutkan bahwa al-Imâm Ahmad berkeyakinan Allah memiliki tempat
atau arah maka ini adalah murni kedustaan dan kebohongan belaka yang dibuat -oleh
orang-orang sesat- dengan membawa nama beliau”299.
﴾﴾ 171

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Mufassir Muhammad al-Khathib asy-Syarbini al-Mishri (w 977 H) dalam kitab
tafsirnya menuliskan sebagai berikut:

" ﻟﻴﺲ ﲟﺘﺤﻴﺰ ﻟﺌﻼ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﺠﺴﻴﻢ- ﺗﻌﺎﱃ-"ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ أﻧﻪ
“Telah tetap dengan dalil yang pasti bahwa Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat,
sebab bila memiliki arah dan tempat maka berarti Dia benda”300.
﴾﴾ 172

﴿﴿

Dalam kitab tafsir tersebut al-Khathib asy-Syarbini juga menuliskan persetujuannya terhadap
pernyataan al-Imâm al-Qurthubi:

- ﺗﻌﺎﱃ- ووﺻْﻔﻪ: - اﳌﻔﺴّﺮ-"ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ
 وﻛﺎن ﰲ أزﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ وﻻ، وﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠَﻖ اﻷﻣﻜﻨﺔ وﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰ،اﻷﺟﺴﺎم
" وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن،زﻣﺎن
“al-Qurthubi berkata: Allah memiliki sifat al-‘Uluww dan al-‘Azhamah bukan dalam
pengertian tempat dan arah, juga bukan dalam pengertian bentuk dan ukuran, karena itu
semua adalah sifat-sifat benda. Allah yang menciptakan segala tempat maka Dia ada
tanpa tempat. Dia ada tanpa permulaan (Azaliy), tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa
299
300

al-Fatâwâ al-Hadîtsiyyah, h. 144
Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, j. 4, h. 344 QS. al-Mulk: 16
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waktu. Dan Dia sekarang -setelah menciptakan tempat, arah dan waktu- ada
sebagaimana pada sifat-Nya yang Azaliy tanpa tempat, tanpa arah dan tanpa waktu”301.
﴾﴾ 173

﴿﴿

Asy-Syaikh Mulla Ali al-Qari al-Hanafi (w 1014 H) dalam kitab Syarh al-Fiqh al-Akbar
menuliskan sebagai berikut:

ْق ِﻋﺒَﺎ ِدﻩِ" ﻓﻌﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﻣﺮﺗﺒﺔ ﻻ ﻋﻠﻮ
َ  " َوُﻫ َﻮ اﻟْﻘَﺎ ِﻫُﺮ ﻓـَﻮ: "وأﻣﺎ ﻋﻠﻮّﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ اﳌُﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﳓﻮﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
،ﻣﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﻞ وﺳﺎﺋﺮ ﻃﻮاﺋﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﳋﻮارج وﺳﺎﺋﺮ أﻫﻞ
"
“Adapun makna sifat-Nya al-‘Uluww yang diambil dari firman-Nya: “Wa Huwa al-Qâhiru
Fawqa ‘Ibâdih” (QS. Al-An’am: 18) adalah dalam pengertian ketinggian derajat dan
kedudukan bukan dalam pengertian berada pada tempat yang tinggi sebagaimana hal ini
telah ditetapkan oleh kaum Ahlussunnah Wal Jama’ah, dan bahkan telah ditetapkan juga
oleh kelompok-kelompok diluar Ahlussunnah seperti Mu’tazilah, Khawarij, dan sekalian
para ahli bid’ah. Dalam hal ini hanya kaum Mujassimah dan orang-orang bodoh yang
mengaku madzhab Hanbali yang telah menetapkan adanya arah tempat dan arah bagi
Allah. Sesungguhnya Allah maha suci dari pada itu”302.
﴾﴾ 174

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama asy-Syaikh Mulla al-Qari berkata:

 ﻷن اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت وﻫﻮ،" إﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ وﻻ ﰲ زﻣﺎن ﻣﻦ اﻷزﻣﻨﺔ
"ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ اﻷزل وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺷﻰء ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات
“Sesungguhnya Allah bukan pada suatu tempat atau di semua tempat, juga tidak terikat
oleh suatu waktu atau oleh semua waktu. Karena tempat dan waktu adalah termasuk di
antara makhuk-makhluk Allah. Dan Allah ada tanpa permulaan (Azaliy), Dia ada
sebelum segala sesuatu dari makhluk ini ada”303.
﴾﴾ 175

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Burhanuddin Ibrahim ibn Ibrahim ibn Hasan al-Laqani al-Mishri alMaliki (w 1041 H) penulis Nazham Jawharah at-Tauhîd, di antara bait sya’ir yang beliau tuliskan
dalam Nazham tersebut adalah:
Ibid, j. 4, h. 345, QS. al-Mulk: 16
Syarh al-Fiqh al-Akbar, h. 196-197
303 Ibid, h. 64
301
302
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َﺎت
ِ ِﰲ َﺣ ّﻘ ِﻪ ﻛَﺎﻟﻜ َْﻮ ِن ِﰲ اﳉِْﻬ

َﺎت
ِ ﺼﻔ
ّ َﺤْﻴﻞُ ِﺿ ّﺪ ذِي اﻟ
ِ َوﻳَ ْﺴﺘ

“Mustahil pada hak Allah memiliki sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat-Nya
tersebut, seperti di antara yang mustahil tersebut keberadaan-Nya pada semua arah”.
﴾﴾ 176

﴿﴿

Salah seorang sejarawan terkemuka, asy-Syaikh al-Mu’arrikh Ahmad ibn Muhammad alMaqarri at-Tilmisani al-Maliki al-Asy’ari (w 1041 H) dalam menjelaskan kesucian Allah dari
arah dan tempat menuliskan sebagai berikut:

"ﺧﻴﺎل ﻳـُ ْﻌﺘَﺒـَْﺮ * أو ﺑﺰﻣﺎ ٍن أو ﻣﻜﺎ ٍن أو ﻛِﺒـَْﺮ
ٍ َﺎم ﰲ
ٍ ﺑﺎرﺗِﺴ
ْ "أو
“Maha suci Allah dari dibayangkan oleh akal pikiran, juga maha suci Allah dari terikat
oleh waktu (zaman), atau oleh tempat, dan maha suci dari bentuk (ukuran)” 304.

Maksud bait di atas adalah bahwa Allah maha suci dari dibayangkan oleh benak dan akal
pikiran manusia, Dia tidak dapat raih oleh setiap jiwa, tidak dapat digambarkan segala
prasangka, tidak dapat dijangkau oleh akal, tidak dapat diraih oleh segala prakiraan dan
pikiran, Dia tidak terikat oleh waktu dan tempat, Dia tidak disifat dengan besar dari segi
bentuk dan ukuran karena Dia bukan benda, Dia bukan benda (tubuh), Dia tanpa ukuran
(batasan), Dia tidak menyerupai suatu apapun, Dia Allah maha mendengar dan maha
melihat.
﴾﴾ 177

﴿﴿

Pada halaman lain dalam karyanya yang sama, asy-Syaikh al-Mu’arrikh Ahmad ibn Muhammad
al-Maqarri menuliskan:

"" َﺟ ﱠﻞ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت
“Dia Allah suci dari segala arah”305.
﴾﴾ 178

﴿﴿

Al-Muhaddits asy-Syaikh Muhammad ibn Ali yang lebih dikenal dengan nama Ibn Allan ashShiddiqi asy-Syafi’i (w 1057 H) dalam al-Futûhât ar-Rabbâniyyah Syarh al-Arba’în an-Nawawiyyah
berkata:

304
305

Idla’ah ad-Dujnah Fi ‘Aqa-id Ahlissunnah, h. 48
Ibid, h. 49
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""إن اﷲ ﻓﻮق ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻜﺎﻧﺔ واﺳﺘﻴﻼء ﻻ ﻣﻜﺎﻧﺎ وﺟﻬﺔ
“Sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu dari segi kedudukan dan penguasaan bukan
dari segi tempat dan arah”306.
﴾﴾ 179

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Abdussalam ibn Ibrahim al-Laqani al-Mishri al-Maliki (w 1078 H)
dalam penjelasan beliau terhadap bait-bait Jawharah at-Tauhîd dalam penjelasan sifat-sifat yang
mustahil atas Allah menuliskan sebagai berikut:

"  أو ﻳﺘﻘﻴﺪ ﲟﻜﺎن أو زﻣﺎن، أو ﻟﻪ ﻫﻮ ﺟﻬﺔ،"أو ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﺮم
“Di antara yang mustahil ialah adanya Allah pada suatu arah dari suatu benda, atau
bahwa Allah memiliki arah tertentu, atau bahwa Dia terliputi oleh tempat atau terikat
oleh waktu”307.
﴾﴾ 180

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Kamaluddin al-Bayyadli al-Hanafi (w 1098 H) dalam kitab Isyârât alMarâm Min ‘Ibârât al-Imâm, sebuah kitab dalam menjelaskan akidah Ahlussunnah diambil dari
ungkapan-ungkapan al-Imâm Abu Hanifah, menuliskan sebagai berikut:

" ، ﻛﺎن وﱂ ﻳﻜﻦ أﻳﻦ( أي ﻣﻜﺎن، ﻛﺎن ﻗﺒﻞ أن ﳜﻠﻖ اﳋﻠﻖ، )ﻛﺎن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻻ ﻣﻜﺎن:"وﻗﺎل ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﺑﺴﻂ
" ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺷﻰء ﻣﻦ اﳌﻜﺎن واﳉﻬﺔ ﻗﺪﳝﺎ، وﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻰء( ﻣُﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪم،)وﻻ ﺧﻠﻖ وﻻ ﺷﻰء
“Allah ada tanpa permulaan (Azaliy) dan tanpa tempat, Dia ada sebelum menciptakan
segala makhluk, Dia ada sebelum menciptakan tempat, tidak ada makhluk apapun dan
tidak ada suatu apapun pada keazalian tersebut kecuali Allah saja, dan sesungguhnya
Allah adalah pencipta segala sesuatu, artinya hanya Dia yang mengadakan segala sesuatu
dari tidak ada menjadi ada. Karena itu tidak ada suatu apapun dari makhluk-Nya,
termasuk tempat dan arah, yang tidak memiliki permulaan (Azaliy; Qadim) bersama-Nya artinya segala sesuatu selain Allah adalah baharu-”308.
﴾﴾ 181

﴿﴿

Masih dalam kitab yang sama asy-Syaikh al-Bayyadli dalam penjelasan ungkapan al-Imâm Abu
Hanifah menuliskan:

al-Futûhât ar-Rabbâniyyah, j. 4, h. 328
Syarh Jawharah at-Tauhîd, h. 137
308 Isyârât al-Marâm, h. 197
306
307
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" وﻟﻘﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻷﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﺣﻖ ﺑﻼ ﻛﻴﻔﻴّﺔ وﻻ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺸﻰء ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت وﻻ ﺟﻬﺔ ﻟﻪ وﻻ ﲢﻴّﺰ ﰲ
 أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳُﺮى ﺑﻼ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﰲ اﳉﻨﺔ ﲞﻠﻖ ﻗﻮة اﻹدزاك ﰲ اﻟﺒﺎﺻﺮة: اﻷوﱃ: وﻓﻴﻪ إﺷﺎرات،ﺷﻰء ﻣﻦ اﳉﻬﺎت
"ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﻴّﺰ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻻ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﻻ ﻣﺴـﺎﻣﺘﻪ
“Bertemu dengan Allah bagi penduduk surga adalah hak (kebenaran yang wajib diimani),
tanpa sifat-sifat benda, tanpa ada keserupaan bagi-Nya dengan suatu apapun dari seluruh
makhluk, tanpa arah, dan tanpa bahwa Allah bertempat pada arah tertentu. Dalam
pernyataan al-Imâm Abu Hanifah ini terdapat pelajaran penting; Pertama: Bahwa Allah
akan dilihat oleh para penduduk surga dengan tanpa ada suatu apapun yang menyerupaiNya. Allah menciptakan kekuatan pada pandangan mereka, dengan tanpa bahwa adanya
Allah di suatu tempat atau di suatu arah, tanpa berhadap-hadapan, dan tanpa jarak.
(Artinya penduduk surga yang berada di dalam surga, namun Allah tidak dikatakan bagiNya di dalam atau di luar surga)”309.
﴾﴾ 182

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Muhammad ibn Abdul Baqi az-Zurqani al-Maliki (w 1122 H) dalam
karyanya sebagai syarah bagi kitab al-Muwaththa’ karya al-Imâm Malik menuliskan sebagai
berikut:

 ﳌﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻃﻊ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳉﺴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﻴﺰ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺰول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﻧﺘﻘﺎل:"وﻗﺎل اﻟﺒﻴﻀﺎوي
"ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﱃ ﻣﻮﺿﻊ أﺧﻔﺾ ﻣﻨﻪ
“al-Baidlawai telah berkata: Sebagaimana telah tetap dengan dalil-dalil yang pasti bahwa
Allah maha suci dari segal asifat benda dan maha suci dari tempat maka dengan
demikian Dia maha suci pula dari az-Nuzûl dalam pengertian pindah dari tempat yang
tinggi ke tempat yang lebih rendah”310.
﴾﴾ 183

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Imâm as-Sayyid Abdullah ibn Alawi al-Haddad al-Hadlrami al-Husaini (w 1132
H), penulis Râtib al-Haddâd yang sangat mashur, dalam karya beliau berjudul ‘Aqîdah Ahl alIslâm menuliskan:

"

"

“Dan sesungguhnya Allah maha suci dari waktu, tempat, menyerupai makhluk-makhlukNya, dan maha suci dari segala arah”311.
Ibid, h. 201
Syarh az-Zurqâni ‘Ala Muwaththa’ al-Imâm Mâlik, j. 2, h. 36
311 ‘Aqidah Ahl al-Islam, h. 12
309
310
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Di negara kita Indonesia, al-Imâm Abdullah al-Haddad sangat mashur. Râtib al-Haddâd salah
satu karya beliau yang berisikan akidah tauhid dibacakan oleh berbagai lapisan masyarakat di
hampir seluruh pelosok Indonesia. Karya-karya beliau sebagai pembelaan terhadap akidah
Ahlussunnah juga sangat banyak. Anda perhatikan, salah satu karya beliau di atas berjudul
‘Aqîdah Ahl al-Islâm, artinya bahwa kitab yang beliau tulis ini berisikan pokok-pokok akidah
seluruh orang Islam, yang apa bila disalahi maka yang menyalahinya tidak lagi disebut
seorang muslim. Dan di antara pokok akidah seorang muslim, seperti dalam penegasan alImâm Abdullah al-Haddad di atas adalah berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan
tanpa arah. Dengan demikian, siapapun yang menyalahi akidah ini maka dia tidak dianggap
sebagai seorang muslim.
﴾﴾ 184

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Muhammad ibn Abdul Hadi as-Sindi al-Hanafi (w 1138 H) penulis
Syarh Sunan an-Nasâ-i dalam menjelaskan hadits Nabi: “Aqrabu Mâ Yakûn al-‘Abd Min Rabbih
Wa Huwa Sâjid”, menuliskan sebagai berikut:

 وﻗﺎل اﻟﺒﺪر. ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن، ﻫﺬا أﻗﺮب ﺑﺎ ﻟﺮﺗﺒﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻻ ﺑﺎﳌﺴﺎﻓﺔ واﳌﺴﺎﺣﺔ:"ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ
" وﰲ اﳊﺪﻳﺚ إﺷﺎرة إﱃ ﻧﻔﻲ اﳉﻬﺔ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ:ﺑﻦ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﰲ ﺗﺬﻛﺮﺗﻪ
“al-Qurthubi berkata: “Makna “Aqrab” dalam hadits ini adalah dalam pengertian derajat
dan kemuliaan bukan dalam pengertian jarak atau ukuran, karena sesungguhnya Allah
maha suci dari tempat dan suci dari waktu. Al-Badr ibn as-Shahib berkata: Hadits ini
memberikan isyarat bahwa Allah maha suci dari tempat dan arah”312.
﴾﴾ 185

﴿﴿

Salah seorang sufi terkemuka yang sangat zuhud, al-‘Ârif Billâh asy-Saikh al-Imâm Abdul
Ghani an-Nabulsi ad-Damasyqi (w 1143 H) dalam salah satu karya beliau Râ-ihah al-Jannah
Syarh Idlâ’ah ad-Dujunnah, sebuah kitab dalam menjelaskan bait-bait akidah Ahlussunnah
karya al-Imâm asy-Syaikh Ahmad al-Maqarri al-Maghribi al-Maliki al-Asy’ari, menuliskan
sebagai berikut:

"ﻓﻴﺘﻨـﺰﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ واﻟﺴﻔﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
“Allah maha suci dari dari segala arah dan tempat, baik arah atas maupun arah bawah,
atau arah antara keduanya”313.
﴾﴾ 186
312
313

﴿﴿

Hâsyiyah as-Sindi ‘, j. 1, h. 576
Râ-ihah al-Jannah, h. 48
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Dalam kitab yang sama al-Imâm Abdul Ghani an-Nabulsi menuliskan pula:

 واﳉﻬﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ، ﻓﻮق وﲢﺖ وﳝﲔ وﴰﺎل وﻗﺪام وﺧﻠﻒ: وﻫﻲ ﺳﺖ،"اﳉﻬﺎت ﲨﻊ ﺟﻬﺔ
 وﻣﻌﲎ ﻛﻮن اﳉﺴﻢ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﱃ ﺟﺴﻢ ءاﺧﺮ ﺣﱴ ﻟﻮ.اﳌﻜﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺴﻢ ءاﺧﺮ إﻟﻴﻪ
 ﻷن اﳉﻬﺎت ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻊ،اﻧﻌﺪﻣﺖ اﻷﺟﺴﺎم ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺰم ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻧﻌﺪام اﳉﻬﺎت ﻛﻠﻬﺎ
ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن وﺣﻴﺚ اﻧﺘﻔﻰ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن اﻧﺘﻔﺖ اﳉﻬﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ أﻳﻀﺎ ﻷن
"ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻮازم اﳉﺴﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﰲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﱃ
“Kata al-Jihât adalah jamak dari al-jihah -artinya arah-. Dan arah itu ada enam, yaitu atas,
bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Al-Jihah (arah) menurut para ahli teologi sama
dengan al-makân (tempat) dari segi butuhnya suatu benda dan tersandarnya benda
tersebut kepada keduanya (artinya bahwa setiap benda tidak dapat terlepas dari tempat
dan arah). Dan arah itu sendiri adalah bentuk yang memiliki ukuran. Dengan demikian
bila dikatakan bahwa suatu benda berada di suatu arah itu artinya ada dua bentuk yang
bergabung satu sama lainnya; arah dan benda itu sendiri. Dua bentuk ini satu sama
lainnya tidak dapat terlepas dan dan tidak dapat dipisahkan. Seandainya semua benda itu
tidak ada, maka secara otomatis arah itu sendiri tidak ada, karena arah adalah di antara
perkara-perkara yang tidak dapat terlepas dari benda. Keterikatan antara arah dan benda
ini persis seperti keterikatan benda itu sendiri dengan tempat dan waktu, sebagaimana
hal ini telah kami jelaskan. Dengan demikian, sebagaimana telah kita jelaskan bahwa
Allah ada tanpa tempat dan tanpa waktu, maka itu berarti pula bahwa Allah ada tanpa
arah. Karena semua itu; -tempat, waktu, dan arah- merupakan sifat-sifat benda, dan
tentunya itu semua mustahil atas Allah”314.
﴾﴾ 187

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Abu al-Barakat Ahmad ibn Muhammad ad-Dardir al-Maliki al-Mishri
(w 1201 H) berkata:

"واﻻﺗـﺼـﺎل اﻻﻧـﻔـﺼـﺎل واﻟ ﱠﺴﻔـﻪ

"ﻣﻨﺰﻩٌ ﻋﻦ اﳊـﻠﻮل واﳉـﻬﻪ

“Dia Allah maha suci dari menetap pada sesuatu, maha suci dari arah, maha suci dari
menempel, maha suci dari terpisah, dan maha suci sifat bodoh” 315.
﴾﴾ 188

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh al-Lughawiy al-Faqîh as-Sayyid Muhammad Murtadla az-Zabidi al-Hanafi (w
1205 H) dalam salah satu karya fenomenalnya kitab Syarh Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn menuliskan:
314
315

Ibid, h. 49
Kharidah al-Bahiyyah (Kumpulan matan penting), nomor bair. 31, h. 25
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""إﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ وﻻ ﺟﻬﺔ
“Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah”316.
﴾﴾ 189

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama as-Sayyid Muhammad Murtadla az-Zabidi
menuliskan:

 وﻛﺬا اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻧﻔﺼﺎل،" إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻘﺪس ﻣﻨﺰﱠﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﺣﺎل إﱃ ﺣﺎل واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن
"
“Sesungguhnya Allah maha suci dari perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang
lain, maha suci dari pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, juga maha suci dari
menempel dan terpisah, karena semua itu adalah sifat-sifat makhluk”317.
﴾﴾ 190

Beliau juga berkata:

﴿﴿

" ﻋﻦ أن َﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن ﻓﻴُﺸﺎر إﻟﻴﻪ أو ﺗﻀﻤﻪ ﺟﻬﺔ- أي اﷲ-"ﺗﻘﺪس
“Allah maha suci dari diliputi oleh tempat, karenanya Dia tidak boleh diisyarat atau
ditunjuk pada arah”318.
﴾﴾ 191

Juga menuliskan:

﴿﴿

""ذات اﷲ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ وﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ
“Dzat Allah tidak berada pada suatu arah dari arah-arah yang enam, juga tidak berada
pada suatu tempat dari beberapa tempat”319.
﴾﴾ 192

﴿﴿

Mufti daratan Syam pada masanya al-‘Allâmah asy-Syaikh Muhammad Khalil al-Muradi (w
1206 H) ketika ditanya oleh seorang sastrawan terkemuka; Ahmad al-Yafi; “Wahai tuan yang
agung, apakah dalil atas salah satu sifat Allah “Qiyâmuh Binafsih”?
Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn, j. 2, h. 24
Ibid, j. 2, h. 25
318 Ibid.
319 Ibid, j. 2, h. 103
316
317
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: ﻣﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ وﻻ ﻋﺮض ﰲ زﻣﺎن؟ ﻗﺎل: "ﻗﻠﺖ: وﻗﺎل،"  اﺳﺘﻐﻨﺎؤﻩ ﻋﻦ اﳌﺨﺼﱢﺺ واﶈﻞ:ﻗﺎل
" ﻋﺪم اﻓﺘﻘﺎرﻩ إﱃ اﶈﻞ واﳌﻜﺎن
Beliau menjawab: Dalil atas itu adalah bahwa Allah tidak membutuhkan kepada yang
mengadakan-Nya dan bahwa Dia ada tanpa tempat. Kemudian saya (Ahmad al-Yafi)
bertanya: Apakah dalil atas bahwa Allah bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat
benda yang butuh kepada waktu? Beliau menjawab: Dalil atas itu adalah bahwa Allah ada
tanpa tempat dan tanpa arah320.
﴾﴾ 193

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah ad-Dususqi (w 1230 H) dalam kitab Hâsyiyah Syarh Umm al-Barâhîn,
dalam menjelaskan perkataan penulis kitab tentang perkara-perkara yang mustahil bagi Allah:
“Aw Yakûn Fi Jihah Aw Yakûn Lahu Jihah” (Mustahil Allah berada pada suatu arah, juga
mustahil Dia Allah memiliki bagi-Nya arah), menuliskan sebagai berikut:

 أو ﺧﻠﻒ أو أﻣﺎم-" ﺣﺎﺻﻠﻪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻬﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﳝﲔ أو ﴰﺎل أو ﻓﻮق أو ﲢﺖ
ﻷن اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﻋﻮارض اﳉﺴﻢ ﻓﻔﻮق ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻟﺮأس وﲢﺖ ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻟﺮﺟﻞ وﳝﲔ وﴰﺎل ﻣﻦ
ﻋﻮارض اﳉﻨﺐ اﻷﳝﻦ واﻷﻳﺴﺮ وأﻣﺎم وﺧﻠﻒ ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻟﺒﻄﻦ واﻟﻈﻬﺮ وﻣﻦ اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺮﻣّﺎ
"
“Kesimpulannya, bahwa Allah mustahil berada pada suatu arah, seperti samping kanan,
atau samping kiri, atau arah atas, atau arah bawah, atau arah belakang, atau arah depan.
Karena semua arah yang enam tersebut adalah tanda-tanda bagi benda. Atas adalah di
antara tanda bagi adanya kepala, bawah adalah di antara tanda dari adanya kaki, samping
kanan dan samping kiri adalah di antara tanda dari adanya sisi/lambung kanan dan
sisi/lambung kiri, dan arah depan serta arah belakang adalah di antara tanda dari adanya
perut dan punggung. Dengan demikian jika adanya Allah mustahil sebagai benda, maka
mustahil pula atas-Nya bersifat dengan sifat-sifat benda itu sendiri”321.
﴾﴾ 194

﴿﴿

Salah seorang sufi yang sangat zuhud asy-Syaikh al-‘Allâmah Khalid ibn Ahmad anNaqsyabandi (w 1242 H), -beliau dimakamkan di Damaskus- menuliskan:

 ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺣﺎدث وﻻ ﳛﻞ ﰲ ﺷﻰء وﻻ، وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻔﺎﺗﻪ،"أﺷﻬﺪ ﺑﺄن اﷲ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ وﻻ ﺟﻮﻫﺮ وﻻ ﻋﺮض
" ﻣﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺴﻢ وﺗﻮاﺑﻌﻪ وﻋﻦ اﳉﻬﺎت واﻷﻗﻄﺎر،ﻳﺘﺤﺪ ﺑﻐﲑﻩ
320
321

‘Ulamâ Dimisyqa Wa A’yânuhâ Fî al-Qarn ats-Tsâlis ‘Asyar al-Hijryy, j. 1, h. 172-173
Dikutip dalam kitab Ithâf al-Kâ’inât karya Mahmud Khaththab as-Subki, h. 130
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“Saya bersaksi bahwa Allah bukan benda yang dapat terbagi-bagi (Jism), bukan benda
kecil yang tidak dapat terbagi-bagi (Jawhar), tidak disifat dengan sifat-sifat benda (‘Aradl).
Demikian pula sifat-sifat-Nya bukan sifat-sifat Jism, bukan sifat-sifat Jawhar, dan bukan
‘Aradl. Tidak ada suatu apapun yang baharu bersama-Nya. Dia tidak menetap dalam
suatu apapun, dan tidak menyatu dengan suatu apapun. Dia maha suci dari segala benda
dan segala sifat-sifat benda, serta maha suci dari seluruh arah dan tempat”322.

Beliau juga berkata:

﴾﴾ 195

﴿﴿

""أﺷﻬﺪ ﺑﺄن اﷲ ﻣﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺴﻢ وﺗﻮاﺑﻌﻪ وﻋﻦ اﳉﻬﺎت واﻷﻗﻄﺎر
“Aku bersaksi bahwa Allah maha suci dari berbentuk dan dari segala perkara yang tetap
(ikut) dengan bentuk, juga maha suci dari segala arah dan tempat” 323.
﴾﴾ 196

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Faqîh al-‘Allâmah Muhammad Amin ibn Umar yang lebih dikenal dengan
sebutan Ibnu Abdin al-Hanafi ad-Damasyqi, penulis kitab yang sangat masyhur; Hasyiyah
Radd al-Muhtar, menuliskan:

"ﻗﺮب ﻣﻜﺎ ِن
ِ ب ﻣﻜﺎﻧ ٍﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ
َ * "ودﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗـُْﺮ
“Dan Rasulullah “dekat” dengan Allah dalam pengertian ketinggian kedudukan dan
derajatnya, bukan dalam pengertian dekat dari makna tempat”324.
﴾﴾ 197

﴿﴿

Mufti Bairut pada masanya; al-Muhaddits asy-Syaikh Abdullathif Fathullah al-Hanafi (1260 H)
dalam menerangkan perkataan penulis kitab Bad’ul Amali:

ﻧﺴﻤﻲ اﷲ ﺷﻴﺌًﺎ ﻻ ﻛﺎﻻﺷﻴﺎ * وذاﺗًﺎ ﻋﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﺴﺖ ﺧﺎﱄ

“Kita menamakan Allah sebagai “Sesuatu” tetapi tidak seperti segala sesuatu, dan
kita juga mengatakan bagi Allah dengan “Dzat”, Dia tidak diliputi oleh arah yang
enam”.
Al-Muhaddits asy-Syaikh Abdullathif dalam menjelaskanya berkata:
Ibid, j. 1, h. 312
Ibid, j. 1, h. 312
324 Ibid, j. 1, h. 422
322
323
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}ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء وﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ: ﻓﺎﻟﻨﻘﻠﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،" ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻠﲔ اﻟﻨﻘﻠﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﺤﻮادث
 واﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ذﻛﺮﻫﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﻼم،[11/اﻟﺒﺼﲑ{ ]ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى
"ﻃﻮﻳﻞ
“Telah tetap dengan dalil naqliy dan dalil ‘aqliy bahwa Allah tidak menyerupai segala
apapun dari seluruh makhluk yang baharu ini, dalil naqliy atas ini adalah firman Allah:
“Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun (dan tidak ada apapun yang menyerupaiNya), Dia Allah yang maha mendengar dan maha melihat” (QS. Asy-Syura: 11), dan
selain dari pada itu dari berbagai dalil naqliy dan ‘aqliy yang telah disebutkan oleh para
ulama teologi, dan pembicaraan dalam masalah ini sangat panjang”.
﴾﴾ 198

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Muhammad Utsman al-Marghini al-Makki al-Hanafi (w 1268 H)
menuliskan:

 وﻟﻴﺲ ﺗﻌﺎﱃ ﲜﻮﻫﺮ وﻻ ﺟﺴﻢ وﻻ ﻋﺮض وﻻ، وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺸﻰء ﻣﻦ اﳊﻮادث:"ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮادث
 و، وﻻ ﺑﺎﳊﻠﻮل ﰲ اﻷﻣﻜﻨﺔ، وﻻ ﺑﺎﻟﻔﻮﻗﻴﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺼﻐﺮ وﻻ ﺑﺎﻟﻜﱪ،ﻣﺘﺤﺮك وﻻ ﺳﺎﻛﻦ
 وﻻ ﺑﻐﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ، وﻻ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ وﻻ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل وﻻ ﺑﺎﳋﻠﻒ وﻻ ﺑﺎﻷﻣﺎم،ﻻ ﺑﺎﻻﲢﺎد وﻻ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل و ﻻ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل
"ﺻﻤﺎت اﳊﻮادث
“Mukhâlafatuh Li al-Hawâdits; artinya bahwa Allah tidak menyerupai suatu apapun dari
segala yang baharu. Dia bukan benda yang tidak dapat terbagi-bagi (Jawhar), bukan benda
yang dapat terbagi-bagi (Jism), bukan sifat-sifat benda (‘Aradl), tidak bergerak, tidak diam,
tidak disifati dengan bentuk kecil atau bentu besar, tidak disifati dengan arah atas atau
arah bawah, tidak menetap pada tempat-tempat, tidak dififati menyatu dengan sesuatu,
tidak menempel dengan sesuatu, tidak terpsah dari sesuatu, tidak berada di arah kanan,
tidak arah kiri, tidak arah depan, tidak arah belakang, dan dari segala sifat-sifat lainnya
yang merupakan sifat-sifat benda”325.
﴾﴾ 199

﴿﴿

Salah seorang ahli hadits terkemuka di wilayah Bairut Libanon pada masanya asy-Syaikh alMuhaddits Muhammad ibn Darwisy al-Hut al-Husaini al-Bairuti asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 1276
H) dalam kumpulan risalah tulisannya menuliskan:

""اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل واﻻﲢﺎد ﺑﺸﻰء ﻣﻦ اﻟﻜﻮن
325

Manzhûmah Munjiyah al-‘Abîd, h. 16
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“Ketahuilah bahwa Allah maha suci dari menetap (al-hulûl) atau menyatu (al-ittihâd)
dengan suatu apapun dari segala makhluk-Nya”326.
﴾﴾ 200

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad ibn Darwisy al-Hut juga menuliskan:

" ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، زﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن- ﺗﻌﺎﱃ-"وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ وﺟﻮدﻩ
“Keberadaan Allah tidak terikat oleh waktu serta tidak diliputi oleh tempat, karena
sesungguhya Allah ada tanpa permulaan (Azaliy) sebelum adanya waktu dan tempat itu
sendiri”327.
﴾﴾ 201

﴿﴿

Pada bagian lain tentang Allah asy-Syaikh Ibn Darwisy al-Hut menuliskan:

"ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎر وﻻ ﻧﻮر وﻻ روح وﻻ رﻳﺢ وﻻ ﺟﺴﻢ وﻻ ﻋﺮض وﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﲟﻜﺎن وﻻ زﻣﺎن وﻻ ﻫﻴﺌﺔ وﻻ ﺣﺮﻛﺔ وﻻ
 وﻻ ﻳﻘﺎل ﻛﻴﻒ ﻫﻮ وﻻ،ﺳﻜﻮن وﻻ ﻗﻴﺎم وﻻ ﻗﻌﻮد وﻻ ﺟﻬﺔ وﻻ ﺑﻌﻠﻮ وﻻ ﺑﺴﻔﻞ وﻻ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎﱂ أو ﲢﺘﻪ
"أﻳﻦ ﻫﻮ
“Sesungguhnya Allah bukan api, bukan sinar, bukan ruh, bukan udara, bukan benda,
bukan sifat benda. Dia tidak bersifat dengan tempat, tidak bersifat dengan bentuk, tidak
bersifat dengan gerak, tidak bersifat dengan diam, tidak bersifat dengan berdiri, tidak
bersifat dengan duduk, tidak bersifat dengan arah, tidak bersifat dengan di atas, tidak
bersifat dengan di bawah, tidak dikatakan ada-Nya di atas alam atau di bawah alam,
dikatakan bagi-Nya bagaimanakah Dia? (Artinya tidak disifati dengan sifat-sifat benda),
juga tidak dikatakan bagi-Nya di manakah Dia? (Karena Dia ada tanpa tempat)” 328.

