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takwil sama saja dengan ta’thil (menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah)?! Juga
dengan dasar apa kalian mengatakan bahwa metode takwil adalah kufur?!
Anda katakan kepada mereka: “Jika kalian tidak memahami hadits riwayat Imam
Muslim ini dengan makna zahirnya (harfiah) maka berarti kalian telah melakukan takwil,
dan bila demikian maka berarti kalian telah menyalahi diri kalian sendiri yang anti
terhadap takwil. Kalian mengatakan: “Takwil adalah ta’thil”, sementara kalian sendiri
memberlakukan takwil.
( IV )
Catatan panduan terkait dengan
terjemahan Kitab Daf’u Syubah at
Tasybih yang ada di hadapan anda
1. Tanda [...] untuk menyempurnakan dan atau untuk menjelaskan ungkapan atau
kalimat sebelumnya, misalnya; ”Allah azali [ada tanpa permulaan]”.
2. Tanda (...) untuk memberikan pemahaman ”atau”, misalnya; ”kita adalah ciptaan
(makhluk) Allah”.
3. Tulisan dengan redaksi: ”[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil,
mengatakan: ...]” adalah makna zahir atau makna literal dari teks-teks
mutsyabihat, baik dari al-Qur’an maupun hadits, yang makna tersebut tidak boleh
kita ambil. Adapun penulis sengaja menuliskan terjemahan literalnya hanyalah
untuk memberikan pendekatan pemahaman terhadap teks-teks terkait yang sedang
dibahas.
4. Tanda ” ”ﻗﻴﻞyang ditulis dalam permulaan teks-teks berbahasa Arab adalah untuk
”membebaskan diri” dari kandungan makna literalnya, dan atau untuk
menjelaskan bahwa teks-teks tersebut bisa jadi tidak memiliki dasar atau tidak
sahih.
5. Kutipan beberapa ayat mutasyabihat setelah tanda garis miring ( / ) bukan berasal
dari kitab aslinya, tetapi hanya untuk mengungkap pemahaman tentang teks-teks
yang serupa dengan teks atau ayat sebelumnya.
Wa Allah A’lam Bi ash Shawab.
Banten, 2 Mei 2011 R / 2 Jumada at Tsaniyah 1432 H
H Kholil Abou Fateh
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Ibnul Jawzi
Membongkar Kesesatan Akidah Tasybîh
Memahami Akidah Tanzîh

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim
Mukadimah
Al-Imâm al-Hâfizh al-‘Allâmah Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin al-Jawzi asShiddiqi al-Bakri berkata:
“Ketahuilah --semoga petunjuk Allah selalu tercurah bagi anda--, bahwa aku telah
meneliti madzhab Hanbali yang telah dirintis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, aku
mendapati bahwa beliau adalah sosok yang sangat kompeten dalam berbagai disiplin
ilmu agama, beliau telah mencapai puncak keilmuan dalam bidang fiqih dan dalam
pendapat madzhab-madzhab terdahulu, hingga tidak ada suatu permasalahan sekecil
apapun kecuali beliau telah menuliskan penjelasan atau catatan untuk itu, hanya saja
metodologi yang dipakainya murni seperti para ulama Salaf sebelumnya; yang karenanya
beliau tidak menulis kecuali hanya teks-teks yang benar-benar telah turun-temurun
hingga ke generasinya (al Manqûlât).
Karena itu aku melihat madzhab Hanbali ini tidak memiliki karya-karya yang
padahal jenis karya-karya semacam itu sangat banyak ditulis oleh musuh-musuh mereka.
Lalu untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka aku menulis beberapa kitab tafsir yang
cukup besar, di antaranya; al-Mughnî dalam beberapa jilid, Zâd al-Masîr, Tadzkirah alArîb, dan lainnya. Dalam bidang hadits aku menuliskan beberapa kitab, di antaranya;
Jâmi al-Masânîd, al-Hadâ-iq, Naqiy an-Naql, dan kitab yang cukup banyak dalam alJarh Wa at-Ta’dîl.
Aku juga mendapati madzhab Hanbali ini tidak memiliki catatan-catatan
tambahan (ta’lîqât) terhadap karya-karya terdahulu dalam masalah-masalah khilâfiyyah,
kecuali ada satu orang saja, yaitu al-Qâdlî Abu Ya’la yang dalam hal ini ia berkata: “Aku
selalu mengutip berbagai pendapat dari orang-orang luar madzhab Hanbali yang biasa
menyebutkan berbagai pendapat dalam madzhab mereka masing-masing ketika mereka
berdebat dengan lawan-lawan mereka, namun sedikitpun mereka tidak pernah
menyinggung pendapat dalam madzhab Hanbali. Aku akui di hadapan mereka, memang
benar kami dalam madzhab Hanbali tidak memiliki ta’lîq dalam masalah-masalah Fiqih.
Oleh karena itu maka aku menuliskan beberapa ta’lîq”.
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Aku (Ibnul Jawzi) katakan: “Ironisnya tulisan-tulisan ta’lîq Abu Ya’la ini
sedikitpun tidak didasarkan kepada penjelasan pendapat yang benar, juga tidak dengan
menjelaskan alasan mendasar dalam membantah faham-faham yang tidak sependapat, di
samping itu di dalamnya ia juga menyebutkan qiyas-qiyas yang rusak”.
Kemudian lagi aku melihat ada beberapa orang dalam madzhab kita ini (madzhab
Hanbali) yang kadang merujuk kepada ta’lîq-ta’lîq; seperti ta’lîq al-Ishthilâm, ta’lîq
As’ad, ta’lîq al-‘Âmili, dan ta’lîq asy-Syarîf, bahkan mereka sering mengutip dan
meminjam berbagai istilah yang dipergunakan dalam ta’lîq-ta’lîq tersebut, oleh karena
itu maka aku menuliskan banyak ta’lîq dalam berbagai kitab dalam berbagai masalah
dalam madzhab ini, di antaranya kitab al-Inshâf Fî Masâ-il al-Khilâf, kitab Jannah alNazhar Wa Junnah al-Fithr, dan kitab ‘Umdah ad-Dalâ-il Wa Masyhûr al-Masâ-il.
Kemudian aku menulis kumpulan-kumpulan hadits ta’lîq yang dapat dijadikan
dalil oleh para penganut madzhab Hanbali ini, di dalamnya aku jelaskan setiap riwayat
yang sahih dari yang cacat, lalu hasil tulisan itu semua aku jadikan sebuah kitab yang
berjudul al-Bâz al-Asyhab al-Munqidl Alâ Mukhâlif al-Madzhab. Kemudian dalam
masalah-masalah furû’ aku menuliskan kitab dengan judul al-Mudzhah-hab Fî alMadzhab, kitab Masbûk al-Dzahab, dan Kitab al-Bulghah. Dalam masalah Ushul aku
menulis buku dengan judul Minhâj al-Wushûl Ilâ ‘Ilm al-Ushûl. Jumlah keseluruhan
karya yang telah aku tulis sebanyak dua ratus lima puluh kitab.
Aku melihat ada beberapa orang dalam madzhab Hanbali ini yang berbicara
dalam masalah akidah dengan pemahaman-pemahaman yang ngawur. Ada tiga orang
yang menulis karya terkait dengan masalah ini, yaitu; Abu Abdillah bin Hamid27, alQâdlî Abu Ya’la (murid Abu Abdillah bin Hamid)28, dan Ibn az-Zaghuni29. Mereka
semua telah menulis kitab-kitab yang telah merusak madzhab Hanbali, bahkan dengan
sebab itu aku melihat mereka telah turun ke derajat orang-orang yang sangat awam.
Mereka memahami sifat-sifat Allah secara indrawi, misalkan mereka mendapati teks
hadits: “”ﺇﻥ ﷲ ﺧﻠﻖ ءﺍﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﻪ, lalu mereka menetapkan adanya “Shûrah” (bentuk)
27

Bernama Abu Abdillah al-Hasan bin Hamid bin Ali al-Baghdadi al-Warraq, salah seorang
pemuka madzhab Hanbali, w 403 H. Banyak menulis akidah tasybîh; yang beberapa di antaranya
dibongkar oleh Ibnul Jawzi dalam kitab ini. Dia adalah salah seorang guru terkemuka bagi al-Qâdlî Abu
Ya’la al-Hanbali.
28
Bernama Muhammad bin al Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad al-Baghdadi alHanbali, dikenal dengan sebutan al-Qâdlî Abu Ya’la al-Hanbali. Lahir tahun 380 H, wafat 458 H. Banyak
menyebarkan faham tasybîh, salah seorang yang paling bertanggungjawab atas kerusakan Madzhab
Hanbali. Syekh Abu Muhammad at-Tamimiy berkata: “Abu Ya’la telah mengotori orang-orang Madzhab
Hanbali (al HaNabilah) dengan kotoran yang tidak bisa dibersihkan dengan air lautan sekalipun”.
(Diriwayatkan oleh Ibnul Atsir dalam al-Kâmil Fî at-Târîkh). Ini berbeda dengan Abu Ya’la ahli hadits
penulis kitab Musnad (dikenal dengan kitab Musnad Abi Ya’la al-Maushili). Yang ke dua ini bernama;
Ahmad bin Ali bin al Mutsanni bin Yahya bin Isa al-Maushiliy, lahir tahun 210 H, wafat tahun 307 H (satu
pendapat mengatakan wafat tahun 306 H).
29
Bernama Abu al-Hasan Ali bin Abdullah bin Nashr az-Zaghuni al-Hanbali, w 527 H, termasuk
yang paling bertanggungjawab atas kerusakan madzhab Hanbali.
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bagi Allah. Kemudian mereka juga menambahkan “al-Wajh” (muka) bagi Dzat Allah,
dua mata, mulut, bibir, gusi, sinar bagi wajah-Nya, dua tangan, jari-jari, telapak tangan,
jari kelingking, jari jempol, dada, paha, dua betis, dua kaki, sementara tentang kepala
mereka berkata: “Kami tidak pernah mendengar berita bahwa Allah memiliki kepala”,
mereka juga mengatakan bahwa Allah dapat menyentuh dan dapat disentuh, dan seorang
hamba bisa mendekat kepada Dzat-Nya secara indrawi, sebagian mereka bahkan berkata:
“Dia (Allah) bernafas”. Lalu --dan ini yang sangat menyesakkan-- mereka mengelabui
orang-orang awam dengan berkata: “Itu semua tidak seperti yang dibayangkan dalam
akal pikiran”.
Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka memahaminya secara
zahir (literal). Tatacara mereka dalam menetapkan dan menamakan sifat-sifat Allah sama
persis dengan tatacara yang dipakai oleh para ahli bid’ah, sedikitpun mereka tidak
memiliki dalil untuk itu, baik dari dalil naqli maupun dari dalil aqli. Mereka tidak pernah
menghiraukan teks-teks yang secara jelas menyebutkan bahwa sifat-sifat tersebut tidak
boleh dipahami dalam makna literalnya, juga mereka tidak pernah mau melepaskan
makna sifat-sifat tersebut dari tanda-tanda kebaharuan.
Mereka tidak merasa puas sampai di sini, mereka tidak puas dengan hanya
mengatakan “Sifat Fi’il” saja bagi Allah hingga mereka mengatakan “Sifat Dzât”.
Kemudian setelah mereka menetapkan semua itu sebagai sifat Dzat-Nya, mereka berkata:
“Kita tidak boleh memahami itu semua dalam makna arahan bahasa, seperti “al-Yad”
menjadi “an-Ni’mah” (kenikmatan) dan “al-Qudrah” (kekuasaan), “al-Majî’” dan “alItyân” menjadi “al-Birr” (karunia dan kebaikan) atau “al-Luthf” (pertolongan), dan atau
“as-Sâq” menjadi “asy-Syiddah” (kesulitan)”. Mereka berkata: “Kita memberlakukan
kandungan semua teks tersebut dalam makna zahirnya”.
Padahal makna zahir teks-teks tersebut adalah sifat-sifat yang berlaku pada
manusia. Benar, sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami dalam makna zahirnya
jika itu dimungkinkan [artinya jika tidak ada perkara yang menuntutnya untuk ditakwil],
namun jika ada tuntutan takwil maka berarti teks tersebut bukan dalam zahirnya tetapi
dalam makna majaz (metaforis). Ironisnya, dan ini sangat mengherankan, mereka
mengaku sebagai orang-orang yang jauh dari keyakinan tasybîh, bahkan mereka sangat
marah jika akidah tasybîh tersebut disandangkan kepada mereka, mereka berkata: “Kami
adalah Ahlussunnah”.
Sesungguhnya pernyataan mereka bahwa teks-teks mutasyâbihât harus dipahami
dalam makna zahir pada dasarnya adalah pemahaman tasybîh. Yang menyedihkan ialah
bahwa mereka ini diikuti oleh orang-orang awam. Aku telah menasehati mereka semua;
baik orang-orang yang diikuti maupun mereka yang mengikuti. Aku katakan kepada
mereka: “Wahai saudara-saudaraku, kalian adalah para pengikut teks-teks syari’at (Ashhâb an-Naql). Imam besar kalian; Ahmad bin Hanbal --semoga rahmat Allah selalu
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tercurah baginya-- di bawah pukulan-pukulan cambuk berkata: “Bagaimana mungkin aku
mengatakan sesuatu yang tidak pernah dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya?”. Karena
itu kalian jangan membuat ajaran-ajaran aneh dalam madzhab suci ini yang nyata-nyata
bukan bagian darinya.
Kalian berkata dalam mensikapi hadits-hadist mutasyâbihât: “Kita harus pahami
semua teks itu dalam makna zahirnya”, padahal sesungguhnya makna zahir dari
“qadam” adalah salah satu anggota badan, yaitu “kaki”. Lihat, ketika Nabi Isa disebut
sebagai “Ruh Allah”; orang-orang Nasrani --laknat Allah atas mereka-- meyakininya
dalam makna zahir bahwa Allah adalah ruh yang telah menyatu dengan Maryam. [Seperti
itukah cara berkeyakinan kalian?]. Lalu ada lagi sebagian dari kalian yang berkata: “ ﺍﺳﺘﻮﻯ
“ ”ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱIstawâ Bi Dzâtih al-Muqaddas”; padahal jelas tambahan kata “ ”ﺑﺬﺍﺗﻪseperti
ini sama dengan memahami teks tersebut secara indrawi [tentu lebih sesat lagi yang
mengartikan makna Istawâ dengan istaqarra; bersemayam atau bertempat].
Sesungguhnya dalam menyikapi teks-teks mutasyâbihât semacam ini kita tidak
boleh menyampingkan potensi akal sehat yang merupakan landasan utama dalam
memahami setiap teks. Dengan jalan akal inilah kita mengenal Allah [artinya dengan
jalan memahami dalil-dalil aqliyyah dan naqliyyah]. Lalu akal kita telah menetapkan
bahwa Allah maha Qadim, artinya tidak bermula [dan segala sesuatu selain-Nya memiliki
permulaan karena semuanya adalah ciptaan-Nya; maka bagaimana mungkin Dia
bertempat pada ciptaan-Nya?]. Seandainya kalian berkata: “Kita membaca hadits-hadits
tersebut, dan kita berdiam diri dari mengungkit makna-maknanya”, maka tentu kalian
tidak akan diserang oleh siapapun. Sesungguhnya yang buruk dari kalian itu ialah bahwa
kalian mengatakan: “Teks-teks itu semua harus dipahami dalam makna-makna zahirnya”.
Janganlah kalian memasukan ajaran-ajaran aneh ke dalam madzhab orang salaf
yang saleh ini (Ahmad bin Hanbal); yang nyata-nyata itu semua bukan dari ajarannya.
Kalian telah merusak madzhab ini dengan “bungkus” yang buruk, hingga tidak disebut
siapapun seorang yang bermadzhab Hanbali kecuali ia dicap sebagai Mujassim (seorang
berkeyakinan sesat bahwa Allah sebagai benda). Selain itu kalian juga telah merusak
madzhab ini dengan sikap fanatik terhadap Yazid bin Mu’awiyah. Padahal kalian sendiri
tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, perintis madzhab ini membolehkan melaknat
Yazid. Bahkan Syekh Abu Muhammad at-Tamimi sampai berkata tentang salah seorang
imam kalian (yaitu Abu Ya’la al-Mujassim): “Dia (Abu Ya’la) telah menodai madzhab
ini dengan noda yang sangat buruk, yang noda tersebut tidak akan bisa dibersihkan
hingga hari kiamat”.

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.

35
Terjemah Daf’u Syubah At-Tasybih – Ibn Al-Jauzi

Pasal
Menjelaskan Beberapa Kesalahan Mendasar
Orang-Orang Yang Mengaku Bermadzhab Hanbali
Beberapa nama penulis kitab yang telah aku sebutkan di atas, dasar kesalahan
yang terjadi pada diri mereka adalah dalam tujuh perkara berikut:
1. Mereka selalu menamakan setiap teks yang memberitakan tentang Allah sebagai
sifat-sifat-Nya, padahal tujuan teks-teks tersebut hanya untuk mengungkapkan
penyandaran saja (al-Idlâfah). [Artinya penyandaran sesuatu kepada nama Allah
untuk menunjukan bahwa Allah memuliakan sesuatu tersebut]. Sementara, tidak
setiap bentuk Idlâfah itu dalam pengertian sifat, contohnya firman Allah tentang
Nabi Isa:

(29 :ﻲ )ﺍﳊﺠﺮﺣﻭ ﺭﻦﻪ ﻣ ﻓﻴﺖﻔﹶﺨﻧﻭ
Kata ” ”ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻲdalam ayat ini tidak boleh dipahami bahwa Allah memiliki sifat
yang disebut dengan ”ruh” [lalu sebagian ruh tersebut adalah bagian dari Nabi Isa
yang ditiupkan kepadanya]. (Tetapi yang dimaksud adalah bahwa ruh tersebut
adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah). Barangsiapa memahami bahwa setiap
Idlâfah itu sebagai sifat maka dia seorang yang telah sesat dan ahli bid’ah.
2. Mereka selalu saja berkata: ”Hadits-hadits yang kita bicarakan ini adalah haditshadits mutasyâbihât yang maknanya tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh
Allah saja”, lalu mereka berkata: ”Kita harus memahami hadits-hadits tersebut
sesuai makna zahirnya”.
Kata-kata seperti ini adalah ungkapan yang sangat aneh, mereka mengatakan
”Makna-maknanya tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah saja”, tapi
begitu mereka sendiri memaknai itu semua dalam makna zahirnya. Padahal
siapapun tahu bahwa makna zahir dari kata ”Istawâ” adalah duduk, dan makna
zahir ”nuzûl” adalah pindah dengan bergerak dari satu tempat (atas) ke tempat
yang lain (bawah). [Lalu adakah pantas jika Allah disifati dengan sifat-sifat benda
semacam ini? Allah maha suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir
dengan kesucian yang agung].
3. Mereka sendiri telah menetapkan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang
mereka kehendaki, padahal sesungguhnya seluruh sifat-sifat Allah itu hanya kita
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tetapkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri dengan dalildalil yang pasti (tawqîfiyyah).
4. Dalam menetapkan sifat-sifat Allah mereka tidak pernah membedakan antara
hadits-hadits yang masyhur; seperti sabda Rasulullah:

ﻧﻴﺎﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻨﺎ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﺰﻝﹸ ﺭﺑﻳﻨ
dengan hadits-hadits yang tidak benar; seperti hadits:

ﺭﺓﻮﻦ ﺻﺴﻲ ﺃﺣﻲ ﻓ ﺭﺑﺭﺃﻳﺖ
dengan hanya bahwa keduanya diriwayatkan dalam hadits lalu secara langsung
mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah; tidak peduli baik itu dengan dasar yang
masyhur atau tidak.
5. Dalam menetapkan sifat-sifat Allah mereka tidak membedakan antara hadits
marfû’ (yang langsung berasal dari Rasulullah) dengan hadits mawqûf (yang
berasal dari pernyataan seorang sahabat, atau yang berasal dari pernyataan
seorang tabi’in). Dengan hanya bahwa semua itu diriwayatkan dalam sebuah
hadits lalu secara langsung mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah; tidak peduli
baik itu hadits marfû’ atau mawqûf.
6. Dalam memahami sifat-sifat Allah, terhadap beberapa teks mereka melakukan
takwil sementara terhadap beberapa teks lainnya mereka tidak memakai takwil
[Artinya pemahaman mereka hanya didasarkan kepada hawa nafsu belaka].
Seperti dalam sebuah hadits:

ﻟﺔﺮﻭ ﻫﻪﻴﺘﻲ ﺃﺗﺸﻤﺎﻧﹺﻲ ﻳ ﺃﺗﻦﻣ
[Makna literal hadits ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Siapa mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku (Allah) akan
mendatanginya dengan lari kecil”. Makna zahirnya seakan Allah
berlari].
Mereka memahami hadits ini dengan takwil, mereka tidak memahaminya dalam
makna zahirnya. Mereka berkata: ”Kandungan hadits ini adalah untuk
mengungkapkan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambaNya”.
7. Mereka memahami kandungan hadits-hadits mutasyâbihât dalam makna indrawi.
Ini nyata dan sangat jelas ada dalam ungkapan-ungkapan mereka, seperti kata:
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”Yanzil bi dzâtih ””ﻳﻨﺰﻝ ﺑﺬﺍﺗﻪ, Yantaqil ””ﻳﻨﺘﻘﻞ, Yatahawwal ””ﻳﺘﺤﻮﻝ. [Ini ungkapanungkapan sesat, karena itu semua hanya berlaku untuk sifat-sifat benda. Dalam
pemahaman mereka; yanzil bidzâtih artinya; ”Allah turun dengan Dzat-Nya”,
yantaqil artinya; ”Allah pindah”, dan yatahawwal artinya; ”Allah berubah dari
satu keadaan kepada keadaan yang lain”]. Lalu mereka berkata: ”Lâ kamâ na’qil
” ;”ﻻ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻘﻞartinya: ”Itu semua tidak seperti yang kita bayangkan dalam akal
pikiran kita”. Kata-kata terakhir inilah yang banyak mengelabui orang-orang
awam. Padahal kesimpulan mereka ini jelas telah menyalahi akal sehat karena
berangkat dari pemahaman indrawi dan sifat-sifat benda pada hak Allah.
Berangkat dari sini aku melihat bahwa menuliskan buku bantahan terhadap
kesesatan mereka adalah sebuah keharusan, supaya keyakinan-keyakinan buruk semacam
itu tidak lagi disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan mungkin saja
seandainya aku terus berdiam diri maka mereka akan mengatakan bahwa akidah buruk
yang mereka yakini itu merupakan keyakinan diriku. Bagi siapapun jangan menganggap
perkara semacam ini masalah remeh, karena berpijak dan mengamalkan sebuah dalil;
terlebih dalam masalah-masalah akidah yang menyangkut pengetahuan kita kepada Allah
tidak boleh hanya didasarkan kepada taqlid buta.
Suatu ketika Imam Ahmad ditanya sebuah masalah, lalu beliau memberi fatwa
sebagai jawabannya, tiba-tiba seseorang berkata kepadanya: ”Fatwa seperti itu tidak
pernah disampaikan oleh Imam Abdullah bin al-Mubarak”, maka Imam Ahmad
menjawab: ”Abdullah bin al-Mubarak tidak turun dari langit”.
Imam Syafi’i --semoga rahmat Allah selalu tercurah baginya-- berkata: ”Aku
telah melakukan istikhârah untuk membuat catatan bantahan kepada Imam Malik -semoga rahmat Allah selalu tercurah baginya--”.
Tiga orang yang telah aku sebutkan di atas (Abu Abdillah bin Hamid, Abu Ya’la,
dan Ibn az-Zaghuni) telah menuliskan beberapa kitab dalam mengungkapkan akidah
buruk seperti yang kita jelaskan di atas, dan Abu Ya’la telah menuliskan buku khusus
mencakup hadits-hadits yang ia pahami seperti demikian itu; maka dalam buku ini aku
sebutkan kerancuan mereka satu per satu secara tersusun, dimulai dengan menjelaskan
ayat-ayat yang telah mereka kutip.
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Bab
Menjelaskan Beberapa Teks Mutasyabih Dalam Al-Qur’an
Diantaranya adalah sebagai berikut;
Pertama:
· Firman Allah:

ٍﻰﺀ ﻛﹸﻞﹼ ﺷ،(52: ﻪ )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡﻬﺟﻥﹶ ﻭﻭﺪﺮﻳ ﻳ/ (27 : )ﺍﻟﺮﲪﻦﻚﺑ ﺭﻪﺟﻘﹶﻰ ﻭﺒﻭﻳ
(38 : ﺍﷲ )ﺍﻟﺮﻭﻡﻪﺟﻭﻥﹶ ﻭﺪﺮﻳ ﻳ،(88 :ﻪ )ﺍﻟﻘﺼﺺﻬﺟ ﺇﻻ ﻭﻚﺎﻟﻫ
[Ayat-ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya yang
mengatakan seakan Allah memiliki anggota badan; wajah atau
muka].
Para ahli tafsir berkata: ”Makna ” ;”ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻭﺟﻪ ﺭﺑﻚartinya ”” ;”ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺭﺑﻚDan
Tuhanmu (Allah) maha kekal”. Demikian pula pemahaman firman Allah yang senada
dengan ayat di atas, firman-Nya: ” ;”ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻭﺟﻬﻪpara ahli tafsir berkata: ”Artinya ”;”ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻪ
”Mereka bertujuan ikhlas karena Allah”. Sementara Imam ad-Dlahhak dan Abu Ubaidah
menafsirkan firman Allah ” ;”ﻛﻞ ﺷﻰء ﻫﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﻭﺟﻬﻪartinya ”” ;”ﺇﻻ ﻫﻮSegala sesuatu akan
punah kecuali Allah”.
Kaum Musyabbihah; di antaranya pemuka-pemuka mereka tiga orang yang telah
kita sebutkan di atas, berpendapat bahwa ”al-Wajh” pada hak Allah adalah sebagai sifatNya yang merupakan bagian dari Dzat-Nya. Entah dari mana mereka menyimpulkan
pemahaman sesat seperti ini, yang jelas mereka tidak memiliki argumen untuk itu; dan
argumen apapun yang mereka kemukakan pasti berangakat dari pemahaman indrawi,
karena itulah mereka mengatakan bahwa al-Wajh adalah bagian dari Dzat-Nya. [Artinya
mereka menetapkan makna al-Wajh sebagai bagian dan dan atau anggota badan bagi
Allah]. Padahal dengan dasar pemahaman sesat seperti ini maka berarti mereka
mengartikan ayat di atas dengan: ”Segala sesuatu akan punah; termasuk Dzat Allah, dan
yang kekal hanyalah wajah-Nya saja”. Na’ûdzu billâh.
Sementara Ibnu Hamid berkata: ”Kita menetapkan wajah (muka) bagi Allah,
tetapi kita tidak menetapkan kepala bagi-Nya”.
Aku (Ibnul Jawzi) katakan: ”Ucapan Ibnu Hamid ini benar-benar telah
menjadikan badanku merinding. Sangat jelas apa yang diungkapkannya ini merupakan
akidah tasybîh yang menyesatkan. Dengan ungkapannya semacam ini nyatalah bahwa ia
telah menetapkan bagian-bagian dan anggota-anggota badan bagi Allah walaupun ia tidak
menetapkan kepala bagi-Nya”.
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Ke Dua:
· Firman Allah:

ﺮﹺﻱﺠ ﺗ/ (37 :ﺎ )ﻫﻮﺩﻨﹺﻨﻴ ﺑﺄﻋﻊ ﺍﻟﻔﹸﻠﹾﻚﻨﺍﺻ ﻭ،(39 :ﻨﹺﻲ )ﻃﻪﻴﻠﹶﻰ ﻋﻊ ﻋﻨﺼﺘﻟﻭ
(48 :ﺎ )ﺍﻟﻄﻮﺭﻨﻴﻨ ﺑﺄﻋﻚ ﻓﹶﺈﻧ،(14 :ﺎ )ﺍﻟﻘﻤﺮﻨﻨﻴﺑﺄﻋ
[Ayat-ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya yang
mengatakan seakan Allah memiliki anggota badan; mata. Makna
zahirnya ayat-ayat ini seakan mengatakan bahwa Allah memiliki
satu mata, dua mata, dan atau banyak mata].
Semua yang dimaksud dari ayat-ayat semacam ini [artinya penyandaran kata
”’Ain” ” ”ﻋﻴﻦkepada Allah; bukan dalam pengertian bahwa Allah memiliki anggota
mata] tetapi dalam pengertian bahwa perkara tersebut ”dilihat oleh Allah” [artinya
dipelihara dan dijaga oleh-Nya]”. Adapun dalam beberapa ayat diungkapkan dalam
bentuk jamak; ”Kami” [seperti pada kata ” ]”ﺑﺄﻋﻴﻨﻨﺎadalah karena dalam bahasa Arab
penggunaan ungkapan semacam ini biasa dipakai, misalkan seorang raja berkata: ” ﺃﻣﺮﻧﺎ
” ;”ﻭﻧﻬﻴﻨﺎPerintah kami dan larangan kami”, [Di antara tujuan ungkapan jamak; ”kami”
semacam ini adalah untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan].
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berpendapat bahwa ”’Ain” pada hak
Allah adalah sifat-Nya yang merupakan bagian dari Dzat-Nya [Sama persis dengan apa
yang diyakini oleh Ibnu Hamid di atas]. Sebenarnya akidah tasybîh sesat Abu Ya’la ini
telah didahului oleh orang sebelumnya, yaitu orang bernama Abu Bakr bin Khuzaimah.
Dalam memahami ayat-ayat di atas Ibn Khuzaimah berkata: ”Tuhan kita memiliki dua
mata yang dengan kedua matanya tersebut Dia melihat”. Sementara itu Ibnu Hamid
berkata: ”Wajib beriman bahwa Allah memiliki dua mata”.
Ungkapan-ungkapan semacam itu jelas merupakan bid’ah, dan mereka tidak akan
memiliki argumen untuk dijadikan alasan bagi pemahaman sesat tersebut. Mereka
menyimpulkan bahwa Allah memiliki dua mata hanya karena didasarkan kepada makna
zahir hadits Nabi: ””ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻋﻮﺭ, [makna zahir hadits ini mengatakan ”Allah tidak buta”]
padahal yang dimaksud hadits tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa Allah maha suci
dari segala bentuk kekurangan, cela dan aib, sedikitpun bukan untuk menetapkan bahwa
Allah memiliki anggota-anggota badan dan atau memiliki bagian-bagian. Seorang yang
berkeyakinan tanzîh maka dia akan paham bahwa al-’ain pada hak Allah yang dimaksud
bukan sebagai anggota badan dan bukan sebagai bagian dari Dzat-Nya [karena Allah
maha suci dari bagian-bagian].
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Ke Tiga:
· Firman Allah:

ﺍﻩﺪﻞﹾ ﻳ ﺑ،(10 : )ﺍﻟﻔﺘﺢﻬﻢﺪﻳ ﺃﻳ ﺍﷲ ﻓﹶﻮﻕﺪ ﻳ/ (75 : )ﺹﺪﻱ ﺑﻴﻠﻘﺖﻤﺎ ﺧﻟ
ﺮﻴ ﺍﻟﹾﺨﻙﺪ ﺑﻴ،(83 :ﻰﺀ )ﻳﺲ ﻛﹸﻞﹼ ﺷﺕﻠﻜﹸﻮ ﻣﺪﻩ ﺑﻴ،(64 :ﺎﻥ )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓﻃﹶﺘﻮﺴﺒﻣ
(47 :ﺪ )ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕﺎ ﺑﺄﻳﺎﻫﻨﻴﻨﺎﺀَ ﺑﻤﺍﻟﺴ ﻭ،(26 :)ﺀﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
[Ayat-ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya yang
mengatakan seakan bahwa Allah memiliki anggota badan; tangan.
Makna zahir ayat-ayat ini seakan mengatakan bahwa Allah
memiliki satu tangan, dua tangan, dan atau tangan yang sangat
banyak].
Kata al-yad ” ”ﺍﻟﻴﺪdalam bahasa Arab memiliki makna yang sangat banyak, di
antaranya dalam makna an-Ni’mah wa al-Ihsân ””ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ, artinya; ”Karunia
(nikmat) dan kebaikan”. Adapun makna perkataan orang-orang Yahudi dalam firman
Allah: Yadullâh Maghlûlah ” ”ﻳﺪ ﷲ ﻣﻐﻠﻮﻟﺔadalah dalam makna Mahbûsah ’An an-Nafaqah
””ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ, artinya menurut orang-orang Yahudi Allah tidak memberikan karunia
dan nikmat, [bukan arti ayat tersebut bahwa Allah memiliki tangan yang terbelenggu].
Makna lainnya, kata al-yad dalam pengertian ”al-Quwwah”, ” ; ”ﺍﻟﻘﻮﺓartinya
”Kekuatan atau kekuasaan”. Orang-orang Arab biasa berkata: ”Lahû Bi Hadzâ al-Amr
Yad”, ””ﻟﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺪ, artinya: ”Orang itu memiliki kekuatan (kekuasaan) dalam urusan
ini”. Firman Allah: ” ;”ﺑﻞ ﻳﺪﺍﻩ ﻣﺒﺴﻮﻁﺘﺎﻥyang dimaksud adalah dalam pengertian ini, artinya
bahwa nikmat dan kekuasaan Allah sangat luas [bukan artinya bahwa Allah memiliki dua
tangan yang sangat lebar].
Demikian pula firman Allah tentang penciptaan Nabi Adam: ” ;”ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺪﻱjuga
dalam pengertian bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaan-Nya dan
dengan karunia dari-Nya. Kemudian pula diriwayatkan dari Imam al-Hasan dalam tafsir
firman Allah: ” ;”ﻳﺪ ﷲ ﻓﻮﻕ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢbeliau berkata: ”Kata ” ”ﻳﺪdi sini yang dimaksud adalah
karunia dan nikmat Allah”. Inilah penafsiran-panafsiran dari para ulama Ahli Tahqîq.
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la berkata: ” ﺍﻟﻴﺪﺍﻥadalah bagian dari sifat Dzat
Allah”. [Artinya ia menetapkan bahwa Dzat Allah memiliki anggota-anggota badan yang
memiliki bagian-bagian]. Na’ûdzu billâh.
Apa yang diungkapkan oleh Abu Ya’la ini adalah pendapat sesat yang sama sekali
tidak memiliki argumen dan hanya didasarkan kepada hawa nafsu belaka. Dalam
alasannya yang sangat lemah dia berkata: ”Sendainya Nabi Adam tidak memiliki
keistimewaan tentu Allah tidak akan mengungkapkan dengan kata ” ”ﺍﻟﻴﺪdalam
penciptaannya. Allah mengungkapkan dengan kata ”Bi Yadayya” ”
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diartikan dalam makna kekuatan atau kekuasaan maka berarti Nabi Adam tidak memiliki
keistimewaan dibanding makhluk hidup lainnya; oleh karena semua makhluk diciptakan
dengan kekuatan dan kekuasaan Allah, dan tentunya tidak akan diungkapkan dalam
redaksi ”mutsannâ” (bentuk kata untuk menunjukan dua)”. [Dengan argumen ini Abu
Ya’la hendak menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan].
Kita jawab kesesatan Abu Ya’la ini: ”Tidak demikian wahai Abu Ya’la. Dalam
bahasa Arab bentuk kata mutsannâ biasa dipakai untuk mengungkapkan kekuatan dan
kekuasaan, seperti bila dikatakan: ” ;”ﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺪﺍﻥartinya ”Saya tidak memiliki
kekuatan untuk mengurus perkara ini”. Dalam sebuah bait sya’ir, Urwah bin Hizam
berkata:

ﺍﻥ ﻳﺪﻠﻮﻉ ﺍﺍﻟﻀﺖ ﻣﻨﻚﺑﹺﻤﺎ ﺿﻤ

ﺎﺎ ﻟﻨﻓﹶﻘﹶﺎﻻ ﺷﻔﹶﺎﻙ ﺍﷲُ ﻭﺍﷲ ﻣ

[Artinya:
”Mereka
berdua
berkata:
”Semoga
Allah
memudahkannya bagimu, karena demi Allah kami tidak memiliki
kekuatan (kekuasaan) untuk memudahkan segala kesulitan yang
tengah menimpamu”].
Adapun perkataan kaum Musyabbihah bahwa penggunaan kata ”[ ”ﺍﻟﻴﺪﺍﻥdalam
bentuk mutsannâ] dalam penciptaan Nabi Adam yang langsung disandarkan kepada
Allah [yaitu menjadi ”Bi Yadayya” ”
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seakan Allah memiliki anggota badan; tangan yang sangat
banyak].
Makna “
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Allah butuh untuk mendekat kepadanya?! Na’ûdzu billâh. Allah sendiri telah membantah
orang yang berkeyakinan proses penciptaan Nabi Adam semacam ini dengan firman-Nya:

ﻥ )ﺀﺍﻝ ﻓﹶﻴﻜﹸﻮ ﻗﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ ﻛﹸﻦﺍﺏ ﺛﹸﻢﺮ ﺗﻠﻘﹶﻪ ﻣﻦﻡ ﺧﺜﹶﻞ ﺀﺍﺩﺪ ﺍﷲ ﻛﻤﻰ ﻋﻨﺴﺇﻥﹼ ﻣﺜﹶﻞ ﻋﻴ
(59 :ﻋﻤﺮﺍﻥ
[Maknanya: “Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa bagi Allah
sebagaimana Nabi Adam; Dia (Allah) menciptakan Nabi Adam
dari tanah kemudian mengatakan bagi tanah: “Jadilah”30, maka
terjadilah”. (QS. Ali Imran: 59]
Ke Empat:
· Firman Allah:

ﻲﺎ ﻓ ﻣﻠﹶﻢﻻ ﺃﻋﻔﹾﺴِﻲ ﻭﻲ ﻧﺎ ﻓ ﻣﻠﹶﻢﻌ ﺗ، (28 :ﻪ )ﺀﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥﻔﹾﺴ ﺍﷲُ ﻧﻛﹸﻢﺬﹼﺭﺤﻳﻭ
(116 : )ﺍﳌﺎﺋﺪﺓﻔﹾﺴِﻚﻧ
[Ayat-ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya yang
seakan mengatakan bahwa Allah memiliki jiwa, raga, tubuh, atau
fisik].
Makna “nafs”, “ ”ﻧﻔﺲpada ayat-ayat di atas bukan dalam pengertian bahwa Allah
memiliki jiwa, raga atau tubuh (fisik). Para ahli tafsir berkata: “ ”ﻭﻳﺤﺬﺭﻛﻢ ﷲ ﻧﻔﺴﻪartinya:
“Wa Yuhadz-dzirukumullâh Iyyâh”, “ ;”ﻭﻳﺤﺬﺭﻛﻢ ﷲ ﺇﻳﺎﻩmaksudnya: “Allah mengingatkan
kalian supaya kalian takut terhadap-Nya” [bukan maknanya supaya kalian takut kepada
jiwa dan raga Allah].
Adapun makna perkataan Nabi Isa kepada Allah (QS. Al-Ma’idah: 116): “ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ
 ; ”ﻧﻔﺴﻲ ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻚartinya “Ta’lamu Mâ ‘Indî Wa Lâ A’lamu Mâ ‘Indak”, “ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ
 ; ”ﻋﻨﺪﻱ ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻙmaksudnya: “Engkau (Wahai Allah) mengetahui segala apa yang
ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu” [bukan artinya;
“Aku tidak mengetahui yang ada pada jiwa dan raga-Mu”].
Jadi penyebutan kata “nafs” dalam ayat di atas dengan disandarkan kepada Allah
yang dimaksud adalah Dzat Allah; bukan dalam pengertian bahwa Allah sebagai benda
yang memiliki bentuk dan raga31. Berbeda dengan pendapat Abu Ya’la yang mengatakan
30

Kata “kun” secara literal berarti; “Jadilah”; bukan artinya Allah berkata-kata dengan hurufhuruf, suara, dan bahasa. Tetapi kata “kun” adalah untuk mengungkapkan bahwa segala apa yang
dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dengan cepat dan tanpa ada siapapun yang dapat menghalangi-Nya.
31
Pengertian “Dzat” pada hak Allah adalah “Hakekat”. Dzat Allah artinya Hakekat Allah; bukan
dalam makna raga atau benda. Adapun makna “dzat” pada makhluk adalah bermakna “tubuh, benda, atau
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bahwa Allah memiliki “nafs” yang ia artikan sebagai tubuh yang merupakan bagian dari
Dzat-Nya. Pendapat seperti ini jelas tidak memiliki landasan kecuali di atas paham
tasybîh, dengan ini Abu Ya’la telah menjadikan Allah sebagai bagian-bagian yang
memiliki susunan-susunan; ia menjadikan Dzat sebagai sesuatu yang lain, lalu kata
“nafs” ia pahami sebagai sesuatu yang lain pula yang merupakan bagian dari Dzat-Nya.
Ke Lima:
· Firman Allah:

(11 :ﻲﺀٌ )ﺍﻟﺸﻮﺭﻯﻪ ﺷ ﻛﹶﻤﺜﹾﻠﺲﻟﹶﻴ
Secara literal makna ayat ini ialah: “Tidak ada suatu apapun yang seperti
keserupaan-Nya”, jadi seakan Allah memiliki keserupaan (mitsl) [dan mitsl itulah yang
tidak memiliki keserupaan]. Padahal yang dimaksud oleh ayat ini bukan pemahaman
rusak semacam itu, tetapi makna yang benar, sebagaimana dipahami dan dijelaskan oleh
para ahli bahasa, adalah bahwa kata “ ”ﻣﺜﻞdalam penggunaan bahasa seperti ini
menduduki “sesuatu yang sedang dibicarakan” [dalam hal ini Allah]. Dalam bahasa Arab
bila dikatakan; “ar-Rajul Mitslî Lâ Yukallim Mitslak”, “ ; ”ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺜﻠﻲ ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﻣﺜﻠﻚmaka
maknanya “Orang seperti saya tidak akan berbicara dengan orang sepertimu”; bukan
artinya untuk menetapkan bahwa ada orang yang menyerupai saya dan ada orang yang
menyerupai kamu, lalu dua orang yang serupa dengan saya dan kamu itu tidak saling
berbicara, tetapi ungkapan semacam ini untuk menegaskan bahwa saya tidak akan
berbicara denganmu.
Demikian pula dengan ayat di atas; sama sekali bukan untuk menetapkan adanya
keserupaan (mitsl) bagi Allah, tetapi untuk menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai
suatu apapun dari makhluk-Nya, dan bahwa tidak ada suatu apapun dari makhluk-Nya
yang menyerupai-Nya.
Ke Enam:
· Firman Allah:

(42 :ﺎﻕﹴ )ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺳﻦ ﻋﻒﻜﹾﺸ ﻳﻡﻮﻳ
[Ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna zahirnya yang seakan
mengatakan bahwa Allah memiliki betis (bagian dari kaki) dan
fisik”, seperti bila kita katakan “dzat manusia” maka yang dimaksud adalah tubuhnya, raganya, atau
fisiknya. Dengan demikian berbeda makna antara penyebutan “Dzat Allah” dengan penyebutan “dzat
manusia”.
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bahwa Allah akan membuka betis-Nya tersebut. Pemahaman
seperti ini jelas menyesatkan].
Makna yang benar sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama bahwa yang
dimaksud “Sâq”, “ ”ﺳﺎﻕdalam ayat ini adalah “asy-Syiddah”, “”ﺍﻟﺸﺪﺓ, artinya “kesulitan
yang sangat dahsyat”; dengan demikian makna ayat tersebut adalah: “Hari di mana
kesulitan yang sangat dahsyat akan diangkat (dihilangkan)”. Penggunaan kata seperti ini
biasa dipakai dalam bahasa Arab, seperti dalam sebuat bait sya’ir;

ﺎﻕﹴﻠﹶﻰ ﺳ ﻋﺏﺮ ﺍﻟﹾﺤﺖﻗﹶﺎﻣﻭ
[Artinya: “Peperangan terjadi dengan sangat dahsyat”].
Dalam bait sya’ir lainnya mengatakan:

ﺍﺮﻤ ﺷﺏﺮﺎ ﺍﻟﹾﺤﻬﺎﻗ ﺳﻦ ﻋﺕﺮﻤﺃﻥﹾ ﺷﻭ
[Artinya:
“Bahwa
peperangan
telah
menyingsingkan
kedahsyatannya”, artinya peperangan tersebut terjadi dengan
sangat dahsyat. Kata “ ”ﺳﺎﻕdi sini berarti “”ﺷﺪﺓ, artinya “dahsyat”].
Ibnu Qutaybah berkata: “Dasar penggunaan kata “Sâq” dalam makna ini adalah
karena bila seseorang tengah menghadapi urusan yang besar dan dahsyat maka ia
membutuhkan kepada kekuatan tekad dan kesungguhan dalam menghadapinya, lalu ia
menyingsingkan celananya hingga nampak betisnya, dari sini kemudian kata “Sâq”
dalam bahwa Arab biasa dipergunakan (dipinjamkan) untuk mengungkapkan tentang
adanya kesulitan yang sangat dahsyat” [dalam Istilah Ilmu Balaghah disebut Majâz
Isti’ârah].
Dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih
masing-masing menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

(ﻠﻢﺴ ﻭﻣﺨﺎﺭﻱﺍﻩ ﺍﻟﺒﻪ )ﺭﻭﺎﻗ ﺳ ﻋﻦﻜﹾﺸﻒﻞﹼ ﻳﺟ ﻭﺰﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﻋ
Penyandaran (Idlâfah) kata “Sâq” dalam hadits ini bukan untuk mengungkapkan bahwa
Allah memiliki betis, tapi Idlâfah di sini dimaksudkan untuk mengungkapkan bahwa
Allah akan menghilangkan atau mengangkat segala kesulitan yang sangat dahsyat di di
hari kiamat kelak dari orang-orang mukmin. Dan makna “Yaksyifu”, “ ”ﻳﻜﺸﻒartinya
“Yuzîlu”, “ ;”ﻳﺰﻳﻞartinya mengangkat atau menghilangkan.
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Diriwayatkan bahwa Sa’id ibn Jabir sangat marah terhadap orang yang
memahami firman Allah dalam QS. al-Qalam: 42 di atas dalam makna literalnya, lalu
beliau berkata: “Yang dimaksud ayat tersebut adalah terangkatnya segala kesulitan yang
sangat dahsyat di saat itu”.
Sementara pendapat lainnya; dari Abu Amr az-Zahid menyebutkan bahwa kata
“Sâq” biasa pula dipergunakan dalam makna “nafs” [secara hafiyah kata “nafs” pada
hak manusia atau makhluk bermakna raga, tubuh, atau fisiknya. Adapun kata “nafs”
pada hak Allah dalam makna Dzat-Nya, artinya Hakekat-Nya; bukan dalam makna raga,
tubuh atau fisik). Kata “Sâq” dalam makna “nafs” ini seperti perkataan sahabat Ali ibn
Abi Thalib saat beliau memerangi kaum Khawarij:

ﻲﺎﻗ ﺳﻠﻔﹶﺖ ﺗﻟﻮ ﻭﺘﻬﹺﻢﺎﺭﺑﺤ ﻣﻦ ﻣﺪﻻ ﺑ
[Artinya: “Saya pasti memerangi mereka (kaum Khawarij)
sekalipun harus hancur raga (tubuh dan fisik) saya”].
Adapun kata “Sâq” dalam makna “nafs” pada hak Allah adalah dalam pengertian DzatNya (Hakekat-Nya), dengan demikian maka makna ayat dalam QS. Al-Qalam: 42 di atas
adalah bahwa kelak di hari kiamat Dzat Allah akan dilihat [oleh orang-orang mukmin
penduduk surga dengan tanpa tempat, tanpa arah, dan tanpa disifati dengan sifat-sifat
benda]. Dalam makna ini sesuai dengan sebuah hadits diriwayatkan dari sahabat Abu
Musa al-Asy’ari bahwa Rasulullah bersabda:

ﻘﹶﻰﺒﺍ ﻭﻳﺪﺠﻥ ﷲِ ﺳﻭﺮﺨﻞﹼ ﻓﹶﻴ ﻭﺟﺰﻥ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﻋﻨﻈﹸﺮﻭ ﻓﹶﻴﺎﺏﻢ ﺍﻟﹾﺤﺠ ﻟﹶﻬﻒﻜﹾﺸﻳ
 ﻓﺬﻟﻚ،ﻮﻥﻌﺘﻄﻴﺴ ﻓﻼ ﻳﻮﺩﺠﻥ ﺍﻟﺴﻭﺪﺮﻳﻘﹶﺮ ﻳﻴﺎﺻﻲ ﺍﻟﺒﺜﹾﻞﹸ ﺻ ﻣﻢﻮﺭﻫﻲ ﻇﹸﻬ ﻓﺍﻡﺃﻗﹾﻮ
(ﻥﻮﻌﻄﻴﺘﺴﺩ ﻓﻼ ﻳﻮﺠﻥﹶ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻮﻋﺪﻳﺎﻕﹴ ﻭ ﺳﻦ ﻋﻒﻜﹾﺸ ﻳﻡﻮﻌﺎﻟﹶﻰ )ﻳﻟﹸﻪ ﺗﻗﻮ
[Artinya: “Nanti hijab akan dibuka bagi mereka, maka mereka
akan melihat kepada Allah, maka mereka turun bersujud. Tersisa
beberapa kaum yang di pundak mereka terdapat semacam punukpunuk sapi, mereka hendak sujud namun mereka tidak mampu
melakukannya. Peristiwa itulah yang dimaksud dengan firman
Allah: “”ﻳﻮﻡ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻕ ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ, artinya: “Di
hari itu akan diangkat segala kesulitan dan kesusahan yang sangat
dahsyat, mereka diseru untuk sujud namun mereka tidak mampu
melakukannya”].
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Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim memahami kata “Sâq” dalam makna
makna literalnya, ia berkeyakinan bahwa Allah memiliki betis, karena itulah ia
mengatakan bahwa “Sâq” adalah bagian dari sifat Dzat-Nya. Pemahaman sesatnya ini
sama persis dengan pemahamannya tentang makna “al-Qadam”, “”ﺍﻟﻘﺪﻡ, ia pahami secara
literal, ia mengatakan bahwa Allah memiliki telapak kaki yang diletakan di dalam neraka.
Dalam pemahaman sesatnya ini ia mengutip riwayat tidak benar bahwa menurutnya
sahabat Abdullah ibn Mas’ud berkata: “Allah membuka betis kaki kanan-Nya hingga
kemudian mengeluarkan sinar yang menerangi bumi”.
Aku (Ibnul Jawzi) katakan: “Pemahaman literal Abu Ya’la tentang makna “Sâq”
dan makna “Qadam” ini murni merupakan keyakinan tasybîh (penyerupaan Allah
dengan makhluk-Nya). Dan apa yang ia sebutkan dari perkataan sahabat Abdullah ibn
Mas’ud adalah bohong besar dan sangat mustahil. Tidak boleh menetapkan suatu sifat
bagi Allah dengan riwayat palsu semacam ini. Juga tidak boleh diyakini bahwa Dzat
Allah sebagai sinar atau cahaya yang menerangi bumi [karena bila demikian maka apa
bedanya dengan matahari, bulan, bintang dan lainnya yang notabene makhluk-Nya?!].
Adapun argumen Abu Ya’la yang mengatakan bahwa penyandaran kata “Sâq” kepada
Allah memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki betis [artinya menurut Abu Ya’la
teks ini tidak boleh ditakwil]; adalah pendapat bodoh yang tidak berdasar. Sesungguhnya
dalam penggunaan bahasa jika dikatakan: “Kasyafa ‘An Syiddatih”, “
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Ke Tujuh:
· Firman Allah:

:ﺵ )ﻳﻮﻧﺲﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﻌﻯ ﻋﻮﺘ ﺍﺳ ﺛﹸﻢ/ ،(54 :ﺵ )ﺍﻷﻋﺮﺍﻑﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﻌﻯ ﻋﻮﺘ ﺍﺳﺛﹸﻢ
:ﺵ )ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﻌﻯ ﻋﻮﺘ ﺍﺳ ﺛﹸﻢ،(2 :ﺵ )ﺍﻟﺮﻋﺪﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﻌﻯ ﻋﻮﺘ ﺍﺳ ﺛﹸﻢ،(3
:ﺵ )ﺍﳊﺪﻳﺪﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﻌﻯ ﻋﻮﺘ ﺍﺳ ﺛﹸﻢ،(4 :ﺵ )ﺍﻟﺴﺠﺪﺓﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﻌﻯ ﻋﻮﺘ ﺍﺳ ﺛﹸﻢ،(59
(5 :ﻮﻯ )ﻃﻪﺘﺵ ﺍﺳﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻌﻤﻦﺣ ﺍﻟﺮ،(4
Imam al-Khalil ibn Ahmad [ahli bahasa terkemuka; guru Imam Sibawaih]
berkata: “Makna al-‘Arsy “ ”ﺍﻟﻌﺮﺵadalah as-Sarîr “ ;”ﺍﻟﺴﺮﻳﺮartinya ranjang [atau
singgasana]. Setiap ranjang atau singgasana yang ditempati oleh seorang raja secara
bahasa disebut dengan arsy. Penggunaan kata “‘Arsy” dalam bahasa Arab sangat dikenal,
baik di masa jahiliyah maupun setelah kedatangan Islam. Dalam al-Qur’an penggunaan
kata arsy di antaranya dalam firman Allah:

(100 :ﺍ )ﻳﻮﺳﻒﺪﺠ ﺳﺍ ﻟﹶﻪﻭﺮﺧﺵ ﻭﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﻪﻳﻮ ﺃﺑﻓﹶﻊﺭﻭ
[Maknanya: “Dan Nabi Yusuf menaikan kedua ibu bapaknya
(Nabi Ya’qub) ke atas arsy (singgasana), dan mereka semua turun
baginya bersujud]” (QS. Yusuf: 100)
Juga dalam firman-Nya tentang perkataan Nabi Sulaiman:

(38 :ﺎ )ﺍﻟﻨﻤﻞﻬﺷﺮﻨﹺﻲ ﺑﻌﻴﺄﺗ ﻳﻜﹸﻢﻸ ﺃﻳﺎ ﺍﻟﹾﻤﻬﺎﺃﻳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ
[Maknanya: “Nabi Sulaiman berkata: Wahai pembesar-pembesar
siapakah di antara kalian yang dapat mendatangkan arsy-nya
kepadaku? (yang dimaksud mendatangkan singgasana Ratu
Bilqis)]”. (QS. An-Naml: 38 ).
Ketahuilah, kata Istawâ “ ”ﺍﺳﺘﻮﻯdalam bahasa Arab memiliki berbagai macam
arti, di antaranya bermakna I’tadala “ ;”ﺍﻋﺘﺪﻝartinya “sama sepadan”. Dalam makna ini
sebagian kabilah Bani Tamim berkata:

ﻡﻈﹾﻠﹸﻮﺍﻟﹾﻤ ﻭﺓﺮﻴﺸ ﺍﻟﻌﻢﻯ ﻇﹶﺎﻟﻮﺘﻓﹶﺎﺳ

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.

49
Terjemah Daf’u Syubah At-Tasybih – Ibn Al-Jauzi

[Artinya “Menjadi sama antara orang yang zalim dari kaum
tersebut dengan orang yang dizaliminya”. Kata Istawâ dalam bait
sya’ir ini artinya “sama sepadan”].
Kata Istawâ dapat pula bermakna tamma “
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redaksi ini tidak lain hanya datang dari pemahaman indrawi mereka, dalam hal ini
mereka berkata: “al-Mustawî ‘Alâ asy-Syai’ Innamâ Yastawî Bi Dzâtih” “ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
”ﺍﻟﺸﻰء ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺑﺬﺍﺗﻪ. [Mereka memahami kata Istawâ hanya dalam makna bertempat dan
bersemayam, karena itu dalam kesimpulan sesat mereka Allah bertempat dengan DzatNya di atas arsy].
Ibnu Hamid al-Musyabbih berkata: “Pemahaman Istawâ di sini adalah bahwa
Allah menempel (pada arsy), Istawâ ini adalah sifat Dzat-Nya, dan makna Istawâ di sini
adalah duduk”.
Ibnu Hamid juga berkata: “Sebagian golongan dari para sahabat kami [orangorang yang mengaku bermadzhab Hanbali] berpendapat bahwa Allah bertempat di arsy,
namun Dia tidak memenuhi arsy. Dan bahwa Allah mendudukan Nabi Muhammad di
atas arsy bersama-Nya”.
Ibnu Hamid juga berkata: “Pengertian an-Nuzûl [dalam hadits “
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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). Si “syekh”
ini 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
benda-- tersebut 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).
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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)
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 :ﻪ )ﻓﺎﻃﺮﻓﹶﻌﺮ ﻳﺢﺎﻟﻞﹸ ﺍﻟﺼﻤﺍﻟﻌ ﻭﺐ ﺍﻟﻄﹼﻴﻢ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﺪﻌﺼﻪ ﻳﺇﻟﹶﻴ
Juga --dengan pemahaman yang sesat-- dari firman Allah:

(61 : )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡﻩﺎﺩﺒﻕﹺ ﻋ ﻓﹶﻮﺮ ﺍﻟﻘﹶﺎﻫﻮﻫﻭ

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.

53
Terjemah Daf’u Syubah At-Tasybih – Ibn Al-Jauzi

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”, “ ”ﻓﻮﻕdalam makna indrawi hanya berlaku bagi
setiap jawhar dan benda saja. Mereka meninggalkan makna “fawq” dalam pengertian
“Uluww al-Martabah”, “
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Makna literal ini seakan menetapkan bahwa Allah bertempat di
arah atas].
Lalu dalam riwayat ini pula, bahwa ia (Anas bin Malik) berkata:

ﺎﻨ ﻋﻔﹼﻒ ﺧﺏﺎ ﺭ ﻳ:ﻜﹶﺎﻧﻪﻲ ﻣ ﻓﻮﻫ)ﻗﻴﻞ( ﻭ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, makna literal ini
seakan mengatakan bahwa Allah berada pada suatu tempat, lalu
Rasulullah berdoa kepada-Nya: ”Ya Allah ringankan (perintah
shalat itu) dari kami”].
Jawab: ”Imam Abu Suliman al Khath-thabi telah mengatakan bahwa redaksi di
atas hanya berasal dari Syuraik seorang saja (
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Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang seringkali disalahpahami oleh kaum
Mujassimah adalah firman Allah:

(16 :ﺎﺀ )ﺍﳌﻠﻚﻤﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﻦ ﻣﻢﺘﺃﺃﻣﻨ
[Makna literal ayat ini tidak boleh kita ambil, makna literalnya
mengatakan seakan Allah berada di langit: ”Adakah kalian merasa
aman terhadap yang ada di langit?”].
Argumen kuat dan nyata telah menegaskan bahwa yang dimaksud ayat ini bukan dalam
makna zahirnya [seperti pemahaman sesat kaum Musyabbihah yang menyimpulkannya
bahwa Allah berada di langit], karena dasar kata ”[ ”ﻓﻲyang artinya ”di dalam”] dalam
bahasa Arab dipergunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang ”berada di dalam sebuah
tempat dengan diliputi oleh tempat itu sendiri”(  ;) ﻟﻠﻈﺮﻓﻴﺔpadahal Allah tidak diliputi oleh
suatu apapun. Pemahaman ayat di atas tidak sesuai jika dipahami dalam makna indrawi
seperti ini, karena bila demikian maka berarti Allah diliputi oleh langit [dan itu artinya
bisa jadi sama besar, lebih besar, atau lebih kecil dari langit itu sendiri]. Pemahaman
yang benar adalah bahwa ayat tersebut untuk mengungkapkan keagungan dan kemuliaan
Allah.
[Ayat Ke Dua]:
Di antara ayat lainnya, firman Allah:

(56 :ﺐﹺ ﺍﷲ )ﺍﻟﺰﻣﺮﻨﻲ ﺟ ﻓﻃﹾﺖﺎ ﻓﹶﺮﻠﹶﻰ ﻣﻰ ﻋﺗﺮﺴﺎ ﺣﻳ
[Makna literal ayat ini tidak boleh kita ambil, makna literalnya
mengatakan: ”Alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku
dalam pinggang Allah”. Pemahaman literal seperti ini
menyesatkan karena menetapkan anggota badan bagi Allah].
[Makna ”al-Janb”, ” ”ﺍﻟﺠﻨﺐdalam ayat ini bukan artinya ”pinggang” seperti pemahaman
sesat kaum Mujassimah], tetapi yang dimaksud dengan ” ”ﻓﻲ ﺟﻨﺐ ﷲadalah ” ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﷲ
 ;”ﻭﺃﻣﺮﻩmaka pemahaman yang benar bagi ayat tersebut adalah: ”Alangkah besar
penyesalanku atas kelalaianku dalam ketaatan kepada Allah dan melalaikan perintahNya”. Sesungguhnya kelalaian (at-Tafrîth) itu hanya terjadi dalam berbuat baik kepadaNya, adapun ”al-Janb” dalam makna pinggang yang merupakan anggota badan;
sedikitpun tidak pernah ada ungkapan yang mengatakan adanya kelalaian (at-Tafrîth) di
sana.
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Sementara Ibnu Hamid al-Mujassim berkata: ”Kita beriman bahwa Allah
memiliki pinggang dengan dasar ayat ini”.
Apa yang dinyatakan Ibnu Hamid ini sangat aneh dan menggerankan, betul-betul
tanpa dasar logika. Padahal makna at-Tafrîth (kelalaian) ini tidak pernah terjadi pada
”Janb” (makna pinggang; anggota badan) yang ada pada makhluk, lalu dari mana ia
menetapkan bagi Allah makna ”al-Janb” sebagai makna ”pinggang” dan bahkan
menetapkan at-tafrîth (kelalaian) bagi makna tersebut?
Dalam sebuah syair, Tsa’labah berkata:

ﺒﹺﻲﻨﻲ ﺟﺍ ﺍﷲ ﻓﺍﺫﹾﻛﹸﺮﻔﹶﺎ ﻭ ﻛﻲﻠﻴﻠﺧ
[Maknanya: ”Wahai kekasihku, hentikanlah [ratapanmu], aku
perintahkan engkau sebutlah nama Allah”].
Makna kata ” ”ﻓﻲ ﺟﻨﺒﻲdalam bait sya’ir ini adalah ” ;”ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻱartinya ”Dengan perintahku”
atau ”Aku perintahkan kepadamu”. Bait sya’ir tersebut bukan bermakna: ”Sebutlah nama
Allah pada pinggangku”, [tentunya pemaknaan seperti ini menyesatkan].
[Ayat Ke Tiga]:
Di antara ayat lainnya, firman Allah:

(91 :ﺎ )ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀﻨﺣﻭ ﺭﻦﻬﺎ ﻣﻴﺎ ﻓﻨﻔﹶﺨﻓﹶﻨ
[Makna literal ayat ini tidak boleh kita ambil, makna literalnya
mengatakan: ”Maka Kami (Allah) tiupkan padanya (Maryam) dari
ruh Kami”. Makna literal ini seakan mengatakan bahwa Allah
adalah ruh yang sebagian dari ruh tersebut adalah ruh Nabi Isa].
[Makna ayat ini bukan seperti pemahaman sesat kaum Musyabbihah yang mengatakan
bahwa Allah adalah ruh yang kemudian sebagian ruh tersebut dibagikan kepada Nabi Isa
saat menciptakannya]. Para ahli tafsir berkata: ”Yang dimaksud ”Min Rûhinâ” , ” ﻣﻦ
 ”ﺭﻭﺣﻨﺎadalah ”Min Rahmatinâ”, ” ; ”ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺘﻨﺎartinya bahwa Allah memberikan rahmat
dan kemuliaan bagi Nabi Isa. Adapun penyebutan kata ” ”ﺭﻭﺡdalam ayat tersebut dengan
disandarkan kepada Allah (yaitu kepada zhamîr ” )”ﻧﺎadalah karena kejadian peristiwa
tersebut (penciptaan Nabi Isa) dengan perintah Allah.
[Ayat Ke Empat]:
Di antara ayat lainnya, firman Allah:
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(57 :ﻥﹶ ﺍﷲَ )ﺍﻷﺣﺰﺍﺏﺫﹸﻭﺆﻳ
[Ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna literalnya yang
seakan bahwa Allah disakiti atau diperangi].
[Makna ayat ini bukan artinya Allah yang disakiti, oleh karena siapakah yang dapat
mengalahkan Allah?], tetapi yang dimaksud dengan ” ”ﻳﺆﺫﻭﻥ ﷲdalam ayat ini adalah
dalam makna: ”Yu-dzûna Awliyâ-ahu”, ” ; ”ﻳﺆﺫﻭﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺋﻪartinya yang disakiti di sini adalah
para wali Allah. Contoh penggunaan bahasa seperti ini seperti dalam ayat lainnya dalam
QS. Yusuf: 82, Firman Allah:

(82 :ﺔ )ﻳﻮﺳﻒﻳﺄﻝ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﺍﺳﻭ
[Makna literal ayat ini: ”Tanyalah ke kampung!!”].
Firman Allah ini bukan artinya: ”Bertanyalah ke kampung!!”, [Bagaimana mungkin
kampung akan berkata-kata], tetapi yang dimaksud adalah: ”Bertanyalah kepada
penduduk kampung tersebut”.
Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

ﻪﺒﺤﻧﺎ ﻭﻨﺒﺤﻞﹲ ﻳﺒ ﺟﺪﺃﹸﺣ
[Maknanya: “Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita,
dan kita mencintainya”. (Yang dimaksud adalah penduduknya)].
Seorang penyair berkata:

ﻠﺲﺠﺐ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﻛﻠﻴ ﻳ ﺑﻌﺪﻙﻭﺍﺳﺘﺐ

ﺕﺪﻗ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻙﺎﺭﺒﺌﹾﺖ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺃﻧ

[Maknanya: “Engkau diberitahukan bahwa api telah dinyalakan
jauh darimu, dan api itu melahap kejauhanmu wahai orang yang
terlena di tempat”. (yang dimaksud adalah bahwa api itu
membesar dan mendekati orang itu)].
[Ayat Ke Lima]:
Di antara ayat lainnya firman Allah:

(210 :ﺎﻡ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﻤ ﺍﻟﹾﻐﻦﻲ ﻇﹸﻠﹶﻞﹴ ﻣ ﺍﷲُ ﻓﻢﻬﻴﺄﺗﻥﹶ ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹾ ﻳﻭﻈﹸﺮﻨﻞﹾ ﻳﻫ
[Ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna literalnya,
mengatakan: ”Tidakah mereka (orang-orang kafir) menunggu-
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nunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka dalam kegelapan
dari awan?!”. Makna literal ini seakan mengatakan bahwa Allah
akan datang, artinya pindah dari suatu tempat ke tampat lain, dan
bergerak, serta seakan Allah mengendarai awan].
[Pemahaman ayat ini tidak seperti kesimpulan sesat kaum Musyabbihah yang
mengatakan bahwa Allah akan datang kepada orang-orang kafir dalam kegelapan awan,
dalam pemahaman mereka bahwa Allah bergerak dan pindah dari suatu tempat ke tempat
lain], tetapi pemahaman yang benar adalah bahwa kata “ ”ﻓﻲ ﻅﻠﻞdalam ayat tersebut
adalah dalam pengertian “ ;”ﺑﻈﻠﻞartinya Allah akan mendatangkan kepada mereka (orangorang kafir) awan gelap yang merupakan siksaan bagi mereka. [Allah bukan benda; Dia
tidak disifati dengan datang, bergerak, dan ataupun berpindah-pindah].
Demikian pula dengan firman Allah:

(22 : )ﺍﻟﻔﺠﺮﻚﺑﺎﺀَ ﺭﺟﻭ
[Ayat ini tidak boleh dipahami dalam makna literalnya, yang
mengatakan seakan Allah akan datang; bergerak dan pindah dari
suatu tempat ke tempat yang lain].
[Kata ”Jâ’a”, “ ”ﺟﺎءpada hak Allah dalam ayat ini bukan dalam pengertian datang,
bergerak, dan atau berpindah dari satu tempat ke tampat lain]. Al-Qâdlî Abu Ya’la sendiri
telah meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ia (Ahmad) memaknai firman
Allah QS. Al Baqarah: 210 “ ”ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﷲdengan mentakwilnya, Imam Ahmad berkata:
“Yang dimaksud ayat ini adalah datangnya tanda-tanda kekuasaan Allah dan perintahNya (”)ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﺃﻣﺮﻩ. Pemahaman Imam Ahmad ini beliau simpulkan dari firman Allah
sendiri dalam ayat lainnya, yaitu “”ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺃﻣﺮ ﺭﺑﻚ. Tidak hanya itu, bahkan dalam kitab
Taurat sekalipun dalam pemahaman “ ”ﻭﺟﺎء ﺭﺑﻚdisebutkan bahwa yang dimaksud adalah
datangnya tanda-tanda kekuasaan Allah.
Sementara Ibnu Hamid al-Mujassim berkata: “Pemahaman dengan takwil seperti
itu adalah pemahaman yang salah, yang benar adalah bahwa Allah akan turun dengan
Dzat-Nya dengan cara berpindah”.
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: “Ungkapan Ibnu Hamid ini jelas dalam makna
indrawi. Ungkapannya ini tidak beda dengan pembicaraan masalah benda”.
Imam Ibnu Aqil [salah seorang ulama Ahlussunnah dalam madzhab Hanbali]
dalam menjelaskan firman Allah QS. Al Isra: 85 “[ ;”ﻗﻞ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺭﺑﻲKatakan wahai
Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku], berkata: “Dengan ayat ini Allah telah
melarang setiap makhluk-Nya untuk tenggelam (mempertanyakan) sesuatu yang padahal
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notabenenya makhluk (yaitu ruh), terlebih lagi untuk tenggelam mempertanyakan tentang
(hakikat) Allah maka itu lebih terlarang”.
Para ulama menuliskan sya’ir berikut:

ﻡﹺﺪﻲ ﺍﻟﹾﻘﺎﺭ ﻓﺒﺔ ﺍﻟﹾﺠﻔﻴ ﻛﹶﻴﻒﻓﹶﻜﹶﻴ

ﺎﺭﹺﻛﹸﻬﺪﺀُ ﻳﺮ ﺍﻟﹾﻤﺲﻔﹾﺲﹺ ﻟﹶﻴﺔﹸ ﺍﻟﻨﻴﻔﻛﹶﻴ

[Maknanya: “Hakikat jiwa tidak ada seorang-pun yang dapat
meraihnya, maka terlebih lagi meraih hakikat Allah (yang maha
perkasa) pada sifat Qidam-Nya”].
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Bab
Tentang Hadits-Hadits Yang Oleh Kaum Musyabbihah Disebut Sebagai
Hadits-Hadits Sifat, Takwil Mereka Dan Takwil Kita Terhadap
Hadits-Hadits Tersebut
Ketahuilah bahwa dalam hadits-hadits itu terdapat rincian-rincian pemaknaan dan
pemahaman-pemahaman yang dapat mengecohkan; yang hal tersebut hanya dapat
diketahui oleh para ulama yang benar-benar paham, baik dalam periwayatan hadits-hadits
tersebut maupun dalam mengungkap makna-makna yang terkandung di dalamnya. [Oleh
karena itu meriwayatkan hadits dan mengungkap makna-makna yang terkandung di
dalamnya adalah tugas para ulama ahlinya, bukan bebas bisa diemban oleh siapapun].
Pada bab ini insyaAllah kita kupas beberapa hadits terkait dengan bahasan kita.
Hadits Pertama:
Hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab Sahih
masing-masing; dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

ﻪﺗﺭﻮﻠﹶﻰ ﺻ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ( ﻋﻡﺎﻟﹶﻰ ﺀَﺍﺩﻌ ﺍﷲُ ﺗﻠﹶﻖﺧ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Allah menciptakan Nabi Adam di atas bentuk-Nya”. Makna
literal ini seakan menetapkan bahwa Allah memiliki bentuk].
Pemahaman manusia dalam menyikapi hadits ini ada dua kelompok. Kelompok pertama;
tidak mempertanyakan tafsirannya [Artinya mereka mengimani hadits ini tanpa meyakini
bahwa Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran], sementara kelompok ke
dua mempertanyakan maksud dan tujuannya. Kelompok ke dua ini mempermasalahkan
kata ganti (Dlamîr); yaitu huruf Hâ’ pada redaksi “”ﺻﻮﺭﺗﻪ, kembali ke manakah dlamîr
tersebut? Ada tiga pendapat:
1. Kata ganti tersebut kembali kepada manusia yang ada dalam konteks hadits tersebut.
Karena konteks hadits tersebut menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah lewat di
hadapan seorang yang tengah memukul wajah temannya. Orang yang memukul
tersebut berkata kepada orang yang dipukul: “Semoga Allah menjadikan buruk
terhadap wajahmu dan wajah-wajah orang yang menyerupai wajahmu”. Kemudian
Rasulullah bersabda: “Jika seorang dari kalian memukul saudaranya maka hindarilah
untuk memukul wajah karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam di
atas (seperti) bentuknya”.
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Dalam hadits ini disebutkan Nabi Adam secara khusus adalah karena beliau
manusia pertama dengan bentuk wajah (dan fisik) yang kemudian “diwarisi” turuntemurun oleh semua orang sesudahnya. Dalam hadits itu Rasulullah seakan berkata:
“Engkau telah menghinakan wajah Nabi Adam padahal engkau berasal dari
keturunannya”, dengan demikian uangkapan Rasulullah ini sebagai peringatan yang
sangat kuat dan mendalam. Kesimpulannya, dalam pendapat pertama ini, kata ganti
(dlamîr) dalam redaksi hadits di atas kembali kepada orang yang berada dalam
konteks hadits tersebut.
Adalah pemahaman yang sangat buruk jika dipahami bahwa dlamîr dalam hadits
di atas kembali kepada Allah [seperti pemahaman kaum Musyabbihah yang
menyimpulkannya bahwa Allah memiliki bentuk], karena dalam konteks tersebut
bahwa orang yang memukul berkata: “Semoga Allah menjadikan buruk terhadap
wajahmu dan wajah-wajah orang yang menyerupai wajahmu”; dengan demikian jika
dipahami bahwa dlamîr dalam hadits tersebut kembali kepada Allah maka berarti
dalam pemahaman yang rusak ini Allah berwajah jelek, [di samping kesesatannya
menetapkan anggota wajah bagi Allah].
Adapun redaksi Imam Muslim tentang riwayat ini adalah; Dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah bersabda:

ﻪﺗﺭﻮﻠﻰ ﺻ ﺀَﺍﺩﻡ ﻋﻠﻖﺎﻟﹶﻰ ﺧﻌ ﻓﹶﺈﻥﹼ ﺍﷲَ ﺗﻪﺟﻨﺐ ﺍﹾﻟﻮﺘﺠ ﻓﹶﻠﹾﻴﻛﹸﻢﺪﻞﹶ ﺃﺣﺇﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﺗ
2. Bahwa dlamîr “Ha” pada kata “ ”ﺻﻮﺭﺗﻪuntuk mengungkapkan dua nama yang nyata
sebagai makhluk yang memiliki bentuk (shûrah). Oleh karenanya tidak benar jika
dimaksudkan dengan dlamîr tersebut adalah Allah, karena telah tetap dalil bahwa
Allah bukan benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Dengan demikian yang
dimaksud “ ”ﺻﻮﺭﺓdalam hadits tersebut adalah kembali kepada Nabi Adam. Maka
makna hadits tersebut adalah: “Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam di
atas bentuk (shûrah) sempurna seperti apa yang telah dikehendaki oleh-Nya pada diri
Nabi Adam tersebut, tidak melalui proses; dari air mani, lalu segumpal darah
(‘Alaqah), dan lalu segumpal daging (Mudlghah), artinya penciptaannya itu bukan
lewat proses seperti pada penciptaan anak cucunya”. Pendapat ini dinyatakan oleh
Imam Sulaiman al-Khathabi, juga telah disebutkan oleh Imam Tsa’labah dalam kitab
al-Amâlî.
3. Bahwa dlamir “Ha” pada kata “ ”ﺻﻮﺭﺗﻪkembali kepada Allah. Dalam makna ini
terdapat dua pemahaman berikut;
Pemahaman pertama: dalam pengertian milik, artinya bahwa bentuk (shûrah)
Nabi Adam tersebut adalah ciptaan dan milik Allah [sebagaimana seluruh alam ini
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adalah ciptaan Allah dan milik-Nya]. Dalam makna ini penyandaran kara shûrah
kepada dlamir “Ha” (Allah) mengandung dua makna. Pertama; penyandaran untuk
tujuan memuliakan (Idlâfah at-Tasyrîf), contoh seperti ini dalam firman Allah:

ﻦﻴﻔﻠﻄﹼﺎﺋ ﻟﻲﺘﻴ ﺑﺮﻃﹶﻬﻭ
Pengertian “[ ”ﺑﻴﺘﻲyang secara literal bermakna “rumah-Ku”; yang dimaksud ka’bah]
dalam ayat ini bukan artinya Allah berada di dalam ka’bah, tetapi dalam pengertian
bahwa rumah tersebut (Ka’bah) adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah (Bait
Musyarraf Alâ Allâh). Kedua; penyandaran untuk tujuan mengungkapkan bahwa
Allah yang menciptakan bentuk Nabi Adam tersebut di mana bentuk tersebut tidak
pernah ada sebelumnya.
Pemahaman ke dua: bahwa makna “ ”ﺍﻟﺼﻮﺭﺓdalam hadits tersebut dalam
pengertian “( ”ﺍﻟﺼﻔﺔsifat). Dalam bahasa Arab jika dikatakan: “ ”ﻫﺬﺍ ﺻﻮﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮmaka
maknanya adalah “[ ”ﺻﻔﺔ ﺍﻷﻣﺮarti perkataan tersebut; “Ini adalah gambaran (sifat)
dari masalah itu”]. Dalam pemahaman ini maka makna hadits di atas adalah bahwa
Allah telah menciptakan Nabi Adam dengan sifat-sifat seperti sifat-sifat Allah [dari
segi lafazhnya], seperti sifat hidup (al-Hayât), berilmu (al-‘Ilm), memiliki
kemampuan (al-Qudrah), mendengar (as-Sama’), melihat (al-Bashar), dan
berkehandak (al-Irâdah). [Artinya; sifat-sifat ini serupa dengan sifat-sifat Allah dari
segi lafazh-nya saja, tentu dari segi makna berbeda, ini yang disebut dengan Ittifâq Bi
al-Lafzh Dûna al-Ma’nâ]. Dengan sifat-sifat inilah Allah menjadikan Nabi Adam
memiliki keistimewaan dibanding makhluk lainnya, bahkan diistimewakan di atas
para Malaikat sehingga Allah memerintahkan mereka untuk sujud hormat [bukan
sujud ibadah] kepadanya. Dengan demikian pemahaman kata “shûrah” di sini secara
maknawi, bukan dalam pengertian fisik yang berarti bentuk, susunan, dan benda.
Sementara itu Abu Muhammad ibn Qutaybah memahami hadits ini dengan
pemahaman yang sangat buruk, ia berkata: “Allah memiliki bentuk, dan bentuk-Nya
tidak seperti segala bentuk, dan Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuk-Nya
tersebut”.
Pemahamannya ini tidak logis dan sangat rancu, padahal ungkapan seperti itu
sama saja dengan mengatakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk
seperti bentuk Allah. Na’ûdzu billâh.
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim dalam memahami hadits ini berkata:
“Kita katakan bahwa Allah memiliki bentuk yang tidak menyerupai segala bentuk,
sebagaimana kita mengatakan Allah adalah Dzat yang tidak menyerupai segala dzat”.

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.

63
Terjemah Daf’u Syubah At-Tasybih – Ibn Al-Jauzi

Ungkapan Abu Ya’la ini juga tidak logis dan sangat rancu. Sesungguhnya makna
“ ”ﺍﻟﺬﺍﺕsecara bahasa adalah “[ ”ﺍﻟﺸﻰءartinya “sesuatu”], sementara makna “ ”ﺍﻟﺼﻮﺭﺓdalam
bahasa adalah bentuk, susunan, dan tataan yang membutuhkan kepada yang
menjadikannya dalam susunan tersebut. Perkataan [Ibnu Qutaybah dan Abu Ya’la]:
“...bentuk-Nya tidak seperti segala bentuk” adalah kata-kata yang menyalahi ungkapan
sebelumnya; “Allah adalah bentuk”. Perkataan ini persis seperti ungkapan: “Allah adalah
tubuh (jism) yang tidak menyerupai segala tubuh” [Jelas ungkapan yang kontradiktif].
Padahal tubuh (jism) dalam pengertian bahasa adalah sesuatu yang tersusun dari dua
benda (jawhar) atau lebih. Karena itu ungkapan: “...tubuh-Nya tidak menyerupai segala
tubuh” jelas menyalahi ungkapan sebelumnya; “Allah adalah tubuh”.
Hadits Ke Dua:
Dari Abdurrahman bin Ayyash dari Rasulullah bahwa beliau bersabda:

ﺎﻠﹶﻰ ﻳﻸ ﺍﻷﻋ ﺍﻟﹾﻤﻢﺼﺘﺨ ﻳﻢﻴ ﻓ:ﻲ ﻓﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟ،ﺓﺭﻮﻦ ﺻﺴﻲ ﺃﺣﺑﹺّﻲ ﻓ ﺭﺖﺃﻳ)ﻗﻴﻞ( ﺭ
ﻦﻴﺎ ﺑﻫﺩﺮ ﺑﺕﺪﺟ ﻓﹶﻮ،ﻲﻔ ﻛﹶﺘﻦﻴ ﺑﻊ ﻛﹶﻔﹼﻪ ﻓﹶﻮﺿ،ﺏﺎ ﺭﻠﹶﻢ ﻳ ﺃﻋﺖ ﺃﻧ:ﺪ؟ ﻗﹸﻠﺖﻤﺤﻣ
ﺽﺍﻷﺭﻮﺍﺕ ﻭﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﺖﻤﻠ ﻓﹶﻌ،ﻳﹺﻲﺛﹶﺪ
[Hadits ini tidak boleh dijadikan dalil, makna literalnya tidak boleh
kita ambil, mengatakan: ”Aku melihat Tuhanku dalam bentuk
yang sangat indah. Dia berkata: dalam masalah apakah al-Mala’
al-A’la (para malaikat) berselisih wahai Muhammad? Aku berkata:
Engkau lebih mengetahui wahai Tuhanku. Maka kemudia Dia
meletakan telapak tangan-Nya pada pundaku hingga aku
merasakan sejuknya di antara dadaku, maka aku mengetahui
segala apa yang ada di seluruh langit dan bumi”].
Imam Ahmad bin Hanbal: “Asal hadits ini dan seluruh jalan periwayatannya
mudltharib [artinya redaksi dan jalur sanadnya sangat banyak yang satu sama lainnya
saling berbeda; menyebabkan hadits ini tidak bisa dibenarkan; termasuk kategori hadits
dla’if]. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

 ﻻ:ﻠﹶﻰ؟ ﻓﻘﹸﻠﺖﻸ ﺍﻷﻋﻢ ﺍﻟﹾﻤﺼﺘﺨ ﻳﻢﻴ ﻓ: ﻓﻘﹶﺎﻝ،ﺓﺭﻮﻦ ﺻﺴﻲ ﺃﺣ ﻓﺎﻧﹺﻲ ﺁﺕ)ﻗﻴﻞ( ﺃﺗ
ٍﻰﺀ ﻛﹸﻞﹼ ﺷﻓﹾﺖﺮ ﻓﹶﻌ،ﻳﻲ ﺛﹶﺪﻦﻴﺎ ﺑﻫﺩﺮ ﺑﺕﺪﺟ ﻓﻮ،ﻔﻲ ﻛﹶﺘﻦﻴ ﺑﻊ ﻛﹶﻔﹼﻪﺿ ﻓﻮ،ﺭﹺﻱﺃﺩ
ﻪﻨ ﻋﺄﻟﹸﻨﹺﻲﺴﻳ
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[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan
seperti pemahaman yang senada dengan riwayat sebelumnya di
atas; seakan Allah sebagai bentuk, memiliki telapak tangan yang
sejuk, dan bahwa Allah bersentuhan]
Sementara dalam hadits riwayat Tsauban berkata: Suatu ketika Rasulullah keluar
setelah shalat subuh, beliau bersabda:

ﻢﺼﺘﺨ ﻳﻢﺪ ﻓﻴﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ﻲ ﻓﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟ،ﺓﺭﻮﻦ ﺻﺴﻲ ﺃﺣﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﻠﹼﻴﻠﹶﺔ ﻓﻲ ﺃﺗﺑ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﺭ
ﺩﺮ ﺑﺕﺪﺟﻰ ﻭﺘﻲ ﺣﻔ ﻛﹶﺘﻦﻴ ﺑﻊ ﻛﹶﻔﹼﻪﺿ ﻓﻮ،ﺏﺎ ﺭ ﻳﻠﹶﻢ ﻻ ﺃﻋ:ﻠﹶﻰ؟ ﻗﻠﺖﻸ ﺍﻷﻋﺍﻟﹾﻤ
ﺽﺍﻷﺭﺎﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﻴﺎ ﺑﻲ ﻣﻠﹼﻰ ﻟﺠ ﻓﹶﺘ،ﺭﹺﻱﺪﻲ ﺻ ﻓﻪﻠﺎﻣﺃﻧ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan
seperti pemahaman yang senada dengan riwayat sebelumnya di
atas; seakan Allah sebagai bentuk, memiliki telapak tangan yang
sejuk, jari-jemari, dan bersentuhan]
Semua hadits ini berbeda satu dengan lainnya (Mukhtalifah) [dengan demikian
hadits dengan kualitas semacam ini tidak dapat dijadikan dalil, terlebih dalam masalah
akidah; karena masuk kategori Dla’îf]. Pemahaman redaksinya menunjukan bahwa
peristiwa tersebut terjadi dalam mimpi, dan mimpi itu adalah prasangka (al-Wahm), dan
prasangka itu bukan hakekat. Dalam mimpi seseorang dapat melihat dirinya terbang,
dapat melihat dirinya menjadi seekor binatang. Benar, dimungkinkan bagi sebagian orang
dapat melihat Allah dalam tidur mereka, namun tidak dibenarkan jika kemudian apa yang
ia lihatnya dari benda, bentuk, sinar, tubuh dan lainnya sebagai Allah.
Dan seandainya jika kita mengatakan bahwa hadits tersebut terjadi dalam keadaan
terjaga; bukan dalam mimpi; maka makna “shûrah” jika yang dimaksud adalah Allah
tentu dalam makna “shifat”; artinya bahwa Allah yang maha sempurna dan maha luas
rahmat-Nya. Dan jika yang dimaksud dari “shûrah” adalah Rasulullah maka artinya
bahwa beliau; Nabi Muhammad dalam keadaan yang keadaan yang sangat sempurna.
Sementara itu Ibnu Hamid al-Mujassim meriwayatkan hadits palsu, mengatakan
dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: “Ketika di-isra’-kan aku melihat Allah
dalam bentuk seorang anak muda yang tidak berjanggut, bersinar yang gemerlap. Aku
meminta kepada-Nya agar Dia memuliakanku dengan dapar melihat kepada-Nya; maka
nampaklah bagiku seakan Dia seorang pengantin yang dibuka dari penutupnya, tengah
duduk manis di atas singgasananya”.
Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hamid ini adalah dusta besar yang sangat
buruk. Hadits seperti itu tidak pernah ada; baik di antara hadits-hadits sahih, bahkan di
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antara hadits-hadits palsu yang pernah ada sekalipun. Kita telah jelaskan bahwa redaksi
hadits di atas memberikan pemahaman dalam mimpi, sementara Ibnu Hamid al-Mujassim
ini mengatakan itu terjadi pada saat Isra’?? [Na’udzu Billah]. Allah maha suci dari segala
apa yang telah diperbuat oleh Ibnu Hamid dan orang-orang semacamnya, dan Allah pasti
membalas mereka dengan naraka. Mereka adalah orang-orang buruk yang telah
menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya; mengatakan bahwa Allah laksana pengantim.
Jelas, yang menuliskan keyakinan semacam ini bukan seorang muslim.
Adapun riwayat hadits di atas yang menyebutkan redaksi “[ ”ﺍﻟﺒﺮﺩyang secara
literal berarti dingin]; sesungguhnya makna al-bard ini adalah sifat benda, jelas tidak
layak dan tidak boleh Allah disifati dengannya. Padahal al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim
dalam kitabnya; al-Kinayah, memberlakukan takwil terhadap hadits: “ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ
 ;”ﺻﻮﺭﺓia memaknainya: “”ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻮﺿﻊ, [ia mentakwil kata “ ”ﺻﻮﺭﺓdengan “ ;”ﻣﻮﺿﻊlalu
mengapa mereka memahami hadits-hadits semacam ini dalam pemahaman literalnya;
tidak memakai takwil?].
Hadits Ke Tiga:
Ummu Thufail; perempuan Ubay meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah
berkata:

،ﺮﹴﻀﻲ ﺧﺍ ﻓﺭﻮﻨﺎ ﻣﺎﺑﺓ ﺷﺭﻮﻦ ﺻﺴﻲ ﺃﺣﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﺟﻞﹼ ﻓ ﻭ ﻋﺰﻪﺃﻯ ﺭﺑﻪ ﺭ)ﻗﻴﻞ( ﺃﻧ
ﺐ ﺫﻫﻦ ﻣﺍﺵ ﻓﺮﻬﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭﻋﺐﹴ ﻭ ﺫﹶﻫﻦ ﻣﻼﻥﻪ ﻧﻌﻠﻲ ﺭﺟﻓ
[Ini hadits palsu, tidak boleh kita ambil, sangat menyesatkan,
makna literalnya mengatakan: ”Sesungguhnya ia (Rasulullah)
telah melihat Allah dalam mimpinya dalam bentuk yang paling
indah; yaitu Dia sebagai anak muda yang bercahaya kehijauan,
pada kaki-Nya dua sendal dari emas, dan pada wajah-Nya ada
kupu-kupu dari emas”]
Hadits ini diriwayatkan oleh Nu’aim bin Hammad. Imam Ibnu Adiy berkata: “Dia
(Nu’aim bin Hammad) adalah seorang pemalsu hadits”. Imam Ahmad bin Hanbal seuatu
ketika ditanya tentang Nu’aim, lalu beliau memalingkan muka (mengingkarinya), seraya
berkata: “Hadits yang diriwayatkan olehnya adalah hadits munkar dan majhul [tidak
dikenal dan tidak memiliki dasar]”.
Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda:

ﺍﺀﺮﻀﻠﹼﺔﹲ ﺧ ﺣﻪﻠﹶﻴ ﻋﺩﺮﺍ ﺃﻣﺪﻌ ﺟﻲﺑ ﺭﺖﺃﻳ)ﻗﻴﻞ( ﺭ
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[Hadits palsu, menyesatkan, makna literalnya mengatakan: “Aku
(Rasulullah) telah melihat Tuhan-ku berambut keriting (kribo),
tidak berjanggut (seperti anak muda), di atas-Nya adalah mahkota
hijau”].
Hadits ini diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah. Dia memiliki saudara tiri
zindik [kafir karena kesesatan-kesesatannya] bernama Ibnu Abil Awja’. Dia banyak
memasukan riwayat palsu di dalam kitab-kitab Hammad bin Salamah yang sama sekali
tidak memiliki dasar, karenanya riwayat-riwayat semacam ini tidak dapat dijadikan dalil
sedikitpun.
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim menetapkan sifat-sifat bagi Allah
“seenakperutnya”, ia mengatakan bahwa Allah adalah sebagai anak muda yang tidak
berjanggut, rambut keriting menggumpal, wajah-Nya dikelilingi kupu-kupu emas,
memakai dua sandal, dan mengenakan mahkota di kepala-Nya; lalu Abu Ya’la berkata:
“Itu semua tidak seperti yang kita bayangkan”. Padahal apa yang diriwayatkannya itu
sama sekali tidak benar, kita semua telah tahu bahwa ketika dikatakan: “Anak muda,
tidak berjanggut, ...” dan seterusnya; maka semua itu tidak ada pemahaman lain kecuali
dalam pemahaman bentuk dan benda. Sementara Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Itu
semua tidak seperti yang kita pikirkan (bayangkan)”, ini sama saja dengan mengatakan:
“Si fulan berdiri tapi tidak berdiri”, atau: “Si fulan duduk tapi tidak duduk”. [Kata-kata
yang sama sekali tidak bisa diterima sehat akal).
Imam Ibnu Aqil al-Hanbali berkata: “Kita pastikan bahwa hadits seperti ini adalah
hadits bohong (palsu). Walaupun yang meriwayatkannya orang-orang terpercaya (tsiqah)
tetapi jika isi redaksinya adalah perkara mustahil semacam ini maka semua itu tidak
dapat diterima. Perumpamaannya jika ada sekelompok orang terpercaya memberitahukan
bahwa ada seekor kuda gemuk yang sangat besar masuk ke dalam lubang jarum; maka
berita mereka tidak dapat dibenarkan karena itu perkara mustahil walaupun yang
menyampaikannya orang-orang yang sangat terpercaya”.
Hadits Ke Empat:
Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda:

ﻦﺎ ﻣﺻﻮﺨﺎ ﻣﺎﺟ ﺗﺃﻳﺖﻰ ﺭﺘ ﺣ،ﻲﺑ ﺭﻦﻰﺀٍ ﻣ ﻛﹸﻞﹼ ﺷﺖﺃﻳ ﺭ ﺑﹺﻲﺮﻱﻠﹶﺔﹶ ﺃﹸﺳ ﻟﹶﻴ:()ﻗﻴﻞ
ﻟﹸﺆﻟﹸﺆ
[Ini hadits palsu, tidak boleh kita ambil, makna literalnya
mengatakan: “Di malam saat aku di-isra’-kan aku melihat segala
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sesuatu pada Tuhanku, hingga aku melihat mahkota yang
bertahtakan berlian”].
Hadits ini diriwayatkan oleh Abul Qasim Muhammad bin Ilyasa’ dari Qasim bin
Ibrahim. Tentang siapa Abul Qasim Muhammmad bin Ilyasa’; al-Azhari berkata: ”Aku
pernah duduk sesaat bersamanya, tiba-tiba ia berkata: Semenjak aku duduk bersamamu
aku telah mengkhatamkan satu bacaan al-Qur’an”. [Artinya orang ini senang bedusta,
bagaimana mungin hanya duduk beberapa saat lalu ia mengatakan telah mengkhatamkan
seluruh bacaan al-Qur’an?]. Sementara tentang Qasim bin Ibrahim dikatakan oleh Imam
ad-Daraquthniy: ”Dia seorang pendusta”. Semoga Allah membalas kejahatan orangorang yang membuat hadits-hadits palsu.
Hadits ke lima:
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab Sahih masing-masing
meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

ﻮﺍﺎ ﻛﺎﻧﻥ ﻣﻮﺒﹺﻌﺘ ﻓﹶﻴ،ﻪﺒﻌﺘﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴ ﺷﺪﺒﻌ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦ ﻣ:ﻝ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﺎﺱﻊ ﺍﷲُ ﺍﻟﻨﻤﺠ)ﻗﻴﻞ( ﻳ
ﺓ ﺍﻟﹼﱵﺭﻮﺮ ﺍﻟﺼﻲ ﻏﹶﻴﺎﻟﹶﻰ ﻓ ﺍﷲُ ﺗﻌﻬﹺﻢ ﻓﹶﻴﺄﺗﻴ،ﺎﻬﻴﻘﺎﻓﻨﺔ ﺑﹺﻤﻩ ﺍﻷﻣﻘﻰ ﻫﺬﺒﺗ ﻭ،ﻥﻭﺪﺒﻌﻳ
ﻰﺘﺎ ﺣﻨﻜﹶﺎﻧﺬﹶﺍ ﻣ ﻫﻚﺎﻟﹶﻰ ﻣﻨﺫ ﺑﺎﷲِ ﺗﻌﻮﻌ ﻧ:ﻥﹶﻟﻮ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮ،ﻜﹸﻢﺑﺎ ﺭ ﺃﻧ: ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝ،ﻥﺮﹺﻓﹸﻮﻌﻳ
 ﺃﻧﺎ:ﻝ ﻓﻴﻘﹸﻮ،ﻬﺎﻧﺮﹺﻓﹸﻮﻌﺓ ﺍﻟﹼﱵ ﻳﺭﻮﻲ ﺍﻟﺼ ﻓﻬﹺﻢ ﻓﻴﺄﺗﻴ،ﺎﻩﺮﻓﹾﻨﺎ ﻋﻨﺑﺎﺀَ ﺭ ﻓﺈﺫﹶﺍ ﺟ،ﺎﻨﺑﺎ ﺭﻨﻴﻳﺄﺗ
ﺎﻨﺑ ﺭﺖ ﺃﻧ:ﻥﻟﻮ ﻓﻴﻘﹸﻮ،ﻜﹸﻢﺑﺭ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Allah akan mengumpulkan manusia, Dia berkata: “Siapa di antara
kalian menyembah sesuatu maka ikutilah ia”, maka mereka
mengikuti segala apa yang telah mereka sembah [di dunia],
tersisalah umat ini dengan orang-orang munafiknya, lalu Allah
mendatangi mereka bukan pada bentuk yang mereka kenal, Dia
berkata: “Aku adalah Tuhan kalian”, mereka berkata: “Kami
berlindung dengan Allah darimu [engkau bukan Allah], kami akan
tetap di tempat kami ini hingga Tuhan datang pada kami, bila Dia
datang maka kami akan mengenali-Nya”, maka kemudian Allah
mendatangi mereka pada bentuk yang mereka kenal, Dia berkata:
“Aku adalah Tuhan kalian”, lalu mereka berkata: “[Benar],
Engkau adalah Tuhan kami”.
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Hadits lainnya masih dalam dua kitab Sahih di atas, dari sahabat Abu Sa’id bahwa
Rasulullah bersabda:

 ﺃﻧﺎ:ﻝ ﻓﻴﻘﹸﻮ،ﺓﺮﻝﹶ ﻣﺎ ﺃﻭﻬﻩ ﻓﻴﺃﻭ ﺍﻟﹼﱵ ﺭﺭﺗﻪﻮﺮ ﺻﺓ ﻏﹶﻴﺭﻮﻲ ﺻ ﻓﺎﺭﺒﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﺠﻴ)ﻗﻴﻞ( ﻓﹶﻴﺄﺗ
،ﻼﻡﺍﻟﺴﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﻴﻬﻢﺎﺀُ ﻋﻪ ﺇﻻ ﺍﻷﻧﺒﻴﻜﹶﻠﹼﻤﺎ ﻓﹶﻼ ﻳﻨﺑ ﺭﺖ ﺃﻧ: ﻓﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ،ﻜﹸﻢﺑﺭ
ﺎﻗﻪ ﺳﻦ ﻋﻒﻜﹾﺸ ﻓﹶﻴ،ﺎﻕ ﺍﻟﺴ:ﺎ؟ ﻓﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﻬﻧﺮﻓﹸﻮﻌ ﺁﻳﺔﹲ ﺗﻪﺑﻴﻨ ﻭﻜﹸﻢﻴﻨﻞﹾ ﺑ ﻫ:ﻘﹶﺎﻝﻓﻴ
ﻦﻣﺆ ﻛﹸﻞﹼ ﻣﺪ ﻟﻪﺠﺴﻓﹶﻴ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“…maka Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang bukan
bentuk-Nya semula, Dia berkata: “Aku adalah Tuhan kalian”,
mereka berkata: “[Benar], Engkau adalah Tuhan kami”, maka
tidak ada yang berbicara dengan-Nya kecuali para Nabi. Lalu
dikatakan pada mereka: “Adakah kalian mengetahui suatu tanda
untuk mengenal-Nya?”, mereka berkata: “Betis”, maka kemudian
dibukakanlah betis-Nya, hingga kemudian setiap orang mukmin
sujud bagi-Nya”].
Ketahuilah, setiap orang muslim wajib berkeyakinan bahwa Allah bukan benda
yang berbentuk, berukuran, dan terdiri dari susunan-susunan. Imam Abu Sulaiman alKhathabi berkata: “Pengertian: “ ”ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰbukan dalam pengertian bahwa Allah
bergerak, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi makna teks ini untuk
mengungkapkan bahwa kelak di akhirat mereka akan melihat Allah dengan mata kepala
mereka masing-masing, sebagaimana ketika di dunia ini mereka melihat segala sesuatu
dari makhluk Allah yang itu semua sebagai bukti bagi keberadaan-Nya. Penglihatan
mereka terhadap Allah dari yang semula mereka tidak pernah melihat-Nya; inilah tujuan
diungkapkan dengan kata “”ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ ﷲ.
Pendapat sebagian ulama lainnya dalam makna hadits di atas mengatakan: “Akan
datang puncak kesulitan yang akan terjadi terhadap seluruh makhluk di hari kiamat kelak,
dan mereka juga akan melihat bentuk-bentuk para malaikat Allah; padahal mereka semua
tidak pernah mendapati kejadian seperti itu ketika mereka di dunia. Dalam keadaan
seperti ini maka orang-orang mukmin berlindung kepada Allah, mereka berkata: “Jika
datang tanda-tanda kasih sayang Allah maka kita akan mengetahuinya [artinya
mengetahui bahwa itu sebagai rahmat dari-Nya], inilah makna yang dimaksud dengan
redaksi hadits di atas “”ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﺎ. Maka kemudian Allah membuka
segala kesulitan yang menimpa orang-orang mukmin tersebut [artinya menghilangkan
dan mengangkat segala kesulitan tersebut] dan makna inilah yang dimaksud: “ ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ
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”ﺳﺎﻕ. Setelah itu maka kemudian mereka sujud kepada Allah sebagai bukti syukur
kepada-Nya”.
Sementara pendapat ulama lainnya mengatakan: “Sesuatu yang berbentuk tersebut
adalah untuk menguji [iman] mereka [bukan artinya sesuatu tersebut adalah Allah],
sebagaimana Allah mengirimkan Dajjal ke dunia ini [sebagai salah satu tanda besar hari
kiamat] di mana ia mengaku sebagai Allah; adalah untuk menguji iman manusia. Kelak
orang-orang mukmin saat melihat Dajjal tersebut akan berkata: “ ﻣﻨﻚF[ ”ﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎKami
berlindung dengan Allah darimu].
Pemahaman ini sejalan dengan sebuah hadits dari sahabat Abu Musa al-Asy’ari
bahwa Rasulullah bersabda:

ﻪ ﺇﺫﹶﺍﻧﺮﻓﹸﻮﻌ ﺗ ﺃﻭ:ﻘﹶﺎﻝ ﻓﻴ،ﻴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻩ ﻓﺒﺪﻌﺎ ﻧﺎ ﻛﹸﻨﺑﺎ ﺭ ﺇﻥﹼ ﻟﻨ:ﻥﹶﻟﹸﻮﻘﹸﻮ ﻳﺎﺱﺇﻥﹼ ﺍﻟﻨ
ﻪﺒﻴ ﻻ ﺷﻪ ﺇﻧ:ﻥﻟﻮﻘﹸﻮﻩ؟ ﻓﹶﻴﻭﺮﻟﹶﻢ ﺗ ﻭﻪﺮﻓﹸﻮﻧﻌ ﺗﻒ ﻛﹶﻴ:ﻘﹶﺎﻝ ﻓﻴ،ﻢﻌ ﻧ:ﻥﻟﹸﻮﻩ؟ ﻓﻴﻘﹸﻮﻮﻤﺘﺃﻳﺭ
ﺍﺪﺠﻥﹶ ﺳﻭﺮﺨﻞﹼ ﻓﹶﻴﺟ ﻭﺰﻥ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﷲ ﻋﻭﻈﹸﺮ ﻓﹶﻴﻨﺎﺏﺠ ﺍﻟﹾﺤﻒﻜﹾﺸ ﻓﹶﻴ،ﻟﹶﻪ
[“Sesungguhnya manusia (di akhirat) berkata: “Sungguh kami
memiliki Tuhan yang telah kami sembah ketika di dunia”,
dikatakan kepada mereka: “Apakah kalian mengenal-Nya jika
kalian melihat-Nya?”, mereka berkata: “Iya”, lalu dikatakan:
“Bagaimana kalian mengenal-Nya padahal kalian tidak pernah
melihat-Nya?”, mereka berkata: “Sesungguhnya Dia tidak
memiliki keserupaan”, lalu dibukakanlah hijab (penghalang) maka
mereka melihat kepada Allah, maka mereka semua turun
bersujud”].
Imam Ibnu Aqil al-Hanbali berkata: “Makna bentuk (shûrah) secara hakekat
adalah sesuatu yang memiliki kerangka-kerangka dan susunan-susunan; dan pastilah
merupakan sifat-sifat tubuh. Di antara bukti dalam ketetapan kita bahwa Allah bukan
benda [artinya bukan tubuh yang memiliki susunan-susunan] adalah dalil qath’i, yaitu
firman-Nya dalam QS. Asy-Syura: 11: “”ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻰء. Lalu argumen logis mengatakan:
seandainya Allah sebagai benda maka berarti makna “shûrah” dalam teks-teks hadits
adalah dalam pengertian sifat benda. Dan jika sifat-sifat Allah sebagai sifat-sifat benda
maka berarti boleh terjadi pada-Nya segala sesuatu yang terjadi pada seluruh benda
[seperti berubah, hancur, punah, dan lainnya], dan pastilah Dia membutuhkan kepada
yang menjadikan-Nya pada ukuran bentuk (shûrah) tersebut. Lalu bila dikatakan bahWa
Allah memiliki tubuh; dan tubuh-Nya itu qadim [tidak bermula] maka berarti boleh jadi
pula bahwa ada di antara makhluk ini yang qadim; karena sama-sama memiliki tubuh.
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Dengan demikian kita harus mentakwil makna “shûrah” yang dimaksudkan dalam hadits
tersebut dan tidak boleh dipahami bahwa Allah sebagai benda.
………………………………………
Hadits Ke Enam
Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih dari sahabat al-Mughirah bahwa
Rasulullah bersabda:

ﺔﺣﺪ ﺇﻟﹶﻴﻪ ﺍﻟﹾﻤﺐ ﺃﺣﺺﺨﻻﹶ ﺷ ﻭ،ﺶﺍﺣ ﺍﻟﻔﹶﻮﻡﺮ ﺣﻟﺬﹶﻟﻚ ﺍﷲِ ﻭﻦ ﻣﺮ ﺃﻏﹾﻴﺺﺨﻻﹶ ﺷ
 ﺍﷲﻦﻣ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Tidak ada satu sosok-pun yang lebih cemburu dari pada Allah,
karena itulah Allah mengharamkan segala keburukan (kejahatan).
Dan tidak ada seorang-pun yang lebih senang terhadap pujian dari
pada Allah”. Makna literal ini seakan mengatakan bahwa Allah
sebagai sosok, tubuh, atau benda].
Kata “ ”ﻻ ﺷﺨﺺadalah redaksi dari beberapa orang perawi. Sementara sebagian
perawi lainnya dengan menggunakan redaksi “”ﻻ ﺷﻰء ﺃﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﷲ. Terkait dengan hadits ini
kebanyakan para perawi meriwayatkannya dengan redaksi yang mereka anggap sebagai
maknanya, termasuk penyebutan kata “ ”ﺷﺨﺺadalah dari redaksi yang buat oleh para
perawi sendiri.
Adapun pengertian dari hadits tersebut ialah: “Tidak ada sesosok-pun dari
kalian…”. [Artinya, yang dituju adalah sosok-sosok sahabat Rasulullah yang ada
bersamanya saat itu]. Oleh karena para sahabat berada di hadapan Rasulullah maka
Rasulullah menegaskan dengan penyebutan kata “sosok” (syakhsh); artinya Rasulullah
menyebutkan nama-nama mereka. Kata “sosok” (syakhsh) itu sendiri hanya diperuntukan
bagi benda yang memiliki susunan-susunan. [Artinya mustahil Allah disebut dengan
“sosok”]. Perumpamaan penggunaan bahasa semacam ini seperti perkataan sahabat
Abdullah bin Mas’ud:

ﺳﻲﺔ ﺍﻟﻜﹸﺮ ﺀﺍﻳﻈﹶﻢ ﻣﻦﺎﺭ ﺃﻋﻻ ﻧﺔ ﻭﻨ ﺟ ﻣﻦﺎ ﺧﻠﻖﻣﻭ
Makna literal teks ini mengatakan: “Tidak ada makhluk, baik surga maupun neraka, yang
lebih agung dari ayat kursi” [Makna literal ini seakan menyebutkan bahwa ayat Kursi
(atau al-Qur’an) adalah makhluk sebagaimana surga dan neraka, padahal yang dimaksud
bukan demikian. Kata “makhluk” di sini kembali kepada kata surga dan neraka, bukan
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kembali kepada ayat Kursi. Demikian pula dengan maksud hadits di atas; bukan untuk
menetapkan bahwa Allah sebagai “sosok” (syakhsh), tetapi kata “ ”ﺷﺨﺺdi situ kembali
kepada para sahabat yang ada di hadapan Rasulullah].
Dalam menjelaskan perkataan sahabat Abdullah bin Mas’ud di atas Imam Ahmad
bin Hanbal berkata: “Kata “ ”ﺧﻠﻖkembali kepada kata “( ”ﺍﻟﺠﻨﺔsurga) dan “( ”ﺍﻟﻨﺎﺭneraka)
bukan yang dimaksud kembali kepada al-Qur’an (ayat kursi). Atau boleh pula dalam
pemahaman “al-Mus-tastnâ Min Ghair al-Jins”; artinya bahwa sesuatu “yang
dikeculikan” dalam sebuah redaksi bukan bagian [artinya tidak sejenis] dengan segala
sesuatu yang tengah dibicarakan dalam redaksi tersebut, contoh semacam ini (al-Mustastnâ Min Ghair al-Jins) adalah firman Allah:

 ﺍﻟﻈﹼﻦﺎﻉﺒﻠﹾﻢﹴ ﺇﻻﹼ ﺍﺗ ﻋ ﻣﻦ ﺑﻪﻢﺎ ﻟﹶﻬﻣ
Makna literal ayat ini mengatakan: “Dan tidak ada pengetahuan (ilmu) bagi mereka
tentangnya (Nabi Isa); kecuali mereka hanya mengikuti prasangka [bahwa mereka telah
membunuhnya]”. [Dalam ayat ini; “sesuatu yang dikecualikan” (al-Mus-tastnâ) adalah
kata “prasangka” (zhann), dan zhann ini bukan bagian dari jenis pengetahuan (ilmu)].
Adapun kata “[ ”ﺍﻟﻐﻴﺮﺓdalam redaksi hadits di atas dengan kata “ ;”ﺃﻏﻴﺮyang secara
literal bermakna “cemburu”] adalah untuk mengungkapkan kebencian (kemurkaan),
[bukan untuk mengungkapkan bahwa Allah memiliki sifat cemburu]. Karena itu para
ulama berkata: “[ ”ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﺭ ﻣﻦ ﺷﻰء ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻛﺮﺍﻫﻴﺘﻪ ﻟﻪartinya; “Setiap yang cemburu dari
sesuatu maka itu artinya orang tersebut benci terhadap sesuatu tersebut”. Contoh seorang
suami cemburu bila istrinya berselingkuh; itu artinya suami tersebut membenci
perselingkuhan]. Dengan demikian kata “ ”ﺍﻟﻐﻴﺮﺓdalam hadits di atas bukan untuk
menetapkan bahwa Allah memiliki sifat cemburu, tetapi untuk mengungkapkan bahwa
Allah sangat murka jika hamba-hamba-Nya melakukan keburukan dan kejahatan. Oleh
karena itulah Allah mengharamkan segala bentuk kejahatan dan keburukan (al-fawahisy)
[karena Allah sangat sayang terhadap hamba-hamba-Nya yang mukmin], dan Allah
memberikan ancaman terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Untuk
pemahaman inilah kemudian Rasulullah dalam haditsnya mengungkapkan dengan redaksi
“al-ghayrah”.
Hadits Ke Tujuh
Sahabat Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

ﺽﻊﹺ ﺍﻷﺭﻴﻤ ﺟﻦﺎ ﻣﻬﻀ ﻗﹶﺒﺔﻀ ﻗﹶﺒﻦﻡ ﻣ ﺀَﺍﺩﻠﹶﻖﺎﻟﹶﻰ ﺧ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﺗﻌ
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[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil karena
menyesatkan, mengatakan: ”Sesungguhnya Allah menciptakan
Nabi Adam dari segenggam [tanah] yang Dia genggamnya dari
seluruh [tanah] bumi”. Makna literal ini mengatakan seakan Allah
memiliki genggaman tangan]
Sesungguhnya kata “[ ”ﻗﺒﻀﺔyang secara literal berarti ”genggaman”] dalam teks ini
dengan disandarkan kepada Allah bukan untuk tujuan menetapkan bahwa Allah memiliki
genggaman tangan. Ketahuilah, bahwa dalam bahasa Arab itu biasa diungkapkan
”perbuatan seorang hamba” yang disandarkan kepada ”tuannya”. [Artinya, seseorang
berbuat suatu perbuatan karena ia perintah oleh tuannya; lalu orang tersebut mengatakan
bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tuannya. Padahal itu perbuatannya sendiri; ia
hanya menyandarkan perbuatan tersebut kepada tuannya]. Contoh penggunaan bahasa
seperti ini, dalam al-Qur’an Allah berfirman: “[ ”ﻓﻄﻤﺴﻨﺎ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢSecara literal ayat ini
bermakna: ”Kami (Allah) hilangkan atau tutupi mata-mata mereka (hingga mereka tidak
bisa melihat). kata “ ”ﻁﻤﺲdalam ayat ini disandarkan kepada Allah, padahal itu adalah
perbuatan mata mereka sendiri].
Dalam kasus hadits di atas terdapat riwayat yang disebutkan oleh Muhammad bin
Sa’ad dalam kitab Thabaqât bahwa Allah telah mengutus Iblis untuk mengambil setiap
bagian dari seluruh tanah bumi yang kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dari
tanah-tanah tersebut, karena itulah Iblis membangkang ketika diperintah oleh Allah untuk
sujud [penghormatan] kepada Nabi Adam, Iblis berkata [sebagaimana disebutkan dalam
al-Qur’an]:

ﺎﻨ ﻃﻴﻠﻘﹾﺖ ﺧﻦﻤ ﻟﺪﺠﺃﺃﺳ
[Apakah aku harus bersujud kepada yang telah Engkau ciptakan
dari tanah?]
[Dari sini, pemahaman hadits di atas menjadi jelas bahwa penyandaran kata “”ﻗﺒﻀﺔ
kepada Allah bukan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki genggaman tangan, tetapi
kata “ ”ﻗﺒﻀﺔtersebut adalah perbuatan makhluk yang disandarkan kepada Allah, karena
Allah memerintah makhluk tersebut untuk mengambil segenggam dari setiap tanah bumi;
dalam hal ini makhluk dimaksud adalah Iblis sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibn
Sa’ad di atas].
Hadits Ke Delapan
Diriwayatkan bahwa Salman berkata:
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ﻨﻪﻴﻤﻲ ﻳﺐﹴ ﻓ ﻛﹸﻞﹼ ﻃﹶﻴﺝﺮ ﻓﹶﺨ،ﻪﻴﻪ ﻓﻳﺪ ﺑﻴﺏﺮﻡ ﺿﺔ ﺀَﺍﺩﻨ ﻃﻴﻤﺮﺎ ﺧ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﻟﹶﻤ
ﻦ ﻣﻲ ﺍﻟﹾﺤﺮﹺﺝﺨ ﻳ ﺛﹶﻢﻦ ﻓﹶﻤ،ﺎﻤﻬﻴﻨﻠﹼﻂ ﺑ ﺧ ﺛﹸﻢ،ﻯﺮ ﺍﻷﺧﺪﻩﻲ ﻳ ﻓﺚﺒﹺﻴﻛﹸﻞﹼ ﺧﻭ
ﻲ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣﺖﻴ ﺍﻟﹾﻤﺮﹺﺝﺨﻳﺖ ﻭﻴﺍﻟﹾﻤ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil karena
menyesatkan, mengatakan: ”Sesungguhnya ketika Allah
mengaduk tanah [untuk menciptakan] Adam Ia memukulkan
dengan kedua tangan-Nya pada tanah tersebut. Maka dari tangan
kanan-Nya keluar segala sesuatu yang baik, dan dari tangan lainNya keluar segala sesuatu yang buruk. Kemudian Dia
mencampurkan antara keduanya, maka dari situlah Dia
mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang
mati dari yang hidup”].
Ini adalah hadits mursal [tidak dapat dijadikan landasan akidah]. Telah tetap dalil
bahwa Allah tidak disifati dengan bersentuhan dengan sesuatu dari makhluk-Nya karena
Allah bukan benda. Kalaupun seandainya hadits ini benar [padahal tidak dapat dijadikan
dasar akidah] maka tujuannya untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah dalam
proses penciptaan Nabi Adam [artinya, bukan dalam makna literalnya].
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Mengaduk tanah dan
mengolahnya adalah pekerjaan yang disandarkan kepada tangan, dan dengan cara itulah
Allah menciptakan Nabi Adam”.
Sesungguhnya, ungkapan Abu Ya’la ini murni merupakan penyerupaan Allah
dengan makhluk-Nya (tasybîh).
Hadits Ke Sembilan
Ubaid bin Hunain meriwayatkan, berkata:

 ﺛﹸﻢ،ﺙﺪﺤﻠﺲ ﻓﺘﻌﻤﺎﻥ ﻓﺠ ﺇﺫﹾ ﺟﺎﺀَ ﻗﺘﺎﺩﺓﹸ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻟﺲﺎ ﺟﺎ ﺃﻧ)ﻗﻴﻞ( ﺑﻴﻨ
ﻄﻠﹶﻘﹾﻨﺎ ﻓﺎﻧ،ﻜﹶﻰﺘ ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺕﺒﹺﺮﻪ ﻗﺪ ﺃﹸﺧ ﻓﺈﻧﺪﺭﻱﺎ ﺇﻟﹶﻰ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﹾﺨ ﺑﻨﻖﻄﻠ ﺍﻧ:ﻗﺎﻝﹶ
ﻰ ﻋﻠﹶﻰﻤﻨﻠﹶﻪ ﺍﻟﻴﺎ ﺭﹺﺟﺍﺿﻌﺎ ﻭﺘﻠﻘﻴﺴﺎﻩ ﻣﻧ ﻓﻮﺟﺪ،ﺪﻌﻴﻠﹶﻰ ﺃﺑﹺﻲ ﺳﺎ ﻋﻠﹾﻨﻰ ﺩﺧﺣﺘ
ﻞ ﺃﺑﹺﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﹾﺨﺪﺭﻱﻩ ﺇﻟﹶﻰ ﺭﹺﺟﻓﹶﻊ ﻗﺘﺎﺩﺓﹸ ﻳﺪ ﻓﺮ،ﻨﺎﻠﺴﺟﻠﻴﻪ ﻭﺎ ﻋﻨﻠﹼﻤ ﻓﺴ،ﻯﺴﺮﺍﻟﻴ
: ﻗﺎﻝﹶ،ﻨﹺﻲﺘﻌﺟ ﺀﺍﺩﻡ ﺃﻭﻦﺎﻥ ﺍﷲ ﻳﺎﺑﺒﺤ ﺳ:ﻌﻴﺪﻮ ﺳ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑ،ﺪﻳﺪﺓﹰﻬﺎ ﻗﺮﺻﺔﹰ ﺷﻭﻗﺮﺻ
ﻰﺎ ﻗﻀ ﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻟﹶﻤ:ﻠﹼﻢ ﻗﺎﻝﹶﺳ ﺇﻥﹼ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ،ﺕﺩﺫﹶﻟﻚ ﺃﺭ
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ﻦ ﻣﺪﻲ ﻷﺣﻐﺒﻨ ﻻﹶ ﻳ: ﻗﺎﻝ ﺛﹸﻢ،ﻯﺮﻠﻰ ﺍﻷﺧﻪ ﻋﻠﻴﻯ ﺭﹺﺟﺪ ﺍﺣﻊ ﻭﺿﻠﻘﹶﻰ ﺛﹸﻢﺘﺧﻠﹾﻘﹶﻪ ﺍﺳ
ﺍﺪﻡ ﻻﹶ ﺃﻓﹾﻌﻠﹸﻪ ﺃﺑ ﻻﹶ ﺟﺮ:ﻌﻴﺪﻮ ﺳ ﻗﺎﻝ ﺃﺑ.ﺬﹶﺍﻔﻌﻞﹶ ﻫﻲ ﺃﻥﹾ ﻳﻠﹾﻘﺧ
[Riwayat ini tidak benar, makna literalnya tidak boleh kita ambil,
mengatakan: ”Ketika aku duduk di dalam masjid tiba-tiba datang
Qatadah an-Nu’man, ia duduk, lalu ia berbicara, kemudian ia
berkata: ”Marilah kita temui Abu Sa’id al Khudriy, saya dapat
berita bahwa beliau dalam keadaan sakit”. Maka kami mendapati
Abu Sa’id sedang terlentang dengan meletakan kaki kanan di atas
kaki kirinya. Kami mengucapkan salam kepadanya, lalu kami
duduk. Tiba-tiba Qatadah mengangkat tangannya dan
menggeserkan kaki Abu Sa’id al Khudriy dengan sangat kuat
(secara kasar). Abu Sa’id berkata: “Subhanallâh, wahai manusia,
engkau telah menyakitiku”. Qatadah berkata: “Itulah yang aku
inginkan,
sesungguhnya
Rasulullah
telah
bersabda:
“Sesungguhnya setelah Allah menciptakan makhluk-Nya maka
Dia terlentang dengan meletakan satu kaki-Nya di atas kaki-Nya
yang lain, dan Dia berkata: “Tidak selayaknya bagi siapa-pun dari
makhluk-Ku yang melakukan ini (terlentang dengan posisi kaki
demikian)”. Abu Sa’id berkata: “Semoga tidak dosa, aku tidak
akan melakukannya lagi selamanya”].
Abdullah bin Hanbal berkata: “Saya tidak pernah melihat hadits ini dalam kitabkitab syari’at yang mu’tamad”. [Artinya, riwayat ini tidak pernah ada dalam kitab-kitab
yang merupakan sandaran (referensi) yang kuat dan dibenarkan].
Sementara tentang siapa Ubaid bin Hunain; Imam al-Bukhari berkata: “Haditshaditsnya tentang penduduk Madinah tidak ada yang benar”.
Selain itu, di dalam hadits tersebut terdapat cacat lainnya, yaitu bahwa Qatadah
bin an-Nu’man telah wafat pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, sementara Ubaid
bin Hunain wafat tahun 105 H pada umur 75 tahun --dalam pendapat al Waqidi--, ini
artinya antara Ubaid bin Hunain dan Qatadah bin an-Nu’man terdapat rentang jarak masa
[yang karenanya keduanya tidak pernah bertemu] yang menjadikan riwayat hadits
tersebut terputus.
Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Kalaupun riwayat ini benar; kemungkinannya
adalah bahwa saat itu Rasulullah sedang menceritakan perkataan sebagian Ahli Kitab
untuk tujuan mengingkari mereka, hanya saja pengingkaran Rasulullah ini tidak dipahami
oleh Qatadah”.
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Apa yang diungkapkan oleh Imam Ahmad ini benar, karena ada sebuah hadits
yang telah kami riwayatkan bahwa suatu ketika sahabat az-Zubair mendengar seseorang
[dari sahabat Rasulullah] menyampaikan sebuah hadits Nabi. Sahabat az-Zubair
menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut. Setelah selesai
az-Zubair berkata: “Benarkah engkau mendengar apa yang engkau sampaikan tersebut
dari Rasulullah?”. Sahabat itu menjawab: “Benar, aku mendengarnya dari Rasulullah”.
Az-Zubair berkata: “Apa yang engkau sampaikan itu dan setiap yang semacam itu adalah
perkara-perkara yang dilarang bagi kita untuk mengatakan bahwa itu dari Rasulullah.
Sesungguhnya apa yang kamu sampaikan tadi aku-pun telah mendengarnya dari
Rasulullah; karena saat itu aku hadir di hadapannya. Rasulullah menyampaikan hadits itu
dimulai karena pertanyaan kami tentang seorang dari Ahli Kitab, lalu di tengah
Rasulullah berbicara tiba-tiba engkau datang, dan engkau telah terlewatkan permulaan
(awal pembicaraan) hadits tersebut; padahal Rasulullah sedang menceritakan perkataan
seorang dari Ali Kitab. Engkau menyangka bahwa itu adalah perkataan Rasulullah”.
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: “Kemungkinan besar riwayat tentang sahabat azZubair ini mengisyaratkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Qatadah di atas. Dasarnya
karena para Ahli Kitab berkata: “Sesungguhnya Allah setelah menciptakan langit dan
bumi lalu Dia beristirahat”, kemudian turunlah firman Allah sebagai bantahan terhadap
mereka: “[ ”ﻭﻣﺎ ﻣﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﻮﺏArtinya; Allah tidak lelah, kerena lelah adalah sifat makhluk].
Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa Rasulullah saat itu tengah menceritakan
perkataan para Ahli kitab; yang hal ini tidak dipahami (tidak didengar) oleh Qatadah”.
Sementara itu Imam Abdurrahman bin Ahmad telah meriwayatkan dalam kitab
as-Sunnah, berkata: Aku telah melihat al-Hasan meletakan kaki kanannya di atas kaki
kirinya dalam posisi duduk [posisi istirahat]. Aku berkata kepadanya: Wahai Abu Sa’id
bukankah duduk dengan posisi seperti ini makruh? Beliau menjawab: Semoga Allah
menghancurkan orang-orang Yahudi. Kemudian Abu Sa’id membacakan firman Allah:

ﺏﻮ ﻟﹸﻐﻦﺎ ﻣﻨﺴﺎ ﻣﻣﺎﻡ ﻭﺔ ﺃﻳﺘﻲ ﺳﺎ ﻓﻤﻴﻨﻬﺎ ﺑ ﻭﻣﺽ ﻭﺍﻷﺭﺍﺕﻤﻮﺎ ﺍﻟﺴﻠﻘﹾﻨ ﺧﻟﻘﹶﺪﻭ
(38 :)ﺳﻮﺭﺓ ﻕ
Dari ucapan beliau ini aku mengetahui apa yang beliau maksudkan, kemudian aku diam.
[Artinya bahwa pernyataan Allah duduk, istirahat, meletakan kaki kanan di atas kaki kiri,
terlentang dan berbagai sifat benda lainnya adah perkataan orang-orang Yahudi].
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: “Pernyataan al-Hasan dalam riwayat di atas
memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa pendapat demikian [artinya, perkataan
bahwa posisi terlentang dan atau duduk yang tidak dibolehkan] adalah perkataan orangorang Yahudi, karena sesungguhnya telah ada riwayat sahih menyebutkan bahwa
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Rasulullah, sahabat Abu Bakar, dan sahabat Umar merebahkan diri dengan posisi kaki
yang satu diletakan di atas kaki lainnya. Hanya saja hal itu menjadi makruh hukumnya
bagi orang yang tidak memakai celana [karena dikhawatirkan akan terbuka auratnya],
Allâhu A’lam”.
Hadits Ke Sepuluh
Al-Qâdlî Abu Ya’la meriwayatkan dari Hassan bin Athiyyah bahwa ada seorang
musyrik mencaci-maki Rasulullah, kemudian ia didatangi seorang muslim; lalu keduanya
berkelahi dan kemudian orang muslim tersebut membunuhnya. [Ketika Rasulullah
mengetahui peristiwa ini], beliau bersabda:

ﺪ ﻟﹶﻪﻗﹶﻌﺌﹰﺎ ﻭﻜﺘﺎﻟﹶﻰ ﻣﻌ ﺍﷲ ﺗﻮﻟﹶﻪ ﻟﹶﻘﻲﺳﺎﻟﹶﻰ ﻭﺭﺮ ﺍﷲ ﺗﻌ ﻧﺼﻮﻥ ﻣﻦﺒﺠﻌﺎ ﺗ)ﻗﻴﻞ( ﻣ
[Hadits ini tidak benar, makna literal riwayat ini tidak boleh kita
ambil, mengatakan: “Janganlah kalian merasa heran, siapa yang
yang membela Allah dan rasul-Nya maka ia akan menemui Allah
yang dalam keadaan bersandar, lalu orang tersebut duduk bagiNya”].
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: “Ini adalah hadits maqhtu’ yang jauh dari kebenaran.
Dan kalaupun benar maka makna yang dimaksud adalah bahwa Allah menerima,
memberi karunia dan memuliakan orang yang membela Rasulullah tersebut [bukan dalam
makna literalnya]”.
Hadits Ke Sebelas
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih masing-msing
meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda:

ﺓ ﺍﻟﻌﺰ ﺭﺏﻊﻀﻰ ﻳﺪ؟ ﺣﺘﺰﻳﻦ ﻣﻞﹾ ﻣ ﻫ:ﻬﺎ ﻭﺗﻘﹸﻮﻝﹸﻠﻘﹶﻰ ﻓﻴﻢ ﻳﻨﻬﺍﻝ ﺟﺰ)ﻗﻴﻞ( ﻻ ﺗ
ﺾﻌﻬﺎ ﺇﻟﹶﻰ ﺑﻯ ﺑﻌﻀﺰﻭﻪ ﻓﹶﻴﻣﺎ ﻗﺪﻬﻓﻴ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Terus-menerus Jahanam akan dimasukan di dalamnya (dari para
penghuninya). Jahanam berkata: “Adakah tambahan lagi?”, hingga
kemudian Allah meletakan telapak kaki-Nya di dalamnya hingga
berdesakan sebagiannya kepada sebagian yang lain”].
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: “Wajib bagi kita berkeyakinan bahwa Dzat Allah
bukan benda yang dapat terbagi-bagi, tidak diliputi oleh tempat, tidak disifati dengan
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berubah, dan tidak disifati dengan berpindah-pindah. Telah diriwayatkan dari Abu Ubaid
al-Harawi dan Imam al-Hasan al-Bashri, bahwa ia (al-Hasan al-Bahsri) berkata: Yang
dimaksud “ ”ﻗﺪﻡdalam hadits di atas adalah orang-orang yang didatangkan [dimasukan,
ditempatkan] oleh Allah dari para makhluk-Nya yang jahat di dalam nereka Jahanam”.
Abu Manshur al-Azhari [salah seorang pakar bahasa] berkata: “Kata “ ”ﻗﺪﻡyang
dimaksud di sini adalah orang-orang yang merupakan penghuni neraka, mereka di
datangkan ke neraka dan dikekalkan di dalamnya selamanya. Dalam bahasa,
diungkapkan; “

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.

78
Terjemah Daf’u Syubah At-Tasybih – Ibn Al-Jauzi

dengan menetapkan adanya bagian-bagian bagi Allah. Jelas, ini adalah keyakinan yang
sangat buruk.
Dan aku (Ibnul Jawzi) telah telah melihat sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Bakr
bin Khuzaimah --yang menurutnya-- berisi penyebutan sifat-sifat Allah, disusun dengan
bab-bab, di antaranya ada bab yang ia namakan: “Bâb Itsbât al-Yad” [Menurutnya; Bab
untuk menetapkan bahwa Allah memiliki tangan], “Bâb Imsâk as-Samâwât Alâ
Ashâbi’ih” (Menurutnya; Bab penjelasan bahwa seluruh lapisan langit digenggam dalam
jari-jari tangan Allah), dan “Bâb Itsbât ar-Rijl Wa In Raghamat al-Mu’tazilah”
(Menurutnya; Bab untuk menetapkan bahwa Allah memiliki kaki; walaupun diinkari oleh
kaum Mu’tazilah). Kemudian Ibnu Khuzaimah berkata: “Allah berfirman dalam alQur’an:

(195 :ﺎ )ﺍﻷﻋﺮﺍﻑﻥﹶ ﺑﹺﻬﻮﺸﻄﺒ ﻳﺪ ﺃﻳﻢ ﻟﹶﻬﻮﻥﹶ ﺑﹺﻬﺎ ﺃﻡﻤﺸﻞﹲ ﻳﺟ ﺃﺭﻢﺃﻟﹶﻬ
[Maknanya: “Bukankah mereka memiliki kaki yang mereka
berjalan dengannya, bukankan mereka memiliki tangan yang
mereka memegang (memukul) dengannya?”. QS. Al-A’raf: 195].
Dengan ayat ini (menurut Ibn Khuzaimah) Allah memberitahukan kepada kita bahwa
sesuatu yang tidak memiliki tangan dan kaki maka pastilah dia itu seperti binatang”.
[Artinya, menurut Ibn Khuzaimah Allah memiliki anggota kaki dan memiliki anggota
tangan karena Allah bukan binatang].
Imam Ibnu Aqil al-Hanbali berkata: “Maha suci Allah dari berada pada tempattempat, Allah bukan benda yang memiliki anggota-anggota badan dan bagian-bagian,
maha suci Allah dari berbuat suatu perbuatan di dalam neraka yang dalam perbuatan-Nya
tersebut membutuhkan kepada sesuatu dari Dzat-Nya hingga (sesuatu dari Dzat-Nya
tersebut) disebut sebagai bagian dari sifat-Nya (seperti keyakinan kaum Muasyabbihah).
Padahal Allah telah berfirman:

(69 :ﻢ )ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀﺍﻫﻴﺮﻠﹶﻰ ﺇﺑﺎ ﻋﻼﻣﺳﺍ ﻭﺩﺮﻧﹺﻲ ﺑ ﻛﹸﻮﺎﺭﺎ ﻧﻳ
[Maknanya: “Wahai api jadilah engkau dingin dan selamat (bagi
Nabi Ibrahim”. QS. Al Anbiya’: 69].
[Artinya; di dalam ayat ini mengandung bantahan terhadap mereka yang mengartikan
“ ”ﻗﺪﻡdengan “kaki” pada hak Allah]. Dengan demikian alangkah buruk dan bodoh
keyakinan mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki anggota kaki, sungguh Allah
Sang Pencipta bagi segala sesuatu yang ada di atas maupun segala sesuatu yang ada di
bawah [dan segala apa yang ada di dunia, serta setiap perkara yang ada di akhirat kelak];
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maka mustahil Dia menyerupai sesuatu dari makhluk-makhluk-Nya tersebut. Dalam alQur’an dengan tegas Allah mendustakan keyakinan orang-orang kafir, berfirman:

(99 :ﺎ )ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀﻫﻭﺩﺭﺎ ﻭﻬﺔ ﻣ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﺆﻻﺀ ﺁﻟﻟﻮ
[Maknanya: “Seandainya mereka itu semua adalah tuhan tentunya
mereka tidak akan masuk ke dalamnya (neraka)”. QS al Anbiya’:
99].
Lalu bagaimana mungkin Allah (Tuhan yang berhak disembah dan yang menciptakan
neraka) bahwa Dia akan masuk ke dalam neraka?! bahkan --dalam keyakinan kaum
Musyabbihah-- yang masuk ke dalam neraka tersebut adalah kaki-Nya?! Na’ûdzu billâh.
Sesungguhnya Allah maha suci dari seluruh akidah bodoh kaum Mujassimah.
Hadits ke dua belas
Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda:

ﺎﺭﺍﻋﻮﻥﹶ ﺫﺳﺒﻌ ﻭﺎﻥﻩ ﺍﺛﻨﺪ ﻭﻛﹶﺜﺎﻓﹶﺔ ﺟﹺﻠﺪﺎﺭ ﻣﺜﹾﻞ ﺃﺣﻲ ﺍﻟﻨﺮ ﻓ ﺍﻟﻜﹶﺎﻓﺱﺮ)ﻗﻴﻞ( ﺿ
ﺎﺭﺒﺍﻉ ﺍﻟﹾﺠﺭﺑﺬ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil karena
menyesatkan, mengatakan: “Gusi-gusi orang kafir di neraka
seperti besarnya gunung Uhud, dan tebal kulitnya setebal tujuh
puluh dua hasta dengan hasta Allah”. Makna literalnya seakan
mengatakan bahwa Allah sebagai benda yang memiliki bentuk,
ukuran, dan anggota badan].
Berkata Abu Amr az-Zahid: “Makna “ ”ﺍﻟﺠﺒﺎﺭyang dimaksud di sini adalah
“”ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ, artinya “yang panjang”. Dalam bahasa Arab biasa diungkapkan kata: “;”ﻧﺨﻠﺔ ﺟﺒﺎﺭﺓ
artinya pohon kurma yang tinggi [panjang]”.
Sementara Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Kita harus memberlakukan makna
al-Jabbâr di sini dalam makna zahirnya, dan maknanya jelas al-Jabbâr yang dimaksud
adalah Allah [Yang Maha Perkasa]”.
Aku (Ibnul Jawzi) berkata [dalam mengomentari pernyataan Abu Ya’la alMujassim]: “Sangat aneh, betul-betul sangat mengherankan, bagaimana [potensi] akal
tidak dipergunakan hingga sejauh ini?! Akal sehat mana yang dapat menerima bahwa
ketebalan kulit orang-orang kafir (di neraka kelak) hingga empat dua hasta dengan
ukuran hasta Allah?! [Ini artinya dalam keyakinan Abu Ya’la al-Mujassim dan seluruh
kaum Musyabbihah bahwa Allah adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran serta
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anggota-anggota badan]. Sungguh Allah Maha Suci dari akidah sesat semacam ini
dengan kesucian yang agung”.

Hadits Ke Tiga Belas
Al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim meriwayatkan (menurutnya) dari Imam Mujahid
bahwa ia (Mujahid) berkata:

 ﻓﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﷲ،ﻪ ﺫﹶﻧﺒﻼﻡﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼ ﺩﺍﻭﺩﺬﻛﺮﺔ ﻳﺎﻣﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ)ﻗﻴﻞ( ﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳ
ﺎ ﻳ: ﻓﻴﻘﹸﻮﻝ،ﻲﻠﹾﻔ ﺧ ﻛﹸﻦ: ﻓﻴﻘﹸﻮﻝ،ﱯﺒﹺﻲ ﺫﹶﻧ ﺫﹶﻧ ﻳﺎ ﺭﺏ: ﻓﻴﻘﹸﻮﻝ،ﻲﺎﻣ ﺃﻣ ﻛﹸﻦ:ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ
ﺎﻟﹶﻰ ﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﺗﻌ:ﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﹺﻳﻴﻦﹺ ﺳ ﻻﺑﻲ ﻟﻔﹾﻆﻓ ﻭ.ﻲﻣﺬﹾ ﺑﹺﻘﹶﺪ ﺧ: ﻓﻴﻘﹸﻮﻝ ﻟﹶﻪ،ﱯ ﺫﻧﺏﺭ
ﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹶﺨﺬﻩ ﻳﺪﻀﻊﻰ ﻳ ﺣﺘﺩﺏ ﺩﺍﻭﻘﺮﻟﹶﻴ
[Riwayat ini tidak benar tidak boleh kita ambil, makna literalnya
mengatakan: “Saat kiamat nanti maka Dawud akan menyebutnyebut dosanya. Allah berkata kepadanya: “Diamlah di depanKu”. Dawud berkata: “Wahai Tuhanku, dosaku... dosaku...”. Allah
berkata: “Diamlah di belakang-Ku”. Dawud berkata: “Wahai
Tuhanku, dosaku... dosaku...”. Allah berkata: “Bertekuklutulah di
kaki-Ku”. Dalam redaksi Ibn Sirin mengatakan: “Allah benarbenar mendekat kepada Dawud hingga Dia meletakan tangan-Nya
di atas pahanya”].
Sangat mengerankan; bagaimana orang ini menetapkan sifat-sifat bagi Allah
hanya dengan pernyataan seorang tabi’in, yang bahkan itu-pun riwayat tidak benar sama
sekali. Kalaupun benar ada yang meriwayatkan demikian maka itu adalah riwayat dalam
menceritakan keyakinan [orang-orang musyrik] dari Ahli Kitab; sebagaimana ketetapan
ini telah dinyatakan oleh Imam Wahb bin Munabbih.
Sementara Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Kita harus memberlakukan teks ini
dalam makna zahirnya, dan kita katakan bahwa perkara itu semua bukan dalam
pengertian anggota badan”.
Perkataannnya ini aneh, sungguh sangat aneh. Sebenarnya kaum Musyabbihah itu
telah menetapkan seluruh anggota tubuh bagi Allah [sebagaimana anggota tubuh yang
ada pada manusia]; bagi-Nya mereka menetapkan paha, betis, telapak kaki, wajah
(muka), dua tangan, jari-jemari, jari kelingking, jari jempol, naik, dan turun; anehnya,
mereka lalu berkata: “Kita menetapkan itu semua sesuai zahirnya namun bukan dalam
makna anggota badan”. Ini sangat aneh, adakah seorang mukmin yang berakal sehat
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menetapkan “arah depan”, “arah belakang”, “paha” [dan anggota-anggota badan lainnya]
bagi Allah?! Sebenarnya tidak pantas bagi kita untuk berbicara dengan kaum
Musyabbihah ini [karena mereka tidak memiliki akal sehat]. Siapapun tahu pengertian
“paha” secara bahasa [yaitu anggota badan]; apa kemudian bisa diterima akal sehat bila
dikatakan “paha yang bukan paha”?! [atau “jempol yang bukan jempol”, “betis yang
bukan betis”, dan seterusnya?!]. Benar, orang-orang semacam kaum Musyabbihah ini
adalah orang-orang yang tidak layak untuk diajak bicara [karena mereka seperti orangorang gila, tidak waras, karena mereka tidak mempergunakan akal sehat]. Mereka akan
tetap keras kepala menentang logika sehat. Mereka hanya pantas berbicara dengan anakanak kecil.
Hadits Ke Empat Belas
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih masing-masing
meriwayatkan dari hadits sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

ﻠﻢﺴﺍﺩ ﻣﺔﹶ )ﻭﰲ ﺃﻓﺮﻨﻼﻥ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪ ﻳﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮﻫﻘﹾﺘﻞﹸ ﺃﺣﺪﻦﹺ ﻳﻠﹶﻴﺟ ﺍﷲُ ﺇﻟﹶﻰ ﺭﻚﺤﻀﻳ
ﺮﹺ ﺀﺍﺧﻦ ﻋﺮﺒﻠﹼﻢ ﺃﺧﺳﻠﻴﻪ ﻭﻮﻝﹶ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﺳ ﺃﻥﹼ ﺭ:(ﺩﻮﺴﻌﻦ ﻣﺪﻳﺚ ﺍﺑ ﺣﻦﻣ
ﺏ ﺭﻚﺤ ﺿﻦ ﻣ:ﻚ؟ ﻓﻘﹶﺎﻝﺤﻀ ﺗﻢ ﻣ:ﻞ ﻓﹶﻘﻴ،ﻚﺤﺿ ﻭ،ﺔﹶﻞ ﺍﻟﹾﺠﻨﺪﺧ ﻳﻦﻣ
ﻦﺍﻟﻌﺎﻟﹶﻤﻴ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Allah tertawa dari dua orang yang saling membunuh (berperang)
satu dengan lainnya dan keduanya masuk ke surga”. Dalam
riwayat muslim dari hadits Abdullah ibn Mas’ud (hadits
munfarid): “Rasulullah memberitahukan tentang orang yang paling
terakhir masuk ke surga, Rasulullah tertawa. Lalu ada yang berkata
kepadanya: “Apakah yang membuatmmu tertawa?”, Rasulullah
berkata: “Aku tertawa karena Tuhan seluruh alam (Allah)
tertawa”].
Ketahuilah, makna ”[ ”ﺍﻟﻀﺤﻚyang secara literal bermakna ”tertawa”] kandungan
maknanya sangat banyak; yang keseluruhan makna tersebut untuk mengungkapkan
”kejelasan dan penampakan”. Dasarnya, segala sesuatu yang nampak (timbul) dari
semula yang tersembunyi dalam bahasa Arab biasa diungkapkan dengan kata ””ﺍﻟﻀﺤﻚ.
Contoh, bila dikatakan; ””ﺿﺤﻜﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ, maka artinya: “Bumi menjadi nampak
(berseri) dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan”. Kebalikan (antonim) dari kata ””ﺍﻟﻀﺤﻚ
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adalah ””ﺍﻟﺒﻜﺎء, [secara literal berarti ”menangis”], seperti biasa diungkapkan: ””ﺑﻜﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎء,
sebagaimana dalam sebuah syair:

ﺎﺀﻤﻜﹶﺎﺀ ﺍﻟﺴ ﺑﻦ ﻣﺽ ﺍﻷﺭﻚﺤﻀ ﺗ# ﺪﻳﺪﺍﺡﹴ ﺟﻡﹴ ﺑﺄﻗﹾﻮﻮﻛﹸﻞﹼ ﻳ
”Setiap hari dengan keadaan (.............) yang baru, bumi berseri
dengan hujan turun dari langit”.
Adapun makna ” ”ﺍﻟﻀﺤﻚyang terjadi pada manusia adalah membuka mulut dan
menyeringaikan (menampakan) gigi. Makna ” ”ﺍﻟﻀﺤﻚdalam pengertian ini tentu mustahil
bagi Allah. Dengan demikian maka wajib memahami makna ” ”ﺍﻟﻀﺤﻚpada hak Allah
dalam pengertian bahwa Allah memperlihatkan kepada para hamba-Nya dari tanda-tanda
kemuliaan, (keridlaan) dan karunia-Nya.
Kemudian dalam bahasa Arab jika dikatakan: ””ﺿﺤﻜﺖ ﻟﻀﺤﻚ ﺭﺑﻲ, maka artinya
adalah; ”Saya tertawa [membuka mulut dan menyeringaikan gigi karena senang] karena
Allah telah memperlihatkan bagiku tanda-tanda keridlaan dan karunia-Nya”, [bukan
bermakna: ”Saya tertawa karena tertawanya Tuhanku”].
Ada hadits mawqûf berbunyi:

ﻪﺍﺳﺮﻪ ﻭﺃﺿﻮﺍﺗ ﻟﹶﻬﺕﺪﻰ ﺑﺘ ﺣﻚﺤ)ﻗﻴﻞ( ﺿ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”(Allah) tertawa hingga nampak gusi-Nya dan gigi-gigi gerahamNya”].
Hadits ini disebutkan oleh al-Khallal dalam kitab as-Sunnah. Ar-Rauzi berkata: “Aku
pernah bertanya kepada Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal); “Apa pendapatmu tentang
hadits ini?”, beliau menjawab: “Itu adalah dalam pengertian bahwa Allah memberikan
pertolongan dan karunia-Nya”.
Kemudian Abu Abdillah juga berkata: “Seandainya itu riwayat yang benar maka
maknanya memiliki dua pemahaman:
Pertama: Bahwa kata “ ”ﺍﻟﻠﻬﻮﺍﺕdan kata “[ ”ﺍﻷﺿﺮﺍﺱyang secara literal bermakna
gigi geraham dan gusi] kembali kepada Rasulullah, [Artinya, penyebutan kata tersebut
yang dimaksud adalah kembali kepada Rasulullah, bukan kepada Allah]. Dengan
demikian makna hadits tersebut ialah: “Ketika Allah menampakan tanda-tanda nikmat
dan karunia-Nya maka Rasulullah sangat senang; tersenyum hingga terlihat barisan gigi
geraham dan gusi-gusinya”. Inilah pemahaman yang benar; seandainya hadits tersebut
sebagai hadits sahih.
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Ke dua: Penyebutan ungkapan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman
bahwa karunia Allah, nikmat-Nya dan rahmat-Nya sangat luas tidak terhingga [dalam
istilah ilmu bahasa disebut “]”ﺍﻟﺘﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ, sebagaimana sebuah ungkapan dalam sebuah
riwayat yang menyebutkan:

ﻟﺔﹰﻭﺮ ﻫﻪﺘﻴﻲ ﺃﺗﺸﻤﺎﻧﹺﻲ ﻳ ﺃﺗﻦﻣ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Siapa yang mendatangi-Ku (Allah) dengan berjalan maka Aku
akan mendatanginya dengan lari kecil (joging)”].
[Pemahaman literal hadits ini tidak boleh diambil sebab akan menjadikan makna hadits
tersebut kontradiktif]. Pemahaman yang dimaksud oleh hadits ini adalah untuk
mengungkapkan “
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mungkin [orang semacam ini disebut muslim] jika berkeyakinan bahwa Allah
menciptakan makhluk-Nya yang Dia paruhkan dari Dzat-Nya [yang bahkan ia
berkeyakinan bahwa Dzat Allah sebagai benda]?! Sesungguhnya pendapat orang
semacam [Abu Ya’la al-Mujassim] ini lebih buruk dari pada keyakinan orang-orang
Nasrani.
Hadits Ke Enam Belas
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih masing-masing
meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda:

 ﻛﹶﺬﺍ؟ﺐ ﺫﹶﻧﺮﻑﻌ ﺗ: ﻓﻴﻘﹸﻮﻝﹸ،ﻪ ﻛﹶﻨﻔﹶﻪﻠﻴﻊ ﻋﻀﻪ ﻓﻴ ﺭﺑﻦ ﻣﻦﺪﱏ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣ)ﻗﻴﻞ( ﻳ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Seorang mukmin akan didekatkan kepada Tuhannya, lalu
Tuhannya meletakan dagu padanya, berkata: “Tahukah (ingatkah)
engkau dosa ini?”].
Para ulama [Ahlussunnah Wal Jama’ah] berkata: “Makna hadits ini adalah untuk
mengungkapkan bahwa Allah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya bagi seorang
mukmin”.
Imam Ibn al-Anbari berkata: “Makna “ ”ﻛﻨﻔﻪdalam redaksi hadits ini adalah dalam
pengertian perlindungan dan penjagaan dari Allah terhadap seorang mukmin [artinya,
Allah menutupinya dari keburukan-keburukan, jadi makna “ ”ﺍﻟﻜﻨﻒdi sini adalah “ ﺍﻹﺣﺎﻁﺔ
 ;”ﻭﺍﻟﺴﺘﺮmelindungi dan menutupi]. Dalam bahasa Arab jika dikatakan: “”ﻗﺪ ﻛﻨﻒ ﻓﻼﻥ ﻓﻼﻧﺎ
maka artinya; “si fulan A telah melindungi dan menutupi si fulan B”. Atau dalam bahasa
bila dikatakan; “ ;”ﺷﻰء ﻛﻨﻒ ﺷﻴﺌﺎmaka makna “ ”ﻛﻨﻒdi sini artinya menutupi ()ﺳﺘﺮ. Lalu
dalam bahasa Arab; kata “ ”ﺍﻟﺘﺮﺱterkadang disebut pula dengan kata “ ;”ﺍﻟﻜﻨﻴﻒyaitu kayu
penyangga pintu dari arah belakang untuk menguncinya. Kata “ ”ﺍﻟﺘﺮﺱini disebut dengan
“ ”ﺍﻟﻜﻨﻴﻒoleh karena menutupi dan menjaga pemiliki rumah yang ada di dalamnya.
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Hadits tersebut memberikan
pemahaman bahwa Allah mendekat kepada hamba dengan Dzat-Nya”.
Jelas, [ungkapan Abu Ya’la] ini adalah perkataan orang yang tidak mengenal
Allah, [dia berkeyakinan sesat bahwa Allah sebagai benda]. Dia tidak mengetahui
perkara-perkara yang mustahil pada hak Allah. Dia tidak mengetahui bahwa kata “dekat”
dalam pengertian jarak hanya terjadi bagi benda yang memiliki bentuk dan ukuran.
[Hingga sejauh inikah akal sehatnya tidak dipakai?!].
Demikian pula dengan sebuah riwayat yang berbunyi:
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ﻓﹶﺔﺮ ﻋﻡﻮﻮ ﻳﻧﺪ ﻟﹶﻴﻪﺇﻧ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Sesungguhnya Allah benar-benar mendekat di hari arafah”.
Makna literalnya seakan Allah memiliki jarak dan sebagai benda
yang bergerak].
Hadits ini tidak boleh dipahami dalam makna literalnya yang seakan Allah di hari Arafah
[9 Dzul Hijjah] dekat dalam pengertian jarak dengan para hamba-Nya, tetapi yang benar
dalam pengertian yang telah kita sebutkan di atas; yaitu kedekatan rahmat-Nya, karuniaNya, dan ampunan-Nya.
Hadits Ke Tujuh Belas
Imam Muslim dalam hadits-hadits yang redaksinya diriwayatkan menyendiri
olehnya (al-Afrâd) dari sahabat Mu’awiyah bin al-Hakam, bahwa ia (Mu’awiyah bin alHakam) berkata:

ﺐ ﺫﹶﻫﻡ ﻓﺈﺫﹶﺍ ﺍﻟﺬﹼﺋﹾﺐ ﻗﺪﻮ ﺫﹶﺍﺕ ﻳﻄﻠﻘﹶﺖ ﻓﺎﻧ،ﺎﻤﻰ ﻏﻨﻋﺮﺎﺭﹺﻳﺔ ﺗﻲ ﺟ ﻟﺖ)ﻗﻴﻞ( ﻛﹶﺎﻧ
،ﻈﹸﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﹶﻲﻠﹼﻢ ﻓﻌﺳﻠﻴﻪ ﻭﻝﹶ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻮ ﺭﺳﺖﺎ ﺻﻜﹼﺔ ﻓﺄﺗﻴﻬﻜﹶﻜﹾﺘ ﻓﺼﺎﺓﺑﺸ
،ﺎﺀﻤﻲ ﺍﻟﺴ ﻓ:ﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ؟ ﻗﺎﻟﹶﺖ ﺃﻳ: ﻓﻘﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬﺎ،ﻨﹺﻲ ﺑﹺﻬﺎ ﺍﺋﹾﺘ: ﻗﺎﻝ،ﺘﻘﹸﻬﺎ ﺃﻻ ﺃﹸﻋﻓﻘﻠﺖ
ﺔﺆﻣﻨﺎ ﻣﻬﻘﹾﻬﺎ ﻓﺈﻧﺘ ﺍﻋ: ﻓﻘﹶﺎﻝ،ﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳ ﺭﺖ ﺃﻧ:ﺎ؟ ﻗﺎﻟﹶﺖ ﺃﻧ ﻣﻦ:ﻗﺎﻝﹶ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Aku memiliki seorang budak perempuan yang selalu
menggembala kambing. Maka suatu hari ia pergi [untuk
menggembala] dan ternyata salah satu kambing telah dimangsa
oleh srigala, maka aku memukul budak tersebut dengan satu
pukulan. Lalu aku mendatangi Rasulullah menyesali perbuatanku
tersebut, aku berkata: “Tidakkah aku merdekakan saja ia?”,
Rasulullah berkata: “Datangkan budak itu kepadaku”. Lalu
Rasulullah berkata kepadanya (budak): “Di mana Allah?”, budak
menjawab: “Di langit”, Rasulullah berkata: “Siapa aku?”, budak
menjawab: “Engkau adalah Rasulullah”. Rasulullah berkata:
“Merdekakanlah ia, karena sungguh ia seorang mukmin”].
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: “Para ulama (Ahlussunnah Wal Jama’ah) telah
menetapkan bahwa Allah tidak diliputi oleh langit dan bumi serta tidak diselimuti oleh
segala arah [artinya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah; karena tempat dan arah
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adalah makhluk-Nya]. Adapun bahwa budak perempuan tersebut berisyarat dengan
mengatakan di arah langit adalah untuk tujuan mengagungkan Allah [Artinya bahwa
Allah sangat tinggi derajat-Nya. Dan pertanyaan Rasulullah dengan redaksi “ ”ﺃﻳﻦadalah
dalam makna “؟#  ;”ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﻌﻈﻴﻤﻚartinya “Bagaimana engkau mengagungkan Allah?”,
oleh karena kata “ ”ﺃﻳﻦdigunakan tidak hanya untuk menanyakan tempat, tapi juga biasa
digunakan untuk menanyakan kedudukan atau derajat].
Hadits Ke Delapan Belas
Abu Razin meriwayatkan, berkata:

ﻲ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓ:ﻠﻘﹶﻪ؟ ﻗﺎﻝ ﺧﻠﹸﻖﺨﻞﹶ ﺃﻥﹾ ﻳﺎ ﻗﹶﺒﻨ ﻛﹶﺎﻥ ﺭﺑﻦﻝﹶ ﺍﷲ ﺃﻳﺳﻮﺎ ﺭ ﻳ:)ﻗﻴﻞ( ﻗﹸﻠﹾﺖ
ﺎﺀﻠﻰ ﺍﻟﹾﻤﻪ ﻋﺷ ﻋﺮﻠﻖ ﺧﺍﺀ ﺛﹸﻢﺍﺀ ﻭﻻ ﻓﹶﻮﻗﹶﻪ ﻫﻮﻮ ﻫﺘﻪﺤﺎ ﺗ ﻣ،ﺎﺀﻤﻋ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Aku berkata: “Wahai Rasulullah di manakah Tuhan kita sebelum
Dia menciptakan makhluk-Nya? Rasululah berkata: “Dia dalam
awan, tidak ada udara di bawah-Nya dan di atas-Nya, lalu Dia
menciptakan arsy-Nya di atas air”].
Makna “ ”ﺍﻟﻌﻤﺎءdalam bahasa adalah “ ;”ﺍﻟﺴﺤﺎﺏartinya “awan”. Kata “[ ”ﻓﻮﻕyang
secara literal bermakna “di atas”] dan kata “[ ”ﺗﺤﺖsecara literal bermakna “di bawah”]
dalam redaksi riwayat di atas adalah kembali kepada kata “( ”ﻋﻤﺎءawan), bukan kembali
ke “Allah”. Kemudian kata “ ”ﻓﻲdalam kalimat “ ”ﻓﻲ ﻋﻤﺎءadalah dalam pengertian “”ﻓﻮﻕ
[dalam makna mengatur dan menguasai]. Dengan demikian makna yang dimaksud oleh
hadits tersebut adalah bahwa Allah maha tinggi derajat-Nya; Dia maha mengatur dan
maha menguasai. Hanya saja untuk pendekatan maka jawaban pertanyaannya dikaitkan
dengan makhluk, seperti kata “[ ”ﺍﻟﻌﻤﺎءyang berarti awan] dalam redaksi hadits yang kita
bicarakan ini. Seandainya saja para sahabat bertanya ada apa sebelum ada awan? maka
tentu Rasulullah akan memberitakan bahwa sebelum segala sesuatu ada yang ada hanya
Allah [Dia ada tanpa permulaan]; tidak ada sesuatu apapun bersama-Nya, sebagaimana
hal ini telah diriwayatkan dalam hadits sahih bahwa Rasulullah bersabda:

ﻪﻌﻰﺀَ ﻣﻻ ﺷﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﷲُ ﻭ
[Maknanya: “Allah ada tanpa permulaan dan tidak ada sesuatu
apapun bersama-Nya”].
Kita semua sepakat bahwa Allah tidak ada yang menyerupai-Nya, keagungan-Nya
tidak ada yang menandingi dan menyamai-Nya. Allah tidak menyatu dengan suatu
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apapun dari makhluk-Nya, namun demikian tidak ada suatu apapun dari makhluk-Nya
yang lepas dari pengetahuan-Nya [Artinya bahwa Allah maha mengetahui segala apapun
yang terjadi pada makhluk-Nya dengan setiap rinciannya]. Karena bila Allah menyatu
dengan sesuatu dari makhluk-Nya maka berarti Allah adalah bagian dari makhluk itu
sendiri, dan seandainya ilmu Allah lepas dari para makhluk-Nya maka berarti Allah tidak
mengetahui apa-apa yang terjadi pada makhluk-Nya tersebut.
Hadits Ke Sembilan Belas
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih masing-masing
meriwayatkan dari hadits sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

:ﻘﹸﻮﻝﲑ ﻳﻘﹶﻰ ﺛﹸﻠﺚﹸ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞ ﺍﻷﺧﺒ ﻳﻦﻴﺎ ﺣﻧﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻤﻨﺎ ﻛﹸﻞﹼ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ﺇﻟﹶﻰ ﺳﺑﺰﹺﻝﹸ ﺭﻨ)ﻗﻴﻞ( ﻳ
ﺐ ﻟﹶﻪﺠﹺﻴﺘﻧﹺﻲ ﻓﺄﺳﻮﻋﺪ ﻳﻦﻣ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa
sepertiga akhir malam, Dia berkata: “Siapa di antara kalian
meminta kepada-Ku maka akan Aku kabulkan bagi-Nya”].
Hadits ini [dikenal dengan “ ]”ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝdiriwayatkan dari dua puluh orang sahabat. Kita
telah membahas bahwa sifat-sifat benda mustahil bagi Allah; seperti gerak, pindah dan
berubah. Dengan demikian dalam memahami hadits an-Nuzûl secara benar terdapat dua
kelompok manusia:
Pertama: Kelompok yang memakai metode takwil, mengatakan bahwa yang
dimaksud hadits tersebut adalah rahmat Allah sangat dekat [yaitu pada sepertiga malam
akhir]. Penggunaan kata “ ”ﺍﻟﻨﺰﻭﻝtidak hanya untuk pemahaman fisik saja; yaitu turun dari
arah atas ke arah bawah, tetapi dalam penggunaannya sangat banyak; untuk berbagai
makna, misalnya firman Allah dalam al-Qur’an:

(25 : )ﺍﳊﺪﻳﺪﺪﻳﺪ ﺷﺄﺱ ﺑﻪ ﻓﻴﺪﺪﻳﺎ ﺍﻟﹾﺤﻟﹾﻨﺰﻭﺃﻧ
[Makna literal ayat ini mengatakan: “Dan Kami (Allah) telah menurunkan besi, di
dalamnya terdapat bahaya yang besar”. QS. Al-Hadid: 25. Makna literal ini seakan
mengatakan bahwa besi turun; berasal dari arah atas ke bawah--]. Padahal telah jelas bagi
kita bahwa tempat atau tambang besi itu adalah di dalam perut bumi.
Demikian pula dengan firman Allah:

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.

88
Terjemah Daf’u Syubah At-Tasybih – Ibn Al-Jauzi

( :ﺍﺝ )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡﻭﺔ ﺃﺯﺎﻧﻴﺎﻡﹺ ﺛﹶﻤﻌ ﺍﻷﻧﻦ ﻣﻝﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﺰﻭﺃﻧ
[Makna literal ayat ini mengatakan bahwa Allah menurunkan binatang-bintang ternak
delapan pasang; zahir ayat ini seakan mengatakan bahwa binatang-binatang tersebut
berasal dari arah atas lalu diturunkan ke arah bumi]. Unta misalkan, dapatkah anda
percaya kalau ia diturunkan dari arah atas (langit) dengan dasar ayat ini? [Sungguh bukan
ayat-nya yang salah tapi pemahamannya yang harus diluruskan].
Ke dua: Kelompok yang tidak membicarakan kandungan kata an-Nuzûl sambil
tetap berkeyakinan tanzîh. Artinya, wajib atas setiap hamba berkeyakinan bahwa Allah
tidak menyerupai suatu apapun dari makhluk-Nya, dan makna an-Nuzûl di sini bukan
dalam pengertian sifat-sifat benda; seperti gerak, pindah dan berubah. Karena an-Nuzûl
dalam pengertian pindah dari satu tempat ke tempat yang lain [makna yang berlaku pada
makhluk] membutuhkan kepada tiga keadaan; yaitu, (satu); tempat yang berada di arah
atas, (dua); tempat yang berada di arah bawah, dan (tiga); benda yang pindah itu sendiri
[dan benda ini pastilah memiliki bentuk dan ukuran]; ia pindah dari arah atas ke arah
bawah. Tentunya, tiga keadaan ini adalah perkara yang mustahil bagi Allah.
Sementara Ibnu Hamid al-Mujassim berkata: “Dzat Allah bertempat di atas arsy,
menempel dengan arsy tersebut, dan Dia turun dari tempat-Nya tersebut dalam pengertian
pindah”.
Orang semacam Ibnu Hamid ini tidak paham akidah, dia tidak mengetahui
perkara-perkara yang secara akal boleh dan atau tidak boleh bagi Allah [artinya, tidak
mengenal Wâjib ‘Aqliy dan Mustahîl ‘Aqliy).
Sementara Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “an-Nuzûl adalah sifat Dzat Allah,
dan kita tidak mengatakan bahwa an-Nuzûl di sini dalam pengertian pindah”.
Apa yang diungkapkan oleh Abu Ya’la ini adalah kerancuan yang nyata.
[Bagaimana dapat diterima ia mengatakan bahwa an-Nuzûl adalah sifat Dzat Allah lalu
pada saat yang sama ia juga mengatakan bahwa an-Nuzûl ini bukan dalam makna
pindah? Itu artinya dalam keyakinan dia bahwa Dzat Allah sebagai benda karena ia telah
mensifati-Nya dengan an-Nuzûl; walaupun ia mengatakan bahwa an-Nuzûl di sini bukan
dalam makna pindah. Tetapi yang benar; an-Nuzûl ini adalah sifat fi’il Allah, dan
maknanya bukan dalam pengertian pindah, berubah atau bergerak].
Sebagian lainnya dari kaum Musyabbihah mengatakan dengan tegas bahwa
redaksi hadits mengatakan; “”ﻳﻨﺰﻝ, itu artinya menurut mereka berarti “
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Seandainya an-Nuzûl ini sebagai sifat Dzat Allah --seperti yang diyakini oleh Abu
Ya’la al-Mujassim ini-- maka berarti sifat-sifat Allah berubah-rubah dalam setiap malam.
Padahal siapapun [muslim yang berakidah lurus] tahu bahwa sifat-sifat Dzat Allah itu
Qadim sebagaimana Dzat Allah itu Qadim [artinya tidak bermula, tidak berubah, tidak
bertambah, tidak berkurang dan tanpa penghabisan].
Hadits Ke Dua Puluh
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih masing-masing
meriwayatkan dari hadits sahabat Abu Hurairah bahwa ada seseorang yang datang
menghadap Rasulullah;

،ﺳﻠﹼﻢﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺻﱯﻰ ﺍﻟﻨﻼ ﺃﺗﻪ ﺃﻥﹼ ﺭﺟﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﺓ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﺑﹺﻲ ﻫﻦ)ﻗﻴﻞ( ﻋ
ﺬﻩ ﺍﻟﻠﹼﻴﻠﹶﺔ؟ ﻓﻘﹶﺎﻡﻀﻴﻔﹸﻪ ﻫ ﻳﻦ ﻣ:ﻠﹼﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳ،ﺩﻬﻮﺠﻲ ﻣ ﺇﻧ:ﻓﻘﺎﻝ
ﻞﹾ ﻫ: ﻓﻘﹶﺎﻝ،ﺮﺃﺗﻪ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻣﻄﹶﻠﹶﻖ ﺑﻪ ﻓﺎﻧ.ﻝﹶ ﺍﷲﻮﺎ ﺭﺳﺎ ﻳ ﺃﻧ:ﺎﺭ ﻓﻘﹶﺎﻝﺼ ﺍﻷﻧﻞﹲ ﻣﻦﺟﺭ
ﺒﻴﺔﹸﺍﺩ ﺍﻟﺼﻰﺀ ﺇﺫﹶﺍ ﺃﺭ ﺑﺸﻬﹺﻢﻴﻠﹼﻠ ﻓﹶﻌ: ﻓﻘﹶﺎﻝ،ﺎﻧﹺﻲﺒﻴﺕ ﺻ ﻻ ﺇﻻﹼ ﻗﹸﻮ: ﺷﻰﺀٌ؟ ﻗﺎﻟﹶﺖﻙﺪﻨﻋ
ﻭﺍﺪ ﻓﹶﻘﹶﻌ.ﺄﻛﹸﻞﺎ ﻧ ﺃﻧﻪ ﻭﺃﺭﻳﺍﺝﺮﻲ ﺍﻟﺴﺌﺎ ﻓﺄﻃﹾﻔﻴﻔﹸﻨﻞ ﺿ ﻓﺈﺫﹶﺍ ﺩﺧ،ﻬﹺﻢﻴﻣﻮﺎﺀَ ﻓﻨﺍﻟﻌﺸ
 "ﻟﹶﻘﺪ:ﻠﹼﻢ ﻓﻘﹶﺎﻝﺳ ﻭﻠﻴﻪﻠﹼﻰ ﺍﷲُ ﻋ ﺻﱯﻠﻰ ﺍﻟﻨﺍ ﻋﺢ ﻏﹶﺪﺒﺎ ﺃﺻ ﻓﹸﻠﻤ،ﻴﻒﺃﻛﹶﻞ ﺍﻟﻀﻭ
"ﺎ ﺍﻟﻠﹼﻴﻠﹶﺔﻜﹸﻤﻴﻔﺎ ﺑﻀﻨﹺﻴﻌﻜﹸﻤ ﺻﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻣﺠﺐﻋ
[Dari sahabat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada
Rasulullah, ia berkata: “Sesungguhnya saya tengah kesulitan”.
Maka Rasulullah berkata [kepada para sahabatnya]: “Siapakah
yang mau menjamu orang itu malam ini?”. Lalu seorang dari
sahabat Anshar berdiri: “Aku wahai Rasulullah”. Maka ia pergi
membawa tamu tersebut ke tempat istrinya. Ia bertanya kepada
istrinya: “Adakah engkau memiliki makanan?”, istrinya
menjawab: “Tidak ada, kecuali makanan anak-anak kita”. Ia
berkata: “Buatlah alasan bagi mereka, jika mereka ingin makan
malam maka tidurkanlah mereka, lalu jika tamu kita masuk maka
matikanlah lampu dan perlihatkan kepadanya bahwa kita tengah
makan [bersamanya]”. Kemudian mereka semua duduk, dan tamu
tersebut makan [sementara lampu dimatikan dan kedua orang
suami istri ini menggerak-gerakan tangan seakan sedang makan
untuk menemani tamunya tersebut]. Di pagi harinya Rasulullah
berkata kepada sahabat tersebut: “ ﻟﻘﺪ ﻋﺠﺐ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﻨﻴﻌﻜﻤﺎ ﺑﻀﻴﻔﻜﻤﺎ
”ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ. [Teks ini tidak boleh kita pahami dalam makna literal, yang
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mengatakan: “Allah benar-benar telah heran terhadap perbuatan
kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Makna literal ini
seakan mengatakan bahwa Allah “heran” atau “takjub”].
Dalam hadits lainnya, di antara hadits-hadits yang diriwayatkan menyendiri oleh
Imam al-Bukhari (al-Fard), dari sahabat Abu Hurairah, dari Rasulullah berkata:

ﺔﻨﻢ ﺍﻟﹾﺠﺧﻠﹸﻬﺪﻰ ﻳﺘﻞ ﺣﻼﺳﻲ ﺍﻟﺴ ﻓ ﺑﹺﻬﹺﻢﻡﹴ ﺟﺮ ﻗﹶﻮ ﺍﷲُ ﻣﻦﺐﺠ)ﻗﻴﻞ( ﻋ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Allah heran dari suatu kaum yang terikat pada rantai-rantai
sehingga Allah memasukan mereka ke dalam surga”].
Para ulama kita mengatakan bahwa “ ”ﺍﻟﻌﺠﺐdalam pengertian bahasa adalah suatu
keadaan yang terjadi pada diri seseorang saat ia merasa aneh terhadap sesatu yang
sebelumnya tidak pernah ia ketahui, yang karena itu ia memandang sesuatu tersebut
sebagai keajaiban [kata “ ”ﺍﻟﻌﺠﺐini terjemah literalnya berarti “heran” atau “takjub”].
Sifat seperti ini tentu tidak bolah dinyatakan bagi Allah, karena itu adalah sifat manusia.
Makna al-‘ajab pada hak Allah bukan dalam pengertian Allah heran, tapi yang
dimaksud adalah dalam pengertian bahwa perkara tersebut sesuatu yang agung dan
memiliki keistimewaan bagi Allah [sebagaimana ini dapat dipahami dari konteks dan
redaksi hadits di atas]. Dalam bahasa ketika dikatakan: “ ”ﺍﻟﻤﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻰءmaka
pengertiannya; “[ ”ﻳﻌﻈﻢ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﻨﺪﻩartinya, seorang yang takjub atau heran terhadap sesuatu;
itu artinya bahwa sesuatu tersebut memiliki keistimewaan baginya].
Adapun kata “as-Salâsil” [dalam redaksi hadits ke dua di atas yang secara literal
bermakna “rantai yang mengikat tangan dan kaki”] adalah untuk mengungkapkan bahwa
orang-orang tersebut memaksa diri mereka dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada
Allah; yang karena sebab itu mereka menjadi masuk ke dalam surga. Imam Ibnul Anbari
berkata: “Pengertian al-‘Ajab pada hak Allah adalah untuk mengungkapkan bahwa Allah
memberikan karunia dan nikmat yang sangat besar. Dalam hadits ini diungkapkan dengan
kata al-‘Ajab untuk tujuan tersebut”.
Hadits Ke Dua Puluh Satu
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih masingmasing dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah, bersabda:

ﻫﺎﺪﺟ ﺇﺫﹶﺍ ﻭﺎﻟﹼﺘﻪﺪﻛﹸﻢ ﺑﻀ ﺃﺣﻦ ﻣﻛﹸﻢﺪﺔ ﺃﺣﻮﺑﺣﺎ ﺑﺘ ﻓﹶﺮ)ﻗﻴﻞ( ﷲ ﺃﺷﺪ
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[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Benar-benar Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang
dari kalian lebih gembira dari seorang yang kehilangan sesuatu
lalu menemukannya kembali”. Makna literal ini seakan
menetapkan bahwa Allah bergembira].
Aku (Ibnul Jawzi) katakan: “Pengertian masrûr [secara literal bermakna:
“Seorang yang gembira] dalam bahasa adalah untuk mengungkapkan keridlaan orang
tersebut. Kata “
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demikian itu. Sebagaimana tidak boleh dikatakan bagi wujud Allah itu memiliki
permulaan dan atau memiliki penghabisan; keduanya mustahil karena Allah bukan
makhluk [Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman]. Dengan demikian tidak boleh
dikatakan bahwa Dzat Allah terhalangi, tetapi yang terhalangi di sini adalah para
makhluk, sesuai dengan firman Allah:

(15 :ﻥ )ﺍﳌﻄﻔﻔﲔﻮﻮﺑﺠﺤ ﻟﹶﻤﻬﻢﺑ ﺭﻦ ﻋﻢﻬﻛﹶﻼﹼ ﺇﻧ
[Maknanya: “Sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka di hari itu
(hari kiamat) benar-benar terhalangi”. QS. Al-Muthafifin: 15]
Adapun kata “ ”ﺳﺒﺤﺎﺕadalah bentuk jamak (plural) dari kata “ ;”ﺳﺒﺤﺔdalam bahasa
Arab biasa dipergunakan untuk mengungkapkan keagungan (al-Jalâlah) dan kesucian,
seperti pada kalimat “ ;”ﺳﺒﺤﺎﻥ ﷲakar kata “ ”ﺳﺒﺤﺎﻥberasal dari “”ﺳﺒﺤﺔ, dengan demikian
makna kalimat “ ”ﺳﺒﺤﺎﻥ ﷲadalah untuk tujuan mengagungkan dan mensucikan Allah.
[Dengan demikian makna teks hadits di atas “ ;”ﺳﺒﺤﺎﺕ ﻭﺟﻬﻪartinya “keagungan Dzat
Allah”].
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Tidak terlarang untuk
mengatakan bahwa Dzat Allah dihalangi oleh sesuatu dari arah bawah; tanpa kita
mengatakan bahwa penghalang-Nya itu membatasi-Nya dan tanpa menetapkan adanya
jarak antara Dzat-Nya dengan penghalang tersebut”. Na’ûdzu billâh. Perkataan Abu
Ya’la ini sangat rancu dan menyesatkan, tujuannya untuk mengelabui dan membodohi
orang-orang awam.
Hadits Ke Dua Puluh Tiga
Sahabat Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah, bahwa Rasulullah
bersabda:

،ﺭﺎﻝﹺ ﺍﻟﻜﹶﺎﻓﹸﻮﻲ ﺭﻣﺔ ﻓﻤﻌﻲ ﻛﹸﻞﹼ ﺟ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻓﻢﻬﻭﻥﹶ ﺭﺑﺮﺔ ﻳﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﻨ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﺃﻫ
ﺔﻤﻌ ﺍﻟﹾﺠﻡﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻢﻬﻋﺮﺎ ﺃﺳﻠﺴﺠ ﻣﻨﻪ ﻣﻬﻢﻭﺃﻗﹾﺮﺑ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Sesungguhnya penduduk surga akan melihat Tuhan mereka pada
setiap hari jum’at di pepasiran kapur, dan orang yang paling dekat
duduknya dari Allah dari mereka adalah orang yang paling cepat
datang kepada-Nya pada hari jum’at”].
Pemahaman sabda Nabi: “ ”ﻓﻲ ﺭﻣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭbukan dalam makna literalnya seakan
bahwa Allah berada dalam “pepasiran kapur”, tetapi untuk mengungkapkan bahwa Allah
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sangat nyata pada pandangan mereka. Demikian pula sabda Nabi: “ ”ﺃﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺠﻠﺴﺎjuga
bukan dalam makna literalnya, tetapi dalam pengertian: “Orang yang paling banyak
mendapatkan karunia dari-Nya”.
Ada pula riwayat lainnya mengatakan:

ﻗﹶﺎﻝ ﻭ،ﻤﻦﻦ ﺍﻟﺮﺣﻤﻴ ﻳﻦﺭﹴ ﻋﻮ ﻧﻦﺎﺑﹺﺮ ﻣﻠﹶﻰ ﻣﻨﺔ ﻋﺎﻣ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡﻥﹶ ﻳﻘﹾﺴِﻄﹸﻮ)ﻗﻴﻞ( ﺍﻟﹾﻤ
ﺲﻠﺠ ﺍﻟﹾﻤﻲ ﺫﻟﻚﻘﹶﻰ ﻓﺒﻻ ﻳ ﻭ:ﺔﻕ ﺍﻟﹾﺠﻨﻮ ﺳﺚﻳﺪﻲ ﺣ ﻭﻓ،ﺵﺮﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴ ﻳ:ﻢﻬﺑﻌﻀ
ﻪﻭﻳﺮﺬﺍ ﻳﻤﺔ( ﻭﻫﺎﺀ ﺍﳌﻌﺠ )ﺑﺎﻟﹾﺨﻩﺮﺎﺻ ﺧ:ﻯﻭﺮ ﻭﻳ،ﺓﹰﺮﺎﺿﺤﻩ ﺍﷲُ ﻣﺮﺎﺿ ﺇﻻ ﺣﺪﺃﺣ
.ﺔﺎﻓﹶﺤﺼ ﺍﻟﹾﻤ: ﺮﺓﹸﺎﺻﺨ ﻭﺍﻟﹾﻤ،ﻄﹶﺄ ﺧﻮ ﻭﻫ، ﺍﷲﺒﺪﻒ ﺑﻦ ﻋﻮﺳﻳ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Orang-orang adil di hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar
dari cahaya di samping kanan Allah”. Dalam satu riwayat: “Di
samping kanan arsy”. Dalam riwayat hadits tentang digiringnya
penduduk surga disebutkan: “Tidak tersisa seorang-pun di majelis
tersebut kecuali ia akan dihadapi oleh Allah”. Dalam sebuah
riwayat diungkapkan dengan kata “( ”ﺧﺎﺻﺮﻩ ﷲmenggunakan huruf
kha’), ini berasal dari riwayat Yusuf bin Abdullah, dan ini riwayat
yang salah, karena pengertian “ ”ﺍﻟﻤﺨﺎﺻﺮﺓadalah “”ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ
(maknanya berjabatan tangan)]”.
Al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Mungkin saja bahwa Allah berada di
pepasiran kapur”. Abu Ya’la ini juga menetapkan adanya batasan bagi Allah, lalu ia
berkata: “... tetapi bukan dalam pengertian bahwa Allah berpindah dari satu tempat ke
tempat yang lain”.
Apa yang diungkapkan Abu Ya’la ini adalah jelas mempermainkan syari’at.
Lihat, bahkan lebih jauh ia berkata: “Pengertian dekatnya penduduk surga dari Allah bisa
saja dalam pengertian Dzat-Nya dengan dzat mereka [menurutnya dari segi jarak]”.
Na’ûdzu billâh. Ungkapan Abu Ya’la al-Mujassim ini menunjukan bahwa dia sama sekali
tidak memahami kandungan hadits dimaksud.
Abu Ya’la dengan pemahaman buruknya tersebut mengambil dalil dari riwayat
yang mengatakan:

ﺎﻟﹶﻰﻌﻪ ﺗ ﺭﺑﻠﹸﻮ ﺑﻪﺨﻴﺪ ﺇﻻﹼ ﺳ ﺃﺣﻦ ﻣﻜﹸﻢﻨﺎ ﻣ)ﻗﻴﻞ( ﻣ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Tidak ada seorang-pun dari kalian kecuali ia akan berduaan
dengan Tuhannya”].
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Abu Ya’la berkesimpulan: “Makna “ ”ﺍﻟﺨﻠﻮﺓyang dimaksud dalam hadits ini untuk
menunjukan kedekatan dari segi jarak, dengan begitu bisa saja dalam pengertian dekatnya
dzat [Allah] dengan dzat [makhluk]”. Pemahamannya ini telah kita bantah dalam tulisan
di atas.
Hadits Ke Dua Puluh Empat
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih masing-masing
meriwayatkan dari hadits sahabat Abdullah ibn Mas’ud, berkata:

ﺴﻚﻤﺪ ﺇﻥﹼ ﺍﷲ ﻳﻤﺤﺎ ﻣ ﻳ:ﻠﹼﻢ ﻓﻘﹶﺎﻝﺳﻠﻴﻪ ﻭﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱪﺎﺀ ﺣ)ﻗﻴﻞ( ﺟ
ﻠﻰﺮ ﻋﺠﺎﻝﹶ ﻭﺍﻟﺸ ﻭﺍﻟﹾﺠﺒ،ﺒﻊ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﺻﻦﻴﺿﺍﻷﺭ ﻭ،ﺒﻊﻠﹶﻰ ﺃﺻﺔ ﻋﺎﻣ ﺍﻟﻘﻴﻡﻮﻮﺍﺕ ﻳﻤﺍﻟﺴ
 ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲﻚﺤ ﻓﻀ.ﻦﻫﺰﻬ ﻳ ﺛﹸﻢ،ﺒﻊﻠﻰ ﺃﺻﻯ ﻋﺎﺀَ ﻭﺍﻟﺜﹼﺮ ﻭﺍﻟﹾﻤ:( )ﻭﰲ ﻟﻔﻆ،ﺒﻊﺃﺻ
."ﺭﹺﻩ ﻗﹶﺪﻖﻭﺍ ﺍﷲّ ﺣﺭﺎ ﻗﹶﺪﻣ "ﻭ: ﻗﺎﻝﻠﹼﻢ ﺛﹸﻢﺳﻠﻴﻪ ﻭﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Datang seorang pendeta kepada Rasulullah, berkata: “Wahai
Muhammad, sesungguhnya Allah di hari kiamat akan memegang
seluruh lapisan langit dengan satu jari, seluruh lapisan bumi
dengan satu jari, gunung-gunung dan pepohonan dengan satu jari”.
Dalam satu riwayat mengatakan: “Air dan tanah dengan satu jari,
kemudian Allah menggerakan itu semua”. Maka Rasulullah
tertawa [mendengar perkataan pendeta tersebut], lalu bersabda
[dengan turunnya firman Allah: ”Dan tidaklah mereka dapat
mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya”].
Aku (Ibnul Jawzi) katakan: “Tertawanya Rasulullah dalam hadits di atas sebagai
bukti pengingkaran beliau terhadap pendeta (Yahudi) tersebut, dan sesungguhnya kaum
Yahudi adalah kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya (Musyabbihah).
Lalu turunnya firman Allah: “ ”ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﷲ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻩadalah bukti nyata lainnya bahwa
Rasulullah mengingkari mereka (kaum Yahudi)”.
Senada dengan riwayat di atas sebuah hadits lainnya mengatakan:

ﺎﺀﺸﺎ ﻛﹶﻴﻒ ﻳﻬﻘﹶﻠﹼﺒﻤﻦ ﻳﺣﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮ ﺃﺻﻦﻦ ﻣﻴﺒﻌ ﺃﺻﻦﻴﻡ ﺑ ﺑﻨﹺﻲ ﺀَﺍﺩﺏ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﻗﹸﻠﹸﻮ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Sesungguhnya seluruh hati manusia berada di antara dua jari dari

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.