Beliau juga berkata:

﴾﴾ 202

﴿﴿

 وﻓﻮﱠض ﻋﻠﻢ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ،" ﻧـّﺰﱢﻩ اﳊ ﱠﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﻫﻢ اﳉﺴﻤﻴﺔ أو اﳌﻜﺎن أو اﳊﺪوث
"ْش ا ْﺳﺘَـﻮَى" وﻗﻮﻟﻪ "ﻳﺪ اﷲ ﻓﻮق أﻳﺪﻳﻬﻢ
ِ " اﻟﺮﱠﲪَْ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻌَﺮ: اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
“Sucikanlah Allah dari segala perkara yang secara zhahir memberikan pemahaman
seakan Dia memiliki sifat-sifat benda, atau tempat, atau kebaharuan. Serahkanlah kepada
Allah makna hakekat dari firman-firman mutasyâbihât-Nya. Seperti firman-Nya “arRasâ-il Fi Bayân ‘Aqâ-id Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah, h. 40
Ibid, h. 44
328 Ibid, h. 49
326
327
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Rahmân ‘Alâ al-’Arsy Istawâ” (QS. Thaha: 5), atau firman-Nya: “Yadullâh Fawqa Aydîhim”
(QS. Al-Fath: 10)”329.

Asy-Syaikh Muhammad ibn Darwisy al-Hut lahir di Bairut tahun 1209 H. Beliau telah
hafal al-Qur’an dengan sangat baik dari semenjak kecil. Belajar di antaranya kepada mufti
wilayah Bairut saat itu yaitu asy-Syaikh al-‘Allâmah Abdullathif Fathullah, kepada asy-Syaikh
Muhammad al-Masiri al-Iskandari, dan kepada ulama terkemuka lainnya. Beliau lalu
melakukan perjalanan ilmiah ke Damaskus dan belajar di sana di antaranya kepada ahli hadits
terkemuka daratan Syam; al-Imâm asy-Syaikh Abdurrahman al-Kazbari, yang dikenal dengan
gelar Musnid asy-Syâm, lalu kepada al-Imâm asy-Syaikh Ibn Abidin al-Hanafi, penulis kitab
Hâsyiah madzhab Hanafi yang sangat terkenal berjudul Hâsyiah Radd al-Muhtâr ‘Alâ ad-Durr
al-Mukhtâr, juga belajar kepada asy-Syaikh Abdurrahman ath-Thaibi, dan ulama besar lainnya.
Dari Damaskus Siria kemudian Syaikh al-Hut kembali ke Bairut Lebanon, lalu
mengajar di al-Jami’ al-Umari al-Kabir. Beliau sangat konsisten dalam mengajarkan akidah
Ahlussunnah Wal jama’ah dan berbagai ilmu syaria’t lainnya hingga seluruh lapisan
masyarakat, baik orang-orang awam maupun orang-orang alim sekalipun banyak mengambil
manfa’at dari ilmu-ilmu beliau. Bahkan kebanyakan para ulama Bairut di kemudian hari
adalah terlahir dari didikan tangannya, seperti asy-Syaikh Abd al-Basith al-Fakhuri yang
dikemudian hari menjadi mufti wilayah Bairut, asy-Syaikh al-Ustâdz Abu al-Qasim al-Kasti,
dan para ulama besar lainnya. Asy-Syaikh al-Hut wafat tahun 1276 H dan dimakamkan di
kemplek pemakaman al-Basyurah.
﴾﴾ 203

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Ibrahim al-Baijuri asy-Syafi’i (w 1277 H) dalam Syarh Jawharah atTauhîd menuliskan sebagai berikut:

" ﻛﻴﻔﻴﺎت اﳊﻮادث ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺟﻬﺔ وﲢﻴﺰ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﺑﻼ ﺗﻜﻴﻒ ﻟﻠﻤﺮﺋﻲ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ- إن اﷲ ﻳُﺮى-"
“Sesungguhnya Allah dilihat di akhirat kelak dengan tanpa sifat-sifat benda yang baharu
bagi yang melihat-Nya, tanpa berhadap-hadapan, tanpa arah, tanpa berada pada tempat
dan sifat-sifat benda lainnya”330.
﴾﴾ 204

Asy-Syaikh Ibrahim al-Baijuri juga berkata:

﴿﴿

" وﻣﻌﻨﺎﻩ أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﳏﻞ وﻻ إﱃ ﳐﺼﺺ،"وﳚﺐ ﰲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
329
330

Ibid, h. 106
Tuhfah al-Murîd ‘Alâ Jawharah at-Tauhîd, bait nomor 54, h. 80
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“Dan Wajib pada hak Allah sifat al-Qiyam Bin Nafs; artinya bahwa Allah tidak
membutuhkan kepada tempat, dan tidak membutuhkan kepada yang mengkhususkan
terhadap-Nya”.
﴾﴾ 205

﴿﴿

Asy-Syaikh as-Sayyid Ahmad Marzuqi al-Maliki al-Makki (w 1281 H) dalam karya Nazham-nya
yang dikenal dengan nama Manzhûmah ‘Aqîdah al-‘Awâm menuliskan sebagai berikut:

ّﱯ َﻛﻠّـﻤَﺎ
ّ َِوﺑـَ ْﻌـ َﺪ إ ْﺳﺮَا ٍء ﻋُـﺮُْو ٌج ﻟﻠ ّﺴـﻤَﺎ َﺣـ ّﱴ رَأى اﻟﻨ
َض
ْ ﲔ ﻓَـﺮ
َ ْ َْﺴ
ِ َض َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﲬَْﺴًﺎ ﺑـَ ْﻌ َﺪ ﲬ
ْ َاﳓﺼَﺎ ٍر وَاﻓْـﺘَـﺮ
ِْ ْﻒ و
ٍ َﲑ َﻛﻴ
ِْ ِﻣ ْﻦ ﻏ
“Dan setelah Isra’ kemudian Rasulullah naik (Mi’raj) ke langit, hingga Rasulullah melihat
Allah dan mendengar sifat kalam-Nya.
Rasulullah melihat Allah tanpa sifat-sifat benda dan tanpa diliputi -adanya Allah- diliputi
oleh tempat (Min Ghair Kayf Wa Inhishâr), kemudian Allah mewajibkan shalat fardlu
sebanyak lima waktu yang sebelumnya adalah lima puluh waktu”.

Dalam nazham di atas as-Sayyid Marzuqi dengan tegas menyebutkan “Min Ghayr Kayf Wa
Inhishâr”, ini memberikan pemahaman bahwa penduduk surga ketika melihat Allah tanpa
sifat-sifat benda. Artinya adanya Allah bukan dengan tempat dan bukan dengan arah.
Penduduk surga yang berada di dalam surga ketika mereka melihat Allah, namun Allah tidak
dikatakan di dalam atau di luar surga. Demikian pula dengan sifat kalam-Nya bukan seperti
sifat kalam yang ada pada makhluk. Sifat Kalam Allah yang azali bukan huruf, bukan suara,
dan bukan bahasa.
﴾﴾ 206

﴿﴿

Salah seorang sufi terkemuka yang sangat zuhud dan ahli ibadah, al-‘Ârif Billâh asy-Syaikh
Bahauddin Muhammad Mahdi ibn Ali ar-Rawwas ash-Shayyadi al-Husaini asy-Syafi’i (w 1287
H) dalam penjelasan beliau terhadap jalan akidah yang harus diyakini oleh seorang murid
yang hendak menapaki tasawuf adalah kemurnian dalam mentauhidkan Allah, beliau berkata:

 وﻫﻮ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺮء أن اﷲ واﺣﺪ، وﻟﻨﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻜﺎﰲ،" اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷوﱃ ﺻﺤﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد
 وﻻ، وﻻ ﲢﻮﻳﻪ اﻷﻗﻄﺎر، ﻻ ﳛﺪﻩ اﳌﻘﺪار، واﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء، وﻫﻮ اﻷول واﻵﺧﺮ،ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
" وﻻ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ اﻟﺴﻤﻮات،ﲢﻴﻂ ﺑﻪ اﳉﻬﺎت
“Jalan yang paling pertama adalah kebenaran akidah. Kita sebutkan perkara ini secara
ringkas namun mencukupi. Ialah bahwa seseorang hendaknya memiliki keyakinan bahwa
Allah maha esa tidak ada sekutu baginya. Dia Allah al-Awwal, yang tidak memiliki
permulaan, dan Dia Allah al-Âkhir, yang tidak berpenghabisan. Dia Allah azh-Zhâhir,
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yang segala sesuatu menunjukan akan keberadaan-Nya, dan Dia Allah al-Bâthin, yang
tidak dapat diraih oleh segala pikiran makhluk. Dia Allah tidak menyerupai segala
apapun dari makhluk-Nya, Dia tidak dibatasi oleh segala ukuran, Dia tidak diliputi oleh
segala tempat, Dia tidak terlingkupi oleh segala arah, dan Dia diangkat oleh semua
lapisan langit”331.
﴾﴾ 207

﴿﴿

As-Syaikh Umar ibn Muhammad al-Unsiy asy-Syafi’i al-Bairuti (w 1293 H) dalam kumpulan
bait-bait sya’ir karyanya (ad-Dîwân) di antaranya menuliskan:

"ﻂ ﺑﻪ ﻣﻜﺎ ُن
ُ ﻣﻜﺎ ٌن ﺷﺎ َدﻩُ ﺷﺮﻓًﺎ و ِﻋﺰّا * إﻟﻪٌ ﻻ ُﳛﻴ
“Maha mulia dan maha suci Allah dari tempat, sungguh Dia tidak diliputi oleh
tempat”332.
﴾﴾ 208

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Abdul Ghani al-Ghunaimi al-Maidani al-Hanafi ad-Damsyqi (w 1298
H) dalam karyanya Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah menuliskan sebagai berikut:

 ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﰲ، ﻓﺈن اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﻰء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻴﺴﺖ رؤﻳﺘﻪ ﻛﺮؤﻳﺔ اﻷﺟﺴﺎم،" واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ
 ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ واﺗﺼﺎل ﺷﻌﺎع وﺛﺒﻮت- أي اﳌﺨﻠﻮق- وﻳﺮى،ﻣﻜﺎن وﺟﻬﺔ ﻻ ﻳﺮى إﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن وﺟﻬﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ
"ﻣﺴﺎﻓﺔ وﻣﻦ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﺟﻬﻪ وﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ ﻓﺮؤﻳﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﺟﻬﺔ
“Sesungguhnya Allah bukan benda yang dapat terbagi-bagi (Jism). Dengan demikian Dia
akan dilihat di akhirat kelak tidak seperti dilihatnya suatu benda. Sesuatu yang dilihat itu
sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang memiliki tempat
dan arah maka ia dilihat pada tempat dan arahnya itu sendiri. Artinya, setiap makhluk
karena memiliki bentuk dan ukuran maka dilihat dengan berhadapan (al-Muqâbalah),
dengan adanya cahaya, dan dengan adanya jarak antara yang melihat dan yang dilihatnya.
Adapun Allah yang ada tanpa tempat dan tanpa arah serta bukan sebagai benda maka
Dia dilihat dengan tanpa tempat dan tanpa arah itu sendiri”333.
﴾﴾ 209

﴿﴿

Teolog terkemuka; asy-Syaikh al-Mutakallim Abdullah ibn Abdirrahman ad-Dahli al-Hanafi
(hidup tahun 1299 H) berkata:
Bawâriq al-Haqâ-iq, h. 420
Al-Mawrid al-‘Adzb, h. 276
333 Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, h. 69
331
332
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 إن ﻣﻌﲎ ﻛﻼﻣﻬﻢ إن اﳌﻮﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺘﺔ أن اﳌﻌﲎ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﲢﻮﻳﻪ ﺟﻬﺔ:"أﻗﻮل
"ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺘﺔ ﺑﻞ وﻻ ﻛﻠﻬﺎ
“Aku katakan: Sesungguhnya makna perkataan mereka (ulama teologi Ahlussunnah)
bahwa Allah maha suci dari seluruh arah yang enam (Allah ada tanpa tempat); yang
dimaksud adalah bahwa Allah tidak diliputi oleh salah satu dari seluruh arah yang enam
ini, bahkan tidak diliputi oleh segala arah”334.
﴾﴾ 210

﴿﴿

Ahli hadits dan ahli fiqih terkemuka asy-Syaikh al-‘Allâmah Abul Mahasin Muhammad alQawuqji ath-Tharabulsi al-Hanafi (w 1305 H) dalam pembukaan risalah akidah Ahlussunnah
menuliskan sebagai berikut:

"

"

“Inilah akidah tauhid yang terbebas dari keyakinan penyerupaan Allah dengan makhlukNya dan terbebas dari segala kesesatan. Akidah ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang
murid. Semoga Allah memberikan manfaat dengan ini terhadap hamba-hamba-Nya”335.
﴾﴾ 211

Kemudian asy-Syaikh al-Qawuqji menuliskan:

﴿﴿

 وﻇﺎﻫﺮ ﺑﻜﻞ ﺷﻰء ﺑﺎﺛﺎر، وﻓﻮق ﻛﻞ أﺣﺪ ﺑﻘﺪرﺗﻪ، -ﻻ ﺑﺬاﺗﻪ- ﻣﻊ ﻛﻞ أﺣﺪ ﺑﻌﻠﻤﻪ: أﻳﻦ اﷲ؟ ﻓﻘﻞ:"ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻟﻚ
 ﻟﻪ ﳝﲔ وﻻ: ﻓﻼ ﻳﻘﺎل. ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳉﻬﺔ واﳉﺴﻤﻴﺔ،- أي ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ- وﺑﺎﻃﻦ ﲝﻘﻴﻘﺔ ذاﺗﻪ،ﺻﻔﺎﺗﻪ
 وﻻ داﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻻ ﺧﺎرج، وﻻ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ وﻻ ﻋﻦ ﴰﺎﻟﻪ، وﻻ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش وﻻ ﲢﺘﻪ،ﴰﺎل وﻻ ﺧﻠﻒ وﻻ أﻣﺎم
 ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻞ- ﻻ أﻋﺮف اﷲ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻫﻮ أم ﰲ اﻷرض ﻛﻔﺮ: وﻣﻦ ﻗﺎل. ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﻪ إﻻ ﻫﻮ: وﻻ ﻳﻘﺎل،ﻋﻨﻪ
 ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺟﻬﺔ أو ﻫﻮ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻟﻜﺎن: ﻣﺎ دﻟﻴﻠﻚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﻞ: ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻟﻚ.أﺣﺪﳘﺎ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ
" واﳊﺪوث ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺎل، وﻛﻞ ﻣﺘﺤﻴﺰ ﺣﺎدث،ﻣﺘﺤﻴﺰا
“Jika seseorang berkata kepadamu: Di manakah Allah? Maka jawablah: Dia Allah
bersama setiap orang, dalam pengertian bahwa Dia mengetahui segala apapun yang
dilakukan oleh setiap manusia, bukan dalam pengertian bahwa Dzat-Nya bersama setiap
hamba. Dia Allah di atas segala sesuatu, dalam pengertian bahwa Allah menguasai atas
segala apapun dari makhluk-makhluk-Nya. Dia Allah azh-Zhâhir, artinya bahwa segala
sesuatu menunjukan akan bukti-bukti kekuasaan-Nya. Dia Allah al-Bâthin, artinya bahwa
Allah tidak bisa dibayangkan dalam akal pikiran manusia. Dia Allah maha suci dari arah
334
335

Raudl al-Majal Fi ar-Radd ‘Ala Ahl adl-Dlalal, h. 7
al-I’timâd Fî al-I’tiqâd, h. 2
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dan dari segala sifat-sifat benda. Tidak dikatakan bagi-Nya di arah samping kanan, atau
arah samping kiri. Tidak dikatakan bagi-Nya di arah belakang atau di arah depan. Tidak
dikatakan bagi-Nya di atas arsy atau di bawah arsy. Tidak dikatakan bagi-Nya di samping
kanan arsy atau di samping kiri arsy. Tidak dikatakan bagi-Nya di dalam alam atau di luar
alam. Juga tidak dikatakan tentang-Nya: “Tidak ada yang mengetahui tempat-Nya kecuali
Dia sendiri”. Dan barangsiapa berkata: Saya tidak tahu apakah Allah berada di langit atau
berada di bumi, maka orang ini telah menjadi kafir (karena telah menjadikan tempat
bagi-Nya pada salah satu dari dua makhluk-Nya tersebut).
Kemudian jika orang tersebut berkata: Apa dalil atas itu semua? Maka jawablah:
Karena jika Allah memiliki arah, atau jika Dia berada pada arah maka berarti Dia
bertempat, dan jika Allah bertempat maka berarti Dia baharu, dan kebaharuan atas-Nya
adalah sesuatu yang mustahil”336.
﴾﴾ 212

﴿﴿

Dalam kitab karya beliau yang lainnya, berjudul Safînah an-Najât Fî Ma’rifatillâh Wa Ahkâm
ash-Shalât, asy-Syaikh al-Qawuqji menuliskan sebagai berikut:

 او ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻷﻋﺮاض،" وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻮادث ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ذاﺗﻪ ﻛﺎﻟﺬوات ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻘﺪارا ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ
 أو ﻳﻜﻮن ﺟﻬﺔًﻛﺎﻷﻋﻠﻰ، أو ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻟﻔﻮق واﻟﺘﺤﺖ واﻟﻴﻤﲔ واﻟﺸﻤﺎل واﳋﻠﻒ واﻷﻣﺎم،ﻛﺎﻟﺒﻴﺎض
" أو ﳛ ّﻞ ﲟﻜﺎن أو ﻳـُ َﻘﻴّﺪ ﺑﺰﻣﺎن،واﻷﺳﻔﻞ
“Sesungguhnya Allah mustahil menyerupai segala yang baharu dari makhluk-makhlukNya. Mustahil Dzat-Nya menyerupai segala dzat-dzat makhluk. Mustahil Dzat-Nya
memiliki ukuran yang berada pada suatu tempat. Mustahil Allah bersifat dengan sifatsifat benda, seperti warna putih, atau berada pada suatu arah, seperti atas, bawah,
samping kanan, samping kiri, belakang, dan depan. Mustahil Allah berada pada suatu
tempat, sebagaimana mustahil adanya Allah terikat oleh waktu”337.

Faedah Penting: Makna Dzat Allah
Ketika kita katakan “dzat makhluk” maka yang dimaksud adalah tubuhnya atau raganya.
Seperti bila kita katakan “dzat manusia”, maka yang dimaksud adalah tubuh atau raga
manusia tersebut. Berbeda dengan bila ketika kita katakan “Dzat Allah”, maka yang
dimaksud bukan benda atau tubuh, karena Allah bukan benda. Tapi yang dimaksud dengan
“Dzat Allah” adalah hakekat Allah.
﴾﴾ 213
336
337

﴿﴿

Ibid, h. 5
Safînah an-Najât Fî Ma’rifatillâh Wa Ahkâm ash-Shalât, h. 7
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Salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang sangat mashur di dunia Islam, asy-Syaikh al‘Allâmah al-Faqîh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi’i (w 1314 H) telah
menuliskan berbagai karya dalam penjelasan akidah Ahlussunnah. Dalam banyak karyanya
beliau menjelaskan bahwa Allah tidak menyerupai makhluk-Nya, dan bahwa Dia ada tanpa
tempat dan tanpa arah, di antaranya dalam kitab berjudul ats-Tsimâr al-Yâni’ah dalam
penjelasan sifat yang mustahil atas Allah; yaitu al-Mumâtsalah Li al-Hawâdits, beliau
menuliskan sebagai berikut:

 أو ﻳﻜﻮن ﻟﻪ،" أو ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﺮم ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ أو ﴰﺎﻟﻪ أو ﻓﻮﻗﻪ أو ﲢﺘﻪ أو أﻣﺎﻣﻪ أو ﺧﻠﻔﻪ
 أو ﻳﺘﻘﻴﺪ ﲟﻜﺎن ﺑﺄن ﳛﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺄن،ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻬﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﳝﲔ أو ﴰﺎل أو ﻓﻮق أو ﲢﺖ أو ﺧﻠﻒ أو أﻣﺎم
"ﻳﻜﻮن ﻓﻮق اﻟﻌﺮش
“Contohnya, mustahil adanya Allah pada suatu arah dari suatu benda, seperti berada di
samping kanan benda tersebut, atau di samping kirinya, atau di atasnya, atau di
bawahnya, atau di depannya, dan atau di belakangnya. Demikian pula mustahil Allah
berada pada arah, seperti arah kanan, arah kiri, arah atas, arah bawah, arah belakang, atau
arah depan. Demikian pula mustahil Allah terliputi oleh tempat, atau menyatu di dalam
tempat tersebut, seperti keyakinan adanya Allah bertempat di atas arsy” 338.
﴾﴾ 214

﴿﴿

Dalam kitab karya beliau yang lainnya berjudul Nûr azh-Zhalâm, asy-Syaikh Nawawi al-Jawi
menuliskan:

 وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻜﺎن أﺻﻼً ﻓﻠﻴﺲ،" وﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﳊﻮادث ﻻ ﺗﺼﺪق أن ﰲ اﷲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ
"داﺧﻼّ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻨﻬﺎ
“Segala sesuatu yang terlintas di dalam benakmu dari segala sifat-sifar benda maka
jangan sekali-kali engkau berkeyakinan bahwa Allah bersifat walaupun dalam satu segi
dari sifat-sifat tersebut. Allah sama sekali tidak bertempat, maka Dia bukan berada di
dalam alam dunia ini, juga buka berada di luarnya”339.
﴾﴾ 215

﴿﴿

Dalam kitab karya beliau lainnya berjudul Kâsyifah as-Sajâ Syarh Safînah an-Najâ, asy-Syaikh
Nawawi menuliskan sebagai berikut:

338
339

ats-Tsimâr al-Yâni’ah Fî ar-Riyâdl al-Badî’ah, h. 5
Nûr azh-Zhalâm Syarh ‘Aqîdah al-‘Awâm, h. 37
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 ﻓﺈن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻗﺎﺋﻞ أﻳﻦ اﷲ؟ ﻓﺠﻮاﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻜﺎن،ﻣﻦ ﺗﺮك أرﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻤﻞ إﳝﺎﻧﻪ أﻳﻦ ووﻛﻴﻒ وﻣﱴ وﻛﻢ
 وإن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻣﱴ اﷲ؟ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ أول ﺑﻼ، وإن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻛﻴﻒ اﷲ؟ ﻓﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻴﺊ،وﻻ ﳝﺮ ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎن
 وإن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﻛﻢ اﷲ؟ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ واﺣﺪ ﻻ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ،اﺑﺘﺪاء وءاﺧﺮ ﺑﻼ اﻧﺘﻬﺎء
“Faedah: Barangsiapa meninggalkan empat kalimat ini (artinya tidak mempertanyakan
kalimat tersebut kepada Allah) maka sempurnalah keimanannya, yaitu; di mana,
bagaimana, kapan, dan berapa. Jika seseorang berkata kepada anda: Di mana Allah?
Maka jawablah: Dia ada tanpa tempat dan tidak terikat oleh waktu. Jika ia berkata:
Bagaimana Allah? Maka jawablah: Dia tidak menyerupai suatu apapun dari makhlukNya. Jika ia berkata: Kapan Allah ada? Maka jawablah: Dia Allah al-Awwal; ada tanpa
permulaan dan Dia al-Âkhir; ada tanpa penghabisan. Jika ia berkata: Berapa Allah? Maka
jawablah: Dia Allah maha esa tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia maha esa bukan dari segi
hitungan yang berarti sedikit. -Tetapi dari segi bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya dan
tidak ada yang menyerupai-Nya”340.
﴾﴾ 216

﴿﴿

Dalam kitab tafsir karyanya berjudul at-Tafsîr al-Munîr Li Ma’âlim at-Tanzîl, Syaikh Nawawi alBantani dalam menafsirkan QS. Al-A’raf: 54 pada firman Allah “Tsumma Istawâ ‘Ala al-‘Arsy”
menuliskan sebagai berikut:

"...َﺎﱃ ُﻣﻨَـﱠﺰﻫًﺎ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤﻜَﺎ ِن وَاﳉِْ َﻬ ِﺔ
َ ﺐ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ أَ ْن ﻧـَ ْﻘﻄَ َﻊ ﺑِﻜ َْﻮﻧِِﻪ ﺗَـﻌ
ُ َاﺟ
ِ "وَاﻟْﻮ
“Wajib bagi kita menetapkan keyakinan bahwa Allah maha suci dari tempat dan arah” 341.

(( Faedah Penting ))
Nama lengkap tokoh kita ini adalah Muhammad Nawawi ibn Umar ibn Arbi al-Bantani
al-Jawi. Lahir tahun 1230 H-1813 M di Tanara Serang Banten342. Di kalangan keluarganya
beliau di kenal dengan nama Abu Abd al-Mu’thi. Ayahnya, KH. Umar ibn Arbi, adalah salah
seorang ulama terkemuka di daerah Tanara. Dari garis nasab, asy-Syaikh Nawawi adalah
keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung
Jati, Cirebon. Dengan demikian dari garis keturunan ayah, asy-Syaikh Nawawi berasal dari
keturunan Rasulullah. Sedangkan ibunya bernama Zubaidah, berasal dari garis keturunan
Muhammad Singaraja. Asy-Syaikh Nawawi merupakan anak pertama dari tujuh orang

Kâsyifah as-Sajâ Bi Syarh Safînah an-Najâ, h. 9
at-Tafsîr al-Munîr, j. 1, h. 282
342 al-Bantani nisbat kepada Banten, al-Jâwi nisbat kepada Jawa. Tidak ada data lengkap dan akurat perihal
tanggal dan bulan kelahirannya. Dalam penulisan nama ada perbedaaan antara asy-Syaikh Nawawi dengan al-Imâm anNawawi. Yang pertama dikenal dengan al-Jawi atau al-Bantani biasanya ditulis tanpa Al Ta’rîf, wafat tahun 1315 H.
Sementara yang kedua ditulis dengan Al Ta’rîf, dinisbatkan kepada Nawa, nama tempat kelahirannya di Mesir, wafat 676
H, adalah seorang ahli Fiqh sekaligus ahli hadits terkemuka, penulis Syarh Shahîh Muslim.
340
341
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bersaudara. Enam orang saudaranya adalah Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sa’id, Abdullah,
Tsaqilah dan Sariyah343.
Saat asy-Syaikh Nawawi lahir, kesultanan Banten sedang berada di ambang keruntuhan.
Raja yang memerintah saat itu Sultan Rafi’uddin (1813 M), diturunkan secara paksa oleh
Gubernur Rafles untuk diserahkan kepada Sultan Mahmud Syafi’uddin, dengan alasan tidak
dapat mengamankan negara. Pada tahun peralihan kesultanan tersebut (1816 H) di Banten
sudah terdapat Bupati yang di angkat oleh Pemerintah Belanda. Bupati pertama bernama
Aria Adisenta. Namun, setahun kemudian diadakan pula jabatan Residen yang dijabat oleh
orang belanda sendiri. Akibatnya, pada tahun 1832 M, istana Banten dipindahkan ke Serang
oleh Pemerintah Belanda. Inilah akhir kesultanan Banten yang didirikan oleh Sunan Gunung
Jati pada tahun 1527 M. Kondisi sosial politik semacam inilah yang melingkupi kehidupan
asy-Syaikh Nawawi.
Asy-Syaikh Nawawi tumbuh dalam lingkungan agamis. Sejak umur lima tahun, Ayahnya
yang seorang tokoh ulama Tanara, langsung memberikan pelajaran-pelajaran agama dasar
kepada beliau. Di samping kecerdasan yang dimiliki, asy-Syaikh Nawawi sejak kecil, juga
dikenal sebagai sosok yang tekun dan rajin. Beliau juga dikenal sebagai orang yang tawadlu,
zuhud, bertaqwa kepada Allah, di samping keberanian dan ketegasannya.
Pada masa remaja, asy-Syaikh Nawawi bersama saudaranya; Tamim dan Ahmad, pernah
berguru kepada KH Sahal, salah seorang ulama Banten sangat terkenal saat itu, kemudian
belajar pula kepada Raden Yusuf Purwakarta Jawa Barat. Ketika menginjak umur 13 tahun,
asy-Syaikh Nawawi bersaudara ditinggal wafat ayahnya. Namun demikian, walau usia AsySyaikh Nawawi terbilang muda, pucuk pimpinan pondok pesantren sepeninggalan ayahnya
digantikan olehnya. Selang dua tahun kemudian, ketika usianya menginjak 15 tahun, tepatnya
tahun 1828 M, asy-Syaikh Nawawi menunaikan ibadah haji, sekaligus untuk tujuan menuntut
ilmu di Mekah344.
Tiga tahun menuntut ilmu di Mekah, asy-Syaikh Nawawi kemudian pulang ke Indonesia.
Namun, tujuan mengembangkan ilmu di kampung halaman tidak semulus perkiraannya.
Setiap gerak gerik umat Islam di Indonesia saat itu dibatasi secara ketat oleh kolonial
Belanda. Keadaan yang tidak kondusif ini memaksa asy-Syaikh Nawawi untuk kembali ke
Mekah. Akhirnya pada tahun 1855 H, beliau kembali ke Mekah, di sana beliau kembali
belajar sekaligus mengobarkan semangat juang melawan kolonial Belanda.
Di Mekah, di satu tempat yang dikenal dengan “Kampung Jawa” asy-Syaikh Nawawi
belajar kepada beberapa ulama besar yang berasal dari Indonesia, di antaranya; asy-Syaikh
Khatib Sambas (dari Kalimantan Barat) dan asy-Syaikh Abdul Ghani (berasal dari Bima
NTB). Tentunya beliau juga belajar kepada para ulama besar Mekah di masanya, seperti; asyBiografi lengkap lihat Thabaqat asy-Syafi’iyyah; Ulama Syafi’i Dan Kitab-Kitabnya Dari Abad Ke Abad, KH.
Sirajuddin Abbas, h. 144-150. Lihat pula Intelektualisme Pesantren; Potret Tokoh Dan Cakrawala Pemikiran Di Era
Perkembangan Pesantren, Seri II, Jakarta; Diva Pustaka.
344 Sirajuddin Abbas dalam Thabaqat asy-Syafi’iyyah menulis bahwa semenjak muda asy-Syaikh Nawawi sudah
menetap di Mesir. Belajar berbagai disiplin ilmu agama di sana, barulah kemudian ke Mekah. Dan karenanya banyak
karya-karya beliau yang dicetak di Mesir. h. 444
343
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Syaikh as-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (Mufti Madzhab syafi’i di Mekah), asy-Syaikh Ahmad
Dimyathi, asy-Syaikh Abd al-Hamid ad-Daghestani, asy-Syaikh Nahrawi dan lainnya.
Pada gilirannya, hasil tempaan ilmiah “Kampung Jawa” tampil ke permukaan, di antara
yang populer saat itu asy-Syaikh Nawawi al-Jawi dan asy-Syaikh Ahmad Khathib alMinangkabawi. Setelah kurang lebih 30 tahun, asy-Syaikh Nawawi tampil menjadi salah
seorang ulama terkemuka di Mekah. Kedalaman ilmu beliau menjadikannya sebagai guru
besar di Masjid al-Haram. Bahkan beliau memiliki tiga gelar kehormatan prestisius; “Sayyid
‘Ulamâ’ al-Hijâz” yang dianugerahkan olah para ulama Mesir, “Ahad Fuqahâ’ Wa Hukamâ’ alMuta-akhirîn” dan “Imâm ‘Ulamâ’ al-Haramayn”. Layaknya seorang syaikh dan ulama besar, asySyaikh Nawawi sangat menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Seperti Tauhid, Fiqih, Tafsir,
Tasawwuf (akhlak), Tarikh (sejarah), Tata Bahasa dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari karyakarya yang dihasilkan beliau yang mencakup berbagai disiplin ilmu tersebut.
Dari deskripsi tentang perjalanan ilmiah asy-Syaikh Nawawi di atas dapat kita simpulkan
bahwa beliau laksana lautan ilmu. Tidak mengherankan kemudian banyak ulama besar yang
lahir dari tangan beliau, baik para ulama nusantara maupun luar Indonesia. Di antara ulama
Indonesia yang kemudian menjadi tokoh-tokoh ulama besar, bahkan menjadi para pejuang
bagi kemerdekaan Indonesia adalah; asy-Syaikh al-Akbar, pencetus organisasi gerakan sosial
Nahdlatul Ulama345; KH Hasyim Asy’ari Tebuireng Jawa Timur, Syaikh Kholil Bangkalan
Madura, KH. Abd asy-Syakur Senori Tuban Jawa Timur, KH Asy’ari Bawean Jawa Timur
yang kemudian dinikahkan dengan puterinya sendiri yang bernama Maryam, KH Najihun
Gunung Mauk Tangerang yang dinikahkan dengan cucunya; Salmah binti Ruqayyah, KH
Asnawi Caringin Banten, KH Ilyas Kragilan Banten, KH Abd al Gaffar Tirtayasa Banten,
dan KH Tubagus Ahmad Bakri Sempur Purwakarta Jawa Barat. Di antara muridnya yang
berasal dari Malaysia adalah KH. Dawud, Perak.
Tentang jumlah karya-karya asy-Syaikh Nawawi terdapat perbedaan pendapat. Satu
pendapat menyatakan berjumlah 99 buah karya, pendapat lainnya menyebutkan 115 buah
karya. Terlepas pendapat mana yang lebih kuat, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa asySyaikh Nawawi adalah seorang ulama besar yang sangat produktif dengan menghasilkan
banyak karya.
Karya-karya beliau dapat kita klasifikasi dalam masing-masing disiplin ilmu. Di antaranya
sebagai berikut; dalam bidang akidah, dan akhlak di antaranya; Kâsyifah as-Sajâ Syarh Safînat
an-Najâ ditulis pada tahun 1292 H, Bahjah al-Wasâ-il ditulis pada tahun 1292 H, Fath al-Majîd
Syarh ad-Durr al-Farîd Fî at-Tauhîd ditulis pada tahun 1298 H, Tîjân ad-Durariy ditulis pada
tahun 1301 H, Qâmi’ at-Thughyân Syarh Manzhûmat Syu’ab al-Îmân, Nûr az-Zhalâm Syarh
Nahdlatul Ulama adalah wadah yang tujuan utama dicetuskannya untuk mempertahankan ajaran ulama
Salaf terdahulu; yang dalam hal ini ajaran Asy’ariyyah dalam akidah dan Syafi’iyyah dalam fiqih. Penyebab utama atau
cikal bakal dari timbulnya gerakan NU adalah dimulai dari dibentuknya “Komite Hijaz” sebagai kontra produktif
terhadap gerakan “Wahhabiyyah” di Hijaz (Mekah dan Madinah). Gerakan ekstrim Wahhabiyyah sampai kepada batasan
yang tidak dapat ditolerir; di antaranya usaha mereka dalam menghancurkan peninggalan-peninggalan sejarah umat Islam,
termasuk keinginan mereka menghancurkan al-Qubbah al-Khadlrâ yang berada di atas makam Rasulullah, dan bahkan
mereka hendak menghancurkan makam Rasulullah sendiri, inilah yang menyulut terbentuknya Komite Hijaz di atas.
345
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Manzhûmat ‘Aqîdat al-‘Awâm, Nashâ-ih al-‘Ibâd Syarh al-Munabbihât ‘Alâ al-Isti’dâd Li Yaum alMa’âd, Salâlim al-Fudlalâ’ Syarh Manzhûmat Hidâyah al-Adzkiyâ’, dan lain-lain.
Dalam bidang fiqih di antaranya; Fath al-Mujîb ditulis pada tahun 1276 H, Mirqâh Shu’ûd
at-Tashdîq Syarh Sullam at-Taufîq, Nihâyah az-Zayn ditulis tahun 1297 H, ‘Uqûd al-Lujjayn Fî
Bayan Huqûq az-Zawjayn ditulis pada tahun 1297 H, at-Tausyîh ‘Alâ Ibn Qâsim, dan lainnya.
Dalam bidang Ilmu Bahasa dan Kesusasteraan di antaranya; Lubâb al-Bayân, Fath al-Gâfir,
al-Khatiyyah Syarh al-Kawkab al-Jaliyyah, al-Fushûsh al-Yaqûtiyyah Syarh ar-Rawdlah al-Bahiyyah Fî
al-Abwâb at-Tashrîfiyyah, dan lain-lain Dalam bidang Sejarah di antaranya; Targhîb al-Mustaqîm
tentang maulid Nabi, al-Ibrîz ad-Dânî tentang sejarah hidup Rasulullah, Fath as-Shamad
tentang maulid Nabi, dan lain-lain.
﴾﴾ 217

﴿﴿

Salah seorang teolog terkemuka, asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdirrahman as-Sakandari (1317
H) dalam karyanya berjudul ad-Dalîl ash-Shâdiq ‘Alâ Wujûd al-Khâliq menuliskan sebagai
berikut:

" وﻛﺬا ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن أو زﻣﺎن ﻷن اﳊﻠﻮل ﰲ اﳌﻜﺎن ﻣﻦ ﻟﻮازم اﳉﺮم واﳊﻠﻮل ﰲ اﻟﺰﻣﺎن
"ﻣﻦ ﻟﻮازم اﳉﺮم واﻟﻌﺮض
“Demikian pula mustahil atas Allah bahwa ada-Nya pada tempat atau dengan waktu,
karena berada pada tempat adalah di antara tanda-tanda benda, demikian pula ada
dengan waktu adalah di antara tanda-tanda benda dan sifat-sifat benda itu sendiri”346.
﴾﴾ 218

﴿﴿

Mufti wilayah Bairut Libanon pada masanya, asy-Syaikh al-‘Allâmah Abdul Basith al-Fakhuri
asy-Syafi’i (w 1323 H) dalam karyanya berjudul al-Kifâyah Li Dzawî al-‘Inâyah menuliskan
sebagai berikut:

 وﻻ، وﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت، وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺮض ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳉﺮم، ﻓﻼ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ،" ﻟﻴﺲ ﲜِﺮم ﻳﺄﺧﺬ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ
" وﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺒﺎﻟﻚ ﻓﺎﷲ ﲞﻼف ذﻟﻚ،ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻜ َِﱪ وﻻ ﺑﺎﻟﺼﻐﺮ
“Sesungguhnya Allah bukan benda yang mengambil ukuran termpat tertentu dari ruang
kosong, maka Dia ada tanpa tempat. Dia juga bukan sifat-sifat benda (‘Aradl) yang tetap
dengan benda (seperti gerak, diam, turun, naik, warna dan lainnya), maka Dia tidak
berada pada arah dari seluruh arah, tidak disifati dengan besar (dalam pengertian bentuk)
atau kecil, dan segala sesuatu yang terlintas dalam benakmu tentang Allah maka
sesungguhnya Allah tidak seperti demikian itu”347.
346
347

ad-Dalîl ash-Shâdiq, j. 1, h. 94
Al-Kifayah Li Dzawil ‘Inayah, h. 13
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﴾﴾ 219

﴿﴿

Dalam karya yang lain berjudul al-Majâlis as-Saniyyah, asy-Syaikh al-Fakhuri dalam pembukaan
kitab ini menuliskan:

" ﻋﻦ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن- أي اﷲ-"ﺗﻨـﺰﻩ
348

“Sesungguhnya Allah maha suci dari tampat dan waktu” .

Hal ini menunjukan bahwa konsentrsi beliau dalam kegiatan ilmiahnya adalah mengajarkan
Ilmu Tauhid kepada semua lapisan masyarakat. Inilah amanat dakwah yang telah turuntemurun antara generasi dari masa Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian masa tabi’in,
dan hingga masa kita sekarang ini.
﴾﴾ 220

﴿﴿

Pada halaman lain dalam kitab yang sama, asy-Syaikh al-Fakhuri menuslikan bait-bait syair
berikut:

ُأ ْن َْﳛﺘَ ِﻮ ْي ﲟَِﻜَﺎ ٍن ُﻫ َﻮ ﺧَﺎﻟُِﻘﻪ
ﺼ َﻤ ِﺪ
ّ َاﺣ ِﺪ اﻟ
ِ ﻻَ ﻳـَْﻨﺒَﻐِ ْﻲ ﻟﻺﻟ ِﻪ اْﻟﻮ
َُاﺟ ُﺪﻩ
ِ ْش و
ِ َب اﻟﻌَﺮ
ّ َﻚ َوﻻَ ﲰََﺎءٌ َور
ٌ ْش َوﻻَ َﻣﻠ
َ َﰊ َوﻻَ ﻋَﺮ
ﺑَ ْﻞ ﻛَﺎ َن رﱢ
َُﳛ ِﻮﻳِْﻪ ُﺳﺮَا ِدﻗُﻪ
ََْإﱃ اﻟْ َﻤﻜَﺎ ِن و

َوُﻛ ﱡﻞ َﻣ ْﻦ ِﰲ َﻣﻜَﺎ ٍن ﻓَـ ْﻬ َﻮ ُﻣ ْﻔﺘَ ِﻘٌﺮ

“Tidak boleh bagi Tuhan yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan yang tidak membutuhkan
kepada suatu apapun bahwa Ia berada pada tempat, karena Dia sendiri yang
menciptakan tempat tersebut.
Tetapi yang benar ialah bahwa Allah ada tanpa permulaan sebelum segala sesuatu ada,
tidak ada arsy bersama-Nya, tidak ada Malaikat, dan tidak ada langit. Dan sesungguhnya
Allah Pemiliki arsy Dialah yang menciptakan arsy itu sendiri.
Segala sesuatu yang berada pada tempat maka berarti dia membutuhkan kepada tempat
itu sendiri, dan sesuatu tersebut pasti terliputi oleh sekeliling tempat tersebut” 349.

Beliau juga menuliskan sebagai berikut:

348
349

﴾﴾ 221

﴿﴿

al-Majâlis as-Saniyyah, h. 2
Ibid, h. 119
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 وﻻ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻻ أﻣﺎم وﻻ وراء وﻻ،ﻣﺜﺎل وﻻ ﺣﺪ وﻻ ﻧﺪ وﻻ ﺿﺪ
ٍ  ﺑﻼ ﻛﻴﻒ وﻻ ﺷﺒ ٍﻪ وﻻ-"إن اﷲ ﻳُﺮى ﰲ اﻵﺧﺮة
" وﻻ ﻃﻮﻳﻞ وﻻ ﻗﺼﲑ وﻻ ﻛﺒﲑ وﻻ ﺻﻐﲑ وﻻ ﻋﺮﻳﺾ، وﻻ ﳏﺴﻮس وﻻ ﻣﻠﻤﻮس،ﳝﲔ وﻻ ﴰﺎل
“Sesungguhnya Allah dilihat di akhirat dengan tanpa sifat benda (Bilâ Kayf), tanpa ada
keserupaan (Bilâ Syabah), tanpa ada kesamaan dengan-Nya (Bilâ Mitsâl), tanpa ada
batasan dan tanpa bentuk, tanpa da sekutu dan tanpa ada yang menentang-Nya, bukan
dengan berhadap-hadapan, bukan berada di arah depan, bukan berada di arah belakanga,
bukan di samping kanan, bukan di samping kiri, tidak dengan dirasakan, tidak dengan di
raba, bukan bentuk yang panjang, bukan bentuk yang pendek, bukan bentuk yang besar,
bukan bentuk yang kecil, juga bukan bentuk yang lebar”350.

Tulisan asy-Syaikh al-Fakhuri ini mengandung bantahan terhadap mereka yang mengaku
dirinya ahli ilmu di hadapan banyak orang, mempertontontonkan diri dihadapan mereka
sebagai orang saleh dan bertakwa yang berpegang teguh dengan al-Qur’an dan Sunnah;
sementara apa yang mereka ajarkan kepada manusia adalah kesesatan-kesesatan belaka.
Mereka mengajarkan kepada manusia bahwa Allah tidak boleh disucikan dari anggotaanggota badan, tidak boleh disucikan dari tempat atau sifat-sifat benda lainnya. Mereka
mengatakan bahwa memahami sifat Allah seperti demikian itu adalah metode yang salah
yang telah menyalahi al-Qur’an, Sunnah, dan ulama Salaf. Na’ûdzu Billâh. Di antara mereka
adalah seorang berkebangsaan Lebanon bernama Hasan Qathurji351. Ia telah menyimpang
jauh dari jalan selamat; jalan Ahlussunnah Wal Jama’ah, ia sangat berani mengeluarkan fatwa
yang tanpa didasarkan kepada ilmu agama, banyak membela faham ekstrim Sayyid Quthb;
yang dalam karyanya berjudul “Fi Zhilal al-Qur’an” telah mengkafirkan seluruh umat Islam;
baik para pemerintah maupun rakyat-rakyatnya, bahkan Qathurji ini juga telah mencaci-maki
Universitas al-Azhar asy-Syarif Mesir dengan katanya: “Engkau, wahai al-Azhar, telah banyak
menghilangkan urusan agama dan telah banyak merusak urusan dunia”, sebagaimana
pernyataannya ini ia tulis dalam terbitan yang disebarluaskan para pengikut Sayyid Quthb di
wilayah Lebanon dengan menamakan kelompok mereka sebagai “al-Jama’ah al-Islamiyyah”.
﴾﴾ 222

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Husain ibn Muhammad al-Jisr ath-Tharabulsi (w 1328 H), --Lahir dan
belajar di Tripoli Lebanon, rihlah ke Mesir dan masuk al-Azhar, kemudian kembali ke Tripoli
dan wafat di sana-- dalam salah satu tulisannya berjudul al-Hushûn al-Hamîdiyyah Li alMuhâfazhah ‘Alâ al-‘Aqâ-id al-Islâmiyyah, --kitab yang cukup mashur di Indonesia dan banyak
diajarkan dibanyak pondok pesantren-- menuliskan sebagai berikut:

Ibid.
Ia banyak menyalahkan faham Ahlussunnah, sebagaimana ia suarakannya sendiri seperti dalam
pelajarannya pada tanggal 29/3/1997 (Rekaman ada pada kami).
350
351
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 ﻷن اﻻﺣﺘﻴﺎج إﱃ اﳌﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاص اﳉﻮاﻫﺮ، ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ،" إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﺟﻮﻫﺮا وﻻ ﺟﺴﻤﺎ
" وﺛﺒﺖ ﻫﻨﺎك أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﻋﺮﺿﺎ ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ ﳏﻞ ﳛﻞ ﻓﻴﻪ،واﻷﺟﺴﺎم
“Sesungguhnya Allah bukan benda kecil yang tidak dapat terbagi-bagi (Jawhar), juga
bukan benda besar yang dapat terbagi-bagi (Jism). Dengan demikian Dia tidak
membutuhkan kepada tempat untuk berada padanya. Karena butuh kepada tempat
adalah di antara sifat-sifat jawhar dan sifat-sifat jism. Dan karena Allah bukan benda maka
dengan demikian Dia tidak disifati dengan sifa-sifat benda (‘Aradl)352.
﴾﴾ 223

﴿﴿

Asy-Syaikh Abdul Qadir al-Adhami ath-Tharabulsi (w 1328 H) berkata:

"ﻳﻐﲑﻩ زﻣﺎن
ّ  وﻻ،"وﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻜﺎن وﳏﻞ
“Dan Dia (Allah) tidak membutuhkan kepada tempat dan ruang, dan Dia tidak dirubah
oleh zaman”353.
﴾﴾ 224

﴿﴿

Asy-Syaikh Rajab ibn Muhammad Jamaluddin al-Bairuti asy-Syafi’i yang digelar dengan
sebutan “Syaikh Bairut” (w 1328 H) menuliskan sebagai berikut:

 وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺮض ﻳﻘﻮم، "ﻓﻠﻴﺲ ﲜﺮم ﻳﺄ ُﺧ ُﺬ ﻗ ْﺪرًا ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ ﻓﻼ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ: ﰒ ﻗﺎل،""إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﳑﺎﺛﻼً ﻟﻠﺤﻮادث
"ﺑﺎﳉﺮم ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺼﻮرة وﻻ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ وﻻ ﺑﺎﻟﻠﻮن
“Sesungguhnya Allah tidak menyerupai suatu apapun dari segala yang baharu
(makhluk)”. Kemudian berkata: “Dia Allah bukan benda yang mengambil bagian dari
ruang, karena itu Dia ada tanpa tempat, dan juga Dia Allah bukan sifat benda (‘aradl)
yang tetap dengan benda itu sendiri; dengan demikian maka Allah tidak boleh disifati
dengan gambaran, bentuk, dan warna (dan sifat-sifat benda lainnya)”354.

Asy-Syaikh Rajab juga berkata:

﴾﴾ 225

﴿﴿

"ﻣﻮﺟﺪ ﻳﻮﺟﺪﻩ
ِ  وﻻ إﱃ ﳐﺼﺺ أي،"إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﳏﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ

al-Hushûn al-Hamîdiyyah, h. 18
Wasilah an-Najat Wa al-Is’ad Fi Ma’rifah Ma Yajib Min at-Tawhid Wa al-I’tiqad, h. 4
354 Kitab al-Ajwibah al-Jaliyyah Fi al-‘Aqa-id ad-Diniyyah, h. 4, cet. Al-Adabiyyah, t. 1308 Bairut. Kitab ini pernah
menjadi buku ajar (kurikulum) di beberapa sekolah Islam di wilayah Bairut di masa Khilafah ‘Utsmaniyyah Tukri.
352
353
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“Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kepada ruang untuk bertempat padanya, dan
Dia tidak membutuhkan kepada yang mengkhususkan; artinya Dia tidak membutuhkan
kepada yang menjadikan-Nya”355.
﴾﴾ 226

﴿﴿

Asy-Syaikh Ismail Haqqi ar-Rumi al-Hanafi (w 1330 H) berkata:

ﺺ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻟِﻴُﻌﻠِ َﻢ أن اﻷﺻﻨﺎم اﻟﱵ ﰲ اﻷرض ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺂﳍﺔ ﻻ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت ﻷن
" وﺧ ﱠ
"ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻷﺟﺴﺎم
“Secara khusus langit disebut (dengan disandarkan kepada Allah); adalah untuk
dipahami bahwa segala berhala yang ada di bumi bukan-lah sebagai Tuhan, itu bukan
untuk menetapkan bahwa Allah berada di suatu arah dari beberapa arah, oleh karena hal
itu adalah sifat benda”356.
﴾﴾ 227

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Salim al-Bisyri al-Mishri (w 1335 H) Syaikh al-Azhar pada masanya
menuliskan sebagai berikut:

 أن ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﲨﻊ اﻟﺴﻨﻴﻮن أن اﷲ،" إﻋﻠﻢ أﻳﺪك اﷲ ﺑﺘﻮﻓﻴﻘﻪ وﺳﻠﻚ ﺑﻨﺎ وﺑﻚ ﺳﻮاء ﻃﺮﻳﻘﻪ
 وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻨﺰﻫﻪ ﻋﻦ اﳉﻬﺔ واﳌﻜﺎن ﻛﻤﺎ،ﻮادث ﳐﺎﻟﻒ ﳍﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﲰﺎت اﳊﺪوث
"دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﱪاﻫﲔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ
“Ketahuilah -semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada anda dan memberikan
petunjuk kepada kita semua terhadap jalan-Nya yang lurus-, sesungguhnya keyakinan
madzhab kelompok yang selamat (al-Firqah an-Nâjiyah) dan keyakinan yang telah
disepakati oleh seluruh Ahlussunnah adalah bahwa Allah maha suci dari menyerupai
segala sesuat yang baharu, Dia mutlak tidak sama dengan seluruh makhluk yang baharu
tersebut. Di antara kesucian-Nya tersebut adalah bahwa Dia ada tanpa arah dan tanpa
tempat, sebagaimana hal ini telah dikuatkan oleh dalil-dalil yang pasti”357.
﴾﴾ 228

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Abdul Majid asy-Syarnubi (w 1348 H) salah seorang ulama al-Azhar
terkemuka menuliskan:

Ibid, h. 5
Ruh al-Bayan, j. 6, h. 385
357 Furqân al-Qur’ân Bayn Shifât al-Khâliq Wa Shifât al-Akwân, h. 74
355
356
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"" ﻓﻬﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﳛﺪﻩ زﻣﺎن وﻻ ﻳﻘﻠﻪ ﻣﻜﺎن ﺑﻞ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن وﻻ زﻣﺎن وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن
“Sesungguhnya Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tidak diliputi oleh tempat. Dia ada
tanpa permulaan sebelum segala sesuatu ada dan tanpa tempat, dan Dia sekarang setelah menciptakan tempat- ada sebagaimana pada sifat-Nya yang Azali; ada tanpa
tempat dan tidak terikat oleh waktu”358.

Beliau juga menuliskan:

﴾﴾ 229

﴿﴿
""ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﻌﺮش إﻇﻬﺎرا ﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻻ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﺬاﺗﻪ

“Sesungguhnya Allah menciptakan arsy adalah untuk menampakan tanda-tanda
kekuasaan-Nya, dan bukan untuk menjadikannya sebagai tempat bagi Dzat-Nya”359.
﴾﴾ 230

﴿﴿

Kemudian dalam kitab kumpulan khutbah asy-Syaikh asy-Syarnubi, dalam permulaan salah
satu tulisan khutbahnya; yaitu pada khutbah ke 3 dalam bulan safar, beliau menuliskan
sebagai berikut:

 اﳌﺘﻌﺎﱄ ﺑﺄﻟﻮﻫﻴﺘﻪ ﻋﻦ، اﳌﻘﺪس ﰲ ﺟَﻼﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻀﱢﺪﻳﱠﺔ واﻟﻨﱢ ﱢﺪﻳﺔ،" اﳊﻤﺪ ﷲ اﳌﻨﺰﻩ ﰲ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻷﻳﻨِﻴﱠﺔ
"اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
“Segala puji bagi Allah, Dia maha suci dalam kesempurnaan-Nya dari segala sifat benda
(al-Kayfiyyah), dan dari segala tempat (al-Ayniyyah). Dia maha suci dalam keagungan-Nya
dari segala penentang (adl-Dliddiyyah) dan dari segala keserupaan (an-Niddiyyah). Dia maha
suci dengan sifat ketuhann-Nya dari segala arah atas (al-Fawqiyyah) dan arah bawah (atTahtiyyah)”360.
﴾﴾ 231

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Yusuf ibn Isma’il an-Nabhani asy-Syafi’i (w 1350 H) dalam salah satu
tulisannya berjudul ar-Râ-iyyah al-Kubrâ, di antara untaian bait-bait yang beliau tuliskan adalah
sebagai berikut:

َُﰊ َﻋْﻨـﻬَﺎ َو َﻋﻼَ ﻗَ ْﺪ ُرﻩ
ّْﺗَـﻨَـﱠﺰﻩَ ر

ُﻓَﻼَ ِﺟ َﻬﺔٌ َْﲢ ِﻮﻳِْﻪ َوﻻَ ِﺟ َﻬﺔٌ ﻟَﻪ

Syarh Tâ-iyah as-Sulûk Ilâ Malik al-Mulûk, h. 60
Ibid, h. 29
360 Dîwân Khuthab asy-Syarnûbiy, h. 16
358
359
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“Dengan demikian tidak ada arah yang meliputi Allah, dan sesungguhnya Allah ada
tanpa arah. Dia maha suci dan maha agung derajat-Nya dari membutuhkan kepada
arah”361.
﴾﴾ 232

﴿﴿

Salah seorang mufti Bairut Libanon, asy-Syaikh al-‘Allâmah Musthafa Naja asy-Syafi’i (w 1351
H) dalam salah satu karyanya berjudul Kasyf al-Asrâr Li Tanwîr al-Afkâr berkata:

"
"ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ واﳉﻬﺔ
“Makna sifat Allah al-‘Alyy artinya dalam pengertian bahwa Dia sangat tinggi dalam
keagungan dan kekuasaan-Nya yang tanpa batas dan tanpa penghabisan. Al-‘Alyy di sini
bukan dalam pengertian ketinggian tempat dan arah, karena Allah maha suci dari berada
pada tempat dan arah”362.
﴾﴾ 233

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama, asy-Syaikh Musthafa Naja menuliskan:

 واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪ، ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﳊﻴﺎة، داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻮﺟﻮد واﺣﺪ ﰲ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ-ﻳﻌﲏ ءاﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ- "
" ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ واﳊﻠﻮل،ﻣﻮﺟﺪ ﻟﻐﲑﻩ
“Dengan demikian sesungguhnya ayat kursi ini memberikan petunjuk bahwa Allah maha
ada dan maha esa; tidak ada sekutu bagi-Nya pada ketuhanan-Nya. Dia maha hidup, Dia
maha ada tanpa membutuhkan kepada yang mengadakan-Nya, dan segala sesuatu yang
ada menjadi ada karena diadakan oleh-Nya. Dia maha suci dari berada pada tempat atau
berada pada arah”363.
﴾﴾ 234

﴿﴿

Asy-Syaikh Abdul Majid al-Maghribi ath-Tharabulsi, mufti wilayah Tripoli Siria (w 1352 H)
dalam hasan kesucian Allah menuliskan sebagai berikut:

 ﻛﺎن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ أزﻟﻴﺘﻪ وﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻰء ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت،" ﻻ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن وﻻ ﲢﺼﺮﻩ ﺟﻬﺔ ﻻ ﻓﻮق وﻻ ﲢﺖ
"واﻷﻣﻜﻨﺔ واﳉﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ar-Râ’iyyah al-Kubrâ, h. 3
Kasyf al-Asrâr Li Tanwîr al-Afkâr, h. 118
363 Ibid, h. 122
361
362
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“Dia Allah tidak diliputi oleh tempat, tidak diliputi oleh arah; tidak oleh arah atas atau
arah bawah, Dia Allah ada tanpa permulaan (azali); pada azal yang hanya Allah, tidak ada
sesuatu apapun selain Dia, tidak ada segala makhluk, tidak ada segala tempat, dan tidak
ada segala arah secara mutlak”364.
﴾﴾ 235

﴿﴿

Dalam karya lainnya, asy-Syaikh Abdul Majid al-Maghribi menuliskan:

 وﻻ،" وﻟﻴُﻌﻠﻢ ﻫﻬﻨﺎ أن اﷲ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت وﳏﺪﺛﻬﺎ ﳚﺐ ﻋﻘﻼً أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﳑﺎﺛﻼً ﻟﺸﻰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ
 واﷲ، وﻛﻞ ﳏﺪود وﳏﺼﻮر ﺣﺎدث، وﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﳏﺪود،ﺷﻰء ﻣ ﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت إﻻ وﳛﺼﺮﻩ اﳌﻜﺎن وﲢﺪﻩ اﳉﻬﺔ
"ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺪﱘ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻋﻘﻼً أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن أو ﲢﺪﻩ ﺟﻬﺔ
“Dari sini hendaklah diketahui bahwa sesungguhnya Allah pencipta segala makhuk ini
dan yang mengadakannya --dari tidak ada menjadi ada--; wajib-lah secara akal bahwa Dia
tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaan-ciptaan-nya tersebut secara mutlak (baik
pada satu segi atau semua segi), Dia tidak terbatas (artinya Allah bukan benda), karena
segala sesuatu yang memiliki bentuk dan batasan maka pastilah dia itu baharu, sementara
Allah maha Qadim (tidak bermula); maka tidak boleh bahwa Dia berada pada tempat
atau dibatasi oleh arah”365.
﴾﴾ 236

﴿﴿

Salah seorang Syaikh al-Azhar Mesir, asy-Syaikh Mahmud ibn Muhammad Khaththab asSubki (w 1352 H) dalam salah satu tulisan beliau berjudul Ithâf al-Kâ-inât Bi Bayân Madzhab asSalaf Wa al-Khalaf Fî al-Mutasyâbihât menuliskan sebagai berikut:

"
 وﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﳊﻠﻮل ﰲ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺮش وﻻ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء وﻻ ﰲ ﻏﲑﳘﺎ،ﺻﻔﺎت اﳊﻮادث
"ﺷﻰء ﻣﻦ اﳊﻮادث وﻻ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﻰء ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل واﻹﻧﺘﻘﺎل وﳓﻮﳘﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﳊﻮادث
“Adapun madzhab Salaf dan madzhab Khalaf dalam memahami ayat-ayat dan haditshadits Mutasyâbihât adalah bawha semua mereka telah sepakat bahwa Allah maha suci
dari segala sifat makhluk. Dengan demikian Allah ada tanpa tempat, Dia bukan di atas
arsy, bukan di atas langit, juga bukan pada selain keduanya. Allah tidak disifati dengan
menyatu dalam suatu apapun, juga tidak disifati berpisah dari suatu apapun. Tidak
disifati dengan berubah-rubah, atau berpindah-pindah, juga tidak disifati dengan segala
sifat apapun dari sifat-sifat makhluk”366.
Risalah Ilmiyyah Fi al-Isra’ Wa al-Mi’raj, h. 24
Al-Kawkab asy-Syarqiy Fi Radd Nazhariyyah Labels Wa Rufaqâ-ih, h. 57
366 Ithâf al-Kâ-inât, h, 5
364
365
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﴾﴾ 237

﴿﴿

Mufti kota Madinah di masanya, asy-Syaikh Muhammad al-Khadlir asy-Syinqithi (w 1353 H)
dalam salah satu karyanya berjudul Istihâlah al-Ma’iyyah Bi adz-Dzât menyatakan secara tegas
bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di antara yang beliau tuliskan adalah sebagai
berikut:

 ﻓﻘﺪ ﻛﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن واﻟﺒﺎرىء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﲢﻮﻳﻪ ﺟﻬﺔ، ﻓﻼ ﳛﺘﺎج اﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ،" إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ
"إذ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا وﻻ ﺟﻬﺔ
“Sesungguhnya Allah bukan benda yang dapat terbagi-bagi (Jism). Dengan demikian Dia
tidak membutuhkan kepada tempat untuk menetap padanya. Sesungguhnya Dia ada
tanpa permulaan dan tanpa tempat. Demikian pula Allah ada tanpa arah. Dia tidak
diliputi oleh arah apapun. Karena sesungguhnya Allah ada tanpa permulaan dan tanpa
arah”367.
﴾﴾ 238

﴿﴿

Asy-Syaikh Abdul Fattah az-Zu’biy ath-Tharabulsi al-Lubnani (w 1354 H) berkata:

" ﻓﻨﺰﻫﻮا رﺑﻜﻢ وﻗﺪﺳﻮﻩ ﻋﻦ اﳋﻮاﻃﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،" ﻛﻴﻒ ﳛﻴﻂ اﻟﻌﻘﻞ ﲟﻦ ﺗﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﻜﻤﻴﱠﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻷﻳﻨﻴﱠﺔ
“Bagaimana mungkin akal ini dapat meraih Dia yang maha suci dari bentuk, sifat-sifat
benda, dan suci dari tempat, karena itu maka sucikanlah Tuhan kalian dari segala
lintasan-lintasan akal”368.