95
Terjemah Daf’u Syubah At-Tasybih – Ibn Al-Jauzi

jari-jari Allah, Dia membolak-baliknya sesuai apa yang Dia
kehendaki”].
[makna hadits ini bukan dalam pengertian literalnya], tetapi hadits ini untuk menunjukan
bahwa hati setiap manusia di bawah kekuasaan Allah. Ketika diungkapkan “”ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺒﻌﻴﻦ,
artinya bahwa Allah sepenuhnya menguasai hati tersebut dan Allah maha berkehendak
untuk “membolak-balik” hati setiap manusia.
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Tidak ada larangan untuk
memberlakukan teks hadits tersebut dalam makna literalnya, artinya terlarang untuk
menetapkan bahwa jari-jemari sebagai sifat Dzat Allah. Dan kita menetapkan bahwa jarijari tersebut bagi-Nya bukan pengertian anggota badan dan bukan merupakan bagianbagian bagi Dzat-Nya”.
Apa yang dikatakan oleh Abu Ya’la al-Mujassim ini sesat dan rancu [Bagaimana
ia mengatakan jari-jemari sebagai sifat Dzat-Nya; lalu ia mengatakan bukan anggota
badan dan bukan bagian dari Dzat-Nya?]. Sesungguhnya dalam menyikapi teks seperti ini
tidak lepas dari dua kemungkinan; apakah ia akan menetapkan anggota-anggota badan
bagi Allah atau akan memberlakukan takwil terhadap teks-teks tersebut? Adapun
mengatakan bahwa teks-teks tersebut harus dipahami dalam makna zahirnya jelas sesat,
karena makna zahirnya adalah anggota-anggota badan. Sementara perkataan Abu Ya’la:
“Kita tidak menetapkan bagian-bagian bagi-Nya” ini adalah perkataan orang tidak
berakal, sama saja dengan mengatakan: “Orang itu duduk berdiri” [bagaimana dapat
diterima akal sehat mengatakan “duduk”, lalu saat yang sama juga mengatakan
“berdiri”?]. Berbicara dengan orang yang “ngelantur” seperti ini tidak akan pernah
“nyambung”.
Hadits Ke Dua Puluh Lima
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih masing-masing
meriwayatkan dari hadits Abdullah ibn Umar dari Rasulullah, bersabda:

 ﰒﹼ،ﻰﻨﻤﻩ ﺍﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦﺬﻫﺔ ﰒﹼ ﻳﺄﺧﺎﻣ ﺍﻟﻘﻴﻡﻮﺍﺕ ﻳﻤﻮﻞﹼ ﺍﻟﺴ ﻭﺟﻄﹾﻮﹺﻱ ﺍﷲ ﻋﺰ)ﻗﻴﻞ( ﻳ
ﻥ؟ﻭﺮﻜﹶﺒﺘﻦ ﺍﻟﹾﻤﻥ؟ ﺃﻳﻭﺎﺭﺒ ﺍﻟﹾﺠﻦ ﺃﻳ،ﻚﻠ ﺃﻧﺎﹶ ﺍﻟﹾﻤ:ﻝﻳﻘﹸﻮ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Allah menggulung langit-langit di hari kiamat, kemudian
mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu berkata: ”Aku
adalah raja, manakah mereka yang diktator? Manakah mereka
yang sombong?”].
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Ini adalah riwayat Imam Muslim, dan riwayatnya ini adalah riwayat dengan redaksi yang
paling lengkap. Argumen logis telah menetapkan bahwa kata “ ”ﻳﺪpada hak Allah bukan
dalam makna tangan anggota badan, makna “ ”ﻗﺒﻀﺔpada hak-Nya bukan dalam makna
genggaman tangan yang bersentuhan dan bukan telapak. Ungkapan-ungkapan Rasulullah
seperti ini adalah untuk mendekatkan pemahaman [bukan untuk menetapkan bahwa Allah
sebagai benda yang berbentuk dan berukuran].
Adapun riwayat yang memuat perkataan “[ ”ﺷﻤﺎﻝyang secara literal bermakna
tangan kiri] adalah jelas riwayat lemah (dla’îf). Dalam sebuah hadits sahih Rasulullah
bersabda:

ﻛﹶﺔﹲﺎﺭﺒ ﻣﻦﻤﻴ ﻳﻪﺪﻳﺎ ﻳﻠﹾﺘﻛ)ﻗﻴﻞ( ﻭ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“...dan kedua tangan Allah itu adalah tangan kanan yang berkah”].
Hadit ini membantah riwayat yang memuat redaksi “”ﺷﻤﺎﻝ, [namun demikian hadits ini
bukan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan (anggota badan) yang
keduanya berupa tangan kanan, tetapi untuk mengungkapkan bahwa Allah maha luas
rahmat dan karunia-Nya].
Hadits Ke Dua Puluh Enam
Imam Ahmad dalam kitab Musnad meriwayatkan dari hadits Anas bin Malik,
bahwa Rasulullah bersabda:

ﺎﺎﻟﹶﻰ )ﻓﹶﻠﻤ ﺗﻌﻲ ﻗﹶﻮﻟﻪﻠﹼﻢ ﻓﺳﻠﻴﻪ ﻭﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺲ ﻋﺚ ﺃﻧﺪﻳ ﺣﻦ)ﻗﻴﻞ( ﻣ
ﻲ ﻭﻓ،ﺼﺮﻨ ﺍﻟﹾﺨﺝ ﻃﹶﺮﻑﺮ ﺃﺧﻨﹺﻲ ﺃﻧﻪﻌ ﻳ،ﻜﹶﺬﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،(ﻞﺒﻪ ﻟﻠﹾﺠﻠﹼﻰ ﺭﺑﺠﺗ
."ﺎﺥ ﻓﹶﺴﺼﺮﻩﻨﺄ ﺑﹺﺨﻣ "ﻓﺄﻭ:ﻟﻔﹾﻆ
[Hadits ini tidak benar dan tidak boleh dijadikan dalil, makna
literalnya mengatakan: ”Dari hadits Anas ibn Malik dari
Rasulullah, bahwa Rasulullah dalam menjelaskan firman Allah:
”[ ”ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﺭﺑﻪ ﻟﻠﺠﺒﻞmakna literalnya: ”Ketika Allah menampkan
diri bagi gunung”]; lalu Rasulullah memberi isyarat dengan ujung
jari kelingkingnya”].
Ibnu Hamid al-Musyabbih dalam memahami firman Allah tersebut di atas; ” ﻓﻠﻤﺎ
 ”ﺗﺠﻠﻰ ﺭﺑﻪ ﻟﻠﺠﺒﻞberkata: “Ketika itu keluar satu ruas dari jari kelingking Allah” [karena
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munurutnya Rasulullah telah menjelaskan bahwa yang nampak dari Allah adalah ujung
jari kelingking]. Na’ûdzu billâh.
Hadits ini telah dikritik oleh para ulama, mereka mengatakan bahwa hadits
tersebut tidak pernah diriwayatkan dari Tsabit kecuali oleh Hammad bin Salamah.
Padahal, Abu al ‘Awja’ [seorang zindiq yang terkenal dengan banyak kesesatan dan
kekufurannya] banyak menurunkan hadits-hadits palsu kepada Hammad bin Salamah;
yang kemudian oleh Hammad diriwayatkan di akhir umurnya. Karena itulah sebagian
para perawi kitab-kitab Sahih menghindari periwayatan dari Hammad ibn Salamah.
Pemahaman redaksi hadits ini sendiri mudah, bahwa Rasulullah menyebutkan anggotaanggota badan untuk mendekatkan pemahaman [bukan untuk menyerupakan Allah
dengan makhluk-Nya, juga bukan untuk menetapkan anggota-anggota badan tersebut
bagi-Nya]. Adapun bahwa Rasulullah memberi isyarat dengan ujung jari kelingkingnya
adalah untuk mengungkapkan bahwa Allah menampakan sebagian kecil saja dari tandatanda kekuasaan-Nya.
Hadits Ke Dua Puluh Tujuh
Al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim meriwayatkan dari Ikrimah, bahwa ia berkata:

ﺪﻨﺽﹺ ﻓﹶﻌ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻷﺭﻪﻀﻌ ﺑﻦﻯ ﻋﺪﻩ ﺃﺑﺎﺩﺒ ﻋﻑﻮﺨﻞﹼ ﺃﻥﹾ ﻳﺟ ﻭ ﺍﷲُ ﻋﺰﺍﺩ)ﻗﻴﻞ( ﺇﺫﹶﺍ ﺃﺭ
ﻢﻠﹼﻰ ﻟﹶﻬﺠﻡﹴ ﺗﻠﹶﻰ ﻗﹶﻮ ﻋﻡﺪﻣﺪ ﺍﷲُ ﺃﻥﹾ ﻳﺍﺩ ﻭﺇﺫﹶﺍ ﺃﺭ،ﻝﻟﹾﺰﺰ ﺗﻚﺫﻟ
[Ini riwayat seorang tabi’in, tidak dapat dijadikan dalil dalam
masalah akidah. Makna literalnya mengatakan: ”Jika Allah
berkehendak untuk menakuti hamba-hamba-Nya maka Dia
menampakan sebagian diri-Nya ke bumi maka kemudian terjadi
gempa, dan jika Allah berkehendak menghancurkan suatu kaum
maka Dia menampakan diri pada mereka”].
Abu Ya’la berkata: “Makna “ ”ﺃﺑﺪﻯ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻪadalah dalam makna zahirnya
[bermakna “Allah menampakan sebagian Dzat-Nya], dan teks itu kembali kepada
pemahaman Dzat-Nya, namun demikian kita tidak menetapkan bagian-bagian bagi DzatNya”. [Ini artinya menurut Abu Ya’la al-Mujassim Allah adalah benda, Na’ûdzu billâh].
Aku (Ibnul Jawzi) katakan: “Seorang yang mengatakan “[ ”ﺃﺑﺪﻯ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻪAllah
menampakan sebagian Dzat-Nya] kemudian ia berkata: “Kita tidak menetapkan bagianbagian bagi Dzat-Nya”; maka orang seperti ini tidak layak lagi untuk diajak bicara
[artinya sudah tidak memiliki akal sehat. Rancu dan sangat tidak rasional, bagaimana ia
menetapkan “( ”ﺑﻌﻀﻴﺔbagian) bagi Allah, lalu ia berkata: “Kita tidak menetapkan “bagianbagian” ( )ﺑﻌﻀﻴﺔbagi-Nya?]. Padahal jelas yang dimaksud redaksi riwayat tersebut adalah
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bahwa Allah menampakan tanda-tanda kekuasaan-Nya [bukan menampakan bagian Dzatnya, karena Allah bukan benda]”.
Hadits Ke Dua Puluh Delapan
Sahabat Abu al-Akhmash al-Jumahi meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata
kepadanya:

 ﺃﺫﹸﻥﹶﻖﺸ ﻭﺗ،ﺮﺤﻩ ﻧ ﻫﺬ:ﻘﹸﻮﻝ ﻓﺘ،ﻬﺎﻀﻌ ﻓﹶﺘﻘﹾﻄﹶﻊ ﺃﺫﹸﻥ ﺑﺎﻙﻮﺳﺬ ﻣﺄﺧ ﺗﻠﹼﻚ)ﻗﻴﻞ( ﻟﹶﻌ
ﺪﻰ ﺍﷲِ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺃﺣ ﻓﺈﻥﹼ ﻣﻮﺳ، ﻓﹶﻼ ﺗﻔﹾﻌﻞﹾ: ﻗﺎﻝ،ﻢ ﻧﻌ: ﻗﹶﺎﻝ،ﻡﺮ ﺻ: ﻭﺗﻘﹸﻮﻝ،ﻯﺮﺍﻷﺧ
ﻙﺎﻋﺪ ﺳﻦ ﻣﺪ ﺍﷲِ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺃﺷﺪﺎﻋﺳ ﻭ،ﺎﻙﻮﺳ ﻣﻦﻣ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
bahwa Rasulullah berkata: ”Mungkin engkau hendak mengambil
pisaumu, lalu engkau memotong telinga sebagian [binatang
sembelihanmu], lalu engkau berkata: “Ini adalah kurban”, lalu
engkau memotong yang lainnya dan engkau berkata: “Ini adalah
potongan sembelihan”. Kemudian ia (Abu al-Akhmash) berkata:
“Iya, benar”. Lalu Rasulullah berkata: “Jangan engkau lakukan itu,
sesungguhnya pisau Allah lebih tajam dari pisaumu, dan sikut
Allah lebih kuat dari sikutmu”].
Al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Tidak ada larangan untuk
memberlakukan makna teks ini secara zahirnya untuk menetapkan sikut bagi Allah
sebagai bagian dari sifat Dzat-Nya”. Na’ûdzu billâh.
Aku (Ibnul Jawzi) katakan: “Yang dimaksud kata “ ”ﺍﻟﺴﺎﻋﺪdalam teks tersebut
adalah “[ ”ﺍﻟﻘﻮﺓartinya kekuasaan, kekuatan]. Dan oleh karena kekuatan pada manusia itu
ada pada sikutnya maka diungkapkanlah dengan penyebutan kata “ ”ﺍﻟﺴﺎﻋﺪsebagai
pendekatan, dan sudah sepantasnya dalam mengungkapkan hal ini [pendekatan pada
manusia] diikutkan pula dengan penyebutan kata “( ﺍﻟﻤﻮﺳﻰpisau)”. [Dengan demikian
bukan arti riwayat tersebut bahwa Allah memiliki anggota badan sikut dan memegang
pisau, tetapi untuk mengungkapkan bahwa Allah maha kuasa di atas siapapun dari para
hamba-Nya].
Hadits ke Dua Puluh Sembilan
Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

ﻤﻦﺣﻲ ﺍﻟﺮﻨﻴ ﻋﲔﻪ ﺑﻼﹶﺓ ﻓﹶﺈﻧ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﺇﺫﹶﺍ ﻗﺎﻡﺪﺒ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻌ
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[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil karena
menyesatkan, mengatakan: ”Sesungguhnya seorang hamba apa
bila ia melaksanakan shalat maka ia di antara dua mata Allah”].
Kita telah menjelaskan pengertian sifat “ ”ﺍﻟﻌﻴﻦdalam beberapa ayat al-Qur’an di
atas sebelum menjelaskan tentang hadits-hadits mutasyâbihât. Dan yang dimaksud
dengan hadits ini adalah bahwa Allah maha menyaksikan dan maha melihat terhadap
seorang yang tengah melaksanakan shalat; oleh karena itu maka hendaklah ia beradab
dalam shalatnya.
Demikian pula makna riwayat lainnya yang mengatakan “;”ﻓﺈﻥ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻬﻪ
[riwayat ini tidak boleh dipahami dalam makna literalnya bahwa Allah berada di hadapan
muka orang yang sedang shalat] tetapi yang dimaksud adalah untuk mengungkapkan
bahwa Allah maha melihat dan menyaksikan seorang yang sedang mengerjakan shalat
tersebut.
Hadits Ke Tiga Puluh
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih masing-masing
meriwayatkan bahwa suatu ketika Aisyah datang bersama seorang perempuan, lalu
Rasulullah berkata: “Siapakah perempuan ini?”, Aisyah menjawab: “Ia si fulan, ia
menceritakan masalah shalatnya”. Kemudian rasulullah berkata:

ﺄﻡﺴ ﻻ ﻳ:ﻲ ﻟﻔﹾﻆ ﻭﻓ،ﺍﻠﹼﻮﻤﻰ ﺗﺘﻞﹼ ﺍﷲُ ﺣﻤﺍﷲ ﻻ ﻳﻘﹸﻮﻥﹶ ﻓﹶﻮﻄﻴﺎ ﺗﻜﹸﻢ ﻣﻠﻴ ﻋ،ﻪ)ﻗﻴﻞ( ﻣ
ﻮﺍﺄﻣﺴﻰ ﺗﺘﺎﻟﹶﻰ ﺣﺍﷲُ ﺗﻌ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Sudahlah, hendaklah kalian mengerjakan semampu kalian, demi
Allah; Dia (Allah) tidak akan bosan hingga kalian merasa bosan”.
Dalam riwayat lain dengan mempergunakan kata “ ﻻ ﻳﺴﺄﻡ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
”ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺄﻣﻮﺍ. Makna literal kedua redaksi ini seakan mengatakan
bahwa Allah memiliki rasa bosan]
Pada ulama berkata: ”Pengertian ungkapan: “ ”ﻻ ﻳﻤﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﻥ ﻣﻠﻠﺘﻢseperti
pemahaman makna sebuah sya’ir berbunyi:

ﺍﻠﹼﻮﻤﻰ ﻳﺘ ﺣﺮﻞﹼ ﺍﻟﺸﻤﻻ ﻳ

ﺬﻳﻞ ﳜﺮﻕﻲ ﻫﺻﻠﻴﺖ ﻣﻨ
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Pengertian bait sya’ir ini bahwa ia (penulis sya’ir tersebut) tidak merasa bosan sekalipun
mereka (kaumnya) telah bosan, dan bahwa keburukan tidak akan bosan kepada mereka;
hingga mereka sendiri merasa bosan darinya.
Para ahli bahasa berkata: ”“[ ”ﻣﻦ ﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﻰء ﺗﺮﻛﻪSeorang yang telah merasa bosan
terhadap sesuatu”; artinya orang tersebut telah meninggalkan sesuatu tersebut. Artinya,
secara bahasa kata “
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””ﻳﻨﺰﻝ, ”[ ”ﻳﻀﻊ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭdan riwayat-riwayat semacamnya] dalam makna sifat DzatNya”.
Apa yang diungkapkan oleh Abu Ya’la ini adalah bukti nyata bahwa dasar
keyakinan dia dan kelompoknya telah menetapkan bahwa Allah sebagai benda [mereka
menjadikan Allah sebagai tubuh yang memiliki anggota-anggota badan], menjadikanNya berpindah-pindah dan bergerak. Abu Ya’la ini di samping berakidah tasybîh;
perkataannya itu juga menunjukan bahwa dia seorang yang tidak mengerti penggunaan
bahasa, tidak mengetahui sejarah, dan tidak memiliki argumen-argumen logis.
Sesungguhnya Abu Ya’la ini tertipu oleh perkataan Ka’ab al-Ahbar yang
mengatakan:

ﺽﻰ ﺧﻠﹾﻖ ﺍﻷﺭ ﻗﻀﻤﺎﺀِ ﺛﹸﻢ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴ ﺍﻟﺮﺏﺝﺮ ﻋﻨﻪ ﻣ،ﺱﻘﺪﺝ ﻣ)ﻗﻴﻞ( ﻭ
[Riwayat semacam ini tidak boleh dijadikan dasar dalam masalah akidah.
Makna literalnya tidak boleh kita ambil karena menyesatkan, mengatakan:
”Wujj adalah tanah suci, darinya Allah naik ke langit kemudian menetapkan
penciptaan bumi”].
[Apa yang dikatakan oleh Ka’ab ini secara literal sepenuhnya diambil oleh Abu Ya’la].
Padahal riwayat Ka’ab ini kalaupun seandainya benar maka kemungkinan besarnya saat
itu beliau sedang menceritakan perkataan Ahli Kitab --yang notabene mereka adalah
Ahluttasybîh--, dan memang Ka’ab banyak banyak meriwayatkan perkataan-perkataan
Ahli Kitab. Kemudian bila memang itu perkataan Ka’ab sendiri maka yang dimaksud
adalah bahwa Wujj sebagai tempat terakhir dari bumi yang diciptakan oleh Allah, dan
makna ” ;” ﻣﻨﻪ ﻋﺮﺝ ﺍﻟﺮﺏartinya setelah Allah menciptakan bumi kemudian Allah
menciptakan langit, pemahaman ini sesuai dengan firman-Nya:

( 11:ﺎﻥﹲ )ﻓﺼﻠﺖﺧﻲ ﺩﻫﺎﺀ ﻭﻤﻯ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﺘﻮ ﺍﺳﺛﹸﻢ
[Maknanya: ”Kemudian Allah bertujuan untuk menciptakan
langit”. (QS. Fush-shilat: 11). Para ahli tafsir mengartikan ” ﺍﺳﺘﻮﻯ
 ”ﺇﻟﻰartinya ” ;”ﻗﺼﺪmaknanya ”bertujuan”. Ayat ini tidak boleh
diartikan ”Allah bersemayam di langit”; karena pemahaman
seperti ini jelas sesat dan kufur]
Terkait hadits di atas; riwayat lainnya dari sahabat Abu Hurairah bahwa
Rasulullah bersabda:
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،ﺓﺮﺨﻰ ﺍﻟﺼﻰ ﺃﺗ ﺣﺘﻼﻡﻼﺓﹸ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻞﹸ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼ ﺑﹺﻲ ﺟﺒﺮﹺﻱ ﺑﹺﻲ ﻣﺮﺎ ﺃﹸﺳ)ﻗﻴﻞ( ﻟﹶﻤ
ﺎﺀﻤﻚ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﺝ ﺭﺑﺎ ﻋﺮﻨﻬ ﻫﻦﺪ ﻣﺤﻤﺎ ﻣ ﻳ:ﻓﻘﺎﻝﹶ
[Hadits ini palsu (maudlû) tidak boleh dijadikan dalil,
menyesatkan, makna literalnya mengatakan: ”Ketika aku di-isra’kan aku berjalan bersama Jibril hingga sampai kepada sebuah batu
besar, ia (Jibril) berkata: ”Wahai Muhammad dari sini inilah
Tuhanmu naik ke langit”].
Hadits ini diriwayatkan oleh Bakr bin Ziyad; seorang yang banyak membuat hadits palsu
yang ia sandarkan kepada para perawi terpercaya (tsiqât).
Jika ada yang berkata: ”Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas bahwa
beliau memaknai firman Allah: ” ”ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻮﻯdalam makna ”[ ”ﺻﻌﺪsecara hafiah bermakna
”naik”]. Kita jawab: ”Yang dimaksud adalah ”[ ”ﺻﻌﺪ ﺃﻣﺮﻩartinya yang naik dalam hal ini
adalah urusan Allah; yaitu bahwa setelah Allah menciptakan bumi kemudian Allah
menciptakan langit, bukan artinya Dzat Allah turun naik], karena Allah tidak boleh
disifati dengan gerak dan pindah”.
Ketahuilah bahwa dalam menyikapi teks-teks tentang sifat-sifat Allah ada tiga
tingkatan manusia:
Pertama: Menerima teks-teks tersebut sebagaimana datangnya tanpa memahami
itu semua dalam makna-makna zahirnya, tanpa menafsirkannya, dan tanpa mentakwilnya,
kecuali dalam keadaan darurat; seperti pada firman-Nya: ” ;”ﻭﺟﺎء ﺭﺑﻚmereka
mentakwilnya bahwa yang dimaksud adalah datangnya urusan Allah. Metodologi ini
umumnya diberlakukan oleh para ulama Salaf.
Ke dua: Memberlakukan takwil terhadap teks-teks tersebut [artinya tidak
memahami zahir teks-teks tersebut, tetapi memalingkannya kepada makna lain yang
masih dalam kandungan makna teks-teks tersebut secara bahasa, dan makna yang sesuai
bagi keagungan Allah]. Tingkatan ke dua ini cukup sulit [oleh karenanya tidak setiap
orang berhak untuk melakukan takwil, tetapi harus di tangan ahlinya].
Ke tiga: Pendapat yang memberlakukan teks-teks tersebut dalam makna indrawi
(fisik). Metodologi ke tiga ini menyebar di kalangan orang-orang yang pekerjaannya
hanya mengutip teks-teks saja; mereka adalah orang-orang yang tidak memahami
perkara-perkara yang boleh bagi Allah (al-Jâ’izât) dan yang mutahil bagi-Nya (alMustahîlât), [artinya mereka tidak mengetahui hukum-hukum akal]. Sesungguhnya,
mereka yang paham hukum akal tidak akan memahami teks-teks mutasyâbihât dalam
makna zahirnya; mereka akan memalingkan segala keserupaan dari Allah. Sementara
mereka yang tidak paham hukum-hukum akal akan memberlakukan teks-teks

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.

103
Terjemah Daf’u Syubah At-Tasybih – Ibn Al-Jauzi

mutasyâbihât tersebut dalam makna zahirnya; mereka memahaminya secara indrawi dan
sifat-sifat kebendaan.
Pemahaman indrawi inilah yang diyakini oleh Abu Ya’la al-Mujassim, oleh
karenanya ia berkata: ”Dalam dasar akidah kita; tidak terlarang untuk memahami riwayat
” ”ﻭﻁﺄﺓini dalam makna zahirnya, dan sesungguhnya itu adalah merupakan sifat DzatNya”.
Perkataan Abu Ya’la ini jelas menyebutkan bahwa teks-teks mutasyâbihât
dipahami oleh mereka dalam makna indrawi, itulah dasar akidah mereka (kaum
Musyabbihah). Seandainya saja mereka paham bahwa Allah tidak disifati dengan gerak,
pindah, dan berubah; tentunya mereka tidak akan memahai teks-teks mutasyâbihât
tersebut dalam makna indrawi. Yang sangat mengherankan dari Abu Ya’la ini; dia
memahami teks-teks tersebut dalam makna indrawi, lalu ia berkata bahwa itu semua
bukan dalam makna pindah dan bergerak. Ini aneh, sungguh aneh, sama saja dia
membatalkan apa yang telah dikatakannya sendiri.
Di antara kesesatan kaum Musyabbihah yang paling aneh dari yang pernah aku
lihat adalah sebuah riwayat yang mereka sebutkan dari Ibnu Abi Syaibah bahwa ia
berkata dalam Kitâb al-’Arsy: ”Sesungguhnya Allah telah memberitakan kepada kita
bahwa Dia semula berada (bertempat) di bumi lalu Dia naik ke langit, lalu ke arsy, dan
kemudian Dia menetap di arsy”. [Na’ûdzu billâh].
Aku (Ibnul Jawzi) katakan: ”al-Hamdulillâh, kita adalah bagian dari orang-orang
yang diberi karunia oleh Allah untuk mengetahui teks-teks syari’at yang benar (alManqûlât), dan kita juga diberi karunia oleh-Nya untuk memahami teks-teks tersebut
dengan potensi akal (al-Ma’qûlât). Kita membebaskan diri dari orang-orang [berakidah
tasybîh] yang mengotori madzhab kita ini (madzhab Hanbali), sehingga kita bukan dari
golongan yang dicaci oleh banyak orang karena memiliki akidah yang buruk”.
Hadits Ke Tiga Puluh Dua
Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah:

ﻪﻨ ﻣﺝﺮﺎ ﺧﺜﹾﻞﹺ ﻣﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺﻤﻌ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺗﺎﺩﺒ ﺍﻟﹾﻌﺏﻘﹶﺮﺎ ﺗ)ﻗﻴﻞ( ﻣ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Tidaklah para hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan
sesuatu yang dapat menyamai dengan apa yang telah keluar dariNya”. Makna literal ini seakan menetapkan bahwa ada sesuatu
yang keluar darinya].
Yang dimaksud ” ”ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪdalam riwayat ini adalah al-Qur’an. Dalam riwayat lainnya,
dari hadits Affan bahwa Rasulullah bersabda:
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 ﺃﻥﹼ،ﻪﻠﹾﻘﻠﹶﻰ ﺧﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌﻞﹺ ﺍﷲِ ﺗﺮﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡﹺ ﻛﹶﻔﹶﻀﺎﺋﻠﹶﻰ ﺳﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺀَﺍﻥ ﻋﻴ)ﻗﻴﻞ( ﻓﹶﻀ
ﺩﻮﻌ ﻳﻪﺇﻟﹶﻴ ﻭﺝﺮ ﺧﻪﻨﺀَﺍﻥﹶ ﻣﺍﻟﹾﻘﹸﺮ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Keutamaan al-Qur’an di atas seluruh kalam adalah seperti
keutamaan Allah atas seluruh makhluk-Nya, bahwa al-Qur’an
keluar dari Allah dan kembali kepada Allah”].
Yang dimaksud oleh dua hadits tersebut adalah bahwa al-Qur’an berasal dari Allah untuk
kita [bukan dalam makna keluar dari dalam Allah], dan al-Qur’an tersebut [artinya pahala
bacaannya] juga akan kembali kepada-Nya [artinya hanya dibalas olehnya] dan akan
ditinggikan di tempat yang mulia.
Hadits Ke Tiga Puluh Tiga
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

ﺖﻌﻤﺎ ﺳ ﻓﹶﻠﹶﻤﺔﻨ ﺳ ﺑﺄﻟﹾﻒﻡ ﺀَﺍﺩﻠﹸﻖﺨﻞﹶ ﺃﻥﹾ ﻳﺃﹶ ﻃﻪ ﻭﻳﺲ ﻗﹶﺒﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺮﻌ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﺗ
ﻰﺑﻃﹸﻮ ﻭ،ﺬﹶﺍﻞﹸ ﻫﻤﺤ ﺗﺍﻑﻮﻰ ﻷﺟﺑﻃﹸﻮ ﻭ،ﻬﹺﻢﻠﻴﺰﹺﻝﹸ ﻋﻨ ﻳﺔﻰ ﻷُﻣﺑ ﻃﹸﻮ:ﻜﺔﹸ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻼﺋﺍﻟﹾﻤ
 ﺑﻪﻜﹶﻠﹼﻢﺘﻦﹴ ﺗﻷﻟﹾﺴ
[Hadits ini palsu tidak boleh dijadikan dalil, makna literalnya
mengatakan: ”Sesungguhnya Allah membaca surat Thâhâ dan
surat Yâsîn seribu tahun sebelum menciptakan Nabi Adam, ketika
para malaikat mendengar maka mereka berkata: ”Alangkah
beruntung umat yang turun kepada mereka surat ini, alangkah
beruntung rongga-rongga yang membawa surat ini, dan alangkah
beruntung lidah-lidah yang berkata-kata (membaca) surat ini”].
Ini adalah hadits palsu (Maudlû’), diriwayatkan oleh Ibrahim bin al-Muhajir dari
Umar bin Hafsh. Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang Umar bin Hafsh: ””ﺣﺮﻗﺖ ﺃﺣﺎﻳﺜﻪ
[hadits-haditsnya terbakar; artinya hadits-hadits yang diriwayatkannya tidak benar].
Sementara Imam Yahya bin Ma’in berkata: ”[ ”ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻰءdia; Umar ibn Hafsh orang yang
tidak mengerti hadits]. Lalu al-Hâfizh Abu Hatim ibn Hibban berkata: ””ﻫﺬﺍ ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
[ini adalah redaksi hadits palsu].
Hadits Ke Tiga Puluh Empat
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Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih masing-masing
meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

ﻘﹶﺎﻡﺬﹶﺍ ﻣ ﻫ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﻢﺣ ﺍﻟﺮﺖ ﻗﹶﺎﻣﻢﻬﻨ ﺇﺫﹶﺍ ﻓﹶﺮﹺﻍﹶ ﻣﱴ ﺣﻠﹾﻖ ﺍﻟﹾﺨﻠﹶﻖ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﺧ
ﻦ ﻣﺃﹶﻗﹾﻄﹶﻊ ﻭ،ﻠﹶﻚﺻ ﻭﻦﻞﹶ ﻣ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺻﻦﻴﺿﺮﺎ ﺗ ﺃﻣ،ﻢﻌ ﻧ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺔﻌﻴ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﻦ ﻣ ﺑﹺﻚﺬﺎﺋﺍﻟﻌ
 ﺇﻥﹼ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﹼﻢﺳﻠﻴﻪ ﻭﻠﹼﻰ ﺍﷲُ ﻋ ﺻﱯﺎﺭﹺﻱ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﺨ ﺍﻟﺒﻪﺟﺮ ﺃﺧﻲ ﻟﹶﻔﹾﻆﻓ )ﻭ.ﻚﻗﹶﻄﹶﻌ
(ﻤﻦﺣ ﺍﻟﺮﻦﺔﹲ ﻣﻨﺠ ﺷﺣﻢﺍﻟﺮ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Sesungguhnya Allah menciptakan semua makhluk hingga setelah
selesai dari penciptaan mereka; rahim berdiri, maka berkata: ”Ini
adalah tempat untuk berlindung kepada-Mu dari keterputusan (tali
rahim/persaudaraan)”. Allah berkata: ”Benar, tidakkah engkau
ridla bahwa Aku akan menjalin hubungan dengan orang yang
menjalin hubungan denganmu, dan Aku akan memutuskan
hubungan dari orang yang memutuskan hubungan darimu”. Dalam
redaksi hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahwa
Rasulullah bersabda: ”Sesungguhnya rahim itu cabang dari
Allah”].
Abu Ubaidah berkata: “Asal kata ” ”ﺍﻟﺸﺠﻨﺔadalah seperti ranting-ranting pada
pohon, arti literalnya adalah berdekatan dan saling-silang; seperti berdekatan dan salingsilangnya ranting-ranting pada pohon. Dalam bahasa Arab kata: ” ”ﺗﺸﺠﻦadalah untuk
mengungkapkan sesuatu yang saling berdekatan, merapat, dan saling-silang”.
Aku (Ibnul Jawzi) katakan: ”Pemahaman yang benar dari hadits ini tidak lepas
dari dua kemungkinan makna.
Pertama; Bisa jadi yang dimaksud adalah bahwa Allah memelihara dan menjaga
tali rahim (tali persaudaraan); sehingga Allah mencurahkan rahmat-Nya bagi orang yang
menjaga tali persaudaraan dan memutuskan rahmat-Nya dari orang yang memutuskan tali
persaudaraan tersebut. Allah memberikan bagi rahim segala haknya; sehingga setiap
orang manusia dituntut untuk selalu menjaga hak-hak kekerabatan dengan sanak
familinya, dan lebih memperhatikan mereka di banding terhadap orang-orang yang bukan
familinya.
Ke dua; bisa jadi yang dimaksud adalah bahwa kata ” ”ﺭﺣﻢdiambil dari hurufhuruf kata ””ﺭﺣﻤﻦ, dengan ini seakan Rasulullah hendak menekankan bahwa kekerabatan
adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Pemahaman ke dua ini dikuatkan dengan
hadits lainnya dari sahabat Abdurrahman ibn Auf bahwa Rasulullah bersabda:
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ﺎﻠﹶﻬﺻ ﻭﻦ ﻓﹶﻤ،ﻲﻤ ﺍﺳﻦﺎ ﻣﻤﺎ ﺍﺳ ﻟﹶﻬﻘﹶﻘﹾﺖﺷ ﻭﺣﻢ ﺍﻟﺮﻠﹶﻘﹾﺖ ﺧﻤﻦﺣﺎ ﺍﻟﺮ)ﻗﻴﻞ( ﺃﻧ
ﻪﺘﺎ ﻗﹶﻄﹶﻌﻬ ﻗﹶﻄﹶﻌﻦﻣ ﻭﻪﻠﹾﺘﺻﻭ
[Maknanya: ”Allah berfirman: ”Aku adalah ar-Rahmân (Yang
maha pengasih bagi seluruh makhluk), Aku telah menciptakan
rahim dan Aku ambilkan penamaannya dari nama-Ku, siapa yang
selalu menjalin tali rahim (tali persaudaraan) maka akan Aku
curahkan rahmat-Ku baginya, dan siapa yang memutuskan tali
rahim maka akan Aku putuskan curahan rahmat-Ku darinya”].
Ada pula hadits terkait ini diriwayatkan dengan redaksi yang tidak disebutkan
dalam kitab-kitab Sahih, yaitu:

ﻠﹶﻨﹺﻲﺻ ﻭﻦﻞﹾ ﻣ ﺻﻢ ﺍﻟﻠﹼﻬ:ﻝﹸﻘﹸﻮ ﺗ،ﻤﻦﺣﻘﹾﻮﹺ ﺍﻟﺮ ﺑﹺﺤﻠﱠﻖﻌﻦ ﺗﻤﺣ ﺍﻟﺮﻦﺔﹲ ﻣﻨﺠ ﺷﻢﺣﺍﻟﺮ
:ﻲ ﻟﹶﻔﹾﻆﻓ ﻭ،ﻤﻦﺣﻘﹾﻮﹺ ﺍﻟﺮﺬﹶﺓﹲ ﺑﹺﺤﺔﹲ ﺀَﺍﺧﻨﺠﺣﻢ ﺷ ﺍﻟﺮ:ﻲ ﻟﹶﻔﹾﻆﻓ ﻭ،ﻨﹺﻲ ﻗﹶﻄﹶﻌﻦ ﻣﺍﻗﹾﻄﹶﻊﻭ
ﺬﹶﺍ ﻫ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ،ﻤﻦﺣﻘﹾﻮﹺ ﺍﻟﺮ ﺑﹺﺤﺬﹶﺕ ﻓﹶﺄﹶﺧﺣﻢ ﺍﻟﺮﺖ ﻗﹶﺎﻣﻠﹾﻖﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺨﻌ ﺍﷲُ ﺗﻠﹶﻖﺎ ﺧﻟﹶﻤ
.ﺔﻌﻴ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﻦ ﻣ ﺑﹺﻚﺬﺎﺋ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﺎﻡﻣ
[Hadits-hadits ini tidak boleh dijadikan dasar akidah, karena
semuanya tidak benar. Makna literalnya menyesatkan,
mengatakan: ”Rahim adalah ranting (cabang) dari Allah, dia
bergelantungan menarik kain sarung Allah berkata: ”Ya Allah
jalinlah hubungan dengan orang yang menjalin hubungan
denganku, dan putuskanlah hubungan-Mu dari orang yang
memutuskan hubungan dariku”. Dalam redaksi lain: ”Rahim
adalah cabang dari Allah, dia menarik kain sarung Allah”. Dalam
redaksi lainnya: ”Setelah Allah selesai menciptakan makhluk;
rahim berdiri, lalu ia menarik kain sarung Allah seraya berkata:
”Ini adalah tempat untuk meminta perlindungan dengan-Mu dari
keterputusan (tali rahim)].
Jika hendak dipahami maka seluruh hadits yang kita sebutkan ini pemaknaannya
sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas. Kemudian makna ” ”ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦbukan
dalam pengertian literalnya, tetapi untuk mengungkapkan permintaan perlindungan dan
pemeliharan dari Allah (al-Istijârah Wa al-I’tishâm).
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Imam Abu Bakr al-Baihaqi berkata: ” ”ﺍﻟﺤﻘﻮdalam makna literal adalah ””ﺍﻹﺯﺍﺭ
(artinya; kain sarung), namun yang dimaksud adalah ” ;”ﺍﻟﻌﺰartinya kemuliaan dan
keagungan. Dengan demikian makna hadits tersebut adalah bahwa rahim meminta
kepada Allah dengan wasilah keagungan dan kemuliaan-Nya.
Sementara Ibnu Hamid al-Mujassim berkata: ”Wajib kita beriman bahwa Allah
memiliki kain sarung dan bahwa rahim menarik kain sarung-Nya tersebut”.
Lebih buruk dari itu, bahkan Ibnu Hamid al-Mujassim ini berkata: ”Demikian
pula wajib kita beriman bahwa Allah memiliki pinggang, karena Dia telah berfirman:
”[ ”ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺮﻁﺖ ﻓﻲ ﺟﻨﺐ ﷲmakna ” ”ﺟﻨﺐ ﷲdalam ayat ini dipahami secara literal oleh Ibnu
Hamid al-Mujassim dengan pinggang Allah. Na’ûdzu billâh].
Orang ini [Ibnu Hamid] benar-benar tidak memiliki pemahaman yang sehat. Lalu
bagaimana ia menetapkan adanya ”( ”ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂberlebih-lebihan) pada pinggang Allah seperti
yang dipahaminya? [apakah dia berkeyakinan bahwa Allah memiliki pinggang yang
sangat besar; bahkan terlalu besar? Na’ûdzu billâh] Kita berlindung dengan Allah dari
pemahaman yang sangat buruk semacam ini.
Hadits Ke Tiga Puluh Lima
Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

ﺎﻬﹺﻤﻴﻨﹺﻲ ﻓﻋﺎﺯ ﻧﻦ ﻓﹶﻤ،ﺍﺭﹺﻱﺔﹸ ﺇﺯﻈﹶﻤﺍﻟﻌﻲ ﻭﺍﺋﺎﺀُ ﺭﹺﺩﺮﹺﻳﺒ ﺍﻟﻜ:ﻞﹼ ﻭﺟ)ﻗﻴﻞ( ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲ ﻋﺰ
ﺘﻪﺬﱠﺑﻋ
[Kita tidak boleh memahami teks ini secara literal. Makna
literalnya mengatakan: ”Allah berfirman: ”al-Kibriyâ’ (kebesaran)
adalah selendang-Ku, dan al-’Azhamah (keagungan) adalah kain
sarung-Ku, maka siapa yang mencampuri-Ku pada keduanya akan
Aku siksa ia”. Makna literal ini seakan mengatakan bahwa Allah
mengenakan selendang dan kain sarung].
Imam Abu Sulaiman al-Khattabi berkata: ”Pemahaman hadits ini ialah bahwa ”alKibriyâ’ dan al-Azhamah adalah sifat Allah yang khusus bagi-Nya; tidak ada seorangpun yang menyamai-Nya pada sifat tersebut, dan memang tidak layak bagi siapapun
untuk memiliki dua sifat ini, karena seharusnya sifat makhluk adalah merendahkan diri
(at-Tawâdlu’ Wa at-Tadzallul). Adapun penyebutan kata ”[ ”ﺇﺯﺍﺭyang secara literal
berarti kain sarung], dan ”[ ”ﺭﺩﺍءsecara literal berarti selendang] adalah sebagai
pendekatan pembicaraan [bukan untuk menetapkan bahwa Allah memakai kain sarung
dan selendang]. Dengan demikian bahwa ungkapan hadits ini untuk menegaskan bahwa
sifat al-kibriyâ’ dan al-’Azamah hanya miliki Allah saja; tidak siapapun selain-Nya”.
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Hadits Ke Tiga Puluh Enam
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih masingmasing dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

ﻲ ﻓﺗﻪ ﺫﹶﻛﹶﺮﻲ ﻧﻔﺴِﻪﻧﹺﻲ ﻓ ﻓﺈﻥﹾ ﺫﹶﻛﹶﺮ،ﺬﻛﹸﺮﻧﹺِﻲ ﻳﻦﻴ ﺣﻪﺎ ﻣﻌﻱ ﺑﹺﻲ ﻭﺃﻧﺪﺒ ﻋ ﻇﹶﻦﺪﻨﺎ ﻋﺃﻧ
ﺍﺮﺒ ﺷ ﺇﻟﹶﻲﺏﻘﹶﺮ ﻭﺇﻥﹾ ﺗ، ﻪ ﻣﻨﺮﻪ ﰲ ﻣﻠﹶﺈﹴ ﺧﻴﻺ ﺫﻛﺮﺗﻲ ﻣﻧﹺﻲ ﻓ ﻭﺇﻥﹾ ﺫﹶﻛﹶﺮ،ﻔﹾﺴِﻲﻧ
.ﻟﺔﹰﻭﺮ ﻫﻪﻲ ﺃﺗﻴﺘﺸﻤﺎﻧﹺﻲ ﻳ ﻭﺇﻥﹾ ﺃﺗ،ﺎﺍﻋﺭﻪ ﺫ ﺇﻟﻴﺖﺑﻘﹶﺮﺗ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku dengan-Ku, Aku
bersamanya ketika ia menyebut-Ku, jika ia menyebut-Ku dalam
jiwanya maka Aku menyebutnya dalam jiwa-Ku, jika ia menyebutKu dalam kelompok maka Aku menyebutnya dalam kelompok
yang lebik dari kelompoknya, jika ia mendekat kepada-Ku satu
jengkal maka Aku mendekat kepadanya seukuran jarak satu hasta,
jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku mendatanginya
dengan lari kecil”].
Al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim menyimpulkan dari hadits ini bahwa Allah
memilki jiwa (an-nafs), yang menurutnya jiwa tersebut adalah bagian dari Dzat-Nya.
Sungguh, apa yang dipahaminya ini adalah pendapat ahli bid’ah menyesatkan; yang
dengan demikian ia telah menjadikan akidah tasybîh-nya bertambah variatif dan lebih
parah lagi. Orang ini tidak dapat membedakan secara bahasa antara makna ”adz-Dzat”
dan makna ”an-Nafs”. Apakah yang mencegahnya untuk memaknai ” ”ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲdalam
makna ”[ ”ﺫﻛﺮﺗﻪ ﺃﻧﺎsehingga maknanya jelas tidak mengundang kontorversi; ”Siapa yang
menyebut-Ku maka Aku akan menyebutnya (artinya merahmatinya)]?”.
Pembicaraan masalah ini telah kita kupas dalam pembahasan beberapa ayat alQur’an di atas. Adapun pemahaman “[ ”ﺗﻘﺮﺑﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﺭﺍﻋﺎyang secara literal bermakna “Aku
mendekat kepadanya seukuran jarak satu hasta”], dan “[ ”ﺃﺗﻴﺘﻪ ﻫﺮﻭﻟﺔyang secara literal
bermakna “Aku datang kepadanya dengan cara berlari kecil”] adalah untuk pendekatan
ungkapan [yang artinya bahwa rahmat Allah akan sangat cepat datang terhadap orang
yang melakukan ketaatan kepada-Nya]. Pemahaman ini seperti dalam firman Allah:

(51 :ﺎ )ﺍﳊﺞﻨﺎﺗﻲ ﺀَﺍﻳﺍ ﻓﻮﻌ ﺳﻦﺍﻟﹼﺬﻳﻭ
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Pemahaman kata: “ ”ﺳﻌﻮﺍdalam ayat ini jelas bukan dalam makna literalnya yang berarti
“( ”ﺍﻟﻤﺸﻲberjalan), [tetapi dalam makna orang-orang yang menentang; yaitu mereka yang
menentang ayat-ayat Allah].
Hadits Ke Tiga Puluh Tujuh
Abu Sa’id meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

ﺎﻝﹶﻤ ﺍﻟﹾﺠﺐﺤﻞﹲ ﻳﻴﻤ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﺟ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Sesungguhnya [Dzat] Allah itu indah, dan Dia mencintai
keindahan”. Makna literal ini seakan mengatakan bahwa Allah
memiliki fisik yang indah].
Para ulama berkata: “Makna “ ”ﺍﻟﺠﻤﻴﻞsecara bahasa [yang berlaku pada makhluk]
adalah seorang yang dihiasi dengan bentuk yang indah [artinya dalam makna fisik], dan
akhlak yang mulia, serta berbagai kebaikan lainnya”. Menurutku makna “ ”ﺍﻟﺠﻤﻴﻞadalah
yang sifat-sifatnya telah mencapai puncak kebaikan dan kesempurnaan. [Dengan
demikian makna yang benar dari hadits tersebut adalah: ”Allah Maha sempurna pada
sifat-sifat-Nya, dan Dia mencintai keindahan (kesempurnaan)”.
Sementara Abu Ya’la al-Mujassim mengatakan bahwa Allah tidak tercegah untuk
memiliki sifat indah pada Dzat-Nya [ini artinya ia memahami indah dalam makna fisik].
Pemahaman sesat Abu Ya’la ini didasarkan kepada keyakinannya bahwa Allah memiliki
fisik (bentuk) sebagaimana penafsirannya terhadap riwayat yang mengatakan “ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺑﻲ ﻓﻲ
”ﺃﺣﺴﻦ ﺻﻮﺭﺓ. Na’ûdzu billâh.
Hadits Ke Tiga Puluh Delapan
Al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim meriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz,
berkata:

ﺎﻡﹺﻤ ﺍﻟﹾﻐﻦﻲ ﰲ ﻇﹸﻠﹶﻞﹴ ﻣﺸﻤﻞﹶ ﻳﺎﺭﹺ ﺃﻗﹾﺒ ﻭﺍﻟﻨﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﻦ)ﻗﻴﻞ( ﺇﺫﹶﺍ ﻓﹶﺮﻍ ﺍﷲُ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻣ
:ﻝ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮ،ﻼﹶﻡﻥﹶ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﺩﺮ ﻓﹶﻴ،ﻬﻢﻠﱢﻢ ﻋﻠﻴﺴ ﻓﹶﻴﺟﺔﺭﻝﹺ ﺩﻠﹶﻰ ﺃﻭ ﻋﻒ ﻓﹶﻴﻘ،ﻼﺋﻜﺔﺍﻟﹾﻤﻭ
 ﻟﻮ،ﻜﹶﺎﻧﹺﻚ ﻣﻠﻮ ﰲ ﻋ ﻭﺍﺭﺗﻔﹶﺎﻋﻚﻚﺟﻼﹶﻟﻚ ﻭﺗﺰﻋﺄﻝ؟ ﻭﺎﺫﹶﺍ ﻧﺴ ﻣ:ﻥ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮ،ﻠﹸﻮﻧﹺﻲﺳ
،ﺎﻧﺪﺎ ﻋﻨ ﻣﻨﻘﺺ ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻢﺎﻫﻨﻘﹶﻴﺳ ﻭﻢﺎﻫﻨﻤﻦ َﻷﻃﹾﻌ ﺍﻟﺜﹼﻘﹶﻠﹶﻴﻕﺎ ﺭﺯ ﻋﻠﻴﻨ ﻗﹶﺴﻤﺖﻚﺃﻧ
ﻲﺎﺋ ﺭﺿ: ﻗﺎﻝﹶ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ،ﺎﻙ ﺭﺿﺄﻟﹸﻚ ﻧﺴ:ﻥ ﻓﻴﻘﹸﻮﻟﻮ،ﻠﹸﻮﻧﹺﻲﻠﹶﻰ ﺳ ﺑ:ﻓﹶﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﺗﻌﺎﱃ
ﻠﺴِﻪﺠﻰ ﺇﻟﹶﻰ ﻣﻬﺘﻰ ﺍﻧﺘ ﺣﺔﺟﺭﻞ ﻛﹸﻞﹼ ﺩﺬﹶﺍ ﺑﺄﻫﻔﹾﻌﻞﹸ ﻫ ﻓﻴ،ﱵﺍﻣ ﻛﹶﺮ ﺩﺍﺭﺃﺣﻠﱡﻜﹸﻢ
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[Ini adalah riwayat bohong, tidak boleh diambil dan diyakini,
sangat menyesatkan, berkata: “Setelah Allah selesai dari penduduk
surga dan penduduk neraka, lalu Allah menghadap berjalan dalam
bayangan awan dan para malaikat, maka Dia duduk di anak tangga
pertama, Dia salam kepada kepada mereka (penduduk surga),
mereka menjawab salam-Nya, lalu Allah berkata: “Mintalah kalian
kepada-Ku”, Mereka berkata: “Apa yang hendak kami minta, demi
keagungan-Mu, kebesaran-Mu, dan ketinggian-Mu pada tempatMu, bahkan seandainya Engkau memberikan kepada kami rizki
untuk seluruh bangsa manusia dan bangsa jin hingga kami dapat
memberi makan dan minum bagi mereka; namun begitu tidak akan
berkurang sedikitpun apa yang ada pada kami”. Allah berkata:
“Sungguh, mintalah kalian kepada-Ku apapun yang kalian
inginkan!”. Kemudian mereka berkata: “Kami meminta ridla-Mu”,
maka Allah berkata: “Ridla-Ku bagi kalian adalah bahwa Aku
akan menempatkan kalian di rumah mulia-Ku”. Kemudian Allah
melakukan ini semua pada setiap tingkatan anak tangga hingga
sampai ke tempat duduk-Nya”].
Riwayat ini adalah bohong besar yang disandarkan kepada khalifah Umar bin
Abdil Aziz. Kemudian dari pada itu, bagaimana mungkin sifat-sifat Allah dapat
ditetapkan hanya oleh perkataan seorang Umar?
Sementara, parahnya; Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Apa yang diungkapkan
oleh Umar ini memiliki bukti di dalam al-Qur’an, yaitu firman Allah: “ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﷲ ﻓﻲ ﻅﻠﻞ ﻣﻦ
”ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ. [Abu Ya’la memahami ayat ini dalam makna indrawi, mengatakan bahwa Allah
akan datang (pindah dari suatu tempat) ke penduduk surga di dalam bayangan-bayangan
awan. Na’ûdzu billâh].
Abu Ya’la tidak paham, padahal yang dimaksud ayat: “”ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﷲ ﻓﻲ ﻅﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ
adalah dalam makna: “[ ;”ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﷲ ﺑﻈﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡArtinya, Allah akan mendatangkan
bayangan-bayangan awan kepada mereka, bukan artinya Allah akan datang dengan
bayangan awan tersebut].

Hadits Ke Tiga Puluh Sembilan
Diriwayatkan dari Aisyah, berkata: “Rasulullah ditanya tentang al-Maqâm alMahmûd, kemudian beliau berkata:

ﺵﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﺩﻮﻞﹼ ﺑﺎﻟﻘﹸﻌﺟ ﻭﺰﻲ ﻋﺑﻧﹺﻲ ﺭﺪﻋ)ﻗﻴﻞ( ﻭ
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[Ini adalah riwayat bohong, tidak boleh diambil dan diyakini,
sangat menyesatkan, berkata: “Allah telah berjanji kepadaku
bahwa aku akan duduk di atas arsy”].
Hadits ini tidak benar dari Rasulullah (hadits palsu/maudlû’). Sementara Ibnu
Hamid al-Mujassim berkata: “Wajib beriman dengan apa yang telah datang dalam hadits
ini bahwa Allah akan berdekatan dan bersentuhan dengan Nabi Muhammad ketika Dia
mendudukannya di atas arsy bersama-Nya. Dalam memaknai firman Allah: “ ﻭﺇﻥ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ
 ”ﻟﺰﻟﻔﻰsahabat Ibnu Umar berkata: “Dalam ayat ini disebutkan bahwa jarak Allah sangat
dekat dengan Nabi Muhammad; bahkan hingga Rasulullah menyentuh sebagian-Nya”.
Apa yang dinyatakan Ibnu Hamid al-Mujassim ini adalah bohong besar terhadap
sahabat Abdullah ibn Umar. Sesungguhnya siapa yang mengatakan bahwa Dzat Allah
terbagi-bagi maka ia telah kafir dengan kesepakatan ulama (Ijma’).
Hadits Ke Empat Puluh
Ad-Daraquthniy meriwayatkan dari hadits Abu Ishaq dari Abdullah bin Khalifah
dari Umar bin al-Khattab:

َ ﺍﷲﻉ ﺍﺩ:ﻠﹼﻢ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖﺳﻪ ﻭﻠﻴﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻮﻝﹺ ﺍﷲ ﺻ ﺇﻟﹶﻰ ﺭﺳﺎﺀَﺕﺮﺃﺓﹰ ﺟ)ﻗﻴﻞ( ﺃﻥﹼ ﺍﻣ
 ﺇﻥﹼ:ﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻭﺟﻞﹼ ﻓﻘﹶﺎﻝ ﺻ ﻋﺰﺏﻈﹸﻢ ﺍﻟﺮ ﻓﹶﻌ،ﺔﹶﻨﻠﹶﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺃﻥﹾ ﻳ
ﺪﻳﺪ ﺇﺫﹶﺍﺣﻞ ﺍﻟﹾﺠ ﺍﻟﺮﻂﻴﻄﹰﺎ ﻛﺄﻃ ﺃﻃﻴ ﻭﺇﻥﹼ ﻟﹶﻪ،ﺽ ﻭﺍﻷﺭﻮﺍﺕﻤ ﺍﻟﺴﻊﺳ ﻭﻪﻴﺳﻛﹸﺮ
ﻘﹶﻠﻪ ﺛﻦ ﻣﺐﻛﺭ
[Hadits ini tidak benar, tidak boleh dijadikan dalil, makna
literalnya menyesatkan. Disebutkan bahwa ada seorang perempuan
datang kepada Rasulullah, berkata: “Wahai Rasulullah mintakan
kepada Allah agar Dia memasukanku ke dalam surga”. Maka hal
ini menjadikan Allah kasihan [kepadanya], maka Rasulullah
bersabda: “Sesungguhnya kursi Allah lebih luas dari pada seluruh
lapis langit dan bumi, dan bahwa Allah memiliki suara saat Dia
duduk sebagaimana suara penunggang bintang tunggangan karena
beratnya”].
Sesungguhnya ini adalah hadits mukhtalaf [bagian dari hadits dla’if yang tidak dapat
dijadikan dalil; terlebih dalam masalah akidah. Redaksi dan sanad hadits-hadits terkait ini
diperselisihkan; satu sama lainnya saling berbeda].
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Dalam riwayat Abu Ishaq dari Ibnu Khalifah dari Ibnu Umar mempergunakan
redaksi sebagai berikut:

ﺣﻞﻂ ﺍﻟﺮﻂﹲ ﻛﺄﻃﻴ ﺃﻃﻴ ﻟﻪﻤﻊ ﺳﻲﺳﻠﹶﻰ ﺍﻟﻜﹸﺮﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌﻙ ﻭﺗﺎﺭ ﺗﺒﻠﹶﺲ)ﻗﻴﻞ( ﺇﺫﹶﺍ ﺟ
Redaksi lainnya dalam riwayat Ibnu Jarir bahwa Abdullah ibn Khalifah berkata:
Rasulullah bersabda:

ﻞ ﻣﻨﻪﻔﹾﻀﺎ ﻳﻪ ﻓﹶﻤﺪ ﻋﻠﻴﻘﹾﻌ ﻟﹶﻴﻪ ﻭﺇﻧﺽ ﻭﺍﻷﺭﺍﺕﻮﻤ ﺍﻟﺴﻊﺳ ﻭﻪﻴﺳ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﻛﹸﺮ
ﺣﻞ ﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﺮﻂﻄﹰﺎ ﻛﺄﻃﻴ ﻟﹶﺄﻃﻴ ﻭﺇﻥﹼ ﻟﹶﻪ،ﻬﺎﻤﻌ ﻓﺠﻌﻪﺒ ﰒﹼ ﻗﹶﺎﻝ ﺑﺄﺻ،ﺎﺑﻊﺑﻊ ﺃﺻﺍﺭ ﺃﺭﻘﺪﻣ
ﻘﹶﻠﻪ ﺛﻦ ﻣﻛﺐﺭ
Riwayat ke dua ini menyalahi riwayat yang pertama, semua itu menunjukan
kerancuan para perawinya dan buruknya hafalan mereka. Dan seandainya hadits ini
hendak diartikan [padahal hadits ini tidak benar dan tidak dapat dijadikan dalil] maka
yang dimaksud adalah bahwa keagungan Allah dan kekuasaan-Nya memenuhi al-Kursi,
jadi redaksi ini adalah untuk mengungkapkan keagungan Allah dan keluhuran derajatNya [bukan untuk menetapkan tempat bagi-Nya].
Kemudian perkataan para perawi, ada yang dengan redaksi ””ﺇﺫﺍ ﻗﻌﺪ, ada pula yang
dengan redaksi ” ;”ﺇﺫﺍ ﺟﻠﺲini semua adalah dari reduksi (perombakan) yang berasal dari
ungkapan yang mereka buat-buat dan diprasangkakan, sama persis dengan orang yang
dalam memahami firman Allah ” ;”ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺵia membuat-buat dan berprasangka
bahwa makna ” ”ﺍﺳﺘﻮﻯdi sini adalah ”[ ”ﻗﻌﺪduduk]. Dasar yang kita jelaskan ini adalah
karena Allah tidak boleh disifati dengan sifat duduk, terlebih dengan mengatakan Dia
lebih besar dari tempat duduk-Nya sendiri, ini semua mustahil karena itu semua adalah
sifat-sifat benda [padahal dan Allah bukan benda].
Hadits Ke Empat Puluh Satu
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih masingmasing dari hadits Abu Sa’id bahwa Rasulullah bersabda:

ﻱﺎﺩﻨ ﻓﹶﻴ،ﻳﻚﺪﻌ ﻭﺳﻴﻚ ﻟﹶﺒ: ﻓﻴﻘﹸﻮﻝ،ﻡﺎ ﺀﺍﺩ ﻳ:ﺔﺎﻣ ﺍﻟﻘﻴﻡﻮ ﻭﺟﻞﹼ ﻳﻘﹸﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ)ﻗﻴﻞ( ﻳ
ﺎﺭﺜﹰﺎ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨ ﺑﻌﻳﺘﻚ ﺫﺭﺮﺝﺨ ﺃﻥﹾ ﺗﺮﻙﺎﻟﹶﻰ ﻳﺄﻣ ﺇﻥﹼ ﺍﷲ ﺗﻌ:ﺕﻮﺑﺼ
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Riwayat tentang hadits ini dengan mempergunakan redaksi ” ”ﺻﻮﺕdisebutkan
oleh Hafsh bin Ghiyats secara menyendiri [tafarrada bih]. Riwayat Hafsh ini
berseberangan dengan riwayat Waqi’, Jarir, dan perawi lainnya yang tidak
mempergunakan kata ””ﺻﻮﺕ. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang Hafsh bin
Ghiyats, berkata: ”Dia adalah orang yang rancu dalam haditsnya [yakhlith].
Sementara ada hadits lain yang sahih dengan redaksi berikut:

ﻔﹶﺎ )ﻭﰲﻠﺴﻠﹶﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﻛﹶﺠﺮﻞﹸ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﻫﻲ ﺳﺣﻜﹶﻠﹼﻢ ﺍﷲُ ﺑﺎﻟﻮ)ﻗﻴﻞ( ﺇﺫﹶﺍ ﺗ
ﻤﺎﺀ ﺻﻠﹾﺼﻠﺔ ﻛﺠﺮﻤﻊ ﺃﻫﻞﹸ ﺍﻟﺴﻲ ﺳﺣﻜﹶﻠﹼﻢ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻮ ﺇﺫﹶﺍ ﺗ:(ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﻔﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﻠﹾﺴﻠﺔﺍﻟﺴ
Dalam hadits sahih ini tidak ada penyebutan redaksi ””ﺳﻤﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎء.
Hadits Ke Empat Puluh Dua
Hadits dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda:

ﻪﺭ ﻛﹶﻠﹼﻤ ﺍﻟﻄﹼﻮﻡﻮﻰ ﻳﻮﺳ ﺍﷲُ ﻣﻪ ﳌﺎﹼ ﻛﻠﹼﻢﻠﹼﻢ ﺃﻧ ﻭﺳﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﻴﻪﻦ ﺍﻟﻨ)ﻗﻴﻞ( ﻋ
ﺓ ﺑﻘﹸﻮﻚﺘﻲ ﻛﹶﻠﹼﻤﻰ ﺇﻧﻮﺳﺎ ﻣ ﻳ: ﻓﻘﹶﺎﻝ ﻟﻪ،ﺍﻩﺎﺩ ﻧﻡﻮ ﻳ ﺑﻪﻪﻱ ﻛﹶﻠﹼﻤﺮ ﺍﻟﻜﹶﻼﻡ ﺍﻟﹼﺬﻴﺑﹺﻐ
ﺟﻊﺎ ﺭ ﻓﹶﻠﻤ، ﺫﻟﻚﻯ ﻣﻦﺎ ﺃﻗﹾﻮ ﻭﺃﻧ،ﺎ ﻛﹸﻠﹼﻬﺔﺓ ﺍﻷﻟﹾﺴِﻨﻲ ﻗﹸﻮﻟ ﻭ،ﺎﻥ ﻟﺴﺓ ﺀَﺍﻻﻑﺸﺮﻋ
،ﺎﻪ ﻟﻨ ﻗﹶﺮﹺّﺑ: ﻗﺎﻟﹸﻮﺍ،ﻊﻴﻄﺘ ﻻ ﺃﺳ: ﻗﺎﻝﹶ،ﲪﻦ ﺍﻟﺮﺎ ﻛﹶﻼﻡ ﻟﻨﻒ ﺻ:ﺍﺋﻴﻞ ﻗﺎﻟﹸﻮﺍﺮﻨﹺﻲ ﺇﺳﺇﻟﹶﻰ ﺑ
؟ﻮﻩﻤﺘﻌﻤﻠﹶﻰ ﻛﻼﻡﹴ ﺳﻘﹾﺒﻞ ﺑﺄﺣﻖ ﺍﻟﹼﱵ ﺗﺍﻋﻮ ﺍﻟﺼﺕﻮﻭﺍ ﺻﺮ ﺃﻟﹶﻢ ﺗ:ﻗﺎﻝ
Hadits ini tidak sahih, diriwayatkan oleh Ali bin Ashim dari al Fadl bin Isa. Imam an
Nasa’i berkata: ”Ali bin Ashim adalah orang yang ditinggalkan haditsnya” [matruk al
hadits]. Sementara Yazid bin Harun berkata: ”Dari dahulu kita telah mengenalnya [Ali
bin Ashim] sebagai orang yang suka berbohong”.
Hadits ke Empat Puluh Tiga
Al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim meriwayatkan dari Hassan ibn Athiyyah bahwa
ia (Hassan) berakta:

ﻤﻦﺣﻡﹺ ﺍﻟﺮﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪ ﻋﺪﺠﺴ ﻳﺎﺟﹺﺪ)ﻗﻴﻞ( ﺍﻟﺴ
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Ini adalah perkataan seorang tabi’in [artinya tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan
sifat Allah], dan redaksi ini adalah untuk mengungkapkan tentang dekatnya karunia
Allah.
Sementara Abu Ya’la al-Mujassim mengatakan riwayat ini sebagai dasar bahwa
Allah memiliki ”[ ”ﻗﺪﻡtelapak kaki] dan seorang yang sujud benar-benar sedang sujud di
atas telapak kaki-Nya, walaupun itu tidak dengan cara bersentuhan. [Na’ûdzu billâh]
Hadits Ke Empat Puluh Empat
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Musa bahwa
Rasulullah bersabda:

ﻭﺍ ﺇﻟﹶﻰﻨﻈﹸﺮﻦ ﺃﻥﹾ ﻳﻴﺑﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﹶﻮﲔ ﺑﻟﹶﻴﺲﺎ ﻭﻬﻤﻴﺎ ﻓﻣﺎ ﻭﻤﺘﻬ ﺀَﺍﻧﹺﻴﺔﻀ ﻓﻦ ﻣﺎﻥﺘﻨ)ﻗﻴﻞ( ﺟ
ﻥﺪ ﻋﺔﻨﻲ ﺟ ﻓﻬﹺﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭﺎﺀِ ﻋﺮﻳﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒ ﺇﻻﹼ ﺭﺩﻬﻢﺑﺭ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Ada dua surga dari perak; setiap bejana dan segala apa yang ada
di dalam keduanya. Antara penduduk surga tersebut dengan Tuhan
mereka tidak ada penghalang kecuali selendang keagungan yang
ada pada wajah Allah di dalam surga ’Adn]. [Makna literal ini
mengatakan seakan Allah memiliki anggota wajah (muka) yang
tertutupi oleh selendang, dan seakan Allah berada di dalam surga].
Sesungguhnya yang dimaksud oleh hadits ini ialah bahwa yang orang-orang yang
melihat Allah [yaitu orang-orang mukmin] itulah yang berada di dalam surga, adapun
Allah yang dilihat oleh mereka bukan berarti di dalam surga ’Adn, karena sesungguhnya
Allah tidak diliputi oleh segala tempat. [Dia tidak dikatakan di dalam atau di luar surga;
karena Allah bukan benda].
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Zahir hadits ini
memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah berada di dalam surga ’Adn”. Apa
yang diungkapkan oleh Abu Ya’la ini jelas hendak menetapkan akidah tajsim [keyakinan
sesat mengatakan bahwa Allah sebagai benda].
Adapun yang dimaksud dengan ” ”ﺭﺩﺍء ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺎءdalam hadits ini adalah untuk
mengungkapkan bahwa Allah maha memiliki segala keperkasaan dan keagungan. Seakan
hadits ini hendak mengungkapkan bahwa kenapa penduduk surga tersebut tidak dapat
melihat Allah? adalah hanya karena keagungan dan keperkasaan-Nya, lalu ketika Allah
berkehandak bagi mereka untuk dibukakan hijab (penghalang) maka saat itulah mereka
melihat Allah. [Dengan demikian hadits ini sama sekali bukan hendak mengungkapkan
bahwa Allah mengenakan kain atau selendang].
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Sementara tentang kata ” ”ﺍﻟﻮﺟﻪyang disebutkan dalam hadits ini; pemahamannya
telah kita jelaskan dalam bahasan terdahulu. Kita telah tegaskan bahwa penyebutan kata
” ”ﺍﻟﻮﺟﻪyang dimaksud adalah Allah sendiri [Dzat Allah]; bukan dalam makna bahwa
Allah memiliki anggota badan yang disebut ”wajah”.
Hadits Ke Empat Puluh Lima
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kita Saheh masing-masing
meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

ﻲﺘﻤﺣ ﺇﻥﹼ ﺭ:ﺵﹺﺮ ﺍﻟﹾﻌﻕ ﻓﹶﻮﻩﺪﻨ ﻋﻮ ﻓﹶﻬﺎﺑﹺﻪﺘﻲ ﻛ ﻓﺐ ﻛﹶﺘﻠﹾﻖﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺨﻌﻰ ﺍﷲُ ﺗﳌﹶﺎﹼ ﻗﹶﻀ
ﺒﹺﻲ ﻏﹶﻀﺖﻏﹶﻠﹶﺒ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Setelah Allah menciptakan seluruh makhluk Dia menuliskan
dalam kitab-Nya yang berada di sisi-Nya di samping ’arsy;
”Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku”]. [makna
litaral ini mengatakan seakan Allah berada di atas arsy
bersampingan dengan kitab tersebut].
Al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: ”Zahir kata ” ”ﻋﻨﺪmemberikan
pemahaman bahwa kitab tersebut berdekatkan dengan Allah [dari segi jarak]”.
Ketahuilah bahwa pengertian ”[ ”ﺍﻟﻘﺮﺏsecara literal bermakna dekat] pada hak
Allah bukan dalam pengertian jarak, sesungguhnya kata ”dekat” dalam pengertian jarak
hanya berlaku pada setiap benda [padahal Allah bukan benda].
Dalam al-Qur’an Allah berfirman tentang batu-batu yang ditimpakan kepada
kaum Nabi Luth:

(83 : )ﻫﻮﺩﻚﺑ ﺭﺪﻨﺔﹰ ﻋﻣﻮﺴﻣ
[Lalu apakah ayat ini juga akan diambil dalam makan literalnya dengan mengatakan
bahwa bebatuan tersebut diberi tanda-tanda di samping Allah? Jelas bila demikian
pemahaman ini sangat menyesatkan].
Hadits ke Empat Puluh Enam
Diriwayatkan dari sebagian kaum Tabi’in berkata:

ﻩﺪ ﺑﹺﻴﺱﻭﺩﺮ ﺍﻟﻔﻏﹶﺮﺱ ﻭﻩﺪﺍﺓﹶ ﺑﻴﻮﺭ ﺍﻟﺘﺐﻛﹶﺘﻩ ﻭﺪ ﺑﻴﻡ ﺍﷲُ ﺀﺍﺩﻠﹶﻖ)ﻗﻴﻞ( ﺧ
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[Ini adalah riwayat yang tidak memiliki dasar, makna literalnya
tidak boleh kita ambil, mengatakan: ”Allah telah menciptakan
Nabi Adam dengan tangan-Nya, menulis Taurat dengan tanganNya, dan menanami surga Firdaus dengan tangan-Nya”].
Hadits tidak benar (palsu). Kemudian itu kita telah menjelaskan pengertian “ ”ﻳﺪpada hak
Allah dalam pembahasan “”ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺪﻱ.
Hadits ke Empat Puluh Tujuh
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dari Rasulullah, dalam menjelaskan firman
Allah “ ”ﻭﺳﻊ ﻛﺮﺳﻴﻪ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽbersabda:

ﻩﺭﺭ ﻗﺪﻘﹶﺪ ﻻﹶ ﻳﺵﺮ ﻭﺍﻟﻌﻪﻊ ﻗﹶﺪﻣﺿﻮ ﻣﻪﻴﺳ)ﻗﻴﻞ( ﻛﹸﺮ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
”Kursi-Nya adalah tempat telapak kaki-Nya, sementara besarnya
arsy tidak dapat diukur”].
Riwayat ini ditetapkan oleh Ahl al-Itsbat, mereka mengatakan bahwa ini hadits
mawqûf dari sahabat Ibnu Abbas, di antara mereka ada satu orang bernama Syuja bin
Mukhallad mengatakan bahwa riwayat ini marfû’ berasal dari Rasulullah. Pernyataan
Syuja bin Mukhallad yang mengatakan bahwa hadits ini marfû’ menyalahi riwayat para
perawi terkemuka lainnya yang telah menetapkan bahwa hadits ini hanya mawqûf saja,
dengan demikian pernyataan Ibnu Mukhallad ini adalah salah. [Sementara telah jelas
bahwa hadits-hadits mawqûf tidak dapat dijadikan dalil dalam masalah akidah].
Adapun pemahaman hadits tersebut [jika tetap hendak diterima] adalah bahwa
besarnya al-Kursiy dibanding dengan arsy adalah bentuk yang sangat kecil sekali
[sementara arsy sangat besar]. Perumpamaan besarnya kursi hanyalah seukuran dua
telapak kaki seorang yang duduk di atas ranjang [artinya, ukuran tempat pijakan dua kaki
itu sangat kecil jika dibanding ranjang yang didudukinya]. Ad-Dlahhak berkata: “Kursi
adalah tempat yang dijadikan pijakan dua kaki oleh para raja yang berada di bawah
tempat duduk (singgasana) mereka”.
Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Qadam yang dimaksud
dalam hadits tersebut adalah Qadam dari Dzat Allah, dan Qadam inilah yang diletakan
oleh Allah di dalam neraka”. [Abu Ya’la memahami makna Qadam di sini sebagai bagian
kaki; lalu ia katakan bahwa kaki tersebut bagian dari Dzat Allah. Na’ûdzu billâh].
Hadits ke Empat Puluh Delapan
Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.