Apa yang ditulis oleh asy-Syaikh Abdul Fattah ini memberikan penjelasan bahwa Allah maha
suci dari bentuk dan ukuran, maha suci dari disifati dengan sifat-sifat benda seperti duduk,
bertempat (bersemayam), bentuk dan keadaan tubuh, maha suci dari disifati dengan tempat;
artinya Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah, dengan demikian tidak boleh dikatakan “Allah
memiliki tempat yang hanya diketahui tempat-Nya oleh Dia sendiri”.
﴾﴾ 239

﴿﴿

Mufti wilayah negara Mesir pada masanya, asy-Syaikh Muhammad Hasanain Makhluf (w 1355
H) dalam salah satu tuliskan menyebutkan:

367
368

Istihâlah al-Ma’iyyah Bi adz-Dzât, h. 277
Al-Mawâ’izh al-Hamîdiyyah, h. 85
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 ﻓﻼ ﻳﻘﺎرﻧﻪ زﻣﺎن وﻻ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، وﲰﺎت اﳊﺪوث، ﻣﻨـ ﺰﻩ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ- إن اﷲ-"
"إذ ﻫﻮ اﳋﺎﻟﻖ ﳍﻤﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﻤﺎ
“Sesungguhnya Allah maha suci dari segala kekurangan dan dari segala tanda-tanda
kebaharuan. Di antara tanda kekurangan dan tanda-tanda kebaharuan tersebut adalah
terikat dengan waktu dan tempat. Dengan demikian maka Allah tidak terikat oleh waktu
dan tidak diliputi oleh tempat. Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan waktu dan
tempat, maka bagaimana mungkin Dia membutuhkan kepda ciptaan-Nya sendiri?!”369.
﴾﴾ 240

﴿﴿

Dalam kitab yang sama, asy-Syaikh Hasanain Makhluf menuliskan:

 واﷲ ﺗﻌﺎﱃ، وﴰﺎل إذ ﻫﻲ ﻧﺴﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﲝﺪوث اﻷﺷﻴﺎء، ﻛﻘﺪام وﺧﻠﻒ وﻓﻮق وﲢﺖ: "ﻻ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ اﳉﻬﺎت
"ﻗﺪﱘ أزﱄ
“Allah tidak diliputi oleh segala arah; seperti arah depan, arah belakang, arah atas, arah
bawah, arah kanan, dan arah kiri. Karena arah-arah itu semua adalah baharu dengan
kebaharuan benda-bendanya itu sendiri. Adapun Allah, Dia maha Qadim dan Azaliy;
tanpa permulaan”370.
﴾﴾ 241

﴿﴿

Masih dalam kitab yang sama, beliau juga menuliskan sebagai berikut:

 وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻮاؤﻩ ﻋﻠﻰ،"وﳌّﺎ ﻗﺎم اﻟﱪﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻫ ﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ اﳊﻴﺰ واﳌﻜﺎن واﳉﻬﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻟﻮازم اﳊﺪوث
" ﺑﻞ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻼﺋﻖ ﲜﻼﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﻋﺮﺷﻪ ﻻ ﲟﻌﲎ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻤﻜﻦ
“Sebagaimana telah tetap dengan berbagai dalil yang kuat bahwa Allah maha suci dari
segala tampat dan arah, dan dari segala tanda-tanda kebaharuan, maka dengan demikian
wajib adanya Istiwâ’ pada hak Allah bukan dalam pengertian bersemayam atau bertempat.
Tetapi Istiwa’ di sini adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kesucian-Nya bukan sebagai sifat benda-”371.
﴾﴾ 242

﴿﴿

Pada bagian lain, masih dalam kitab yang sama asy-Syaikh Hasanain Makhluf menuliskan
sebagai berikut:

Mukhtashar Syarh ‘Aqîdah Ahl al-Islâm, h. 12
Ibid.
371 Ibid. h. 13
369
370
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" ﻓﻴُـﺮَى ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﺟﻬﺔ وﻻ ﺑﺎﺗﺼﺎل ﺷﻌﺎع وﻻ ﺛﺒﻮت ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺮاﺋﲔ وﺑﻴﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ
"اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻘﺪﺳﻴﺘﻪ وﺟﻼﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
“Maka Allah akan dilihat -oleh orang-orang mukmin di akhirat nanti- bukan pada
tempat, tanpa arah, tidak dengan adanya pancaran sinar, tidak dengan adanya jarak antara
Dia dengan mereka yang melihat-Nya, tetapi itu semua dengan jalan yang sesuai bagi
keagungan Allah. -Artinya tanpa disifati dengan sifat-sifat benda-”372.
﴾﴾ 243

﴿﴿

Asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim al-Husaini ath-Tharabulsi (w 1362 H) dalam tafsir
firman Allah QS. Al-Baqarah: 55 “Wa Idz Qultum Yâ Musâ Lan Nu’mina Laka Hattâ Narâ
Allâh Jahratan Fa Akhadzatkum ash-Shâ’iqatu Wa Antum Tandzurûn”, menuliskan sebagai
berikut:

"
" وﻻ رﻳﺐ ﰲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ،اﳉﻬﺎت واﻷﺣﻴﺎز
“Mereka (Bani Isra’il yang inkar terhadap Nabi Musa) menyangka bahwa Allah
menyerupai sesuatu dari benda-benda yang dapat terkait dengan pandangan mata yang
bisa dilihat di arah depan yang berada pada suatu arah dan tempat, padahal tidak
diragukan lagi bahwa Allah mustahil seperti demikian itu” 373.
﴾﴾ 244

﴿﴿

Asy-Syaikh al-’Allâmah Yusuf ad-Dajwi al-Mishri (w 1365 H), salah seorang Syaikh al-Azhar
Mesir terkemuka, dalam majalah al-Azhar yang diterbitkan oleh para masyayikh al-Azhar itu
sendiri dalam penjelasan makna firman Allah: “Sabbihsma Rabbika al-A’lâ” (QS. al-A’la: 1)
menuliskan sebagai berikut:

" ﻟﺘﻨﺮﻫﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻻ ﺑﺎﳌﻜﺎن واﳉﻬﺔ، واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ اﻟﻌﻠﻮ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ واﻻﻗﺘﺪار،" واﻷﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺮب
“al-A’lâ adalah sifat Allah. Yang dimaksud dengan al-A’lâ disini adalah ketinggian
keagungan dan kekuasaan, bukan dalam pengertian ketinggian tempat dan arah, karena
Allah maha suci dari pada itu”374.
﴾﴾ 245

﴿﴿

Pada bagian lain dalam tulisannya, asy-Syaikh Yusuf ad-Dajwi menuliskan:
Ibid, h. 27
Tafsir al-Qur’an al-Karim, h. 101
374 Majalah al-Azhar, jilid 9, juz 1, Muharram 1357 H, h. 16
372
373
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 ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﳉﻬﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺒﻄﻮن ﺧﺒﻂ ﻋﺸﻮاء،" واﻋﻠﻢ أن اﻟﺴﻠﻒ ﻗﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮ اﳌﻜﺎﱐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﱃ
" ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ ﻣﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـﺰﻳﻪ،ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم
“Ketahuilah bahwa para ulama Salaf telah berpendapat akan kemustahilan ketinggian
tempat (al-‘Uluww al-Makâniy) bagi Allah. Hal ini berbeda dengan mereka yang sesat
dengan kesesatan yang buta, yaitu mereka yang menetapkan arah atas bagi Allah.
Sesungguhnya para ulama Salaf dan Khalaf telah sepakat dalam keyakinan kesucian Allah
dari menyerupai makhluk-Nya”375.

Perhatikan tulisan asy-Syaikh ad-Dajwi bahwa para ulama Salaf dan ulama Khalaf telah
sepakat dalam keyakinan kesucian Allah dari menyerupai makhluk-Nya. Pernyataan semacam
ini tidak hanya dalam tulisan beliau saja, tapi juga akan kita temukan dalam ungkapan ulamaulama terkemuka lainnya. Dengan demikian anda jangan tertipu dengan pengakuan sebagian
orang-orang Wahhabiyyah yang mengklaim diri mereka sebagai kaum Salafiyyah. Klaim ini
adalah tipuan belaka untuk tujuan menjerumuskan orang-orang awam di dalam akidah tasybîh
mereka. Klaim mereka sebagai kelompok Salafiyyah sangat jauh panggang dari api, nama ini
sangat tidak pantas bagi mereka, dan nama yang pantas bagi mereka adalah Talafiyyah, yaitu
kelompok perusak akidah umat Islam. Dari mana mereka mengaku berkeyakinan akidah
Salaf sementara mereka mengatakan bahwa Allah bertempat, bersemayam, bahkan menurut
sebagian mereka Allah duduk di atas arsy?! Lebih parah bahkan mereka juga mengatakan
bahwa Allah bergerak turun dan naik, juga mengatakan bahwa Allah punya batasan, termasuk
juga keyakinan mereka bahwa neraka akan punah. Siapakah dari ulama Salaf yang
berkeyakinan buruk semacam mereka ini?! Kita katakan dengan sangat tegas bahwa para
ulama Salaf terbebas dari segala pengakuan mereka.
Asy-Syaikh Yusuf ad-Dajwi adalah salah seorang ulama terkemuka di Mesir, di al-Azhar
khususnya. Dan beliau adalah salah satu anggota dalam perkumpulan ulama terkemuka (Kibâr
al-‘Ulama) di al-Azhar Mesir. Beliau banyak menghasilkan karya tulis dalam bentuk tematik,
termasuk berbagai fatwa hukum. Tulisan-tulisan beliau kemudian dibukukan dengan judul
Maqâlât Wa Fatâwâ ad-Dajwiy. Di antara tema dari tulisan-tulisan beliau adalah berjudul
“Tanzîh Allâh ‘An al-Makân Wa al-Jihah” (Kesucian Allah dari tempat dan arah).
Asy-Syaikh Yusuf ad-Dajwi juga salah seorang ulama terkemuka yang telah memberikan
rekomendasi bagi kitab karya asy-Syaikh Abu Saif Musthafa al-Humami berjudul Ghawts al‘Ibâd Bi Bayân ar-Rasyâd. Kitab yang disebut terakhir ini berisi bantahan keras terhadap
faham-faham kaum Musyabbihah Mujassimah dari kaum Wahhabiyyah, termasuk bantahan
yang sangat keras terhadap berbagai faham ekstrim Ahmad Ibn Taimiyah dan muridnya; Ibn
al-Qayyim al-Jawziyyah.

375

Ibid, h. 17
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﴾﴾ 246

﴿﴿

Al-‘Allâmah KH. Muhammad Hasyim Asy’ari Jombang (w 1366 H), salah seorang ulama
terkemuka Indonesia perintis Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, dalam pembukaan karyanya
berjudul at-Tanbîhât al-Wâjibât menuliskan sebagai berikut:

"...ْﻚ ﻟَﻪُ اﻟْ ُﻤﻨَـﱠﺰﻩُ َﻋ ِﻦ اﳉِْ ْﺴ ِﻤﻴﱠ ِﺔ وَاﳉِْ َﻬ ِﺔ وَاﻟﱠﺰﻣَﺎ ِن وَاﻟْ َﻤﻜَﺎ ِن
َ " َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻَ إِﻟﻪَ إِﻻﱠ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳ
“Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada
sekutu bagi-Nya, Dia maha suci dari segala sifat-sifat benda, Dia maha suci dari arah dan
maha suci dari tempat”376.
﴾﴾ 247

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Muhammad Abdul Azhim az-Zurqani (w 1367 H), salah seorang
ulama al-Azhar Mesir terkemuka dan salah seorang tenaga pengajar dalam bidang ilmu-ilmu
al-Qur’an dan hadits pada fakultas Ushuluddin al-Azhar, dalam salah satu karyanya berjudul
Manâhil al-‘Irfân Fî ‘Ulûm al-Qur-ân menuliskan sebagai berikut:

" ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻜﺎﻧﺎ ﳛﻞ ﻓﻴﻪ أم ﻏﲑﻩ،"اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻨـ ﺰﻩ اﷲ ﻋﻦ أن ﻳﺸﺒﻪ ﺧﻠﻘﻪ أو ﳛﺘﺎج إﱃ ﺷﻰء ﻣﻨﻪ
“Dalil-dalil yang sudah pasti dan sangat kuat telah memberikan penjelasan bahwa Allah
maha suci dari menyerupai makhluk-Nya, juga maha suci dari membutuhkan kepada
sesuatu dari makhluk-Nya. Contohnya bahwa Dia maha suci dari pada tempat atau
lainnya”377.
﴾﴾ 248

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama asy-Syaikh az-Zurqani menuliskan:

 وﻫﻮ اﻵن، اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن و ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت ﺳﺖ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺟﻬﺔ وﻻ ﻣﻜﺎن- اﷲ-"ﻗﺒﻞ أن ﳜَﻠﻖ
" ﻻ ﺟﻬﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻣﻜﺎن،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن
“Allah ada tanpa permulaan. Dia ada sebelum Dia menciptakan waktu dan tempat tanpa
waktu dan tanpa tempat. Dia ada sebelum Dia menciptakan arah yang enam tanpa arah
yang enam. Dan Dia sekarang -setelah menciptakan waktu, tempat dan arah- ada
sebagaimana pada sifat-Nya yang Azali, ialah tanpa arah dan tanpa tempat”378.

Dalam kitab karyanya ini, asy-Syaikh Abd al-Azhim az-Zurqani juga membantah fahamfaham ahli tasybîh yang menamakan diri mereka dengan kaum Salafiyyah. Beliau menjelaskan
at-Tanbîhât al-Wâjibât Liman Yashna’ al-Maulid Bi al-Munkarât, h. 1
Manâhil al-‘Irfân Fî ‘Ulum al-Qur-ân, j. 2, h. 186
378 Ibid. j. 2, h. 190
376
377
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bahwa keyakinan mereka adalah keyakinan sesat, dan sesungguhnya para ulama Salaf benarbenar terbebas dari keyakinan mereka.
﴾﴾ 249

﴿﴿

Pimpinan para masyâyikh di masa khilafah Utsmaniyyah Turki seorang ahli hadits terkemuka;
asy-Syaikh al-‘Allâmah al-Muhaddits Muhammad Zahid al-Kautsari al-Hanafi (w 1371 H)
menuliskan:

" وﺗﻨﺰﻳﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن واﳌﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﺰﻣﺎن واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺎت ﻫﻮ ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﳊﻖ رﻏﻢ اﻏ
"اﻟﺼﺮﺣﺎء واﳌﻤﺠﻤﺠﲔ ﻣﻦ ذﻟﻚ
“Sesungguhnya kesucian Allah dari pada tempat atau dari segala sesuatu yang
memberikan indikasi tempat dan arah, kesucian-Nya dari terikat oleh waktu dan segala
sesuatu yang memberikan indikasi keterikatan oleh waktu, adalah akidah kelompok yang
benar, sekalipun kelompok Mujassimah dengan keras kepala membangkang kebenaran
itu”379.
﴾﴾ 250

﴿﴿

Dalam salah satu tulisan beliau sebagai tambahan atas karya al-Imâm al-Hâfizh Taqiyyuddin
as-Subki dalam bantahan terhadap Ibn al-Qayyim berjudul Takmilah ar-Radd ‘Alâ Nûniyyah
Ibn al-Qayyim, setelah menuliskan banyak dalil akan kesucian Allah dari arah dan tempat alKautsari menuliskan sebagai berikut:

 ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ،"ﻓﻈﻬﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻄﻼن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﻓﻮق " ﰲ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ إﺛﺒﺎت اﳉﻬﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
"
“Dengan demikian menjadi jelas batil pendapat yang mengatakan bahwa kata “fawq”
dalam beberapa teks al-Qur’an dan hadits dijadikan bukti untuk menetapkan Allah
berada di arah atas. Allah maha suci dari segala apa yang diyakini oleh kaum
Musyabbihah”380.
﴾﴾ 251

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama asy-Syaikh al-Kautsari menuliskan:

 إذ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻨﻒ ﻋﻨﻪ اﳉﻬﺔ، ﺳﻮرة اﻟﺸﻮرى( ﻧﺺ ﰲ ﻧﻔﻲ اﳉﻬﺔ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ/11) "ٌَﻲء
ْ ﺲ َﻛ ِﻤﺜْﻠِ ِﻪ ﺷ
َ "ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟَْﻴ
" ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ،ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻟﻪ أﻣﺜﺎل ﻻ ﲢﺼﻰ
379
380

Maqâlât al-Kautsari, dalam tema al-Isrâ’ Wa al-Mi’râj, h. 254
Takmilah ar-Radd ‘Alâ Ibn al-Qayyim, h. 88
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“Firman Allah: “Laysa Kamitslihi Syai’” (QS. asy-Syura: 11) memberikan pemahaman
dengan sangat jelas bahwa Allah sendiri telah menafikan arah dari-Nya. Karena bila
Allah memiliki arah maka akan banyak yang serupa dengan-Nya, bahkan akan sangat
banyak tidak terhingga. Allah maha suci dari pada itu” 381.
﴾﴾ 252

﴿﴿

Asy-Syaikh Musthafa Wahib al-Barudi ath-Tharabulsi (w 1372 H) dalam karyanya berjudul alFawz al-Abadiy Fi al-Had-yi al-Muhammadi menuliskan:

 ﻷﻧﻪ ﻟﻮ، وﻫﺬا أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻹﳝﺎﻧﻴﺔ،" إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ اﻟﺬات ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻷﻣﻜﻨﺔ واﳉﻬﺎت
 وﻷن ﻫﺬﻩ- ﻋﻠﻴﻪ- واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪم- ﷲ- وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟ ِﻘﺪَم،اﺣﺘﺎج إﱃ اﳌﻜﺎن ﻟﻜﺎن ﺣﺎدﺛﺎ
"اﳉﻬﺎت ﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻬﺎ
“Sesungguhnya Dzat Allah maha suci dari menetap pada tempat-tempat atau segala arah.
Inilah dasar dari dasar-dasar keimanan yang benar. Karena bila Allah membutuhkan
kepada tempat maka berarti Dia baharu. Padahal telah nyata dalil akan adanya Allah
maha Qadim; artinya tidak memiliki permulaan, mustahil atas-Nya baharu, dan
sesungguhnya segala tempat dan segala arah adalah baharu, semua itu makhluk Allah” 382.
﴾﴾ 253

﴿﴿

Asy-Syaikh Salamah al-Qudla’i al-Azami asy-Syafi’i (w 1376 H) dalam karyanya bejudul
Furqân al-Qur-ân menuliskan:

" ﻋﻦ اﳉﻬﺔ وﺗﻘﺪﺳﻪ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن- ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ-"أﲨﻊ أﻫﻞ اﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻩ اﳊﻖ
“Seluruh Ahlul Haq dari kaum Salaf dan kaum Khalaf telah sepakat bahwa Allah maha
suci dari arah dan maha suci dari tempat”383.
﴾﴾ 254

﴿﴿

Al-‘Allâmah al-Hâfizh al-Muhaddits asy-Syaikh al-Imâm as-Sayyid Ahmad ibn Muhammad ibn
ash-Shiddiq al-Ghumari al-Maghribi (w 1380 H) dalam salah satu karyanya berjudul al-Minah
al-Mathlûbah menuliskan sebagai berikut:

اب ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ
ُ  ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﳓﻮ اﻟﺴﻤﺎء؟ ﻓﺎﳉﻮ، إذا ﻛﺎن اﳊ ﱡﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ:"ﻓﺈن ﻗﻴﻞ
ﻘﺒﺎل اﻟﻜﻌﺒﺔ
ِ  ﻛﺎﺳﺘ،أﻧﻪ ﳏﻞ اﻟﺘﻌﺒﱡﺪ:  اﺣﺪُﳘﺎ: ﻣﻦ وﺟﻬﲔ- اﳌﺎﻟﻜﻲ-ﰲ "إﲢﺎف اﻟﺴﺎدة اﳌﺘﻘﲔ" ﻋﻦ اﻟﻄ ْﱡﺮﻃُﻮﺷﻲ
Ibid, h. 102
al-Fawz al-Abadi, h. 73
383 Furqân al-Qur-ân Bayn Shifât al-Khâliq Wa Shifât al-Akwân, h. 93
381
382
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، ﻓﻜﺄنﱠ، ﻣﻊ ﺗﻨﺰﱡﻫﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﳏﻞ اﻟﺒﻴﺖ وﳏﻞ اﻟﺴﺠﻮد، وإﻟﺼﺎق اﳉﺒﻬﺔ ﺑﺎﻷرض ﰲ اﻟﺴﺠﻮد،ﰲ اﻟﺼﻼة
: وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ.اﻟﺴﻤﺎء ﻗﺒﻠﺔُ اﻟﺪﻋﺎء
أﻫﻞ
ِ  ﻓﻴُﻠﻘﻮﻧﻪ إﱃ، ﻓﺈذا ﻗَﻀَﻰ اﷲُ أﻣﺮا أﻟﻘﺎﻩ إﻟﻴﻬﻢ، وﻫ ﻲ ﻣَﺴ َﻜ ُﻦ اﳌﻼء اﻷﻋﻠﻰ،اﻷرض ﻓﻴﺨﺮج ﻧﺒﺎﺗﺎ
ِ
ﻳﻨﺰُِل ﻣﻨﻬﺎ إﱃ
 ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ، اﻟﱵ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔُ اﻷﻣﺎﱐ-ُ وﻓﻴﻬﺎ اﳉﻨﺔ، وﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑُ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﺗُﺮﻓَﻊ،اﻷرض
" وﺗﻮﻓﱠـﺮَت اﻟﺪواﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗَﺼﱠﺮﻓَﺖ اﳍِﻤ ُﻢ إﻟﻴﻬﺎ،ﻣ ْﻌ ِﺪﻧّﺎ ﳍﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﻈﺎم وَﻣ ْﻌﺮِﻓﺔَ اﻟﻘﻀﺎ ِء واﻟ َﻘﺪَر
“Jika seseorang berkata: Apabila Allah ada tanpa arah, lantas apa pengertian
mengangkat tangan dalam doa ke arah langit? Maka jawablah sebagaimana telah
dijelaskan dalam kitab Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn (karya al-Imâm al-Hâfizh Muhammad
Murtadla az-Zabidi) yang dikutip dari al-Imâm ath-Thurthusi al-Maliki, dari dua segi;
Pertama: Ialah bahwa langit sebagai tempat kiblat ibadah di dalam berdoa.
Sebagaimana seseorang menghadap ke ka’bah dalam shalatnya, ia menempelkan kening
di atas bumi di saat sujud, ini bukan berarti bahwa Allah berada di dalam ka’bah, juga
bukan berarti Allah berada di dalam bumi, melainkan karena ka’bah adalah kiblat shalat.
Demikian pula dengan langit, ia bukan tempat Allah, meliankan sebagai kiblat dalam
berdoa.
Kedua: Sesungguhnya langit adalah tempat bagi turunnya rizki, wahyu, serta sebagi
tempat bagi segala rahmat dan keberkahan. Artinya bahwa dari langit turun hujan ke
arah bumi yang karenanya bumi menjadi subur dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.
Kemudian selain itu langit adalah suatu tempat yang dimuliakan karena di sana tempat
para Malaikat Allah, hingga bila Allah menetapkan suatu urusan disampaikanlah
ketetapan tersebut kepada penduduk langit itu, dan kemudian oleh para penduduk langit
tersebut disampaikan kepada penduduk bumi. Di samping itu di langit juga terdapat
beberapa Nabi Allah, kemudian juga terdapat surga yang berada di atas langit ke tujuh
yang merupakan tujuan para hamba. Dengan demikian karena langit adalah tempat dari
perkara-perkara yang dimuliakan Allah, termasuk ketentuan Allah yang tertulis di Lauh
Mahfuzh, maka dijadikanlah ia sebagai kiblat dalam segala doa yang dimintakan kepada
Allah”384.
﴾﴾ 255

﴿﴿

Al-‘Allâmah al-Muhaddits asy-Syaikh Muhammad Arabi at-Tabban al-Maliki, salah seorang
ulama terkemuka di kota Mekah, (w 1390 H) dalam salah satu karyanya bejudul Barâ-ah alAsy’ariyyîn menuliskan sebagai berikut:

"اﺗﻔﻖ اﻟﻌﻘﻼء ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﻔﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ وﻓﻀﻼء اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ أن اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻩ
"
384

al-Minah al-Mathlûbah Fî Istihbâb Raf’i al-Yadayn Fî ad-Du’â Ba’da ash-Shalawât al-Maktûbah, h. 61
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“Orang-orang terpelajar di kalangan Ahlussunnah dari para pengikut madzhab Syafi’i,
Hanafi, Maliki, dan orang-orang terkemuka dari madzhab Hanbali dan para ulama
lainnya telah sepakat bahwa Allah maha suci dari arah, sifat-sifat benda, batasan dan
ukuran, tempat, serta maha suci dari menyerupai makhluk-Nya”385.

(( Paedah Penting ))
Kitab Barâ-ah al-Asy’ariyyîn Min Aqâ-id al-Mukhâlifîn karya al-Muhaddits Muhammad Arabi
at-Tabban ini salah satu kitab yang sangat penomenal, dicetak dalam dua jilid. Dari
permulaan tulisan hingga akhir berisi bantahan terhadap berbagai faham eksrtim Ibn
Taimiyah, sekaligus sebagai bantahan atas para pengikutnya dari kaum Wahhabiyyah. Kitab
ini termasuk karya yang cukup langka di pasaran, karena disamping diburu oleh kaum
Wahhabiyyah untuk dimusnahkan, juga karena penerbitannya dalam jumlah yang sangat
terbatas. Namun, kebenaran tidak akan pernah punah dari muka bumi ini hingga kiamat
kelak. Dan dengan rasa gembira serta penuh syukur, penterjemah berhasil mendapatkan dan
memiliki kitab langka ini.
Asy-Syaikh Muhammad Arabi at-Tabban sendiri tidak mencantumkan nama asli beliau
sebagai penulis kitab ini, tetapi dengan nama kunyah-nya, yaitu Abu Hamid ibn Marzuq.
Penulis melihat ada beberapa kemungkinan sebab beliau tidak mencantumkan nama asli
beliau sendiri, di antaranya -dengan prasangka baik penulis terhadap beliau- dimungkinkan
adanya kekhawatiran jika tulisan tersebut dengan memakai nama masyhur-nya maka kitab
tersebut tidak akan pernah dibaca oleh orang banyak. Hal ini karena asy-Syaikh Arabi atTabban adalah termasuk ulama terkemuka yang gigih memerangi faham tasybîh dan tajsîm
kaum Wahhabiyyah, tentunya segala gerak-gerik beliau, termasuk setiap tulisan-tulisannya
tidak akan pernah lepas dari pandangan dan pendengaran orang-orang Wahabiyyah. Di
samping itu bahwa kaum Wahhabiyyah sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Ahmad
Zaini Dahlan dalam Fitnah al-Wahhâbiyyah, adalah orang-orang “keras” yang setiap saat dapat
melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang menyalahi mereka. Namun demikian,
dalam keyakinan penulis bukan berarti asy-Syaikh Arabi at-Tabban takut terhadap mereka.
Kita semua tahu bahwa orang-orang saleh hanya takut kepada Allah, mereka tidak akan
pernah gentar mengungkapkan kebenaran dalam situasi dan kondisi sepahit apapun.
Kepastian bahwa kitab Barâ-ah al-Asy’ariyyîn ini karya al-Muhaddits Muhammad Arabi atTabban telah diungkapkan oleh murid-murid beliau sendiri. Banyak di antara mereka yang
telah mendengar langsung dari mulut asy-Syaikh Arabi at-Tabban sendiri bahwa ia telah
menulis kitab cukup besar yang ia namakan dengan Barâ-ah al-Asy’ariyyîn Min ‘Aqâ-id alMukhâlifîn, di antara mereka yang mengungkapkan ini adalah al-Marhûm KH. Muhammad
Muhajirin Amsar ad-Dari (w 1426 H-2005 M), mudir pondok pesantren an-Nida’ al-Islami
Bekasi dalam rekomendasi terhadap kitab al-Maqâlât as-Sunniyyah Fî Kasyf Zhalâlât Ahmad Ibn
Taimiyah karya al-Muhaddits al-Hâfizh asy-Syaikh Abdullah al-Harari, menuliskan sebagai
berikut: “Saya telah mendengar bahwa asy-Syaikh Arabi at-Tabban telah menulis buku dengan
385

Barâ’ah al-Asy’ariyyîn, j. 1, h. 79
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judul Barâ-ah al-Asy’ariyyîn Min ‘Aqîdah al-Mukhâlifîn, tetapi beliau tidak mencantumkan nama
asli beliau sendiri”.
﴾﴾ 256

﴿﴿

Asy-Syaikh al-Mufassir al-‘Allâmah Muhammad ath-Thahir ibn Asyur al-Maliki (w 1393 H),
pimpinan majelis fatwa madzhab Maliki di negara Tunisia dan direktur sekolah tinggi azZaitunah, dalam kitab tafsir karyanya berjudul at-Tahrîr Wa at-Tanwîr atau yang dikenal
dengan nama Tafsîr Ibn ‘Âsyûr menuliskan sebagai berikut:

 وذﻟﻚ،"ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ﻣﱠﻦ ِﰱ اﻟ ﱠﺴﻤَﺂ ِء( ﰲ اﳌﻮﺿﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻣﻌﲎ اﳊﻠﻮل ﰲ ﻣﻜﺎن
"ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﷲ
“Firman Allah: “Man Fî as-Samâ’” (QS. al-Mulk: 17), dan ayat sebelumnya, yaitu ayat 16
adalah termasuk ayat-ayat mutasyâbihât. Makna zhahirnya memberikan pemahaman
bahwa Allah berada pada tempat, namun makna ini adalah makna yang tidak sesuai bagi
keagungan Allah”386.
﴾﴾ 257

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Abdul Karim ar-Rifa’i ad-Damasyqi (w 1393 H) salah seorang murid
ternama dari ahli hadits terkemuka di daratan Syam pada masanya asy-Syaikh al-Muhaddits
Badruddin al-Hasani, dalam karyanya berjudul Kitâb al-Ma’rifah Fî Bayân ‘Aqîdah al-Muslim
menuliskan sebagai berikut:

" او ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺟﻬﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺔ، واﻟﺘﻘﻴﺪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن،" وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺤﻮادث
“Mustahil bagi Allah menyerupai segala makhluk-Nya yang baharu, juga mustahil bagiNya terikat oleh waktu dan tempat, atau berada pada arah, atau memiliki arah” 387.
﴾﴾ 258

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Abdul Karim ar-Rifa’i juga menuliskan:

 وﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﳊﺮﻛﺔ، اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﻜﺎن ﻷن اﳌﺘﻤﻜﱢﻦ ﻓﻴﻪ إﻣﺎ ﺳﺎﻛﻦ أو ﻣﺘﺤﺮك- ﻋﻠﻰ اﷲ-"ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ
 وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ان ﻳﻜﻮن اﻻﻟﻪ ﰲ ﺟﻬﺔ أو. ﻓﺈذا اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﻜﺎن،واﻟﺴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 واﻟﺸﻤﺎل ﻻ ﺗﺘﺼﻮر وﻻ ﺗﻌﻘﻞ إﻻ، واﻟﻴﻤﲔ، واﻟﻮراء، واﻷﻣﺎم، واﻟﺘﺤﺖ،ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺟﻬﺔ ﻷن اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻔﻮق
" ﻓﺈذا ﻻ ﻳﺘﺼﻮر أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺟﻬﺔ أو ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺔ، وﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﳉﺮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ،ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮم
386
387

at-Tahrîr Wa at-Tanwîr, j. 29, h. 33
al-Ma’rifah Fî Bayân ‘Aqîdah al-Muslim, h. 55

Anda Berminat dengan buku ini? Hubungi email: aboufaateh@yahoo.com

218
Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat &Tanpa Arah

“Allah mustahil terikat oleh tempat, karena sesuatu yang bertempat pasti ia bergerak atau
diam. Padahal telah tetap adanya dalil bahwa mustahil atas Allah bergerak atau diam.
Dengan demikian maka mustahil pula atas-Nya berada pada tempat. Demikian pula
mutahil atas Allah berada pada tempat atau memiliki tempat, karena semua arah; yaitu
atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri, semuanya tidak dapat
tergambar dan tidak dapat diterima oleh akal kecuali hanya berlaku bagi benda yang
memiliki bentuk dan ukuran. Sementara sudah kita jelaskan bahwa Allah bukan benda,
dan tidak bersifat dengan sifat-sifat benda. Maka dengan demikian tidak boleh
dibayangkan bahwa Allah berada pada arah, atau bahwa Allah memiliki arah” 388.
﴾﴾ 259

﴿﴿

Ahli hadits terkemuka di daratan Maroko, asy-Syaikh al-‘Allâmah al-Muhaddits Abdullah ibn
Muhammad ibn ash-Shiddiq al-Ghumari (w 1413 H) dalam karyanya berjudul Qashash alAnbiyâ’ menuliskan sebagai berikut:

 وﻻ ﻛﻮﻛﺐ وﻻ، وﻻ ﻋﺮش وﻻ ﻣﻠﻚ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ زﻣﺎن وﻻ ﻣﻜﺎن وﻻ ﻗﻄﺮ وﻻ أوان،" ﻛﺎن اﷲ وﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻰء ﻏﲑﻩ
 ﻓﻬﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ وأﻋﺮاض. وﻟﻮ ﺷﺎء ﻣﺎ أوﺟﺪﻩ، ﰒ اوﺟﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻏﲑ اﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻪ،ﻓﻠﻚ
 وأﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ، وأﻳﺪﺗﻪ دﻻﺋﻞ اﻟﻨﻘﻮل، ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻮل، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ ﻗِﺪم،ﺣﺎدث ﻋﻦ ﻋﺪم
" وﻫﻢ ﻛﻔﺎر ﺑﻼ ﻧﺰاع،اﳌِﻠﱢﻴـﱡﻮْن ﻗﺎﻃﺒﺔ إﻻ ﺷُﺬاذا ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻘﺪم اﻟﻌﺎﱂ
“Allah ada tanpa permulaan dan tidak ada suatu apapun selain-Nya, tidak ada waktu,
tidak ada tempat, tidak ada arah, tidak ada zaman, tidak ada arsy, tidak ada Malaikat,
tidak ada bintang-bintang, dan tidak ada cakrawala. Kemudian Allah menciptakan alam
ini tanpa sedikitpun Dia membutuhkan kepadanya. Jika Allah berkehendak untuk tidak
menciptakannya maka alam ini tidak akan pernah ada. Dengan demikian alam ini dengan
segala sesuatu yang ada padanya dari segala benda dan sifat benda adalah makhluk Allah,
semua itu baharu; ada dari tidak ada. Tidak ada sedikitpun dari bagian alam tersebut
memiliki sifat Qidam (tidak bermula) sebagaimana perkara ini telah ditetapkan oleh oleh
argumen-argumen akal sehat dan dalil-dali syara’ yang kuat. Kecuali kelompok kecil saja
yaitu kaum filsafat yang mengatakan bahwa alam ini qadim; tidak memiliki permulaan.
Dan mereka yang berpendapat demikian adalah orang-orang kafir sebagimana telah
disepakati di kalangan ulama haq tanpa ada perbedaan pendapat sedikitpun di antara
mereka”389.
﴾﴾ 260

388
389

﴿﴿

Ibid, h. 57
Qashash al-Anbiyâ’, h. 11
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Dalam karya lainnya berjudul ‘Aqîdah Ahl al-Islâm Fî Nuzûl ‘Îsâ, asy-Syaikh Abdullah alGhumari menuliskan:

ِﱄ " ﻓﺎﳌﺸﺒﻬﺔ ﲤﺴﻜﻮا ﲟﺜﻠﻪ ﰲ إﺛﺒﺎت اﳌﻜﺎن ﷲ وأﻧﻪ ﰲ
ُﻚ إ َﱠ
َ  َورَاﻓِﻌ:  "أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ:"ﻗﺎل اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ
 ﻓﻮﺟﺐ ﲪﻞ ﻫﺬا اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻟﻜﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻘﺎ ﻃﻌﺔ دﻟّﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻦ اﳊﻴﺰ واﳉﻬﺔ،اﻟﺴﻤﺎء
"ﺑﺄن اﳌﺮاد إﱄ ﳏﻞ ﻛﺮاﻣﱵ
“an-Naisaburi dalam menafsirkan firman Allah: “Wa Râfi’uka Ilayya” (QS. Ali ‘Imran: 55)
mengatakan bahwa kaum Musyabbihah telah berpegang tegung kepada zahir ayat-ayat
semacam ini untuk menetapkan adanya tempat bagi Allah, yaitu menurut mereka adalah
arah atas. Namun demikian dalil-dalil yang sangat kuat dan pasti telah menunjukan
bahwa Allah maha suci dari tampat dan arah. Dengan demikian maka wajib memahami
ayat semacam ini tidak dalam makna zhahirnya, tapi dengan metode takwil. Dan makna
ayat tersebut di atas ialah bahwa Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit, ke tampat
yang dimuliakan oleh Allah”390.
﴾﴾ 261

﴿﴿

Asy-Syaikh Muhammad Hamdi al-Juwaijati ad-Damasyqi (w 1411 H) berkata:

" إذ ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، وﻟﻠﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن،" وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﻐﲑﻩ
“Mustahil atas Allah membutuhkan kepada yang lain, kepada zaman (waktu) dan tempat,
oleh karena Dialah yang menciptakan zaman dan tempat”391.
﴾﴾ 262

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Abd Rabbih ibn Sulaiman ibn Muhammad ibn Sulaiman yang lebih
dikenal dengan al-Qalyubi al-Mishri salah seorang ulama al-Azhar terkemuka dalam salah
satu karyanya berjudul Faydl al-Wahhâb menuliskan sebagai berikut:

 ﻓﻜﻴﻒ ﳛﻞ ﰲ، وﻏﲑﻩ ﻣﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻪ، ﳑﺎ ﺗﻘﺮر ﻋﻘﻼ وﻧﻘﻼً أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻟﻪ ﻗﺪﱘ ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ:"ﻧﻘﻮل
 وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﳌﻘﺪار، وأﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻜﺎن ﻟﻜﺎن ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﳌﻘﺪار،اﻟﺴﻤﺎء واﳊﻠﻮل دﻟﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎج
" واﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪﱘ ﻓﻴﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻠﻮل ﰲ ﻣﻜﺎن أو ﺟﻬﺔ،ﻓﻬﻮ ﺣﺎدث
“Kita katakan: Dari ketetapan akal sehat dan nash-nash syari’at telah jelas bagi kita
bahwa Allah tanpa permulaan. Dia tidak membutuhkan kepada apapun dari makhlukNya, dan segala sesuatu membutuhkan kepada-Nya. Dengan demikian tidak benar bila
dikatakan bahwa Dia berada di langit, karena bertempat itu menunjukan kepada
390
391

‘Aqîdah Ahl al-Islâm Fî Nuzûl ‘Îsâ, h. 29
Al-‘Aqidah al-Islamiyyah, h. 8-9
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membutuhkan. Kemudian bila Allah berada pada suatu tempat maka berarti Dia
memiliki bentuk dan ukuran yang berpenghabisan, padahal segala sesuatu yang memiliki
bentuk dan ukuran pastilah baharu. Sesungguhnya Allah maha Qadim tanpa permulaan,
Dia ada sebelum segala makhluk ada, dengan demikian mustahil Dia berada pada tempat
dan arah karena keduanya ada makhluk Allah sendiri” 392.
﴾﴾ 263

﴿﴿

Asy-Syaikh al-‘Allâmah Husain Abdurrahim Makki al-Mishri, salah seorang ulama terkemuka
al-Azhar Mesir dalam karyanya sebagai penjelasan (syarh) atas kitab al-Kharîdah karya as-Sayyid
Ahmad ad-Dardir berjudul Taudlîh al-‘Aqîdah al-Mufîd menuliskan:

 أو ﻣﻘﺎﺑﻼً ﻟﻠﺮاﺋﻲ او ﳏﺪوًد او ﳏﺼﻮرا وﺑﺪون ﺗﻜﻴﻒ، ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن وﺟﻬﺔ- إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺮى-"
"ي ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎت رؤﻳﺔ اﳊﻮادث ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ
ّ ﺑﺄ
“Sesungguhnya Allah di akhirat kelak akan dilihat oleh orang-orang mukmin dengan
tanpa tempat dan tanpa arah. Bukan berada di arah depan dari yang melihat-Nya, tidak
dengan bentuk, dan tidak dengan adanya ukuran. Dengan demikian Allah dilihat tanpa
disifati dengan segala sifat-sifat benda. Hal ini berbeda dengan segala makhluk yang
dapat melihat antar mereka dengan adanya sifat-sifat benda pada mereka”393.

Kitab Taudlîh al-‘Aqîdah al-Mufîd karya asy-Syaikh Husain Abdurrahim Makki ini menjadi
buku kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah kelas empat I’dâdiyyah pada seluruh
sekolah yang berada di bawah pengawasan al-Azhar Mesir.
﴾﴾ 264

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab di atas asy-Syaikh Husain Abdurrahim menuliskan sebagai
berikut:

 ﻛﻤﺎ أﻧّﺎ ﻧﺆﻣﻦ وﻧﻌﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ وﻻ،" ﻓﻨﺮاﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﱠﻫﺎً ﻋﻦ اﳉﻬﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﻜﻴﻔﺎت
"ﻣﻘﺎﺑﻼًوﻟﻴﺲ ﺟﺴﻤﺎ
“Dengan demikian, kita (orang-orang mukmin) akan melihat Allah di akhirat kelak
dengan tanpa arah, tanpa berhadap-hadapan, dan tanpa adanya sifat-sifat benda.
Sebagaimana kita di dunia ini berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa arah, tanpa tempat,
tidak berada di arah depan atau arah lainnya, serta bukan benda, maka demikian pula
adanya Allah setelah kita di akhirat nanti”394.
Faydl al-Wahhâb, j. 2, h. 26-27
Taudlîh al-‘Aqîdah al-Mufîd, j. 2, h. 35
394 Ibid, j. 2, h. 39
392
393
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﴾﴾ 265

﴿﴿

Dalam kitab karya beliau lainnya berjudul al-‘Aqidah al-Islammiyyah, kitab yang telah menjadi
bahan ajar di negara Uni Emirat Arab, asy-Syaikh Husain Abdurrahim menuliskan:

 ﺑﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺰﻩ ﻋﻦ أن ﳛﺪﻩ زﻣﺎن، ﺗﻘﺪس ﻋﻦ أن ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن،وأﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﳛﻞ ﰲ ﺷﻰء وﻻ ﳛﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﻰء
"ﻛﺎن ﻗﺒﻞ أن ﳜﻠﻖ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن وﻫﻮ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن
“Dan sesungguhnya Dia Allah tidak menyatu dengan sesuatu apapun, tidak menyatu
dengan-Nya suatu apapun, Dia maha suci dari diliputi oleh tempat sebagaimana Dia
maha suci dari dibatasioleh zaman, Dia Allah ada sebelum menciptakan zaman dan
tempat, dan Dia sekarang ada sebagaimana pada sifat-Nya semula (azali); ada tanpa
tempat dan arah”395.
﴾﴾ 266

﴿﴿

Dalam kitab yang sama pada halaman lain, asy-Syaikh Husain Abdurrahim menuliskan
sebagai berikut:

" وإن ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻨﺠﺎة اﳌﻨﻘِﺬة ﻣﻦ أوﺣﺎل اﻟﺸﺮك وﺿﻼﻻت اﻟﻔﺮق اﻟﺰاﺋﻔﺔ ﻫﻲ اﻋﺘﻘﺎد رؤﻳﺘﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﺧﺮة
"ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﻼ ﻛﻴﻒ وﻻ ﲢﺪﻳﺪ وﻻ ﺟﻬﺔ وﻻ اﳓﺼﺎر
“Dan sesungguhnya aqidah yang menyelamatkan dari syirik dan berbagai kesesatan
kelompok-kelompok batil adalah berkeyakinan bahwa Allah dilihat di akhirat kelak oleh
orang-orang mukmin dengan tanpa sifat-sifat benda (kayf), tanpa arah (jihah) dan tanpa
dibatasi (inhishar)”396.
﴾﴾ 267

﴿﴿

Dalam majalah yang sangat baik; penyeru kepada kebenaran dan kebaikan, majalah yang
secara rutin diterbitkan oleh kementrian wakaf dan urusan Islam di Wilayah kerajaan Maroko
(Maghrib), tertulis sebagai berikut:

" ﻳﺘﻔﻖ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﺳﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ وﺧﻠﻔﻬﻢ ـ وﻛﺬا اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﻮن ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ـ ﻋﻠﻰ أن ﻇﺎﻫﺮ اﻻﺳﺘﻮاء
 ﻷن اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺗﻨﺰﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﲟﻌﲎ اﳉﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﺤﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
 وﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﳛﻞ ﻓﻴﻪ أو ﻏﲑﻩ،ﻋﻦ أن ﻳﺸﺒﻪ ﺧﻠﻘﻪ أو أن ﳛﺘﺎج إﱃ ﺷﻰء ﳐﻠﻮق
"{}ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء: ﻓﺄﺛﺒﺖ ﻟﺬاﺗﻪ اﻟﻐﲎ اﳌﻄﻠﻖ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ،ﻧﻔﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﳋﻠﻘﻪ ﰲ أي ﺷﻰء
395
396

Al-‘Aqidah al-Islamiyyah, at-Tawhid fi al-Kitab wa as-Sunnah, j. 1, h. 167
Ibid, j. 1, h. 151
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“Telah sepakat semua ulama Ahlussunnah; ulama Salaf dan ulama Khalaf, termasuk para
ulama cerdas dari kaum teolog; bahwa secara hafiyah (zahir) makna “Istawâ ‘ala al-‘arsy”
adalah bermakna duduk di atas kursi, bertempat di atasnya dan memiliki arah.
Pemahaman harfiyah seperti ini jelas mustahil bagi Allah, karena dalil-dalil yang pasti
telah menetapkan kesucian-Nya dari menyerupai makhluk-Nya, dan suci dari
membutuhkan kepada sesuatu dari makhluk-Nya tersebut; baik berupa tempat untuk
menetap padanya atau makhluk lainnya. Dan juga karena Dia Allah telah menafikan
keserupaan dengan makhluk-Nya secara mutlak dalam segala segi, Dia menetapkan
sendiri dalam firman-Nya bahwa Dia maha kaya yang mutlak tidak membutuhkan
kepada apapun “Laysa Kamitslihi Syai’”397.
﴾﴾ 268

﴿﴿

Dalam majalah al-Azhar Mesir; majalah memuat masalah-masalah agama, ilmiah, akhlak,
sejarah, dan hukum; majalah yang sangat baik yang rutin diterbitkan oleh para masyayikh alAzhar Cairo Mesir, di dalamnya pernah diterbitkan dalam beberap edisi berisi catatan-catatan
membongkar kesesatan kelompok ekstrim bernama “Wahhabiyyah”; kaum Musyabbihah
yang seringkali memakai kedok nama “Salafiyyah”, juga terkadang memakai kedok nama
“Jama’ah Anshar as-Sunnah”. Catatan-catatan dalam majalah tersebut dengan judul “Tanzîh
Allâh ‘An al-Makân Wa al-Jihah” (Kesucian Allah dari tempat dan arah)398.
Di antara yang dimuat dalam majalah tersebut adalah sebagai berikut:

" ﻟﺘﻨﺰﻫﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ، واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻠﻮ اﻟﻌﻠﻮ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ واﻻﻗﺘﺪار ﻻ ﺑﺎﳌﻜﺎن واﳉﻬﺔ،"واﻷﻋﻠﻰ" ﺻﻔﺔ اﻟﺮب
“al-A’la adalah sifat Allah, dan yang dimaksud dengan “al-‘Uluww” pada hak Allah adalah
ketinggian kekuasaan dan derajat, bukan dalam pengertian tinggi pada segi tempat dan
arah; oleh karena Allah maha suci dari pada demikian itu”.

Majalah ini berisi tulisan-tulisan ulama al-Azhar Mesir, majalah yang sagat tua, terbit
semenjak 70 tahun yang lalu. Ini menunjukan bahwa al-Azhar memiliki kepedulian untuk
memerangi faham-faham sesat yang menyimpang dari aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah.
Dengan demikian maka siapa yang mencaci kita mengenai keyakinan suci ini; keyakinan
“Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah” maka sama saja ia telah melemparkan cacian
terhadap para ulama al-Azhar, dan terhadap seluruh ulama umat Rasulullah ini secara umum.
﴾﴾ 269

﴿﴿

Kita tutup bahasan bab ini dengan catatan seorang ulama terkemuka di masa sekarang, ahli
fiqih dan ahli hadits di daratan Syam, (Muhaddits ad-Diyâr asy-Syâmiyyah), al-‘Allâmah alMajallah Da’wah al-Haqq, dalam 2 edisi; 305 dan 306, h. 65, th. 1415 H – 1994 R
Majalah Nur al-Islam, Majalah al-Azhar, j. 2, vol. 4, h. 282 Rabi’ul Tsani 1350 H – j. 2, vol. 9, h. 63
Ramadlan 1350 H – j. 9, vol. 1, h. 16, al-Muharram 1357 H.
397
398
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Muhaddits al-Hâfizh al-Imâm asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah al-Harari yang lebih
dikenal dengan sebutan al-Habasyi (w 1430 H) dalam banyak karyanya menuliskan bahwa
Allah maha suci dari menyerupai makhluk-Nya, Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di
antaranya dalam salah satu karya beliau berjudul Syarh al-’Aqîdah ath-Thahâwiyyah, asy-Syaikh
Abdullah menuliskan sebagai berikut:

"وﻗﺎل اﻫﻞ اﳊﻖ :إن اﷲ ﻟﻴﺲ ﲟﺘﻤﻜﱢﻦ ﰲ ﻣﻜﺎن أي ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻤﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ
اﳌﻜﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﳉﺴﻤﺎن ﳏﺴﻮﺳ َْﲔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي إذا ﺣﻞ ﻓﻴﻪ اﳉﺮم ﺷﻐﻞ
 .اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺢ
ْش ا ْﺳﺘَـﻮَى ") /5ﺳﻮرة ﻃﻪ( اﻻﺳﺘﻮاء
ﻣﺘﻤﻜﱢﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش وﺗﻌﻠﻘﻮا ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ":اﻟﺮﱠﲪَْ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻌَﺮ ِ
اﻻﺳﺘﻘﺮار،وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ :اﳉﻠﻮس ،وﻫﺆﻻء اﳌﺸﺒﻬﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﷲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ،وﻳﻜﺘﻔﻮن
ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻔﺴﺮوا ﻫﻞ ﻫﺬا اﺳﺘﻘﺮار اﺗﺼﺎل أم اﺳﺘﻘﺮار ﳏﺎذاة ﻣﻦ ﻏﲑ ﳑﺎﺳﺔ ،وﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺮﺣﻮا
س ﺟﺴﻤﲔ اﺣﺪﳘﺎ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ أﻋﻠﻰ وﻧﺼﻒ أﺳﻔﻞ ،ﻓﻤﻦ ﻗﺎل :إﻧﻪ
ﺑﺎﳉﻠﻮس ،واﳉﻠﻮس ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب ﻣﻌﻨﺎﻩ ﲤََﺎ ﱡ
ﻣﺴﺘﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮاء اﺗﺼﺎل أي ﺟﻠﻮس أو ﻗﺎل :اﺳﺘﻮاؤﻩ ﳎﺮد ﳑﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺻﻔﺔ اﳉﻠﻮس ﻓﻬﻮ ﺿﺎل،
واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﻣﺴﺘﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻣﻦ دون ﳑﺎﺳﺔ أي إﳕﺎ ﳛﺎذﻳﻪ ﻣﻦ ﻓﻮق أي ﻛﻤﺎ ﲢﺎذي أرﺿﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻬﺆﻻء
ْش ا ْﺳﺘَـﻮَى") /5ﺳﻮرة ﻃﻪ( ﻋﻠﻰ اﺣﺪى ﻫﺬﻩ
أﻳﻀﺎ ﺿﺎﻟﻮن ،ﻓﻼ ﳚﻮزأن ﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  ":اﻟﺮﱠﲪَْ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻌَﺮ ِ
ْش ا ْﺳﺘَـﻮَى ")/5ﺳﻮرة ﻃﻪ( ﻗﻬﺮ ﻷن
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺜﻼث ،واﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻦ ﻗﺎل ": :اﻟﺮﱠﲪَْ ُﻦ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻌَﺮ ِ
َاﺣ ُﺪ اﻟْ َﻘﻬﱠﺎ ُر")/16
َﻲ ٍء َوُﻫ َﻮ اﻟْﻮ ِ
اﻟﻘﻬﺮ ﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻫﻮ وﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ"ﻗ ُِﻞ اﻟﻠّﻪُ ﺧَﺎﻟِ ُﻖ ُﻛ ﱢﻞ ﺷ ْ
ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ( ﻓﻴﺼﺢ ﺗﺄوﻳﻞ اﻻﺳﺘﻮاء ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﻓﻘﺖ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ذﻟﻚ .وأﻗﺒﺢ ﻫﺬﻩ
اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻋﺘﻘﺎد أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش أو واﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷن ﻓﻴﻪ ﺟﻌﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳏﻤﻮﻻ
ﻟﻠﻌﺮش واﻟﻌﺮش ﳏﻤﻮل ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ ،ﻓﺎﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻗﺪ ﲪﻠﻮا اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻹﻟﻪ اﻟﺬي
أوﺟﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ أن ﳛﻤﻠﻪ ﺷﻰء ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻮل ﻫﺆﻻء ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن اﷲ ﳏﻤﻮل ﺣﺎﻣﻞ وﳏﻔﻮظ ﺣﺎﻓﻆ،
وﻫﺬا ﳑﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻋﺎﻗﻞ .ﰒ إن ﻣﻦ دﻻﺋﻞ أﻫﻞ اﳊﻖ أن اﻟﺘﻌﺮي ﻋﻦ اﳌﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﰲ اﻷزل ﻟﻌﺪم .ﻗﺪم اﳌﻜﺎن إذ
ﻫﻮ ﻏﲑ اﳌﺘﻤﻜﻦ ) ، (1وﻟﻮ ﲤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻖ اﳌﻜﺎن ﻟﺘﻐﲑ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﺘﻐﲑ ﻣﻦ أﻣﺎرات اﳊﺪث وذﻟﻚ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﱘ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ واﳌﻜﺎن ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻷزل ﱂ ﻳﻜﻦ اﷲ ﺧﺎﻟﻘﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎن وﻻ ﺧﺎﻟﻘﺎ
ﻟﺸﻰء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ،ﰒ ﻟﻮ ﻛﺎن .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﷲ أن ﳛﻔﻆ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﳛﻔﻆ ﻫﺬﻩ
اﻷرض اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻏﲑ أﻋﻤﺪة"
“Ahlul Haq berkata: Sesungguhnya Allah tidak berada pada tempat, mustahil atas-Nya
bersentuhan dengan tempat, dan mustahil atas-Nya bersemayam atau menetap pada
tempat tersebut. Pengertian tempat tidak hanya berlaku pada suatu benda yang
menempel di atas benda yang lain, di mana kedua benda tersebut sebagai benda kasar
saja. Tetapi makna tempat adalah ruang kosong yang apa bila suatu benda berada
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padanya maka benda tersebut memenuhi ruang itu, baik seluruhnya atau sebagiannya
saja. Ruang kosong inilah yang dinamakan dengan tempat. misalkan matahari, tempatnya
adalah ruang kosong di mana matahari memenuhi ruangan itu sendiri. Ini berbeda
dengan pendapat sesat dari kaum Musybbihah dan kaum Karramiyyah, kaum yang
berkeyakinan bahwa Allah adalah benda, mereka mengatakan bahwa Allah bertempat di
atas arsy. Dalam keyakinan sesat ini mereka berpegang teguh dengan zhahir firman
Allah: “ar-Rahmân ‘Alâ al-’Arsy Istawâ” (QS. Thaha: 5). Mereka berkata: istawâ dalam ayat
ini artinya istaqarra; bersemayam atau bertempat. Sebagian dari mereka berkata: istawâ
artinya jalasa; duduk. Mereka, kaum Musyabbihah tersebut, sebagian mereka ada yang
berkeyakinan bahwa Allah bertempat di atas arsy, tanpa lebih jauh menafsiran pengertian
bertempat (istiqrâr), apakah hal itu dalam pengertian menempel pada arsy atau hanya
membayangi arsy dengan berada di atasnya saja. Kelompok pertama ini mencukupkan
ungkapan dengan hanya mengatakan “Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy”.
Sebagian lainnya dari kaum Musyabbihah tersebut ada yang secara terang-terangan
mengatakan bahwa Allah duduk di ats arsy. Padahal pengertian duduk (jalasa) dalam
bahasa Arab adalah menempelnya suatu benda yang memiliki dua bagian; atas dan
bawah, di atas suatu benda yang lain. Seorang yang mengatakan bahwa istawâ Allah
bermakna jalasa; duduk menempel di atas arsy, atau mengatakan bahwa istawâ Allah
bermakna istaqarra; bersemayam atau bertempat sekalipun tidak memaknainya dengan
jalasa maka orang semacam ini adalah orang yang telah benar-benar sesat. Demikian pula
orang yang berkata bahwa Allah berada di atas arsy dengan membayanginya tanpa
menempel, seperti halnya langit dunia yang berada di atas kita membayangi bumi, maka
orang ini juga telah sesat. Firman Allah: “ar-Rahmân ‘Alâ al-’Arsy Istawâ” (QS. Thaha: 5)
di atas tidak boleh diartikan dengan salah satu dari tiga pemaknaan sesat ini. Makna yang
benar dari makna istawâ dalam ayat QS. Thaha: 5 ini ialah qahara, artinya menguasai.
Karena al-Qahr (menguasai) adalah sifat sempurna yang sesuai bagi keagungan Allah.
Dan bahkan Allah sendiri menamakan diri-Nya dengan al-Qahhâr (Yang maha
menguasai), seperti dalam firman-Nya:

(16 :َاﺣ ُﺪ اﻟْ َﻘﻬﱠﺎ ُر )اﻟﺮﻋﺪ
ِ َﻰ ٍء َوُﻫ َﻮ اﻟْﻮ
ْ ﻗ ُِﻞ اﷲُ ﺧَﺎﻟِ ُﻖ ُﻛ ﱢﻞ ﺷ

Dengan demikian dapat diterima takwil makna istawâ dengan istawlâ atau qahara, dan
tidak berpengaruh apapun ketika kaum Mu’tazilah menyamai Ahlussunnah dalam takwil
ini.
Keyakinan yang sangat buruk adalah keyakinan yang menetapkan bahwa Allah duduk
di atas arsy, atau mengatakan Allah berdiri di sana. Keyakinan semacam ini sama saja
dengan menetapkan bahwa Allah diangkat oleh arsy. Padahal arsy diangkat oleh
Malaikat. Ini berarti dalam keyakinan kaum Musyabbihah Allah diangkat oleh para
Malaikat. Bagaimana mungkin dapat diterima akal sehat jika Allah yang menjadikan
segala sesuatu dari alam ini diangkat oleh makhluk-Nya sendiri. Artinya, di atas pendapat
kaum Musyabbihah, Allah diangkat dan dijaga oleh makhluk-makhluk-Nya sendiri. Ini
adalah keyakinan yang sama sekali tidak dapat diterima oleh akal sehat.
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Di antara dalil-dalil Ahlul Haq di atas kebenaran keyakinan ini adalah bahwa Allah
pada sifat-Nya yang azali ada tanpa tempat, dan bahwa tempat adalah makhluk baharu
yang memiliki permulaan. Jika Allah membutuhkan kepada tempat setelah Ia
menciptakan tempat itu sendiri maka berarti Allah berubah dari sifat-Nya semula.
Sementara perubahan adalah di antara tanda-tanda kebaharuan, yang tentunya hal ini
mustahil atas Allah yang maha Qadim. Dan bila dikatakan bahwa Allah dan tempat
adalah dua sesuatu yang azaliy; tanpa permulaan, maka berarti Allah bukan Pencipta bagi
tempat itu sendiri, dan jika demikian maka berarti Dia bukan pula sebagai Pencipta bagi
segala sesuatu. Dan jika demikian adanya, -sebagaimana hal ini diyakini oleh kaum
Musyabbihah-, maka Allah tidak akan mampu untuk mengurus alam ini dan tidak akan
mampu untuk memelihara bumi yang menetap tanpa adanya tiang-tiang ini”399.

Sikap yang sangat mengherankan dari kaum Musyabbihah ialah bahwa mereka meyakini
bahwa arsy dan langit adalah makhluk Allah yang memiliki permulaan, -dalam hal ini mereka
sejalan dengan pendapat kita bahwa tempat adalah makhluk baharu yang memiliki
permulaan-, namun pada saat yang sama mereka mengatakan bahwa Allah bertempat,
bersemayam, atau menurut sebagian mereka duduk di atas arsy dan langit. Anda lihat;
menurut mereka di dua tempat, arsy dan langit?! Artinya menurut mereka bahwa Allah yang
maha Qadim bertempat di atas dua makhluk-Nya yang baharu. Ini sangat tidak logis, dan
hanya orang-orang yang tidak sehat akalnya yang berpendapat demikian.
Benar, keyakinan irrasional ini mereka ambil dari Ibn Taimiyah, sosok yang menjadi
panutan besar mereka; yang setiap kata-katanya mereka anggap laksana teks yang
kebenarannya adalah mutlak. Ibn Taimiyah memiliki pendapat yang sangat ekstrim tentang
ini dengan menyalahi kesepakatan (Ijma’) ulama, mengatakan bahwa jenis alam ini azaliy,
tidak memiliki permulaan, menurutnya bahwa jenis alam ini tanpa permulaan ada bersama
Allah.
﴾﴾ 270

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama asy-Syaikh Abdullah menuliskan sebagai berikut:

 إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺬي ﺻﻮرة ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺼﻮر:ﻗﺎل أﻫﻞ اﳊﻖ ﻧﺼﺮﻫﻢ اﷲ
 واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜ ّﻞ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﺘﻨﺎﻓﻴﻬﺎ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت واﻟﺼﱡﻮر أوَْﱃ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻻﺳﺘﻮاء،واﳉﻬﺎت
 وﲣﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر واﳉﻬﺎت ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻ ﲟﺨﺼﱢﺺ وذا ﻣﻦ اﻣﺎرات،ْح واﻟﻨﻘﺺ
ِ اﻟﻜ ّﻞ ﰲ إﻓﺎدة اﳌَﺪ
ﺾ ﻛﺎﻟﺘﻮﺟﱡﻪ اﱃ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﺎﻟﺴﻤﺎء ﻗﺒﻠﺔ
ٌ َْ ورﻓ ُﻊ اﻷﻳﺪي واﻟﻮﺟﻮﻩ اﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻋﺎء ﺗﻌﺒﱡ ٌﺪ ﳏ،اﳊﺪث
.اﻟﺪﻋﺎء ﻛﺎﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﺼﻼة
399

Izh-hâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah Bi Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, h. 163-165
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“Ahlul Haq berkata, -semoga Allah selalu membela mereka-: Sesungguhnya Allah ada
tanpa arah dan tanpa bentuk, karena arah dan bentuk itu sangat banyak dan bermacammacam. Demikian pula mustahil Allah berada di semua arah dan dalam semua bentuk,
karena semua itu adalah baharu, dan karena semua arah dan semua bentuk itu sama saja,
tidak lebih sempurna satu atas lainnya dalam keutamaannya atau dalam kekurangannya.
Kemudian dalam mengkhususkan arah atau bentuk tertentu bagi Allah maka berarti
sama dengan menetapkan adanya sesuatu yang lain yang mengkhususkan hal tersebut
bagi-Nya, dan hal semacam ini jelas merupakan tanda-tanda kebaharuan. Adapun
menghadapkan telapak tangan dan wajah ke arah langit ketika berdoa adalah murni
sebagai amalan ibadah, sebagaimana kita menghadap ke ka’bah di dalam shalat
menyembah Allah. Artinya, karena langit adalah kiblat dalam berdoa sebagaimana ka’bah
adalah sebagai kiblat dalam shalat (bukan berarti Allah berada di langit atau berada di
dalam ka’bah)”400.
﴾﴾ 271

﴿﴿

Pada bagian lain dalam kitab yang sama asy-Syaikh Abdullah menuliskan:

 إذ ﻻ ﻋﺪم أﺷﺪ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ اﳌﺬﻛﻮر، ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ إﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻋﺪﻣﻪ: إذا ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ:ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ
، اﻟﻨﻔﻲ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن إﺧﺒﺎرا ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻜﺎن ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﻪ: ﻗﻠﻨﺎ.ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ
 ﻷن ﻣﻦ ﻧﻔﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﺧﺒﺎرا،ﻻ ﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﻪ
" وﻛﺬا ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻟﻘﺪﱘ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ،ﻋﻦ ﻋﺪﻣﻪ
“Masalah penting: Jika seseorang berkata: Mengatakan bahwa Allah ada tanpa arah yang
enam sama saja dengan menafikan-Nya. Karena tidak ada yang lebih kuat dalam
menetapkan “ketiadaaan sesuatu” selain dengan menafikan arah yang enam tersebut.
Jawab: Menafikan arah yang enam bila terjadi pada sesuatu yang secara pasti memiliki
arah maka sama dengan manafikan sesuatu itu sendiri. Adapun Allah yang mustahil
memiliki arah maka menafikan arah dari-Nya tidak berarti menafikan-Nya. Karena bila
Dia sendiri yang memberitakan ketiadaan arah yang enam dari-Nya, dan ini berarti Dia
tidak menafikan diri-Nya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan kesucian Allah dari arah
yang enam”401.
﴾﴾ 269

﴿﴿

Masih dalam kitab yang sama, asy-Syaikh Abdullah menuliskan sebagai berikut:

400
401

Ibid, h. 127
Ibid, h. 128
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 ﻳﺮوﻧﻪ ﺑﺄﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﷲ، ﺑﻪ- وﻫﺬا ﺣﻖ ﳚﺐ اﻹﳝﺎن،"إن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻳﺮون اﷲ ﰲ اﻻﺧﺮة
 ﻻ ﳚﻮز ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻚ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻳﻜﻮن ﳏﺪودا إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻋﻈﻢ ﺟﺮﻣﺎ،ﻻ ﻛﻤﺎ ﻳُﺮى اﳌﺨﻠﻮق
 ﻓﻠﺬﻟﻚ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺜﺒﺘﻮن رؤﻳﺔ اﷲ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﷲ،ﻣﻨﻚ او اﺻﻐﺮ ﻣﻨﻚ او ﻣﺜﻠﻚ
 ﻷن اﳌﺨﻠﻮق إذا رأﻳﺘﻪ ﺗﺮاﻩ ﰲ ﺟﻬﺔ، وﻻ ﺗﻜﻮن رؤﻳﺔ اﷲ ﻛﻤﺎ ﻳُﺮى اﳌﺨﻠﻮق،ﻏﲑ ﺗﺸﺒﻴﻪ وﻻ ﺟﻬﺔ وﻻ ﻣﺴﺎﻓﺔ
، أو ﰲ ﺟﻬﺔ ﻓﻮﻗﻚ، أو ﰲ ﺟﻬﺔ ﻳﺴﺎرك، أو ﰲ ﺟﻬﺔ ﳝﻴﻨﻚ، أو ﰲ ﺟﻬﺔ ﺧﻠﻔﻚ ﺗﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﻓﺘﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ،أﻣﺎﻣﻚ
ﻫﺬا اﻹﻣﺎم
"أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﳌﺎﺗﺮﻳﺪي وﻏﲑﻩ
“Sesungguhnya orang-orang mukmin akan melihat Allah di akhirat. Ini adalah kebenaran
yang wajib diimani. Mereka akan melihat Allah dengan mata kepala mereka masingmasing dari tanpa ada jarak antara mereka dengan Allah, tidak seperti dilihatnya
makhluk. Tidak boleh atas Allah ada jarak, karena sesuata yang apa bila engkau denganya
terdapat jarak maka berarti sesuatu tersebut memiliki bentuk dan ukuran. Bisa jadi
sesuatu tersebut lebih besar bentuknya dari dirimu sendiri, atau lebih kecil, atau mungkin
sama besar. Hal semacam ini semua adalah mustahil atas Allah. Karena itu Ahlussunnah
menetapkan tentang melihat Allah di akhirat nanti bahwa hal itu tanpa ada keserupaan,
tanpa arah, dan tanpa jarak. Melihat terhadap Allah kelak tidak seperti kita melihat
makhluk. Karena makhluk apa bila engkau melihatnya maka ia pasti berada di
hadapanmu, atau berada di belakangmu lalu engkau menoleh dan melihat kepadanya,
atau berada di arah kananmu, atau berada di arah kirimu, atau berada di arah atasmu,
atau berada di arah bawahmu, atau dapat pula berada di seluruh arah darimu seperti
halnya apa bila engkau berada di dalam sebuah ruangan maka ruangan tersebut berada di
segala arah dari dirimu. Penjelasan semacam ini semua telah diterangkan oleh al-Imâm
Abu Manshur al-Maturidi dan lainnya”402.

Ibid, h. 144. Al-Imâm Abu Manshur al-Maturidi telah menjelaskan hal ini semua dalam karyanya berjudul
Kitâb at-Tauhîd, lihat kitab h. 76
402
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﴾﴾

Bab IX

﴿﴿

Penjelasan Ulama Ahlussunnah Bahwa Allah Tidak Boleh
Dikatakan Ada Di Semua Tempat Atau Ada Di Mana-Mana
Ketahuilah, tidak boleh dikatakan “Allah ada di setiap tempat”, atau “ada di manamana”, walaupun tujuannya untuk mengungkapkan bahwa Allah mengetahui atau menguasai
segala sesuatu dari makhluk-Nya. Berikut ini beberapa pernyataan ulama kita dalam
menjelaskan bahwa pernyataan demikian itu tidak dibenarkan dan menyalahi syari’at.
﴾﴾ 1

﴿﴿

Teolog terkemuka al-Imâm Ibn Furak al-Asy’ari (w 406 H) dalam salah satu karyanya berjudul
Musykil al-Hadîts menuliskan sebagai berikut:

 وﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ،" اﻋﻠﻢ أن اﻟﺜﻠﺠﻲ ﻛﺎن ﻳﺬﻫﺐ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻨﺠﺎر ﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﷲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ
"ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﺎل إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻣﻜﺎن أو ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
“Ketahuilah bahwa ats-Tsalji berpendapat seperti pendapat kaum an-Najjariyyah yang
mengatakan bahwa Allah berada di semua tempat. Pendapat semacam ini, yang juga
merupakan pendapat kaum Mu’tazilah; bagi kita kaum Ahlussunnah adalah sesat, karena
Allah tidak boleh dikatakan berada di suatu tempat atau berada di semua tempat” 403.
﴾﴾ 2

﴿﴿

Kemudian al-Imâm Ibn Furak sendiri telah membantah pernyataan “Allah ada di manamana” walaupun untuk tujuan mengungkapkan bahwa Allah mengetahui atau menguasai
segala sesuatu dari makhluk-Nya. Beliau menuliskan sebagai berikut:

 أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻻ،" ﻓﻤﱴ ﻣﺎ رﺟﻌﻮا ﰲ ﻣﻌﲎ إﻃﻼق ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪﺑﲑ ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﻫﻢ ﺻﺤﻴﺤًﺎ واﻟﻠﻔﻆ ﳑﻨﻮﻋًﺎ
ﻳﺴﻮغ أن ﻳﻘﺎل إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳎﺎور ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺎن أو ﳑﺎ س ﻟﻪ أو ﺣﺎل أو ﻣﺘﻤﻜﱢﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ أﻧﻪ ﻋﺎﱂ ﺑﺬﻟﻚ
"ﻣﺪﺑٌﺮ ﻟﻪ
“Apa bila perkataan tersebut untuk tujuan mengungkapkan bahwa Allah Maha
mengetahui segala sesuatu atau bahwa Allah Maha mengatur segala sesuatu maka
tujuannya tersebut benar, namun demikian mengungkapkannya dengan ungkapkan
semacam itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ini persis sebagaimana yang engkau telah
tahu bahwa Allah tidak boleh dikatakan bagi-Nya bahwa Dia “bersampingan dengan
segala sesuatu di segala tempat”, atau dikatakan “menempel dengan segala sesuatu”, atau
403

Musykil al-Hadîts, h. 63
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dikatakan “menyatu” atau “bertempat di dalam sesuatu”, sekalipun tujuan dari
perkataan-perkataan semacam itu untuk mengungkapkan bahwa Allah Maha menguasai
di atas segala sesuatu”404.
﴾﴾ 3

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh Abu Bakar al-Bayhaqi (w 458 H) dalam karyanya berjudul al-I’tiqâd Wa alHidâyah Ilâ Sabîl ar-Rasyâd menuliskan sebagai berikut:

،" وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎل ﻗﻮل ﻣﻦ زﻋﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻤﻴﺔ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﺬاﺗﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
"[ إﳕﺎ أراد ﺑﻪ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻻ ﺑﺬاﺗﻪ4/}وﻫﻮ ﻣﻌﻜﻢ أﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ{ ]ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ:وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ

“Dari apa yang telah kami tuliskan tentang beberapa ayat, itu semua adalah sebagai dalil
atas kebatilan pendapat kelompok; seperti kaum Jahmiyyah, yang mengatakan bahwa
Allah dengan Dzat-Nya berada di segala tempat. Adapun firman Allah: “Wa Huwa
Ma’akum Aynamâ Kuntum” (QS. al-Hadid: 4) yang dimaksud adalah bahwa Allah Maha
mengetahui segala apa yang diperbuat oleh manusia, bukan dalam pengertian bahwa
Dzat Allah bersama setiap orang”405.
﴾﴾ 4

﴿﴿

Al-Imâm al-Mutakallim Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (w 505 H) dalam
bantahan atas keyakinan Jahm ibn Shafwan dan para mengikutnya; yaitu kaum Jahmiyyah,
menuliskan sebagai berikut:

زل
ّ  وﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن أو ﺟﻬﺔ ﻓﻘﺪ. إﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن: ﻓﻤﻨﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﻦ ﻗﺎل،"وﻻ ﺗﺮﺗﺒﻚ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻠﻄﻪ
 وأول درﺟﺎت. وﱂ ﳚﺎوز اﻷﺟﺴﺎم وﻋﻼﺋﻘﻬﺎ، ورﺟﻊ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻈﺮﻩ إﱃ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﳏﺴﻮﺳﺎت اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ،ّﻓﻀﻞ
."
“Janganlah engkau ragu dalam banyak kesesatannya (Jahm ibn Shafwan). Di antara
kesesatannya; ia mengatakan bahwa Allah berada di semua tempat. Sesungguhnya orang
yang menetapkan adanya tempat atau arah bagi Allah adalah orang yang sesat. Seorang
yang bekeyakinan semacam itu maka yang ada di dalam pikirannya tidak lain adalah
penyerupaan Allah dengan binatang-binatang yang dapat diindra. Ia dengan keyakian
sesatnya tersebut tidak akan terlepas dari memikirkan benda-benda dan sifat-sifat benda
belaka. Padahal tingkatan paling pertama dalam keimanan yang benar (kepada Allah)
adalah melepaskan dan menjauhkan diri dari keyakinan-keyakinan indarwi. Dengan
keyakinan yang benar inilah seorang manusia menjadi benar-benar manusia (yang sehat
akalnya), dan tentunya yang utama darinya adalah bahwa ia menjadi seorang mukmin”406.
Ibid, h. 65-66
al-I’tiqâd Wa al-Hidâyah, h. 70
406 al-Arba’în Fî Ushuliddîn, h. 198
404
405
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Anda perhatikan tulisan al-Imâm al-Ghazali di atas, sangat jelas berisi bantahan terhadap
orang berkeyakinan bahwa Allah berada di semua tempat. Dengan demikian pernyataan
sebagian orang “sok tahu” yang mengatakan bahwa al-Ghazali berkeyakinan Allah berada di
semua tempat adalah dusta besar atasnya. Tentang hal ini al-Imâm al-Hâfizh asy-Syaikh
Abdullah al-Harari dalam beberapa tulisannya mengingatkan bahwa klaim semacam itu
adalah kebohongan yang disandarkan kepada al-Ghazali, termasuk di antaranya beberapa bait
sya’ir yang dianggap berasal darinya. al-Hâfizh al-Harari dalam kitab ad-Dalîl al-Qawîm
menuliskan sebagai berikut:

"وﻫﻮ ﰲ ﻛ ﱢﻞ اﻟﻨّﻮاﺣﻲ ﻻ:  وﻫﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻄﺮ، ﻟﻴﺤﺬر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ أﺑﻴﺎت ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻐﺰاﱄ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ:"ﺗﻨﺒﻴﻪ
""ﻻ ﳚﻮز اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن:  ﻗﺎل ﻋﻠﻲ اﳋﻮّاص.
"ﻳـَﺰُول
“Peringatan: Waspadai beberapa bait sya’ir yang dianggap berasal dari al-Ghazali,
padahal itu semua bukan berasal dari tulisannya, di antaranya bait sya’ir yang
mengatakan: “Wa Huwa Fî Kull an-Nawâhî La Yazûl”, (Artinya; Allah berada di semua
tempat dan di semua arah, tidak akan pernah hilang). Ini sama dengan keyakinan sesat
kaum Mu’tazilah yang mengatakan bahwa Allah berada di semua tempat dan semua arah.
Al-Imâm Ali al-Khawwash berkata: ”Tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di semua
tempat dan semua arah”407.

Demikian perkataan al-Imâm al-Hâfizh asy-Syaikh Abdullah al-Harari dalam karyanya; ad-Dalîl
al-Qawîm ‘Alâ ash-Shirâth al-Mustaqîm, kitab yang sangat bermanfaat berisi penjelasan akidah
Ahlussunnah Wal Jam’ah dengan argumen-argumen naqliyyyah dan ‘aqliyyah yang sangat kuat.
Dengan kitab ini semua faham sesat menjadi terbantahkan, seperti faham para filosof yang
mengatakan bahwa alam ini tidak memiliki permulaan (azaly), faham Mu’tazilah, faham
Murji’ah, dan faham Musyabbihah yang mengatakan bahwa Allah duduk (bertempat) di arsy,
juga mengatakan bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan. Allah maha suci dari
keyakinan mereka.
﴾﴾ 5

﴿﴿

Al-Mufassir Ibn Katsir (w 774 H) dalam kitab tafsirnya menuliskan sebagai berikut:

"( ﺑﺄﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

) "اﺗﻔﻖ اﳌﻔﺴﺮون ﻋﻠﻰ إﻧﻜﺎر ﻗﻮل اﳉﻬﻤﻴﺔ اﻷول اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ

“Para ahli tafsir telah sepakat dalam mengingkari pernyataan kaum Jahmiyyah pertama
yang mengatakan bahwa Allah berada di segala tempat. Allah maha suci dari keyakinan
semacam itu”408.
﴾﴾ 6
407
408

﴿﴿

ad-Dalîl al-Qawîm, h. 58
Tafsîr Ibn Katsîr, j. 3, h. 8
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Al-Imâm al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani (w 852 H) dalam Fath al-Bâri dalam menjelaskan
hadits Rasulullah:

(َﲔ ﻗِْﺒـﻠَﺘِ ِﻪ )روَاﻩ اﻟﺒُﺨَﺎري
َ ْ  إ ّن َرﺑّﻪُ ﺑـَْﻴـﻨَﻪُ َوﺑـ،َُﺎﺟ ْﻲ َرﺑّﻪ
ِ ﺻﻼَﺗِِﻪ ﻓَﺈﻧّﻪُ ﻳـُﻨ
َ إ ّن أ َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ إذَا ﻗَﺎ َم ِﰲ
bahwa hadits ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya, menuliskan sebagai berikut:

 "إن أﺣﺪﻛﻢ: وﻓﻴﻪ ـ أي ﰲ ﺣﺪﻳﺚ،"وﻗﺪ ﻧﺰع ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺄن اﷲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻫﻮ ﺟﻬﻞ واﺿﺢ
"إذا ﻗﺎم ﰲ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺎﺟﻲ رﺑﱠﻪ أو إن رﺑﱠﻪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ـ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ زﻋﻢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﺑﺬاﺗﻪ
“Dengan hadits ini sebagian kaum Mu’tazilah mengambil pendapat dalam menetapkan
keyakinan mereka bahwa Allah berada di semua tempat, dan ini adalah kebodohan yang
nyata. Kemudian selain dari pada itu, hadits tersebut juga sebagai bantahan atas orang
yang berkeyakinan bahwa Dzat Allah berada di atas arsy”409.
﴾﴾ 7

﴿﴿

Al-Imâm asy-Syaikh Abdul Wahhab ibn Ahmad asy-Sya’rani (w 973 H) mengutip perkataan alImâm Ali al-Khawwash berkata:

"" ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﻟﻘﺪرﻳﺔ
“Tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di semua tempat seperti yang diyakini oleh
kaum Mu’tazilah dan Qadariyyah”410.
﴾﴾ 8

﴿﴿

Al-Imâm asy-Syaikh al-Hâfizh Abdullah al-Harari yang dikenal dengan sebutan al-Habasyi
dalam salah satu karyanya berjudul Izh-hâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah Bi Syarh al-‘Aqîdah athThahâwiyyah menuliskan sebagai berikut:

 وﻫﺬا ﺑﺎﻃ ٌﻞ ﻷن، إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﺪرة واﻟﺘﺪﺑﲑ دون اﻟﺬات:"ﰒ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﲨﻬﻮر اﻟﻨﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮا
 إن اﷲ: ﻓﻤﺎ ﺷﺎع ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﻟﻠﺘﺼﻮف ﻣﻦ ﻗﻮل،ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ
ُ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻻ
 ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻜﻞ: ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻌﺮاﱐﱡ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ اﳋﻮاص أﻧﻪ ﻗﺎل،ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﻻ ﳚﻮز
 ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻜﻞ: ﻋﻠﻰ أن أوﻟﺌﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا. إﻧﻪ ﻗﻮل ﺟﻬﻠﺔ اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ: ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ روح اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ،ﻣﻜﺎن
 إن اﷲ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن:وﺑﲔ ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ
ْ  إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ دون أن ﻳﻀﻴﻔﻮا ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮد؛: ﺑﻞ ﻗﺎﻟﻮا،ﻣﻜﺎن
 اﻟﻠﻬﻢ إﻻ،ﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﻷن ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮد إﺛﺒﺎت ﻟﻠﺘﺤﻴﺰ ﰲ اﳌﻜﺎن ﺻﺮﻳﺢ
ٌ ، إن اﷲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن:وﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ
 ﻓﻬﺆﻻء ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺎﳍﻢ إن ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪون،اﻟﺘﺤﻴﺰ
َ
أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﻣﻮﺟﻮد
409
410

Fath al-Bâri, j. 1, h. 508
al-Yawâqît Wa al-Jawâhir, j. 1, h. 65
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 ﻓﻮﺿﺢ أ ّن، أﺻﻠﻪ إﱃ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﳉﻬﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻫﺬا ﻛﻼم ﻓﺎﺳﺪ،ﲢﻴﺰ اﻟﺬات ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮون
اﻟﺬي ﻗﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎء أو ﲝﺮف ﰲ إن ﻛﺎن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﲢﻴﺰ اﻟﺬات اﻟﻘﺪﱘ اﻷزﱄ اﳌﻘﺪس ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻛﻠﻬﺎ
 ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﷲ ﻣﺘﺤﻴﺰ ﲟﻜﺎن واﺣﺪ ﻛﺎﻟﻌﺮش ﻛﺎﻓﺮًا ﻷﻧﻪ أﺛﺒﺖ ﷲ،ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻦ أﻛﻔﺮ اﻟﻜﻔﺎر
اﳌﺸ
.  وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠﻮح اﶈﻔﻮظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش،ﻛﺎن اﷲ ﻣﺘﺤﻴﺰًا ﻓﻮق اﻟﻌﺮش ﻟﻜﺎن ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺜﻼ ﷲ
،ﻓﺘﺒﲔ ﺑﻄﻼن ﻇﻦ اﳌﺸﺒّﻬﺔ أن ﻛﻮن اﷲ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻟﻪ ﻋﻦ اﳌﺜﻞ

"أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﻔﺎﺳﺪ وﻫﻮ أن ذاﺗﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
“Kaum Mu’tazilah dan kelompok terbesar dari kaum Najjariyyah berkata bahwa
Allah di setiap tempat dengan ilmu-Nya, kekuasaan-Nya dan dengan kekuasaan-Nya,
bukan dengan Dzat-Nya. Pendapat mereka ini batil, karena pengertian Allah mengetahui
segala sesuatu tidak boleh diungkapkan dengan mengatakan Allah di setiap tempat
dengan ilmu-Nya (Bi Kull Makân Bi al-‘Ilm). Maka itu, beberapa pernyataan yang
berkembang di sebagian orang yang mengaku-aku ahli tasawwuf, seperti perkataan
bahwa Allah di semua tempat, adalah ungkapan yang tidak benar. Asy-Sya’rani dalam
mengutip pernyataan asy-Syaikh Ali al-Khawwash (yang notabene seorang sufi sejati dan
bahkan salah seorang pimpinan kaum sufi terkemuka) menuliskan bahwa ia (Ali alKhawwash) berkata: “Tidak boleh dikatakan Allah di semua tempat”.
Penulis kitab Rûh al-Bayân dalam tafsirnya berkata: Perkataan semacam demikian itu
(Allah ada di segala tempat) berasal dari kaum yang mengaku-aku ahli tasawwuf. Namun
demikian mereka tidak mengungkapkannya dengan “Allâh Mawjûd Bi Kulli Makân”,
mereka hanya mengatakan “Allâh Bi Kulli Makân”, yaitu tanpa menambahkan kata
“Mawjûd”. Dari segi bahasa terdapat perbedaan yang sangat jauh antara ungkapan “Allâh
Bi Kulli Makân” dan ungkapan “Allâh Mawjûd Bi Kulli Makân”. Ungkapan dengan
mengikutkan kata “mawjûd” memberikan pemahaman yang sangat jelas dalam
menetapkan tempat. Benar, kecuali apa bila ada orang yang tidak mengerti bahwa kata
“mawjûd” memberikan pemahaman tempat, maka orang semacam ini dilihat; jika ia
berkeyakinan bahwa Dzat Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah maka orang ini tidak
boleh dikafirkan hanya karena ia berkata “Allâh Maujûd Bi Kulli Makân”, namun
demikian tetap ungkapannya ini adalah sesuatu yang salah, (dan harus diluruskan),
karena ungkapan semacam itu berasal dari kaum Mu’tazilah dan kaum Jahmiyyah.
Dari sini menjadi jelas, bahwa bila seseorang mengungkapkan pernyataan semacam
itu; dengan memakai huruf “ba” (Bi Kulli Makân) atau memakai huruf “fi” (Fî Kulli
Makân) kemudian dalam keyakinannya bahwa Dzat Allah menyebar berada di semua
tempat maka orang semacam ini adalah seorang kafir yang kekufurannya lebih buruk
dari seluruh orang kafir. Seorang yang berkeyakinan bahwa Allah berada di satu tempat
saja telah menjadi kafir, seperti kekufuran kaum Musyabbihah yang mengatakan bahwa
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Allah besemayam di atas arsy, karena dengan begitu mereka telah menetapkan adanya
keserupaan bagi Allah, karena di atas arsy terdapat kitab bertuliskan “Inna Rahmatî Taghlib
Ghadlabî” (HR. al-Bukhari dan Ibn Hibban). Dengan demikian dalam keyakinan kaum
Musyabbihah Allah sama dengan kitab tersebut, keduanya berada di atas arsy, (Padahal
arsy dan kitab tersebut adalah makhluk Allah sendiri). Bahkan tidak hanya kitab itu yang
berada di atas arsy, menurut sebagian ulama al-Lauh al-Mahfuzh juga berada di atas arsy.
Dari sini dipahami bahwa keyakinan kaum Musyabbihah yang telah menetapkan Allah di
atas arsy adalah pendapat batil dan sesat, karena keyakinan seperti itu sama saja dengan
menetapkan adanya keserupaan bagi-Nya.
Jadi, seorang yang berkeyakinan bahwa Allah berada di satu tempat saja telah
menjadi kafir, terlebih lagi mereka yang berkeyakinan bahwa Dzat Allah berada di setiap
tempat. Karena bila demikian maka berarti sesuai keyakinan mereka bahwa Dzat Allah
tersebar ada di mana-mana, ada di tempat-tempat yang suci, ada di tempat-tempat yang
kotor dan najis. Hanya saja sebagian orang awam yang berkata “Allah ada di manamana” tujuan meraka adalah untuk mengungkapkan bahwa Allah Maha mengetahui dan
Maha menguasai atas segala sesuatu, dengan demikian mereka tidak boleh dikafirkan
secara mutlak, tapi walau demikian ungkapan mereka adalah ungkapan yang salah dan
harus dibenarkan. Adapun mereka yang berkeyakinan rusak dan merupakan kekufuran
adalah mereka yang berkeyakinan bahwa Dzat Allah menyebar barada di semua tempat
dan semua arah”411.

Dalam kitab yang sama al-Hâfizh al-Harari menuliskan catatan yang sangat penting untuk
kita ketahui, sebagai berikut:
“Faedah Penting: Para ulama kita sangat gigih membantah keyakinan sesat dari kaum
Mu’tazilah dan kaum Jahmiyyah yang telah mengatakan bahwa Allah berada di semua
tempat. Keyakinan sesat mereka ini juga kita dapati dalam tulisan Sayyid Quthb dalam
tulisannya (yang menurutnya sebagai kitab tafsir; yang ia namakan dengan Tafsîr Fî Zhilâl
al-Qur’ân). Dalam menafsirkan firman Allah “Wa Huwa Ma’akum Aynamâ Kuntum” (QS.
al-Hadid: 4), ia berkata bahwa kalimat dalam ayat tersebut adalah dalam makna hakiki,
bukan dalam pengertian kinâyah, juga bukan dalam pengertian majâz (metafor). Maka
Allah (menurutnya) bersama setiap orang, bersama segala sesuatu, di setiap waktu dan di
setiap tempat”412.

Maka sangat mengherankan jika ada sebagian orang yang dengan sangat gigih membela
Sayyid Quthb dengan segala pemikirannya. Terkadang mereka menggelarinya dengan
“pemikir Islam kontemporer”, atau menggelarinya dengan “ahli tafsir kontemporer”, dan lain
sebagainya, padahal pemikiran banyak menyimpang dari jalan Ahlussunnah, di antaranya ia
mengatakan bahwa pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi orang-orang Islam,
menurutnya masa sekarang adalah sama seperti masa jahiliyah sebelum Rasulullah di utus
411
412

Izh-hâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah, h. 140-141
Ibid, h. 141
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kepada bangsa jahiliyyah saat itu. Ia juga mengatakan bahwa orang yang tidak memakai
hukum Allah, walau dalam perkara kecil sekalipun, maka orang tersebut adalah seorang yang
kafir. Dalam banyak pemikirannya, Sayyid Quthb banyak mengadopsi faham-faham kaum
Khawarij, termasuk salah satunya, keyakinannya bahwa Allah berada di semua tempat dan
semua arah yang telah dia adopsi dari faham Mu’tazilah dan faham Jahmiyyah.
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﴾﴾ Bab X

﴿﴿

Penjelasan Bahwa Langit Adalah Kiblat Doa
Berikut ini kita kutip beberapa pendapat ulama Ahlussunnah dalam penjelasan bahwa
langit adalah kiblat doa, bukan sebagai tempat bagi Allah.
﴾﴾ 1

﴿﴿

Al-Imâm Abu Manshur al-Maturidi; Imam Ahlussunnah Wal Jama’ah, dalam salah satu
karyanya berjudul Kitâb al-Tauhîd menuliskan sebagai berikut:

 وإن ﻇَ ﱠﻦ، وﻳﻮﺟﻬﻬﻢ إﱃ ﺣﻴﺚ ﺷﺎء، وﷲ أن ﻳَﺘﻌﺒﱠﺪ ﻋﺒﺎدَﻩ ﲟﺎ ﺷﺎء،" وأﻣﺎ رﻓﻊ اﻷﻳﺪي إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة
ﻣﻦ ﻳﻈﻦ أن رﻓﻊ اﻷﺑﺼﺎر إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻷن اﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻛﻈﻦ ﻣﻦ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ إﱃ ﺟﻬﺔ أﺳﻔﻞ
" أو ﳓﻮ ﻣﻜﺔ ﳋﺮوﺟﻪ إﱃ اﳊﺞ،إﱃ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺼﻼة
“Adapun menghadapkan telapak tangan ke arah langit dalam berdoa adalah perintah
ibadah. Dan Allah memerintah para hamba untuk beribadah kepada-Nya dengan jalan
apapun yang Dia kehendaki, juga memerintah mereka untuk menghadap ke arah
manapun yang Dia kehendaki. Jika seseorang berprasangka bahwa Allah di arah atas
dengan alasan karena seseorang saat berdoa menghadapkan wajah dan tangannya ke arah
atas, maka orang semacam ini tidak berbeda dengan kesesatan orang yang berprasangka
bahwa Allah berada di arah bawah dengan alasan karena seseorang yang sedang sujud
menghadapkan wajahnya ke arah bawah lebih dekat kepada Allah. Orang-orang
semacam itu sama sesatnya dengan yang berkeyakinan bahwa Allah di berbagai penjuru;
di timur atau di barat sesuai seseorang menghadap di dalam shalatnya. Juga sama
sesatnya dengan yang berkeyakinan Allah di Mekah karena Dia dituju dalam ibadah
haji”413.
﴾﴾ 2

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam menjelaskan perkataan al-Imâm alGhazali di atas dalam karya fenomenalnya berjudul Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn Bi Syarh Ihyâ’
‘Ulûmiddîn menuliskan:

413

Kitâb al-Tauhîd, h. 75-76
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 ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ رﻓﻊ اﻷﻳﺪي ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﳓﻮ اﻟﺴﻤﺎء؟،ٍ إذا ﻛﺎن اﳊ ﱡﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺟﻬﺔ:"ﻓﺈن ﻗﻴﻞ
 وإﻟﺼﺎق،ﻛﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻜﻌﺒ ِﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة
ِ
، أﻧﻪ ﳏ ﱡﻞ اﻟﺘﻌﺒﱡﺪ: أﺣﺪﳘﺎ: ﻣﻦ وﺟﻬﲔ ذﻛﺮﳘﺎ اﻟﻄ ْﱡﺮﻃُﻮﺷﻲ:ﻓﺎﳉﻮاب
. ﻓﻜﺄ ﱠن اﻟﺴﻤﺎءَ ﻗﺒﻠﺔُ اﻟﺪﻋﺎء، ﻣﻊ ﺗﻨﺰﱡﻫﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﳏ ﱢﻞ اﻟﺒﻴﺖ وﳏ ﱢﻞ اﻟﺴﺠﻮد،ﺑﺎﻷرض ﰲ اﻟﺴﺠﻮد
ِ
اﳉﺒﻬ ِﺔ
:وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
 وﻛﺬﻟﻚ،أﻫﻞ اﻷرض
ِ  ﻓﻴُﻠﻘﻮﻧﻪ إﱃ، ﻓﺈذا ﻗَﻀَﻰ اﷲُ أﻣﺮًا أﻟﻘﺎﻩ إﻟﻴﻬﻢ، وﻫﻲ ﻣَﺴﻜ ُﻦ اﳌﻺ اﻷﻋﻠﻰ،ﻓﻴﺨﺮج ﻧﺒﺎﺗًﺎ
 ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ َﻣ ْﻌ ِﺪﻧًﺎ ﳍﺬﻩ اﻷﻣﻮر، وﻓﻴﻬﺎ اﳉﻨﺔُ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔُ اﻷﻣﺎﱐ، وﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑُ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء،اﻷﻋﻤﺎل ﺗُﺮﻓَﻊ
" وﺗﻮﻓﱠـﺮَت اﻟﺪواﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗَﺼﱠﺮﻓَﺖ اﳍِﻤ ُﻢ إﻟﻴﻬﺎ،اﻟﻌِﻈﺎم وﻣَﻌﺮِﻓﺔَ اﻟﻘﻀﺎ ِء واﻟ َﻘﺪَر
“Jika dikatakan bahwa Allah ada tanpa arah, maka apakah makna mengangkat
telapak tangan ke arah langit ketika berdoa? Jawab: Terdapat dua segi dalam hal ini
sebagaimana dituturkan oleh al-Thurthusi.
Pertama: Bahwa hal tersebut untuk tujuan ibadah. Seperti halnya menghadap ke arah
ka’bah dalam shalat, atau meletakan kening di atas bumi saat sujud, padahal Allah Maha
Suci dari bertempat di dalam ka’bah, juga Maha Suci dari bertempat di tempat sujud.
Dengan demikian langit adalah kiblat dalam berdoa.
Kedua: Bahwa langit adalah tempat darinya turun rizki, wahyu, rahmat dan berkah.
Artinya dari langit turun hujan yang dengannya bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.
Langit juga tempat yang agung bagi para Malaikat (al-Mala’ al-A’lâ). Segala ketentuan
yang Allah tentukan disampaikannya kepada para Malaikat, lalu kemudian para Malaikat
tersebut menyampaikannya kepada penduduk bumi. Demikian pula arah langit adalah
tempat diangkatnya amalan-amalan yang saleh. Sebagaimana di langit tersebut terdapat
beberapa Nabi dan tempat bagi surga (yang berada di atas langit ke tujuh) yang
merupakan puncak harapan. Maka oleh karena langit itu sebagai tempat bagi hal-hal yang
diagungkan tersebut di atas, termasuk pengetahuan Qadla dan Qadar, maka titik konsen
dalam praktek ibadah di arahkan kepadanya”414.

Pada bagian lain dalam kitab yang sama, al-Hâfizh al-Zabidi menuliskan:

"
" وﻻ ﻳﻘﺎل إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺟﻬﺔ اﻟﻜﻌﺒﺔ،ﻟﻠﻤﺼﻠﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻼة
“Langit dikhusukan dalam berdoa agar tangan diarahkan kepadanya karena langit-langit
adalah kiblat dalam berdoa, sebagaimana ka’bah dijadikan kiblat bagi orang yang shalat
di dalam shalatnya. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di arah ka’bah” 415.

Masih dalam kitab yang sama al-Hâfizh al-Zabidi juga menuliskan:
414
415

Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn, j. 5, h. 34-35
Ibid, j. 2, h. 25
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"
 واﳌﻌﺒﻮُد ﺑﺎﻟﺼﻼة واﳌﻘﺼﻮُد ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ـ وﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ـ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ اﳊﻠﻮل ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ واﻟﺴﻤﺎء؛،ﻳُﺴْﺘﻘﺒَﻞ ﺑﺎﻟﺼﺪر واﻟﻮﺟﻪ
، ورﻓﻊ اﻷﻳﺪي واﻟﻮﺟﻮﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻋﺎء ﺗﻌﺒﱡﺪ ﳏﺾ ﻛﺎﻟﺘﻮﺟّﻪ إﱃ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة:وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻨﺴﻔﻲ أﻳﻀًﺎ ﻓﻘﺎل
"ﻓﺎﻟﺴﻤﺎء ﻗِﺒْﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎء ﻛﺎﻟﺒﻴﺖ ﻗِﺒْﻠﺔ اﻟﺼﻼة
“Adapun mengangkat tangan ketika meminta dan berdoa kepada Allah ke arah langit
karena ia adalah kiblat dalam berdoa, sebagaimana ka’bah merupakan kiblat shalat
dengan menghadapkan badan dan wajah kepadanya. Yang dituju dalam ibadah shalat
dan yang diminta dalam berdoa adalah Allah, Dia Maha suci dari bertempat dalam
ka’bah dan langit. Tentang hal ini an-Nasafi berkata: Mengangkat tangan dan
menghadapkan wajah ketika berdoa adalah murni merupakan ibadah, sebagaimana
menghadap ke arah ka’bah di dalam shalat, maka langit adalah kiblat dalam berdoa
sebagaimana ka’bah adalah kiblat dalam shalat”416.
﴾﴾ 3

﴿﴿

Amîr al-Mu’minîn Fî al-Hadîts al-Imâm al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani (w 852 H) dalam kitab
Fath al-Bâri Bi Syarh Shahîh al-Bukhâri menuliskan:

""اﻟﺴﻤﺎء ﻗِﺒْﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎء ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻗِﺒْﻠﺔ اﻟﺼﻼة
“Langit adalah kiblat di dalam berdoa sebagaimana ka’bah merupakan kiblat di dalam
shalat”417.
﴾﴾ 4

﴿﴿

Asy-Syaikh Mulla Ali al-Qari (w 1014 H) dalam Syarh al-Fiqh al-Akbar, salah satu kitab yang
cukup urgen dalam untuk memahami risalah al-Fiqh al-Akbar karya al-Imâm Abu Hanifah,
menuliskan sebagai berikut:

،ُﻮﺟﺐ دﻓﻊ أﺻﻨﺎف اﻟﻨﻘﻤﺔ
ِ  وﻫﻮ ﻣ،اﻟﺮﲪﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ أﻧﻮاع اﻟﻨﻌﻤﺔ
"
وذﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﻣﻌﲔ اﻟﻨﺴﻔﻲ إﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﰲ "اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ" ﻟﻪ ﻣﻦ أن اﶈﻘّﻘﲔ ﻗﺮّروا أن رﻓﻊ اﻷﻳﺪي إﱃ اﻟﺴﻤﺎء
"ﰲ ﺣﺎل اﻟﺪﻋﺎء ﺗﻌﺒّﺪ ﳏﺾ
“Langit adalah kiblat dalam berdoa dalam pengertian bahwa langit merupakan tempat
bagi turunnya rahmat yang merupakan sebab bagi meraih berbagai macam kenikmatan
dan mencegah berbagai keburukan. Asy-Syaikh Abu Mu’ain al-Nasafi dalam kitab atTamhîd tentang hal ini menyebutkan bahwa para Muhaqqiq telah menetapkan bahwa
416
417

Ibid, j. 2, h. 104
Fath al-Bâri, j. 2, h. 233
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mengangkat tangan ke arah langit dalam berdoa adalah murni karena merupakan
ibadah”418.
﴾﴾ 5

﴿﴿

Asy-Syaikh Kamaluddin al-Bayyadli al-Hanafi (w 1098 H) dalam kitab Isyârât al-Marâm
berkata:

"رﻓﻊ اﻷﻳﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻋﺎء إﱃ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻤﺎء ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻮق اﻟﺴﻤﻮات
}وﰲ اﻟﺴﻤﺎء رزﻗﻜﻢ وﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪون{ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﺗﺼﺎﻓﻪ:ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﳋﲑات وﻳﺴﺘﻨـﺰل اﻟﱪﻛﺎت ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
" وﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻮق ﻋﺒﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ واﻻﺳﺘﻴﻼء،ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻨﻌﻮت اﳉﻼل وﺻﻔﺎت اﻟﻜﱪﻳﺎء
“Mengangkat tangan dalam berdoa ke arah langit bukan untuk menunjukkan bahwa
Allah berada di arah langit-langit yang tinggi, akan tetapi karena lngit adalah kiblat dalam
berdoa. Karena darinya diminta turun berbagai kebaikan dan rahmat, karena Allah
berfirman: “Dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian”. (QS.
Al-Dzariyat: 22), dan hal itu untuk mengisayratkan bahwa Allah maha memiliki sifat
agung dan kuasa, juga untuk memahamkan bahwa Allah maha menguasai dan maha
menundukan atas seluruh hamba-Nya”419.
﴾﴾ 6

﴿﴿

Al-Imâm al-Hâfizh asy-Syaikh Abdullah al-Harari dalam kitab Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah
menuliskan sebagai berikut:

 ﻓﺎﻟﺴﻤﺎء ﻗِﺒْﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎء،ﺾ ﻛﺎﻟﺘﻮﺟّﻪ إﱃ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة
ٌ " ورﻓ ُﻊ اﻷﻳﺪي واﻟﻮﺟﻮﻩ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻋﺎء ﺗﻌﺒﱡ ٌﺪ َْﳏ
"ﻛﺎﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗِﺒْﻠﺔ اﻟﺼﻼة
“Adapun mengangkat tangan dan wajah saat berdoa ke arah langit adalah murni
merupakan ibadah, seperti halnya menghadap ke arah ka’bah di dalam shalat. Artinya
bahwa langit sebagai kiblat dalam berdoa, sebagaimana ka’bah sebagai kiblat dalam
shalat”420.

Ini menunjukan bahwa asy-Syaikh Abdullah al-Harari sejalan dengan ulama Ahlussunnah
dalam menetapkan keyakinan Ahlul Haq, sedikitpun beliau tidak keluar dari konsensus ulama
mujtahid, baik dalam Ushul maupun dalam Furu’. Berbeda dengan orang-orang yang hanya
“mengaku ahli ilmu”; mereka tidak memiliki kehati-hatian dalam berfatwa, yang bahkan
fatwa mereka tidak didasarkan kepada ilmu, seperti kaum Wahabi yang mengkafirkan orangSyarh al-Fiqh al-Akbar, h. 199
Isyârât al-Marâm, h. 198
420 Izh-hâr al-’Aqîdah as-Sunniyyah, h. 128
418
419
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orang Islam yang bertawassul dengan para nabi dan orang-orang saleh. Ada banyak sekali
kesesatan ajaran wahabi yang dengan itu mereka telah melenceng dari jalan para sahabat nabi
yang merupakan jalan kaum Ahlussunnah; mayoritas umat Islam hingga hari ini.
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﴾﴾ Bab XI

﴿﴿

Aqidah Ulama Indonesia421
Ummat Islam Indonesia berhaluan Ahlussunnah Wal Jama’ah, mengikuti aliran
Asy’ariyyah dalam bidang akidah dan Madzhab Syafi’i dalam hukum fiqih. Berikut ini
penegasan beberapa ulama Indonesia tentang akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah:
﴾﴾ 1

﴿﴿

Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani (w 1314 H/1897). Beliau menyatakan
dalam Tafsirnya, at-Tafsîr al-Munîr Li Ma’âlim at-Tanzîl, ketika menafsirkan ayat 54 surat al
A’raf: 7, “Tsummastawâ ‘alâ al-‘arsy”, sebagai berikut:

َﺎﱃ ُﻣﻨَـﱠﺰﻫًﺎ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤﻜَﺎ ِن وَاﳉِْ َﻬ ِﺔ
َ ﺐ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ أَ ْن ﻧـَ ْﻘﻄَ َﻊ ﺑِﻜ َْﻮﻧِِﻪ ﺗَـﻌ
ُ َاﺟ
ِ وَاﻟْﻮ
“Dan kita wajib meyakini secara pasti bahwa Allah ta’ala maha suci dari tempat dan
arah….”422
﴾﴾ 2

﴿﴿

Mufti Betawi Sayyid Utsman bin Abdullah bin ‘Aqil bin Yahya al ‘Alawi. Beliau banyak
mengarang buku-buku berbahasa Melayu yang hingga sekarang menjadi buku ajar di
kalangan masyarakat betawi yang menjelaskan akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah seperti buku
beliau Sifat Dua Puluh. Dalam karya beliau “az-Zahr al-Bâsim Fi Athwâr Abi al-Qâsim”, beliau
mengatakan:
“…Tuhan yang maha suci dari pada jihah (arah)…”423.
﴾﴾ 3

﴿﴿

Asy-Syaikh Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samaraniy yang dikenal dengan sebutan Kiai
Shaleh Darat Semarang (w 1321 H/sekitar tahun 1901). Beliau berkata dalam terjemah kitab
al-Hikam (dalam bahasa jawa), sebagai berikut:
“…lan ora arah lan ora enggon lan ora mongso lan ora
Maknanya:”…dan (Allah Maha Suci) dari arah, tempat, masa dan warna” 424.

werna”

421 Berikut ini penterjemah hanya mengutip sebagian saja dari pernyataan ulama terkemuka Indonesia, ada
banyak tulisan mereka dalam menjelaskan “Allah ada tanpa tempat”. InsyaAllah kita terbitkan dalam buku tersendiri.
422
at-Tafsir al Munir li Ma’alim at-Tanzil, jilid I, hlm. 282
423
az-Zahr al Basim fi Athwar Abi al Qasim, hal. 30
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﴾﴾ 4

﴿﴿

KH Muhammad Hasyim Asy’ari, Jombang, Jawa Timur pendiri organisasi Islam terbesar di
Indonesia, Nahdatul Ulama’ (w 7 Ramadlan 1366 H/25 Juni 1947). Beliau menyatakan dalam
Muqaddimah Risalahnya yang berjudul: “at-Tanbîhât al-Wâjibât” sebagai berikut:

ْﻚ ﻟَﻪُ اﻟْ ُﻤﻨَـﱠﺰﻩُ َﻋ ِﻦ اﳉِْ ْﺴ ِﻤﻴﱠ ِﺔ وَاﳉِْ َﻬ ِﺔ وَاﻟﱠﺰﻣَﺎ ِن وَاﻟْ َﻤﻜَﺎ ِن
َ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻَ إِﻟﻪَ إِﻻﱠ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳ
“Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia maha suci dari berbentuk (ber-jism), arah, zaman
atau masa dan tempat…”425.
﴾﴾ 5

﴿﴿

KH Muhammad Hasan al-Genggongi al-Kraksani, Probolinggo (w 1955), Pendiri Pondok
pesantren Zainul Hasan, Probolinggo, Jawa Timur. Beliau menyatakan dalam risalahnya
(Aqîdah at-Tauhîd), sebagai berikut:

َﺎت
ْ َﺟﻬ
َِﺎت ﺑِﻼَ َزﻣَﺎ ٍن َوَﻣﻜَﺎ ٍن و
ْ ﺼﻔ
ﱠل اﻟ ﱢ
َُﰊ اﷲِ أَو
ُْوﺟ ُْﻮُد رﱢ
َﺎت ﰒُﱠ اﻷَْﻣ ِﻜﻨَ ْﺔ
ِ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ ﻛَـﺎ َن ﻗَـْﺒ َﻞ اﻷ َْزﻣِـﻨَ ْﺔ َوﺳَﺎﺋِِﺮ اﳉِْﻬ
“Adanya Tuhanku Allah adalah sifat-Nya yang pertama, (ada) tanpa masa, tempat dan
(enam) arah. Karena Allah ada sebelum semua masa, semua arah dan semua tempat” 426.
﴾﴾ 6

﴿﴿

KH Raden Asnawi, Kampung Bandan-Kudus (w 26 Desember 1959). Beliau menyatakan
dalam risalahnya dalam bahasa Jawa “Jawab Soalipun Mu’taqad seket”, sebagai berikut:
“…Jadi amat jelas sekali, bahwa Allah bukanlah (berupa) sifat benda (yakni sesuatu yang
mengikut pada benda atau ‘aradl), Karenanya Dia tidak membutuhkan tempat (yakni Dia
ada tanpa tempat), sehingga dengan demikian tetap bagi-Nya sifat Qiyâmuhu bi nafsihi”
(terjemahan dari bahasa jawa)427.
﴾﴾ 7

﴿﴿

KH Siradjuddin Abbas (w 5 Agustus 1980/23 Ramadlan 1400 H). Beliau mengatakan dalam
buku “Kumpulan Soal-Jawab Keagamaan”:
424

al Hikam (dalam bahasa jawa), hlm. 105
Muqaddimah at-Tanbihat al Wajibat
426
Aqidah at-Tauhid, hlm.3
427
Jawab Soalipun Mu’taqad seket, hlm. 18
425
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“…karena Tuhan itu tidak bertempat di akhirat dan juga tidak di langit, maha suci
Tuhan akan mempunyai tempat duduk, serupa manusia” 428.
﴾﴾ 8

﴿﴿

Guru Abdul Hadi Isma’il Cipinang Kebembem, Jatinegara, Jakarta Timur dalam bukunya;
“Tukilan Ushuluddin Bagi Orang yang Baharu Belajar Pokok-pokok Agama”, mengatakan:
“Bermula jalan tiada bersemayamnya Allah ta’ala pada Dzat-Nya ialah karena Dzat Allah
ta’ala itu Qadim bukan jirm (benda) yang mengambil lapang dan bukan jism yang dapat
dibagi, dan bukan jawhar fard yang menerima bandingan”429.
﴾﴾ 9

﴿﴿

Guru Muhammad Thahir Jam’an, Muara Jatinegara Jakarta Timur dalam bukunya “Tashfiyatul
Janân Fi Tahqîq Mas-alah ‘Aqâ-id al-Îman (Mensucikan hati di dalam menyatakan masalah aqa-idul
Iman), mengatakan:
“(Soal) Apa sebab Allah ta’ala tiada bersamaan bagi segala yang baharu pada Dzat-Nya?
(Jawab) Sebab Dzat Allah ta’ala itu bukan jirm, dan bukan jism dan bukan jawhar
fard”430.
﴾﴾ 10

﴿﴿

KH Sa’id bin Armia, Giren, Kaligayem, Talang, Tegal Jawa Tengah dalam bukunya “Ta’lîm
al-Mubtadi-în Fî Aqa-ididdîn”, ad- Dars al-Awwal, dan ad-Dars ats-tsani, hal. 28 mengatakan:
“Utawi artine sulaya Allah ing ndalem dzat-e tegese dzat-e Allah iku dudu jirim, dzat-e hawadits iku
jirim” (Adapun arti Allah berbeda dari semua perkara yang hadits (makhluk) pada DzatNya artinya Dzat Allah bukan jirm (benda) sedangkan dzat makhluk adalah jirm)” 431.
﴾﴾ 11

﴿﴿

KH Djauhari Zawawi, Kencong, Jember (w 1415 H/20 Juli 1994), Pendiri Pondok
Pesantren as-Sunniyah, Kencong, Jember, Jawa Timur. Beliau menyatakan dalam risalahnya
yang berbahasa Jawa, sebagai berikut:
428

Kumpulan Soal-Jawab Keagamaan, hal. 25
Tukilan Ushuluddin Bagi Orang yang Baharu Belajar Pokok-pokok Agama, h. 6
430
Tashfiyatul Janan Fi Tahqiq Mas-alah ‘Aqa’idil Iman (Mensucikan hati di dalam menyatakan masalah aqa-idul Iman),
429

hal. 15

431

Ta’lîm al-Mubtadi-în Fî Aqa-ididdîn, ad- Dars al-Awwal, hal. 9
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“…lan mboten dipun wengku dining panggenan...”, maknanya: “…Dan (Allah) tidak diliputi
oleh tempat…” 432
﴾﴾ 12

﴿﴿

KH Choer Affandi (w 1996), pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya,
Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau menyatakan dalam risalahnya dengan bahasa Sunda yang
berjudul “Pangajaran ‘Aqa-id al-Iman”, yang maknanya:
“(Sifat wajib) yang kelima bagi Allah adalah Qiyâmuhu binafsihi – Allah ada dengan DzatNya, Tidak membutuhkan tempat – Dan juga tidak membutuhkan kepada yang
menciptakan-Nya, Dalil yang menunjukkan atas sifat Qiyâmuhu binafsihi, seandainya Allah
membutuhkan tempat –Niscaya Allah merupakan sifat benda (‘aradl), Padahal yang
demikian itu merupakan hal yang mustahil –Dan seandainya Allah membutuhkan
kepada yang menciptakan-Nya, Niscaya Allah ta’ala (bersifat) baru -Padahal yang
demikian itu adalah sesuatu yang mustahil (bagi Allah)” 433.
﴾﴾ 13

﴿﴿

KH. Achmad Masduqi dalam bukunya al-Qawâ-id al-Asâsiyyah Li Ahlissunnah Wa al-Jamâ’ah
(Konsep Dasar Pengertian Ahlussunnah Wal Jama’ah), menuliskan sebagai berikut:
“Menurut golongan Ahlussunnah Wal Jama’ah Tuhan Allah itu tidak bertubuh, tidak
berjihat dan tidak memerlukan tempat”434.
﴾﴾ 14

﴿﴿

KH Misbah Zaenal Musthafa, Bangilan Tuban Jawa Timur dalam bukunya al-Fushûl alArba’îniyyah Fî Muhimmat al-Masâ-il ad-Dîniyyah, mengatakan:

 ﱂ ﻳﻠﺪ وﱂ ﻳﻮﻟﺪ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ، ﻻ ﻳﻄﻌﻢ وﻻ ﻳﺸﺮب،ﻻ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﺷﻰء ﻟﻴﺲ ﲜﺴﻢ وﻻ ﻋﺮض وﻻ ﻣﺼﻮر وﻻ ﻣﺘﺤﻴﺰ
 ﻻ، وﻻ ﻫﻮ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺖ، ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﲟﻜﺎن وﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎن،ﻛﻔﻮا أﺣﺪ
."ﳛﻞ ﰲ ﺣﺎدث
“Tidak ada suatu-pun yang menyerupai Allah, Allah bukan jism, ‘aradl, bukan sesuatu
yang memiliki gambar (bentuk), bukan sesuatu yang menempati ruang, tidak makan,
tidak minum, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada suatu apapun yang
432

Risalah Tauhid al-‘Arif fi Ilmi at-Tauhid, hlm. 3.
Pangajaran ‘Aqaid al-Iman, hal. 6-7
434
al-Qawa-id al-Asasiyyah Li Ahlissunnah Wal Jama’h (Konsep Dasar Pengertian Ahlussunnah Wal Jama’ah), hal. 100
433
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membandingi-Nya, Allah tidak bertempat di suatu tempat dan tidak dilalui oleh masa,
Allah tidak menempati salah satu arah dari yang enam, dan Allah bukan bertempat di
salah satu arah, Allah tidak menempati sesuatu yang baharu (makhluk)” 435.
﴾﴾ 15

﴿﴿

KH. Abdullah bin Nuh dalam bukunya berjudul Menuju Mukmin Sejati terjemahan kitab
Minhâj al-‘Âbidîn karya al-Imâm al-Ghazali, menuliskan sebagai berikut:
“Oleh karena itu i’tiqad bid’ah di dalam hati sangat berbahaya, seperti mengi’tiqadkan
apa-apa yang nantinya dapat menyesatkan dia kepada kepercayaan bahwa Allah seperti
makhluk, mislanya betul-betul duduk di dalam arsy, padahal Allah itu laysa kamitslihi
syai’un (Tidak ada suatu apapun yang menyeruapi-Nya)”436.

Pada bagian lain dalam buku yang sama, beliau menuliskan:
“Kemudian sebagai kesimpulan, jika engkau benar-benar memikirkan tentang dalil-dalil
perbuatan Allah maka engkau akan yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha
kuasa, maha mengetahui, hidup, berkehendak, maha mendengar, maha melihat,
berfirman dengan firman-firman-Nya yang qadim yang tidak ada awalnya dan tidak ada
akhirnya. Maha suci Ia dari segala perkataan yang baru dan iradah yang baru. Maha suci
dari segala kekurangan dan kecelaan. Tidak bersifat dengan sifat yang baharu, dan tiada
harus bagi-Nya (artinya tidak boleh) apa-apa yang diharuskan bagi makhluk. Tidak
menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya, dan tidak ada sesuatu yang menyamai-Nya.
Tidak diliputi oleh tempat dan jihat (arah). Dan tidak kena robah dan cacat”437.
﴾﴾ 16

﴿﴿

Asy-Syaikh Ihsan bin Muhammad Dahlan al-Jampesi, Jampes, Kediri, Jawa Timur dalam
bukunya berjudul “Sirâj ath-Thâlibîn ‘Alâ Minhâj al-‘Âbidîn”, menuliskan sebagai berikut:

 وإﳕﺎ اﺧﺘﺼﺖ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺮﻓﻊ اﻷﻳﺪي إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻋﺎء،وﻣﻘﺪﺳﺎ ﻋﻦ أن ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﺸﺎر إﻟﻴﻪ أو ﺗﻀﻤﻪ ﺟﻬﺔ
ﺟﻌﻠﺖ ﻗﺒﻠﺔ اﻷدﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻼة وﻻ ﻳﻘﺎل إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ
ﺟﻬﺔ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪس ﻋﻦ أن ﳛﺪﻩ زﻣﺎن
“… dan Allah maha suci dari diliputi oleh tempat sehingga bisa ditunjuk, Allah juga
maha suci dari diliputi oleh arah. Sedangkan tangan yang diangkat dan diarahkan ke
langit ketika berdoa dikarenakan langit dijadikan sebagai kiblat doa sebagaimana Ka’bah
435

al-Fushul al-Arba’iniyyah Fi Muhimmat al-Masa-il ad-Diniyyah, hal. 11,
Menuju Mukmin Sejati terjemahan kitab Minhaj al-‘Abidin karya Al-Imâm al-Ghazali, hal. 24,
437
Menuju Mukmin Sejati, hlm. 50
436
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dijadikan kiblat bagi orang yang shalat, ia menghadap kepadanya di dalam shalat, dan
tidak dikatakan bahwa Allah ta’ala ada di arah ka’bah, sebagaimana Allah maha suci dari
dibatasi oleh waktu”438.
﴾﴾ 17

﴿﴿

KH. Muhammad Muhajirin Amsar ad-Dari, Bekasi, dalam bukunya berjudul Ta’lîqât ‘Alâ
Matn al-Jawharah, menuliskan:

ﻗﻮﻟﻪ )ﻟﻜﻦ ﺑﻼ ﻛﻴﻒ( أى ﺑﻼ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻟﻠﻤﺮﺋﻲ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﳊﻮادث ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﲢﻴﺰ وﺟﻬﺔ وﻏﲑ
 ﻗﻮﻟﻪ )وﻻ اﳓﺼﺎر( أى ﻟﻠﻤﺮﺋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺮاﺋﻲ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﳊﺪود واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ذﻟﻚ
“Perkataannya (asy-Syaikh Ibrahim al-Laqqani) “Lâkin Bilâ Kayf” yakni tanpa menyipati
Allah yang dilihat dengan sifat-sifat makhluk seperti berhadap-hadapan, menempati
ruang, berada di suatu arah dan lain sebagainya. Perkataan al-Laqqani “Wa Lâ Inhishâri”
yakni Allah bukan terlihat diliputi oleh suatu tempat karena mustahil bagi Allah ukuran
(kecil, sedang, besar, maupun besar yang diandaikan tanpa penghabisan) dan mustahil
bagi Allah batas akhir (sebagaimana makhluk memiliki batas akhir)” 439.
﴾﴾ 18

﴿﴿

Asy-Syaikh Abu Muhammad Hakim bin Masduqi bin Sulaiman al-Lasemi, Lasem Jawa
Tengah dalam bukunya berjudul “ad-Dakhâ-ir al-Mufîdah Fî Syarh al-‘Aqîdah” menuliskan
sebagai berikut:

 ﻗﺎل،)ﻟﻜﻦ( رؤﻳﺘﻨﺎ ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ )ﺑﻼ ﻛﻴﻔﻴﺔ( ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﳊﻮادث ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺟﻬﺔ وﲢﻴﺰ وﻏﲑ ذﻟﻚ
ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء وﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﲑ
“(Lâkin) tetapi melihat kita kepada Allah (bilâ kaifiyyah) tanpa Allah disifati dengan sifatsifat makhluk seperti berhadap-hadapan, berada di suatu arah, menempati ruang dan lain
sebagainya. Allah ta’ala berfirman yang maknanya: Allah tidak menyerupai sesuatu-pun
dari makhluk-Nya dan tidak ada sesuatu-pun yang menyerupai-Nya, Allah maha
mendengar lagi maha melihat”440.
﴾﴾ 19

﴿﴿

KH Abul Fadhol as-Senori, Senori Tuban Jawa Timur dalam karyanya berjudul “ad-Durr alFarîd Fî Syarh Jawharah at-Tawhîd”, menuliskan sebagai berikut:
438

Sirâj ath-Thâlibîn ‘Alâ Minhâj al-‘Âbidîn, h. 104
Ta’liqat ‘Ala Matn al-Jawharah, hal. 48-49
440
ad-Dakhâ-ir al-Mufîdah Fî Syarh al-‘Aqîdah” hal. 17
439
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وﻋﺮف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺷﻰء واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ وﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة واﳌﻘﺪار
ﻣﻘﺪﺳﺎ ﻋﻦ اﳉﻬﺎت واﻷﻗﻄﺎر
“Diketahui dari keterangan ini bahwa Allah ta’ala maha suci dari menetap atau
bersemayam di atas sesuatu dan bertempat di dalamnya, dan bahwa Allah maha suci dari
gambar dan ukuran, maha suci dari semua arah, penjuru dan tempat” 441.
﴾﴾ 20

﴿﴿

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dalam bukunya berjudul “Tafsir Qur’an Karim”, menuliskan
sebagai berikut:
“Allah tidak bertempat, karena yang bertempat itu ialah makhluk-Nya, sedangkan Allah
tidak serupa dengan suatu apapun (QS. Asy-Syura: 11)”442.
﴾﴾ 21

﴿﴿

Asy-Syaikh Mahmud Mukhtar Cirebon Jawa Barat dalam bukunya berjudul “alMuqaddimah/al-Mabâdi’ al-Mahmûdiyyah Fi al-Masâ-il at-Tawhîdiyyah”, menuliskan sebagai
berikut:

ﻛﺬا ﻗﻴﺎم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻗﺪ وﺟﺒﺎ * وﺿﺪ ذاك اﻓﺘﻘﺎر ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﻘﻢ
ﲝﺎل أو ﲟﻜﺎن ﻓﺎدر أو زﻣﻦ * أو ﻳﻮم أو ﻟﻴﻞ أو ﻧﻮر وﻻ ﻇﻠﻢ
“Demikain pula sifat Qiyâmuhu Bi Nafsih tetap bagi-Nya, dan mustahil lawan-nya yaitu
iftiqâr (membutuhkan kepada mkhluk), maka Allah tidaklah menempati tempat -ketahuilah-- atau masa, hari, malam, terang, maupun kegelapan”443.
﴾﴾ 22

﴿﴿

Asy-Syaikh Muhammad Thayyib ibn Mas’ud al-Banjari, salah seorang ulama alim di wilayah
Banjarmasin, dalam kitab karyanya dalam bahasa Melayu berjudul Miftâh al-Jannah
menuliskan sebagai berikut:
“Dan ke-lima Qiyâmuhu Ta’âla Bi Nafsihi artinya berdiri Allah ta’âla dengan sendiri-Nya;
yakni tiada berkehendak Ia kepada mahall (tempat), dan tiada berkehendak kepada
mukhash-shish (yang mengkhususkan atau yang menciptakan)”444

441

ad-Durr al-Farid Fi Syarh Jawharah at-Tawhid”, h. 119
“Tafsir Qur’an Karim”, hal. 805
443
al-Muqaddimah al-Mabadi’ al-Mahmudiyyah Fi al-Masa-il at-Tawhidiyyah, hal. 4,
444
Miftah al-Jannah, h. 7.
442
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Pada bagian lain, beliau menuliskan:
“(Faedah); Ini suatu faedah, ketahui olehmu bahwasannya sekailan yang maujûd ini
(artinya sesuatu yang ada) dengan dinisbahkan bagi kaya dengan sendirinya dan tiadanya
itu empat bahagi, pertama; barang yang tiada berkehendak kepada mahall (tempat) dan
tiada kepada mukhash-shish yaitu Dzat Allah …”445

Juga menuliskan:
“Maka Qiyâmuhu Bi Nafsih itu ibârah (ungkapan) dari pada menafikan berkehendak
kepada mahall (tempat)”446

Sampai di sini buku dalam menjelaskan kesucian Allah dari tempat dan arah yang
telah kita kuatkan dengan berbagai dalil dari al-Qur’an, Hadits, dan konsensus (Ijma’) umat
Islam, serta kutipan pernyataan-pernyataan ulama Ahlussunnah dari empat madzhab dan
lainnya. Kita berdoa semoga Allah menjadikan buku ini banyak memberikan manfaat.
Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
Wa al-Hamdu Lillâh Rabb al-‘Âlamîn.
Wa Shallallâh ‘Alâ Sayyidinâ Muhammad Wa ‘Alâ Âlih Wa Shahbih Wa Sallam.

445
446

Miftah al-Jannah, h. 7.
Miftah al-Jannah, h. 7.

Anda Berminat dengan buku ini? Hubungi email: aboufaateh@yahoo.com

248
Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat &Tanpa Arah

﴾﴾ Referensi

﴿﴿

Referensi Manuskrip

Abkar al-Afkar, al-Amidi, Aya Shofiya, 2165, tauhid.
Tasynîf al-Masâmi’ Syarh Jama’ al-Jawâmi’, az-Zarkasyi, manuskrip Ja’miyyah al-Masyari’.
Tafsir al-Asmâ’ Wa ash-Shifât, Abu Manshur al-Baghdadi, Qaushari, Turki.
Dakha-ir al-Qashr Fi Tarajum Nubala’ al-‘Ashr, Ibn Thulun, at-Taimuriyyah, t. 1422
Syarh Irsyad al-Juwaini, Abul Qasim al-Anshari, al-Mahmudiyyah, al-Madinah al-Munawwarah
Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahâwiyyah, Ismail asy-Syaibani, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, b. 22896
Najm al-Muhtadî Wa Rajm al-Mu’tadî, Ibn al-Mu’allim al-Qurasyi, al-Maktabah al-Wathaniyyah, Paris
638
An-Nur al-Lami’ Wa al-Burhan as-Sathi’ Fi Syarh ‘Aqa’id al-Islam, al-Mankubars, Lalahli, 2318

Referensi Telah Diterbitkan

Ithâf as-Sâdah al-Muttaqîn Bi Syarh Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn, az-Zabidi, Darul Fikr, Bairut
Ithâf al-Kâ’inât Bi Bayan Madzhab as-Salaf Wa al-Khalaf Fi al-Mutasyabihat, Mahmud as-Subki, cet. AlIstiqamah, Mesir
Ijabâh ad-Dâ’i Ilâ Bayân I’tiqâd al-Imâm ar-Rifâ’i, Cet. Darul Masyari, Bairut
al-Ajwibah al-Jaliyyah Fi al-‘Aqa-id ad-Diniyyah, Rajab al-Bairuti, cet. Al-Adabiyyah, Bairut
al-Ajwibah al-Fakhirah, al-Qarafi, cet. Darul Kutub al-Ilmiyyah, Bairut
Ihyâ ‘Ulûmiddîn, al-Ghazali, cet. Darul Fikr, Bairut
al-Ihsan Bi Tartib Shahîh Ibn Hibbân, Ibn Balabban, cet. Darul Kutub al-Ilmiyyah, Bairut
al-Arba’în Fî Ushuliddîn, al-Ghazali, cet. Darul Afaq al-Jadidah, Bairut
Irsyâd as-Sâri Syarh al-Bukhâri, al-Qasthallani, cet. Darul Fikr, Bairut
al-Irsyâd Ilâ Qawâthi’ al-Adillah Fi Ushul al-I’tiqad, al-Juwaini, cet. Mu’assasah al-Kutub ats-Tsaqafiyyah,
Bairut
al-Azminah Wa al-Amkinah, Abi ‘Ali al-Marzuqi, ad-Dawhah, Qathar
Istihsan al-Khoudl Fi ‘Ilm al-Kalam, Abul Hasan al-Asya’ari, cet. Darul Masyari’, Bairut
Istihâlah al-Ma’iyyah Bi adz-Dzât, Muhammad asy-Syinqithi, Darul Basyir , Amman
al-Asmâ’ Wa ash-Shifât, al-Bayhaqi, cet. Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Bairut
Isyârât al-Marâm Min ‘Ibarat Al-Imâm, al-Bayyadli, Musthafa al-Halabi, Cairo
Idla’ah ad-Dujnah Fi ‘Aqa-id Ahlissunnah, Ahmad al-Maqarri, Musthafa al-Babi al-Halabi, Cairo
Izhâr al-‘Aqîdah as-Sunniyyah Bi Syarh al-‘Aqîdah at-Thahâwiyyah, Abdullah al-Habasyi, cet. Darul
Masyari’, Bairut
al-I’tiqâd Wa al-Hidâyah Ila Sabil ar-Rasyad, al-Baihaqi, Alam al-Kutub, Bairut
al-I’timâd Fî al-I’tiqâd, al-Qawuqji, cet. Keluarga penulis, Cairo
A’lam al-Hadits Fi Syarh al-Bukhâri, al-Khath-thabi, cet. Markaz Ihya’ at-Turats, Riyadl
al-I’lam Bi Qawathi’ al-Islam, Ibn Hajar al-Haitami.
al-Ifadat Wa al-Insyadat, asy-Syathibi, cet. Mu’assah ar-Risalah, Bairut
Umm al-Barahin Fi al-‘Aqa-id, ad-Dusuqi.
al-Inshâf Fîmâ Yajib I’tiqâduh Wa Lâ Yajûz al-Jahl Bih, al-Baqillani, cet. Alam al-Kutub, Bairut
Idlah ad-Dalil Fi Qath’i Hujaj Ahl at-Ta’thil, Ibn Jama’ah, cet. Darussalam, Mesir
al-Bâz al-Asy-hab al-Munqidl ‘Ala Mukhalifi al-Madzhab, Ibn al-Jawzi, cet. Darul Jinan, Bairut
Anda Berminat dengan buku ini? Hubungi email: aboufaateh@yahoo.com

249
Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat &Tanpa Arah

al-Bahr ar-Râ-iq Syarh Kanz ad-Daqa-iq, Ibn Nujaim, cet. Darul Ma’rifah, Bairut
al-Bahr al-Muhîth, Abu Hayyan al-Andalusiy, cet. Dar Ihya’ at-Turats al-Arabiy, Bairut
Barâ’ah al-Asy’ariyyîn Min Aqa’id al Mukhalifin, Abu Hamid ibn Marzuq, Damaskus
Bashâ-ir Dzawî at-Tamyîz Fi Latha-if al-Kitab al-‘Aziz, al-Fairuzabadi, cet. Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah,
Bairut
Bawariq al-Haqa-iq, ar-Rawwas, cet. Maktabah an-Najah, Libiya
Bahjah an-Nufûs, Ibn Abi Zamrah, cet. Darul Jail, Bairut
al-Burhân al-Mu’ayyad, ar-Rifa’i, cet. Darul Masyari’, Bairut
Taj al-‘Arus Min Jawahir al-Qamus, az-Zabidi, cet. Al-Mathba’ah al-Khairiyyah, Mesir
Tarikh al-Umam Wa al-Muluk, Ibn Jarir ath-Thabari, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Târîkh Baghdâd, al-Khathib al-Baghdadi, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Târîkh an-Nur as-Safîr ‘An Akhbar al-Qarn al-‘Asyir, al-Aidrusiy, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Tabyîn Kadzib al-Muftarî Fima Nusiba Ilâ al-Imâm Abî al-Hasan al-Asy’ari, Ibn Asakir, cet. Darul Kitab
al-‘Arabi, Bairut
Tabshirah al-Adillah Fî Ushûliddîn, Abul Mu’ain an-Nasafi, Damaskus
at-Tabshîr Fî ad-Dîn Fî Tamyîz al-Firqah an-Nâjiyah Min al-Firaq al-Hâlikîn, Abu al-Muzhaffar alIsfirayini, cet. Alam al-Kutub, Bairut
at-Tanbîhât al-Wâjibât Liman Yashna’ al-Maulid Bi al-Munkarât, Hasyim asy’ari, cet. Indonesia
Tuhfah al-Murîd ‘Alâ Jawharah at-Tauhîd, al-Baijuri, Mesir
at-Ta’arruf Li Madzhab Ahl at-Tasawwuf, al-Kalabadzi, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Tafsîr Asmâ’ Allâh al-Husnâ, az-Zajjaj, cet.Darul Ma’mun Li at-Turats, Damaskus
Tafsîr at-Tahrir Wa at-Tanwir, Ibn ‘Asyur, cet. Dar at-Tunusiyyah Li at-Turats, Tunisia
Tafsîr Jami’ al-Bayan ‘An Tawil Ay al-Qur’an, ath-Thabariy, cet. Darul Fikr, Bairut
Tafsîr Fath ar-Rahmân Bi Kasyf Ma Yaltabis Fi al-Qur’an, Zakariyya al-Anshari, cet. Maktabah ar-Riyadl
al-Haditsah, Riyadl
Tafsîr al-Khazin, al-Khazin, cet. Darul Fikr, Bairut
Tafsîr al-Qur’ân al-Adzim, Ibn Katsir, cet. Darul Andalus, Bairut
Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm, al-Khathib asy-Syarbini, cet. Darul Ma’rifah, Bairut.
at-Tafsîr al-Kabîr Wa Mafatih al-Ghaib, ar-Razi, cet. Darul Fikr, Bairut
Tafsir an-Nasafi, an-Nasafi, cet. Darul Fikr, Bairut
Tafsir an-Nahr al-Madd, Abu Hayyan al-Andalusi, cet. Darul Jinan, Bairut
At-Taqrir Wa at-Tahbir Syarh at-Tahrir, Ibn Amir al-Hajj, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Takmilah ar-Radd ‘Ala Nuniyyah Ibn al-Qayyim, al-Kawtsari, cet. As-Sa’adah, Mesir
at-Tamhîd Li Qawâ’îd at-Tauhîd, al-Lamisyi, cet. Darul Gharb, Bairut
at-Tauhid, al-Maturidi, cet. Darul Masyriq, Bairut
Taudlîh al-‘Aqîdah al-Mufîd Fi ‘Ilm at-Tauhid, Husain Makki, cet. Mathba’ah Qashid Khair, Mesir
at-Tafsir al Munir li Ma’alim at-Tanzil, Muhammad Nawawi al-Jawi
Tashfiyatul Janan Fi Tahqiq Mas-alah ‘Aqa’idil Iman (Mensucikan hati di dalam menyatakan masalah
aqa-idul Iman),
Ta’liqat ‘Ala Matn al-Jawharah, Muhajirin Amsar
Tafsir Qur’an Karim, Mahmud Yunus
at-Tsiqât, Ibn Hibban, cet. Mu’assasah al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, Bairut
ats-Tsimâr al-Yâni’ah Fî ar-Riyâdl al-Badî’ah, Muhammad Nawawi al-Jawi, cet. Muhammad al-Kutubi,
Mesir
al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, al-Qurthubi, cet. Darul Fikr, Bairut
Jawharah at-Tauhîd, al-Laqqani, cet. Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir
Hâsyiyah ar-Risâlah al-Qusyairiyyah, Zakariyya al-Anshari, cet. Darul Kutub al-‘Arabi, Bairut
Hâsyiyah as-Sindi ‘Ala Sunan an-Nasa-i, as-Sindi, cet. Darul Ma’rifah, Bairut
Anda Berminat dengan buku ini? Hubungi email: aboufaateh@yahoo.com

250
Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat &Tanpa Arah

Hasyiyah ash-Shafati ‘Ala Syarh Ibn Turki ‘Ala al-‘Asymawiyyah, cet. Darul Fikr, Bairut
Hasyiyah al-Kastulli ‘Ala Syarh al-‘Aqa-id, at-Taftazani, cet. Maktabah al-Mutsanna, Bagdad
Hikam asy-Syaikh Ahmad ar-Rifa’i al-Kabir, ar-Rifa’i, cet. Maktabah al-Hu;wani, Damaskus
Hada-iq al-Fushul Wa Jawahir al-Ushul, Ibn Hibatillah al-Makki, Cairo
Hazz al Ghalashim Fi Ifham al Mukhashim, Ibn al-Hajj al-Qafthi, cet. Muassasah al-Kutub atsTsaqafiyyah, Bairut
al-Hushûn al-Hamîdiyyah Li al-Muhafazhah ‘Ala al-‘Aqa-id al-Islamiyyah, Husain al-Jisr, cet. Al-Maktabah
at-Tijariyyah al-Kubra, Mesir
Hilyah al-Awliyâ’ Wa Thabaqat al-Ashfiya’, Abu Nuaim, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
al-Kharidah al-Bahiyyah Fi al-‘Aqa-id at-Tauhidiyyah, ad-Dardir, cet. Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir
Ad-Durr ats-Tsamin Wa al-Mawrid al-Mu’in Syarh al-Mursyid al-Mu’in ‘Ala adl-Dlaruriy Min ‘Ulumiddin,
Ahmad Mayyarah, cet. Darul Fikr, Bairut
ad-Durr al-Farid Fi Syarh Jawharah at-Tawhid, Abu al-Fadlal as-Sinauri, cet. Indonesia
Ad-Durar al-Kaminah Fi A’yan al-Mi’ah ats-Tsaminah, Ibn Hajar, cet. Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi,
Bairut
Daf’u Syubah at-Tasybîh Bi Akaff at-Tanzîh, Ibn al-Jaqzi, cet. Al-Maktabah at-Taufiqiyyah, Cairo
Daqa-iq al-Isyarat Ila Ma’ani al-Asma’ Wa ash-Shifat, al-Anshari, cet. Darul Jinan, Bairut
ad-Dalîl ash-Shâdiq ‘Ala Wujud al-Khaliq, ‘Abdul ‘Aziz as-Sakandari, cet. Mathba’ah al-Adab, Cairo
Ad-Dalil al-Qawim ‘Ala ash-Shirath al-Mustaqim, al-Harari, cet. Darul Masyari, Bairut
ad-Dakhâ-ir al-Mufîdah Fî Syarh al-‘Aqîdah, Asy-Syaikh Abu Muhammad Hakim bin Masduqi bin
Sulaiman al-Lasemi, cet. Indoensia
Dîwân Khuthab asy-Syarnûbiy, asy-Syarnubi, cet. Maktabah al-Qahirah, Cairo
Diwan Abdullathif Fathullah, Bairut, t. 1404 H
Ra’ihah al-Jannah Syarh Idla’ah ad-Dujinnah, an-Nabulsi, cet. Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir
ar-Râ’iyyah al-Kubrâ, Yusuf an-Nabhani, cet. Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir
Rasâ-il Fi Bayân ‘Aqâ-id Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah, Muhammad al-Hut, cet. Alam al-Kutub, Bairut
Ar-Risalah al-Qusyairiyyah Fi ‘Ilm at-Tashawwuf, al-Qusyairi, cet. Darul Kitab al-‘Arabi, Bairut
Rawdl ar-Rayyâhîn Fi Hikayat ash-Shalaihin, Abu as-Sa’adat al-Yafi’i, cet. Muassasah ‘Imadiddin, Bairut
Rawdl al-Majal Fi ar-Radd ‘Ala Ahl adl-Dlalal, Abdullah ad-Dahlawi, Jidah, t. 1327 H
Rawdlah ath-Thalibin, an-Nawawi, Bairut
az-Zahr al Basim fi Athwar Abi al Qasim, Utsman bin Yahya, cet. Indonesia
Safinah an-Najat Fi Ma’rifatillah Wa Ahkam ash-Shalat, al-Qawuqji, cet. Mesir
Sunan Abi Dawud, as-Sijistani, cet. Darul Jinan, Bairut
Sunan at-Tirmidzi, at-Tirmidzi, Dar ul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
as-Sunan al-Kubrâ, al-Baihaqi, Darul Ma’rifah, Bairut
Sirâj ath-Thâlibîn ‘Alâ Minhâj al-‘Âbidîn, Dahlan al-Jamfasi, cet. Darul Fikr, Bairut
as-Saif ash-Shaqil Fi ar-Radd ‘Ala Ibn Zafil, as-Subki, cet. Mathba’ah as-Sa’adah, Mesir
as-Syâmil Fî Ushûliddîn, al-Juwaini, Mesir
Asy-Syadzarah Fi al-Ahadits al-Musytahirah, Ibn Tuhulun, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Syarh Tâ-iyah as-Sulûk Ilâ Malik al-Mulûk, asy-Syarnubi, cet. Al-Mathba’ah al-Hamidiyyah, Mesir
Syarh Jawharah at-Tauhîd, al-Laqqani, cet. al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, Mesir
Syarh az-Zurqâni ‘Ala Muwaththa’ al-Imâm Mâlik, az-Zurqani, cet. Darul Ma’rifah, Bairut
Syarh Sunan an-Nasâ-i, as-Suyuthi, cet. Darul Ma’rifah, Bairut
Syarh Shahih Muslim, an-Nawawi, cet. Da Ihya’ at-Turats al-‘Arabi, Bairut
Syarh ath-Thaibiyy ‘Alâ Misykât al-Mashâbih, ath-Thaibi, cet. Mansyurat Idarat al-Qur’an Wa al-‘Ulum
al-Islamiyyah, Pakistan
Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahawiyyah, al-Harari, cet. Darul Masyari’, Bairut
Syarh al-‘Aqîdah ath-Thahawiyyah, al-Ghunaimi al-Maidani, cet. Darul Fikr, Bairut
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Syarh al-‘Aqîdah an-Nasafiyyah, at-Taftazani, cet. Maktabah al-Mutsanna, Baghdad
Syarh ‘Aqidah Ahl al-Islam, Hasanain Mahluf, cet. Maktabah al-Hidayah, Bairut
Syarh al-‘Aqîdah an-Nasafiyyah, al-Harari, cet. Darul Masyari’, Bairut
Syarh al-Fiqh al-Akbar, Mulla Ali al-Qari, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Syarh al-Luma’, asy-Syirazi, cet. Darul Gharb, Bairut
Syarh al-Hudhudi ‘Ala Umm al-Barahin, cet. Musthafa al-Babi al-Halabi, Cairo
as-Syifâ’ Bi Ta’rîf al-Huqûq al-Musthafâ, al-Qâdlî ‘Iyadl, cet. Darul Kutub al-Ilmiyyah, Bairut
Syarh Jama’ al-Jawâmi’, (Dicetak pada Hâsyiyah al-Banâni), Mesir
Syu’ab al-Îmân, al-Baihaqi, cet. Darul Masyari, Bairut
Syadzarât adz-Dzahab Fi Akhbar Man Dzahab, Ibn ‘Imad, cet. Darul Fikr, Bairut
Shahih al-Bukhari, al-Bukhari, cet. Maktabah an-Nahdlah al-Haditsah, Mekah
Shahih Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj, cet. Darul Fikr, Bairut
as-Shirât al-Mustaqîm, al-Harari, cet. Darul Masyari, Bairut
Sharih al Bayan Fi Radd 'Ala Man Khalaf al-Qur’an, al-Harari, cet. Darul Masyari, Bairut
Shayd al-Khâthir, Ibn al-Jawzi, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Thabaqât asy-Syâfi’iyyah al-Kubrâ, Ibn as-Subki, cet. Dar Ihya’ al-Kutub al-’Arabiyyah, Cairo
Thabaqat asy-Syafi’iyyah; Ulama Syafi’i Dan Kitab-Kitabnya Dari Abad Ke Abad, KH. Sirajuddin Abbas.
Cet. Indonesia
Tharh at-Tatsrib Fi Syarh at-Taqrib, al-‘Iraqi, cet. Dar Ihya’ at-Turats al-’Arabiy, Bairut
‘Âridlah al-Ahwadzi Bi Syarh Sunan at-Tirmidzi, Ibn al-‘Arabi, cet. Darul Fikr, Bairut
Al-‘Aqidah al-Islamiyyah, al-Juwaijati, cet. Mathba’ah Dimasyqa, Damaskus
Al-‘Aqidah al-Islamiyyah, at-Tawhid fi al-Kitab wa as-Sunnah, Dawlah al-Imarat al-‘Arabiyyah alMuttahidah, Wazarah asy-Syu’un Wa al-Awqaf
‘Aqidah Ahl al-Islam, Abdullah Alawi, cet. Cairo
‘Aqîdah Ahl al-Islâm Fî Nuzûl ‘Îsâ, Abdullah al-Ghumari, cet. Maktabah al-Kahirah, Mesir
al-‘Aqîdah ath-Thahawiyyah, ath-Thahawi, cet. Darul Masyari’, Bairut
‘Aqîdah al-‘Awamm, cet. Indonesia
al-‘Aqîdah an-Nasafiyyah, an-Nasafi, cet. Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir
‘Aqidah at-Tauhid, KH Muhammad Hasan al-Genggongi al-Kraksani, Probolinggo (W. 1955), cet.
Indonesia
‘Ilm al-Kalam, Ibn Hazm, cet. Darul Jail, Bairut
‘Ulamâ Dimisyqa Wa A’yânuhâ Fî al-Qarn ats-Tsâlis ‘Asyar al-Hijryy, Muhammad Muthi’ dan Nizar
Abadlah, cet. Darul Fikr al-Mu’ashir, Bairut
‘Umdah al-Huffazh Fi Tafsir Asyraf al-Alfazh, as-Samin al-Halabi, cet. Alam al-Kutub, Bairut
‘Umdah al-Qari’ Syarah Shahih al-Bukhari, al-Ainiy, cet. Darul Fikr, Bairut
Ghâyah al-Marâm Fî ‘Ilm al-Kalâm, al-Amidiy, cet. Cairo, t. 1971
al-Ghunyah Fî Ushûliddîn, al-Mutawalli, cet. Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, Bairut
al-Fatâwâ al-Hadîtsiyyah, Ibn Hajar, cet. Darul Fikr, Bairut
Fath al-Bâri Bi Syarh Shahih al-Bukhâri, cet. Darul Ma’rifah, Bairut
al-Fath ar-Rabbâny Wa al-Faidl ar-Rahmâniy, an-Nabulsiy, cet. Bairut
al-Futûhât ar-Rabbâniyyah ‘Ala al-Adzkar an-Nawawiyyah, Ibn ‘Allan, cet. Darul Fikr, Bairut
Furqân al-Qur-ân Bayn Shifât al-Khâliq Wa Shifât al-Akwân, Salamah al-Qudla’i, cet. Dar Ihya’ at-Turats
al-‘Arabi, Bairut
al-Fushul al-Arba’iniyyah Fi Muhimmat al-Masa-il ad-Diniyyah, KH Misbah Zaenal Musthafa, cet.
Indoensia
al-Farq Bayn al-Firaq, Abu Manshur al-Baghdadi, cet. Darul Ma’rifah, Bairut
al-Fiqh al-Absath, (dalam kumpulan risalah al-Imâm Abu Hanifah yang di-tahqîq oleh al-Muhaddits
Muhammad Zahid al-Kautsari)
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al-Faqîh Wa al-Mutafaqqih, al-Khathib al-Baghdadi, cet. Dar Ihya’ as-Sunnah an-Nabawiyyah
al-Fauz al-Abadiy Fi al-Hady al-Muhammady, Musthafa al-Barudi, cet. Al-Mathba’ah al-Wathaniyyah,
Bairut
Faydl al-Wahhâb Fi Bayan Ahlul Haq, al-Qalyubi, cet. Maktabah al-Qahirah, Cairo
al-Fatâwâ al-Hindiyyah, cet. Bairut
al-Qamus al-Muhith, al-Fairuzabadi, cet. Muassasah ar-Risalah, Bairut
al-Qabas Fî Syarh Muwath’a Mâlik Ibn Anas, Abu Bakr ibn al-Arabi, cet. Darul Gharab al-Islamiy
Qashash al-Anbiyâ’, Adam Alayhissalam, al-Ghumari, cet. Alam al-Kutub, Bairut
Kasyf al-Asrâr Li Tanwîr al-Afkâr, Musthafa Naja, cet. Bairut, t. 1309 H
al-Kifayah Li Dzawil ‘Inayah, al-Fakhuri, cet. Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, Bairut
al-Kanz al-Madfun Wa al-Fulk al-Masyhun, as-Suyuthi, cet. Muassasah an-Nu’man, Bairut
al-Kawkab asy-Syarqiy Fi Radd Nazhariyyah Labels Wa Rufaqâ-ih, Abdul Majid al-Maghribi
Kâsyifah as-Sajâ Bi Syarh Safînah an-Najâ, Muhammad Nawawi al-Jawi, cet. Indoensia
Lisân al-‘Arab, Ibn Manzhur, cet. Dar Shadir, Bairut
Lathâ-if al-Minan Wa al-Akhlâq, asy-Sya’rani, cet. Alam al-Fikr, Bairut
al-Majâlis as-Saniyyah, al-Fakhuri, cet. Al-Math’ba’ah al-Adabiyyah, Bairut
Majalah al-Azhar, Masyikhah al-Ahar, Cairo
Majallah Da’wah al-Haqq, Wazarah al-Awqaf Wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, edisi; 305 dan 306, h. 65,
th. 1415 H – 1994 R, Maroko
Majalah Nur al-Islam, Masyikhah al-Ahar, Cairo
Majmu’ah Muhimmat al-Mutun, cet. Musthafa al-Babi al-Halabi, Cairo
Majmu’ah Rasa-il Abi Hanifah, tahqiq Zahid al-Kawtsari.
Majma’ az-Zawa-id Wa Manba’ al-Fawa-id, al-Haitsami, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Mukhtashar Syarh ‘Aqîdah Ahl al-Islâm, Hasanain Makhluf, cet. Maktabah al-Hidayah
al-Madkhal Ilâ Tanmiyah al-A’mâl Bi Tahsîn an-Niyyât, Ibn al-Hajj, cet. Darul Fikr, Bairut
Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykat al-Mashabih, Mulla ‘Ali al-Qari, cet. Darul Fikr, Bairut
Musykil al-Hadîts, Ibn Furak, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
al-Mathâlib al-Wafiyyah Syarh al-‘Aqîdah an-Nasafiyyah, al-Harari, cet. Darul Masyari, Bairut
al-Ma’rifah Fî Bayân ‘Aqîdah al-Muslim, Abdul Karim ar-Rifa’i, cet. Dar Ihya’ Ulumiddin, Damaskus
al-Mufradât Fî Gharîb al-Qur’ân, ar-Raghib al-Ashbahani, cet. Darul Ma’rifah, Bairut
Mufid al-’Ulum Wa Mubid al-Humum, al-Qazwini, cet. Darul Kutub al-’Ilmiyyah, Bairut
al-Maqâshid al-Hasanah Fi Bayan Katsir Min al-Ahadits al-Musytahirah ‘Ala al-Alsinah, as-Sakhawi, cet.
Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Maqâlât Wa Fatawa ad-Dajwi, cet. Cairo, t. 1401
Maqâlât al-Kautsari, al-Kawtsari, cet. Darul Ahnaf, Riyadl
Manâhil al-‘Irfân Fî ‘Ulum al-Qur-ân, Muhammad az-Zurqani, cet. Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah,
Mesir
Munjiyah al-’Abid Fi ’Ilm at-Tauhid, Muhammad al-Marghini, cet. Al-Maktabah al-Islamiyyah
Minah al-Jalîl Syarh Mukhtashar al-Khalil, Muhammad ‘Illaisy, cet. Darul Fikr, Bairut
al-Minah al-Mathlûbah Fî Istihbâb Raf’i al-Yadayn Fî ad-Du’â Ba’da ash-Shalawât al-Maktûbah, Ahmad alGhumari, cet. Al-Mathbu’at al-Islamiyyah, Halab
al-Minhâj Fî Syu’ab al-Imân, al-Halimi, cet. Darul Fikr, Bairut
al-Minhâj al-Qawîm ‘Alâ al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah, Ibn Hajar, cet. Muassasah ‘Ulum al-Qur’an,
Damaskus-Bairut
al-Mawâ’izh al-Hamîdiyyah Fi al-Khuthab al-Jumu’iyyah, Abdul Fattah az-Zu’biy, cet. Bairut
al-Mawrid al-’Adzb, cet. Pertama, Bairut, t. 1313 H
al-Milal Wa an-Nihal, asy-Syahrastani, cet. Darul Fikr, Bairut
Miftah al-Jannah, Muhammad Thayyib ibn Mas’ud al-Banjari, cet. Indonesia
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Nazhm ad-Durar Fi Tanasub al-Ayat Wa as-Suwar, al-Biqa’i, cet. cet. Darul Kitab al-Islamiy, Cairo
Nihâyah al-Aqdâm, asy-Syahrastani, cet. Maktabah ats-Tsaqafiyyah ad-Diniyyah, Cairo
an-Nihâyah Fî Gharîb al-Hadits, Ibn al-Atsir, cet. Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, Bairut
an-Nahr al-Madd Min al-Bahr al-Muhith, Abu Hayyan, cet. Darul Jinan, Bairut
Nûr azh-Zhalâm Syarh ‘Aqîdah al-‘Awâm, Muhammad Nawawi al-Jawi, cet. Darul Hawi
al-Washiyyah, Abu Hanifah, tahqîq Muhammad Zahid al-Kautsari
al-Wasâ-il Ilâ Masâmirah al-Awâ-il, as-Suyuthi, cet. Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Bairut
Wasilah an-Najat Wa al-Is’ad Fi Ma’rifah Ma Yajib Min at-Tawhid Wa al-I’tiqad, Abdul Qadir al-Adhami,
cet. Al-Mathba’ah al-‘Ilmiyyah, t. 1311 H
al-Yawâqît Wa al-Jawâhir Fi Bayan ‘Aqa-id al-Akabir, asy-Sya’rani, cet. Musthafa al-Babi al-Halabi,
Mesir

Referensi dalam bahasa Indonesia/Melayu dan bahasa Lokal

Jawab Soalipun Mu’taqad seket (bahasa Jawa), KH Raden Asnawi, Kampung Bandan-Kudus (w 26
Desember 1959), cet. Indonesia
Tukilan Ushuluddin Bagi Orang yang Baharu Belajar Pokok-pokok Agama, Guru Abdul Hadi Isma’il
Cipinang Kebembem, Jatinegara, Jakarta Timur. Cet. Indonesia
Risalah Tauhid al-‘Arif fi Ilmi at-Tauhid (bahasa Jawa) KH Djauhari Zawawi, Kencong, Jember (w 1415
H/20 Juli 1994), cet. Indoensia
Pangajaran ‘Aqaid al-Iman, (bahasa Sunda), KH Choer Affandi, cet. Indonesia
al-Qawa-id al-Asasiyyah Li Ahlissunnah Wal Jama’h (Konsep Dasar Pengertian Ahlussunnah Wal Jama’ah),
KH. Achmad Masduqi, cet. Indonesia
al-Muqaddimah/al-Mabadi’ al-Mahmudiyyah Fi al-Masa-il at-Tawhidiyyah, Mahmud Mukhtar, cet.
Indonesia
Tafsir Qur’an Karim, Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, cet. Indonesia
Menuju Mukmin Sejati terjemahan kitab Minhaj al-‘Abidin karya Al-Imâm al-Ghazali, KH. Abdullah bin
Nuh, cet. Indonesia
Ta’lîm al-Mubtadi-în Fî Aqa-ididdîn (bahasa Jawa), KH Sa’id bin Armia, Giren, Kaligayem, cet.
Indoensia
Tashfiyatul Janan Fi Tahqiq Mas-alah ‘Aqa’idil Iman (Mensucikan hati di dalam menyatakan masalah aqa-idul
Iman, Guru Muhammad Thahir Jam’an, Muara Jatinegara Jakarta Timur. Cet. Indonesia
Kumpulan Soal-Jawab Keagamaan, KH Siradjuddin Abbas (w 5 Agustus 1980/23 Ramadlan 1400 H),
cet. Indonesia
al-Hikam (dalam bahasa jawa), Asy-Syaikh Muhammad Shaleh ibnu Umar as-Samaraniy yang dikenal
dengan sebutan Kiai Shaleh Darat Semarang (w 1321 H/sekitar tahun 1901)
az-Zahr al Basim fi Athwar Abi al Qasim, Sayyid Utsman bin Abdullah bin ‘Aqil bin Yahya al ‘Alawi,
cet. Indonesia
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﴾﴾ Data Penterjemah

﴿﴿

H. Kholilurrohman Abu Fateh, Lc, MA, lahir di Subang 15
November 1975, Dosen Unit Kerja Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta (DPK/Diperbantukan di STAI AlAqidah al-Hasyimiyyah Jakarta). Jenjang pendidikan formal dan non
formal, di antaranya; Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta
(1993), Institut Islam Daarul Rahman (IID) Jakarta (S1/Syari’ah Wa
al-Qanun) (1998), STAI az-Ziyadah Jakarta (S1/Ekonomi Islam)
(2002), Pendidikan Kader Ulama (PKU) Prov. DKI Jakarta (2000),
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S2/Tafsir dan Hadits) (2005),
Tahfîzh al-Qur’an di Pondok Pesantren Manba’ul Furqon Leuwiliang
Bogor (Non Intensif), “Ngaji face to face” (Tallaqqî Bi alMusyâfahah) untuk mendapatkan sanad beberapa disiplin ilmu kepada
beberapa Kiyai dan Haba-ib di wilayah Jawa Barat, Banten, dan
khususnya di wilayah Prop. DKI Jakarta.
Belajar intensif kepada murid-murid al-Waliyy ash-Shâlih al-Imâm as-Sulthân al-Hâfizh Abu
Abdirrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf asy-Syaibi al-‘Abdari al-Harari yang dikenal
dengan al-Habasyi, di antaranya kepada asy-Syaikh al-‘Allâmah al-Habîb DR. Salim ibn Mahmud
Alwan al-Husaini, asy-Syaikh al-‘Allâmah al-Habîb DR. Thariq Mohamad Najieb al-Lahham alHusaini, asy-Syaikh Fawwaz Abbud, asy-Syaikh Bilal al-Humaishi, asy-Syaikh al-Habîb Kholil ibn Abd
al-Qadir Dabbagh al-Husaini, asy-Syaikh al-Habîb Muhammad asy-Syafi’i al-Muth-thalibi, asy-Syaikh
al-Habîb Umar ibn Adnan Dayyah al-Hasani, asy-Syaikh al-Habîb Muhammad Awkal al-Husaini, asySyaikh al-‘Allâmah Ahmad Tamim (Mufti Ukraina), asy-Syaikh Mohamad Osman Osman, dan lainnya.
Terutama asy-Syaikh al-Habîb DR. Salim ibn Mahmud Alwan yang kini menjabat ketua Majelis Fatwa
Syar’i di Australia, dari sekitar tahun 1997 hingga sekarang penulis masih tetap belajar kepadanya.
Ijâzah sanad (mata rantai) keilmuan yang telah didapat di antaranya; dalam seluruh karya asySyaikh Nawawi al-Bantani dari KH. Abdul Jalil (Senori Tuban); dari KH. Abul Fadlal, dari KH.
Abdul Syakur, dari asy-Syaikh Nawawi Banten. KH. Abul Fadlal selain dari KH. Abdul Syakur, juga
mendapat sanad dari KH. Hasyim Asy’ari (Tebuireng) yang telah belajar kepada asy-Syaikh Nawawi
Banten.
Kemudian dalam seluruh disiplin ilmu-ilmu Islam; mendapatkan Ijâzah ‘Âmmah dari KH.
Abdul Hannan Ma’shum (Kediri); dari KH. Abu Razin Muhammad Ahmad Sahal Mahfuzh (Pati);
dari KH. Zubair ibn Dahlan (Sarang) dan al-Musnid asy-Syaikh Yasin al-Padani. Secara khusus; asySyaikh Yasin al-Padani telah membukukan seluruh sanad beliau (ats-tsabt) di antaranya dalam “al-‘Iqd
al-Farîd Min Jawâhir al-Asânîd”.
Juga mendapatkan ijâzah dan sanad dalam tarekat al-Qadiriyyah dari al-‘Allâmah al-Habîb DR.
Salim ibn Mahmud Alwan al-Husaini, dari al-Imâm as-Sulthân al-Hâfizh Abdullah al-Harari, dari alWaliyy ash-Shâlih asy-Syaikh Abdul Baqi al-Mukasyafi, dengan sanadnya dari al-‘Ârif Billâh al-Imâm asSulthân asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jilani.
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Juga mendapatkan ijâzah dan ijin dalam Ruq-yah Syar’iyyah dan membuat Hirz dari al-‘Allâmah
al-Habîb DR. Salim ibn Mahmud Alwan al-Husaini dan dari al-‘Allâmah Ahmad Tamim (Mufti
Ukraina); yang keduanya mendapatkan dari al-Imâm as-Sulthân al-Hâfizh Abdullah al-Harari.
Selain sebagai dosen juga mengajar di beberapa Pondok Pesantren dan membina beberapa
Majalis ‘Ilmiyyah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Direktur Pondok Pesantren Menghafal al-Qur’an
Khusus Putri Darul Qur’an Pagaden Subang Jawa Barat. Juga sebagai pengasuh pesantren mengkaji
kitab kuning dan menghafal al-Qur’an Nurul Hikmah Karang Tengah Tangerang Banten.
Email
Grup FB
Blog

: aboufaateh@yahoo.com
: Aqidah Ahlussunnah: Allah Ada Tanpa Tempat
: www.allahadatanpatempat.blogspot.com
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