117
Terjemah Daf’u Syubah At-Tasybih – Ibn Al-Jauzi

،ﺽﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﻤﻦ ﺍﻟﺴﺎ ﺑﻴﻔﹶﻠﻪ ﻛﻤ ﻭﺃﺳﻼﻩ ﺃﻋﻦ ﺑﻴ،ﺮﺤﺔ ﺑﺎﺑﻌﺎﺀِ ﺍﻟﺴﻤ ﺍﻟﺴﻕ)ﻗﻴﻞ( ﻓﹶﻮ
 ﺫﻟﻚﻭﺍﷲُ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻓﹶﻮﻕ
[Ini hadits bohong, makna literalnya mengatakan: ”Di atas langit
ke tujuh terdapat lautan, jarak antara permukaan dan dasar laut
tersebut seperti jarak antara langit dan bumi, dan Allah di atas itu
semua”. Makna literal riwayat bohong ini seakan menetapkan
bahwa Allah berada di arah atas].
Hadits ini tidak benar. Diriwayatkan secara menyendiri oleh Yahya bin al-‘Ala.
Imam Ahmad ibn Hanbal berkata: “Dia (Yahya bin al-‘Ala) benar-benar pendusta (kadzdzab), telah banyak memalsukan hadits”.
Adapun makna “ ”ﻓﻮﻕtelah kita kupas dalam bahasan firman Allah: “ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻓﻮﻕ
”ﻋﺒﺎﺩﻩ. Sementara al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim berkata: “Yang dimaksud dengan kata
“ ”ﻓﻮﻕpada hak Allah adalah bahwa Dia bertempat di atas arsy”. Perkataan Abu Ya’la ini
jelas berpangkal pada akidah tajsim [keyakinan sesat mengatakan bahwa Allah sebagai
benda].
Hadits Ke Empat Puluh Sembilan
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih masingmasing dari hadits sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

ﺎﻠﻬﻘﹶﺒﺘ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﷲَ ﻳﺐﻘﺒﻞﹸ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺍﻟﻄﹼﻴﻻ ﻳﺐﹴ ﻭﺐ ﻃﹶﻴ ﻛﹶﺴﻦ ﻣﺮﺓﻤﻝﹺ ﺗﺪ ﺑﻌﻕﺪﺼ ﺗﻦﻣ
ﻲ ﻭﻓ،ﺒﻞ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣﺜﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﱴﻩ ﺣﻛﹸﻢ ﻓﹸﻠﹸﻮﺮﺑﹺﻲ ﺃﺣﺪﺎ ﻳ ﻛﹶﻤﺒﻪﺎﺣﺎ ﻟﺼﺮﺑﹺﻴﻬ ﻳ ﺛﹸﻢﻨﻪﻤﻴﺑﻴ
ﺒﻞ ﺍﻟﹾﺠﻈﹶﻢ ﻣﻦﻰ ﺗﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﻋﻤﻦ ﺣﺘﺣ ﺍﻟﺮﻲ ﻛﻒﻮ ﻓﺮﺑ ﻓﺘ:ﺴﻠﻢﻪ ﻣﺮﺟﻟﻔﻆ ﺃﺧ
[Hadits ini tidak boleh dipahami secara literal. Makna literalnya
mengatakan: “Barangsiapa bersedekah sebesar biji kurma dari
hasil usaha yang baik, -dan sungguh Allah tidak akan menerima
kecuali sesuatu yang baik-, maka Allah akan menerima sedekah
tersebut
dengan
tangan
kanannya,
kemudian
Dia
menumbuhkannya bagi pemiliknya sebagaimana seorang dari
kalian mendidik kudanya hingga kebaikannya tersebut seperti
gunung. Dalam redaksi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yaitu:
“Maka berkembang kebaikan orang tersebut di telapak tangan
Allah hingga menjadi lebih besar dari gunung”. Makna literal teks
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ini menyebutkan seakan Allah memiliki anggota tangan; yaitu
telapak tangan kanan].
Dalam menjelaskan hadits ini para ulama berkata: “Perkataan Rasulullah ini
adalah ungkapan pendekatan untuk memahamkan orang-orang tentang pentingnya
memelihara perbuatan dan usaha dalam meningkatkan [menggandakan] atau
menumbuhkannya (at-Tarbiyah Wa an-Numuww). Lalu, oleh karena pendekatan
bahasanya dengan mempergunakan kata “ ”ﻳﺪmaka kata-kata yang terkait dengan itulah
yang dipakai; yaitu kata “al-Qabdl Wa al-Kaff”. Pendekatan bahasa seperti ini untuk
memahamkan mereka [bukan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki anggota-anggota
badan dan atau bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat anggota badan]. Demikian pula
dengan penggunaan kata “[ ”ﻳﻤﻴﻦbukan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki anggota
tangan kanan]; tetapi untuk mengungkapkan bahwa perkara tersebut adalah sesuatu yang
sangat baik dan diterima oleh Allah. Adapun makna “ ”ﻳﺮﺑﻴﻬﺎdalam hadits di atas adalah
dalam pengertian “”ﻳﻀﺎﻋﻔﻬﺎ, artinya melipatgandakannya.
Hadits Ke Lima Puluh
Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih masingmasing dari hadits sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah bahwa suatu ketika Rasulullah
menyebutkan di antara sifat-sifat Dajjal, berkata:

ﺭﻮ ﺑﺄﻋ ﻟﻴﺲﻜﹸﻢﺭ ﻭﺇﻥﹼ ﺭﺑﻮﻪ ﺃﻋﺃﻻﹶ ﺇﻧ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan:
“Sesungguhnya dia itu [Dajjal] picak [bermata satu] dan
sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak picak”. Makna literal ini
seakan menetapkan bahwa Allah memiliki dua bola mata; yang
keduanya tidak picak].
Dalam menjelaskan hadits ini para ulama berkata: “Sesungguhnya tujuan hadits
ini adalah hendak menetapkan bahwa Allah maha suci dari segala kekurangan. Tujuan
hadits ini sama sekali bukan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki dua buah anggota
mata, karena menetapkan anggota badan bagi-Nya sedikitpun bukan merupakan pujian,
[sebaliknya, sebagai cacian]. Dengan demikian, hadits ini sesungguhnya hendak
mengungkapkan: “Sesungguhnya Tuhan kalian itu maha suci dari segala anggota badan
yang akan didatangai segala aib dan kekurangan”.
Ungkapan hadits ini sama dengan ungkapan menafikan anak dari Allah; karena
Dia itu mustahil sebagai tubuh yang dapat terpisah-pisah. Bahkan, seandainya
diungkapkan dengan anggota mata yang sempurna [seperti penyebutan kata “anak” yang
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dinafikan dari Allah]; tetap saja hal itu tidak pantas bagi sifat ketuhanan yang Qadim,
oleh karena kesempurnaan pada bentuk itu sangat banyak, [dan itu semua hanya berlaku
pada benda-benda; sementara sifat sempurna Allah bukan dalam makna sifat-sifat benda].
Hadits Ke Lima Puluh Satu
Dalam hadits yang diriwayatkan menyendiri (munfarid) oleh Imam al-Bukhari
bahwa Rasululah bersabda:

 ﺇﻟﹶﻲﺏﺘﻘﺮﺒﺪﻱ ﻳﺍﻝ ﻋﺰﺎ ﻳﻣ ﻭ:ﻌﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎﻝﺳﻠﹼﻢ ﺇﻥﹼ ﺍﷲ ﺗﻠﻴﻪ ﻭﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻋ
ﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻳ ﻭﺑﺼﺮﺴﻤﻊ ﺑﻪﻪ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻳﻤﻌ ﺳﻪ ﻛﻨﺖﺘﺒﺒ ﻓﺈﺫﹶﺍ ﺃﺣ،ﻪﺒﻰ ﺃﹸﺣﺘﺍﻓﻞ ﺣﻮﺑﺎﻟﻨ
ﻠﹸﻪﺎ ﻓﺎﻋ ﻋﻦ ﺷﻰﺀ ﺃﻧﺩﺕﺮﺩﺎ ﺗﺸﻲ ﺑﹺﻬﺎ ﻭﻣﻤﺶ ﺑﹺﻬﺎ ﻭﺭﺟﻠﹶﻪ ﺍﻟﹼﱵ ﻳﻄﺒﺪﻩ ﺍﻟﹼﱵ ﻳ ﻭﻳﺑﻪ
ﻪﺎﺀﺗ ﻭﺃﻛﺮﻩ ﻣﺴﻩ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕﻜﺮﺆﻣﻦ ﻳ ﻧﻔﹾﺲ ﺍﻟﹾﻤﺩﻱ ﻋﻦﺩﺮﺗ
[Teks hadits ini tidak boleh dipahami secara literal. Makna
literalnya mengatakan: “Dari Rasulullah bahwa Allah berfirman:
“Dan senantiasa seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku
dengan perkara-perkara sunnah sehingga Aku mencintainya, maka
bila Aku telah mencintainya adalah Aku sebagai pendengarannya
yang ia mendengar dengannya, Aku sebagai penglihatannya yang
ia melihat dengannya, Aku sebagai tangannya yang ia menyentuh
dengannya, Aku sebagai kakinya yang ia berjalan dengannya, dan
tidaklah Aku ragu-ragu terhadap perbuatan yang Aku sendiri
melakukannya seperti keraguan-Ku tentang seorang mukmin yang
membenci mati sementara Aku membenci marabahaya yang akan
menimpanya”. Makna literal hadits Qudsi ini seakan menetapkan
bahwa Allah menyatu dengan tubuh seorang hamba-Nya yang
saleh].
Makna sabda Rasulullah “ ”ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ ﻭﺑﺼﺮﻩmemiliki empat kandungan makna berikut:
Pertama: Untuk mengungkapkan bahwa orang tersebut sangat mencintai
perbuatan taat kepada Allah sebagaimana dia mencintai anggota-anggota badannya
tersebut.
Dua: Untuk mengungkapkan bahwa seluruh jiwa dan raga orang tersebut sangat
sibuk dalam ibadah kepada Allah sehingga orang itu tidak memiliki kesempatan untuk
mendengar sesuatu yang tidak diridlai oleh Allah dan atau memandang sesuatu yang
tidak diridlai oleh-Nya.
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Tiga: Untuk mengungkapkan bahwa Allah mengabulkan segala apa yang menjadi
keinginan orang tersebut yang semua itu dapat ia raihnya lewat pendengarannya,
penglihatannya dan tangannya.
Adapun penggunaan kata “[ ”ﺗﺮﺩﺩyang secara literal bermakna ragu-ragu] untuk
pendekatan pemahaman bagi kita [bukan untuk menetapkan sifat ragu-ragu bagi Allah];
bahwa Allah maha melaksanakan apa yang Dia kehendakinya.
Hadits Ke Lima Puluh Dua
Sahabat Jabir bin Muth’im meriwayatkan, berkata:

ﺕﻬﺪﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲ ﺟ ﻳﺎ ﺭ: ﻓﻘﺎﻝ،ﺮﺍﰊﺳﻠﹼﻢ ﺃﻋﻠﻴﻪ ﻭﻰ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋ)ﻗﻴﻞ( ﺃﺗ
،ﻖﹺ ﺍﷲَ ﻟﻨﺎﺴﺘ ﻓﺎﺳ، ﺍﻷﻧﻌﺎﻡﻠﻜﺖ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﹸ ﻭﻫﻜﺖﺘﻬﺎﻝﹸ ﻭﺗ ﺍﻟﻌﻴﺎﻉ ﻭﺟﺍﻷﻧﻔﺲ
ﺭﻱ ﻣﺎﻚ ﺗﺪﺤ ﻭﻳ: ﻓﻘﺎﻝﹶ ﺭﺳﻮﻝﹸ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ،ﻠﻴﻚ ﺑﺎﷲ ﻋﻓﺄﺗﺸﻔﹼﻊ
ﻑ ﺫﻟﻚﻰ ﻋﺮﺢ ﺣﺘﺒﺴﺍﻝ ﻳﺎ ﺯﺳﻠﹼﻢ ﻓﻤﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻮﻝﹸ ﺍﷲ ﺻﺢ ﺭﺳﺒ ﻓﺴ،ﻘﻮﻝﺗ
ﻔﻊ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺸﺴﺘﻪ ﻻ ﻳ ﺇﻧ:ﺳﻠﹼﻢﻠﻴﻪ ﻭ ﰒﹼ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋ،ﻪﺤﺎﺑ ﺃﺻﻬﻪﻲ ﻭﺟﻓ
ﻪ ﻋﻠﻰﺎ ﺍﷲ؟ ﺇﻥﹼ ﻋﺮﺷﺭﻱ ﻣ ﺃﺗﺪﺤﻚ ﻭﻳ،ﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻈﻢ ﺷﺄﻥﹸ ﺍﷲِ ﺃﻋ،ﻠﻘﻪ ﺧﻦﻣ
ﺐﺍﻛﺣﻞ ﺑﺎﻟﺮﻂﹶ ﺍﻟﺮﺌﻂﹼ ﺑﻪ ﺃﻃﻴﻪ ﻟﹶﻴ ﻭﺇﻧ،ﺔﺎﺑﻌﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﹸﺒﻗﺎﻝ ﺑﺄﺻ ﻭ،ﻤﻮﺍﺗﻪ ﻫﻜﺬﺍﺳ
Hadits Ke Lima Puluh Tiga
Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan:

ﻊﺿﺍ" ﻓﻮﺮﻴﺼﺎ ﺑﻌﻴﻤﺃ "ﺇﻧﻪ ﻛﹶﺎﻥ ﺳﻪ ﻗﺮﻠﹼﻢ ﺃﻧﻠﻴﻪ ﻭﺳﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨ)ﻗﻴﻞ( ﻋ
ﻪ ﻭﺃﺫﹸﻧﻪﻴﻨﻴﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﺎﻣﻬﻋﺎﺀ ﻭﺇﺑ ﺍﻟﺪﻊﺃﺻﺒ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil, mengatakan: Dari
Rasulullah bahwa ia membacakan: ””ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻴﺮﺍ
[sesungguhnya Dia Allah maha mendengar dan maha melihat];
lalu Abu Hurairah meletakan jari telunjuk dan jari jempolnya pada
mata dan telinganya].
Dalam menjelaskan hadits ini para ulama berkata: “Tujuan hadits ini untuk
mengungkapkan kebenaran adanya sifat sama’ dan sifat bashar bagi Allah (Tahqiq asSama’ wa al-Bashar). Isyarat Abu Hurairah kepada telinga dan mata adalah untuk
menetapkan kebenaran adanya sifat sama’ dan sifat bashar bagi Allah; bukan untuk
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menetapkan bahwa Allah memiliki anggota badan telinga dan mata seperti yang ada pada
dirinya”.
Hadits Ke Lima Puluh Empat
Sahabat Abu ad-Darda’ meriwayatkan:

ﻲ ﺛﹶﻼﺙﺰﻝﹸ ﻓﻨﻞﹼ ﻳﺟ ﻭ ﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﻋﺰ:ﻪ ﻗﺎﻝﹶﻠﹼﻢ ﺃﻧﺳﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻦ ﺍﻟﻨ)ﻗﻴﻞ( ﻋ
،ﺜﹾﺒﺖﻳﺸﺎﺀ ﻭﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﹶﻰ ﻓﻴﻲ ﺍﻟﺴﺢ ﺍﻟﺬﻛﹾﺮ ﻓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﹼﻴﻞ ﻓﹶﻴﻔﺘﻦﻘﻴ ﺑﺎﺕﺎﻋﺳ
ﻲﻩ ﻭﻫﺎ ﻏﲑﻬﻩ ﺍﻟﹼﱵ ﻟﹶﻢ ﻳﺴﻜﻨﺍﺭﻲ ﺩ ﻭﻫﻥﺪﺔ ﻋﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﹶﻰ ﺟﻨﻲ ﺍﻟﺴﺰﻝ ﻓﰒﹼ ﻳﻨ
ﻪﻭﺣﻧﻴﺎ ﺑﺮﺎﺀ ﺍﻟﺪﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﻟﹶﻰ ﲰﺰﻝ ﻓ ﰒﹼ ﻳﻨ،ﻠﹶﻚﻦ ﺩﺧﻤﻰ ﻟ ﻃﹸﻮﺑ: ﰒﹼ ﻳﻘﻮﻝ،ﻜﻨﻪﺴﻣ
ﻲﺗﺰ ﺑﹺﻌ:ﻝﹸ ﻓﹶﻴﻘﹸﻮ،ﻜﹶﺘﻪﻼﺋﻭﻣ
[Hadits ini tidak benar, tidak boleh dijadikan dalil, makna
literalnya mengatakan: ”Dari Rasulullah bersabda: Sesungguhnya
Allah turun pada sepertiga yang tersisa dari malam, Dia membuka
dzikir pada saat [sepertiga] pertama maka Dia menghapus dan
menetapkan segala sesuatu yang Dia kehendaki, kemudian turun
pada saat [sepertiga] ke dua ke surga Adn; yang itu adalah tempatNya; yang tidak ditempati oleh selain-Nya, itulah tempat tinggalNya, kemudian Dia berkata: ”Beruntungkah orang yang
memasukimu”. Kemudian pada saat [sepertiga] ke tiga Dia turun
ke langit dunia dengan ruh-Nya [Jibril] dan para malaikat-Nya,
lalu berkata: ”Demi keagungan-Ku”].
Hadits ini diriwayatkan oleh Ziyadah bin Muhammad al-Anshari. Imam alBukhari berkata: “Dia (Ziyadah bin Muhammad) adalah seorang yang munkar haditshaditsnya”. Abu Hatim ibn Hibban berkata: “Dia (Ziyadah bin Muhammad) banyak
meriwayatkan hadits-hadits munkar dari pada hadits-hadits masyhur, maka sudah
selayaknya dia ditinggalkan”.
Seandainya hadits ini dianggap benar maka makna yang dimaksud adalah untuk
tujuan Idlâfah [yaitu bahwa penyandaran sesuatu kepada Allah untuk menunjukan bahwa
sesuatu tersebut adalah milik-Nya atau dimuliakan oleh-Nya]. Seperti kata “Baitullah”
[bagi ka’bah, bukan artinya Allah berada di dalam ka’bah, tapi untuk mengungkapkan
bahwa ka’bah adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah; ini disebut dengan Idlâfah at
tasyrif], makna inilah yang dimaksud dengan kata “daruh” dan kata “maskanuhu”. Kita
menjelaskan ini supaya diketahui bahwa sesuangguhnya Allah mustahil bertempat
[karena Allah bukan benda yang memiliki bentuk dan ukuran].
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Hadits Ke Lima Puluh Lima
Sahabat Abu Umamah meriwayatkan:

ﻦﺜﻴﺎﺕ ﻣﺛﻼﹶﺙ ﺣﻥﹶ ﺃﻟﻔﹰﺎ ﻭﻮﻌﺒﻲ ﺳﺘ ﺃﻣﻦﺔﹶ ﻣﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﺠﺧﺪﻲ ﺃﻥﹾ ﻳﺑﻧﹺﻲ ﺭﺪﻋ)ﻗﻴﻞ( ﻭ
ﻞﹼﺟ ﻭﺰﻪ ﻋﺣﺜﻴﺎﺗ
[Makna literal riwayat ini tidak boleh kita ambil karena
menyesatkan, mengatakan: ”Telah bejanji Tuhanku kepadaku
bahwa akan masuk ke surga dari umatku sebanyak tujuh puluh
ribu dan sejumlah tiga genggaman dari genggaman Allah”].
Secara bahasa kata “ ”ﺍﻟﺤﺜﻴﺔartinya “ ;”ﻣﻸ ﺍﻟﻜﻒyaitu seukuran genggaman tangan.
Dan yang dimaksud hadits ini adalah untuk mendekatkan pemahaman bagi kita; bukan
dalam makna literalnya. [Artinya, untuk memahamkan jumlah yang sangat banyak].
Hadits Ke Lima Puluh Enam
Dari sahabat Abu Umamah bahwa Rasulullah bersabda:

ﺎﺭﺍﻟﻨﺔ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻦﺓ ﺑﻴﻄﹶﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﻘﹶﻨﺔ ﻋﺎﻣﻡ ﺍﻟﻘﻴﻮ ﻳﺲﻠﺠ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﺍﷲَ ﻳ
[Hadits ini tidak benar, makna literalnya menyesatkan,
mengatakan: ”Sesungguhnya Allah di hari kiamat duduk di atas
jembatan antara surga dan neraka”].
Hadits ini diriwayatkan oleh Utsman bin Atikah. Imam Yahya bin Ma’in berkata:
”Dia (Yahya bin Atikah) sedikitpun bukan seorang yang mengerti hadits [laysa bi sya’i]”.
Hadits Ke Lima Puluh Tujuh
Al-Qâdlî Abu Ya’la al-Mujassim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab
berkata:

 ﻗﹶﻂﹼﻮﻩﻌﻤﺴ ﻳﻦ ﻟﹶﻢﲪﻲ ﺍﻟﺮ ﻓﻦﻮﺍ ﺍﻟﻘﹸﺮﺀَﺍﻥﹶ ﻣﻌﻤ ﺇﺫﹶﺍ ﺳﺎﺱ)ﻗﻴﻞ( ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻨ
[Makna literal riwayat ini menyesatkan, mengatakan: ”Seandainya
semua manusia itu mendengar al-Qur’an langsung dari mulut
Allah maka mereka tidak akan mendengar suatu apapun].
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Abu Ya’la al-Mujassim berkata: ”Bukan sesuatu yang terlarang untuk
mengatakan bahwa Allah memiliki mulut”.
Aku (Ibnul Jawzi) katakan: ”Sungguh mengherankan, benar-benar aneh, dengan
hanya riwayat semacam ini lalu ia menyimpulkan bahwa Allah memiliki mulut. Dengan
hanya riwayat dari seorang tabi’in semacam ini, yang padahal itupun riwayat yang tidak
benar; lalu ia menetapkan sifat mulut bagi Allah? Jelas ini adalah seburuk-buruknya
akidah”.
Adapun hadits terdahulu yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah dengan
redaksi: ” ;”ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﻟﻲ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻲyang dimaksud ” ”ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻲadalah dalam
pengertian bahwa al-Qur’an itu datang dari Allah, bukan makna hadits ini bahwa AlQur’an keluar dari Allah dalam pengertian keluarnya benda dari benda.
Hadits Ke Lima Puluh Delapan
Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’id dari Rasulullah bersabda:

ﻊﻤﺴﻔﹾﺲﹴ ﺗ ﻧﻦﺎ ﻣﻣ ﻭ،ﺔﻇﹸﻠﹾﻤﺭﹴ ﻭﻮ ﻧﻦﺎﺏﹴ ﻣﺠ ﺣﻮﻥ ﺃﻟﻒﺘﺎﱃ ﺳﻭﻥﹶ ﺍﷲ ﺗﻌ)ﻗﻴﻞ( ﺩ
ﻘﹶﺖﻫﺐ ﺇﻻﹼ ﺯﺠ ﺍﻟﹾﺤﻠﹾﻚﻦﹺ ﺗﺴ ﺣﻦﻴﺌﹰﺎ ﻣﺷ
[Ini hadits palsu tidak boleh dijadikan dalil, makna literalnya
menyesatkan, mengatakan: ”Di bawah Allah terdapat enam puluh
ribu penghalang (hijab) dari cahaya dan kegelapan. Dan tidak ada
suatu jiwa-pun yang mendengar sedikit saja dari keindahan hijabhijab tersebut kecuali ia akan mati”].
Ini adalah hadits yang tidak memiliki dasar [La ashla lahu].
Hadits Ke Lima Puluh Sembilan
Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda:

ﻠﻖﺨ ﻳ ﻓﺒﻪ،ﺭﻮ ﺍﻟﻨ ﻗﹶﻠﹶﻤﻪ،ﺔﹲﺎﻗﻮﺗ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻳ،ﺓﺭﻴﻪ ﺩﻬ ﻭﺟﺪﺎ ﺃﺣﺣﺎﱃ ﻟﹶﻮ)ﻗﻴﻞ( ﺇﻥﹼ ﷲِ ﺗﻌ
ﻠﹶﺔﻟﻴﻡﹴ ﻭﻮﻲ ﻳﺎﺀ ﻓﺎ ﻳﺸﻳﻔﹾﻌﻞﹸ ﻣﻝﹼ ﻭﺬﻳ ﻭﻌﺰ ﻭﻳﺖﻤﻴﻴﹺﻰ ﻭﺑﹺﻪ ﻳﺤ ﻳﻕ ﻭﺑﻪﺮﺯ ﻳﻭﺑﻪ
[Ini hadits palsu, makna literalnya menyesatkan, mengatakan:
”Sesungguhnya Allah memiliki papan (untuk tulisan), satu sisinya
berasal dari mutiara, sisi lainnya berasal dari yaqut, pulpen-Nya
adalah cahaya, dengan pulpen tersebut Allah menciptakan,
memberi rizki, menghidupkan, mematikan, memuliakan,
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menghinakan, dan berbuat terhadap apa yang Dia kehendaki dalam
sehari semalam].
Ini adalah hadits palsu, diriwayatkan oleh Muhammad bin Utsman; seorang yang
ditinggalkan periwayatan haditsnya [matruk al-hadits].
Hadits Ke Eman Puluh
Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda:

ﻲﺗﺄﺗﺔ ﻭﻤﺣﻲ ﺑﺎﻟﺮﺄﺗﻤﻦ ﺗﺣﻔﹶﺲﹺ ﺍﻟﺮ ﻧﻦﺎ ﻣﻬﺎ ﻓﺈﻧﻮﻫﺒﺴ ﻓﻼ ﺗﻳﺢﻢ ﺍﻟﺮﺃﻳﺘ)ﻗﻴﻞ( ﺇﺫﹶﺍ ﺭ
ﺎﻫﺮ ﺷﻦﺬﹸﻭﺍ ﺑﺎﷲ ﻣﻴﻌﺘﺍﺳﺎ ﻭﻫﺮﻴﺄﻟﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﺧﺬﹶﺍﺏ ﻓﹶﺎﺳﺑﺎﻟﻌ
[Makna literal riwayat ini mengatakan: ”Jika kalian melihat angin
maka janganlah kalian mencacinya, karena sesungguhnya ia
adalah nafas Allah, datang dengan rahmat dan datang dengan
siksaan, maka mintalah kepada Allah akan kebaikan angin tersebut
dan berlindunglah dengan Allah dari keburukannya”]. [Makna
literal ini seakan menetapkan adanya nafas bagi Allah].
Kata ” ”ﺍﻟﻨﻔﺲadalah dalam makna ” ;”ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲartinya melapangkan segala kesulitan.
[Dengan demikian makna hadits tersebut adalah bahwa angin adalah diantara yang
melapangkan kesulitan; dan yang dimaksud adalah angin yang membawa rahmat yang
dikirimkan oleh Allah].
Semakna dengan pemahaman hadits ini hadits lainnya yang diriwayatkan dari
sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

ﻦﻤ ﺍﻟﹾﻴﺔ ﺟﹺﻬﻦ ﻣﻜﹸﻢﺑ ﺭﻔﹶﺲ ﻧ ﻷﺟﹺﺪﻲﺇﻧ
Yang dimaksud hadits ini adalah bahwa pertolongan Allah dalam melapangkan
segala kesulitan yang menimpa penduduk Madinah di kala itu datang berasal dari arah
Yaman [artinya pertolongan tersebut datang dari orang-orang yang berasal dari Yaman],
dan kota Madinah dekat dengan Yaman. Inilah pemahaman yang benar; yang tidak
diperselisihkan oleh siapapun di antara orang-orang Islam.
Sementara Ibnu Hamid al-Mujassim berkata: ”Saya mendapati sebagian orang
dari sahabat kami menetapkan sifat bernafas bagi Allah”. Na’ûdzu billâh.
Ibnu Hamid juga berkata: ”Mereka (sahabat kami) berkata: Berbagai macam
angin yang berhembus, seperti al-ashif, al-’aqim, al-janub, as-syamal, ash-shaba, dan
ad-dabbur; semua itu adalah makhluk, kecuali angin yang merupakan sifat-Nya, yaitu
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angin sepoi-sepoi yang membuat khayalan; angin inilah yang dimaksud nafas Allah”.
Na’ûdzu billâh.
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: ”Laknat Allah bagi orang yang berkeyakinan seperti
demikian itu, karena dengan begitu mereka telah menetapkan Allah sebagai benda yang
diciptakan, orang-orang yang berkeyakinan seperti ini bukanlah orang-orang Islam”.
Aku (Ibnul Jawzi) berkata: ”Ketika kitab tulisanku ini diketahui oleh sekelompok
dari orang-orang bodoh semacam mereka; sedikitpun mereka tidak menampakan rasa
senang [bahkan membencinya], karena mereka telah terbiasa dan sangat akrab dengan
faham-faham sesat dari pimpinan-pimpinan mereka yang notabene kaum Mujassimah.
Mereka berkata: ”Ini bukan pemahaman madzhab kita [madzhab Hanbali]”. Aku [Ibnul
Jawzi] katakan kepada mereka: ”Benar, ini bukan pemahaman madzhab kalian, juga
bukan pemahaman guru-guru yang kalian ikuti. Dengan tulisanku ini aku telah
mensucikan madzhab Ahmad bin Hanbal dari kesesatan-kesesatan akidah tasybîh, aku
telah membersihkannya dari kutipan-kutipan dusta dan kebohongan-kebohongan yang
disandarkan kepadanya, aku bukan seorang yang hanya ikut-ikutan (muqallid) dalam
masalah akidah ini; tidak seperti kalian, bagaimana mungkin aku akan meninggalkan
”mutiara” (maksudnya madzhab Hanbali); tidak mau menyelamatkannya??”.
Aku (Ibnul Jawzi) berkata:

ﻞﻬﻠﹶﻰ ﻣﻲ ﻋـﺎﻗﺤﻮ ﻟﺮﺟﻱ ﻳﻠﹼﺬﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﻟ

ﻲﻠ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻦﺪ ﺍﷲ ﻣﻤ ﺑـﺤﻘﹾﺖﺒﺳ

ﻲﺜﹾﻠﻭﺍ ﻣـﺠﹺﺪﺶﹺ ﺃﻥﹾ ﺗﻴﻔـْﺘﻦ ﺍﻟﺘ ﻋﺰﻟﹶﻌ

ﻜﹸﻢﺘـَﺎﺑﻥﹶ ﻋـﻮﻘﹸﺼﻨ ﺗ ﻟﹶـﻮﻜﹸﻢﺇﻧﻭ

“Dengan segala pujian Allah; aku telah mengungguli orang-orang
terdahuluku, katakan kepada orang-orang yang hendak
melampauiku: “Perlahanlah, jangan terburu-buru [engaku tidak
dapat melebihiku]”
“Sungguh sekalipun kalian terus berusaha belajar; maka tetap
kalian akan kesulitan untuk mendapatkan [mencapai tingkatan]
orang semacam diriku”.
Dan berikut ini adalah bait-bait syair panjang; aku (Ibnul Jawzi) katakan:

ﻲ ﻟ ﻓﹶﺬﹶﻟﹼﺖﻻﹼﻧﹺﻲﻮ ﺗﺎ ﻗﹶﺪﻛﹶـﻤ

ﻞﹸ ﺍﻟﻔﹶﻀﻟﹶﻪ ﻻ ﻭـﻒ ﺇﻟﹶـﻬﹺﻲ ﻛﹶﻴﺕﺪﻤﺣ
ـﻞﹸﺒﺍﻟﺴ
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Aku memuji Allah, bagaimana tidak? Karena milik Dialah segala
karunia [bagiku], juga karena Dia-lah yang telah membimbingku
sehingga semua jalan (semua sebab) menjadi tunduk bagi diriku.

ﻲـﺘﻤﻴ ﻗﺎ ﺑﹺﻪﻠﹾﻤﻨﹺﻲ ﻋﻠﹼـﻤﻋﻭ

ﺎﻔﹾﻬﹺـﻤﻲ ﻣـﻠﻦﹺ ﺃﻫﻴ ﺑﻦ ﻣﻨﹺﻲﺟـﺮﺃﺧﻭ
ـﻠﹸﻮﺍﻐﺗ

Dialah(Allah) yang telah mengeluarkan diriku di antara keluargaku
sebagai orang yang paham (berilmu), Dialah pula yang telah
mengajariku ilmu; yang dengan ilmu itu harga diriku menjadi
mahal.

ﺍﺪﺎ ﺃﺑـﻤﺍﺋﻔﹾـﺴِﻲ ﺩﺔﹸ ﻧﻓﹶﻬﹺـﻤ

ﺎﻫﺯـﻮﻣـَﺎﺕ ﺃﺣـﻜﹶﺮ ﻟﻠﹾﻤﻛﹶـﻨﹺﻲﺮﺣﻭ
ـﻠﹸﻮﻌﺗ

Dialah yang telah menggerakan diriku terhadap segala kebaikan
yang aku raih, maka sungguh semangat [untuk meraihnya] pada
diriku senantiasa ada dan selamanya tinggi.

ﻲﺪ ﻓﹶﻤﱪ ﻋﻨﺮ ﺍﻟﺼﺮﻳـﺎﺭ ﻣﻓﺼ

ﻪﻠﻜﹾـﺘﻰ ﻣـﺘـﻠﹾﻢ ﺣﻨﹺﻲ ﺑﺎﻟﻌـﻤﺃﻟﹾﻬﻭ
ـﻠﹸﻮﺤﻳ

Dialah yang memberikan ilham pada diriku dengan ilmu hingga
aku dapat menguasai ilmu tersebut, [yang karena itu] maka
kepahitan dalam bersabar dimulutku menjadi manis.

ﺎﺲﹴ ﻓﹶﻤ ﻗﹶﻴﺪﻨﻠﹶﻰ ﻋﺜﹶـﺎﻝﹺ ﻟﹶﻴﻛﹶﺘـِﻤ

ﺖﺤﺒﻡﹺ ﻓﹶﺄﺻـﻠﹸﻮﻲ ﻟﻠﻌـﻘﺸ ﻋﺍﺩ ﺯﻗﹶﺪﻭ
ﻠﹸﻮﺴﻳ

Sungguh sangat besar keasyikanku dengan ilmu-ilmu hingga aku
seakan menjadi patung Layla bagi Qais; alangkah senangnya ia
(Qais).

ﺎـﻬﻌﻲ ﻣﻟ ﺇﻻﹼ ﻭـﻠﹾﻘﻪﺇﻟﹶﻰ ﺧ

ﻯﺭﻲ ﺍﻟـﻮﺎ ﺍﷲُ ﻓﺜﹼـﻬﻡ ﺑﻠﹸﻮ ﻋﻦﺎ ﻣﻓﹶﻤ
ـﻞﹸﺻﻭ
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Maka tidak ada dari ilmu-ilmu apapun [dari ilmu-ilmu syari’at]
yang disebarkan oleh Allah bagi para makhluk-Nya kecuali aku
memahami ilmu-ilmu itu semua.

ﻭﺍﺰﻴﻲ ﻣﺎﻑ ﻟﺼﺎ ﻗﹶﺎﺻﺪﻱ ﺍﻹﻧﻓﻴ

ﻪـﺴﺎﺱ ﺟﻨﻒ ﻟﻠﻨﻨ ﺻﺎ ﻗﹶﺪ ﻣﻔﹾﺖﻨﺻﻭ
ﻭﺍﺑﻠﻮﺍ

Telah aku tulis setiap jenis dari ilmu [syari’at] itu bagi segenap
manusia, wahai orang-orang yang adil lihatlah dan bedakanlah
bagiku [apa yang telah aku tulis] dan perhatikanlah
[keistimewaannya].

ﻟﺖﻜﹶـّﺮ ﻋﻠﻴـْﻬﻢ ﻛﹸﻠﹼﻤﺎ ﻃﹸﻮﺗ

ﺎﺋﺐـﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﹶﻼﻡ ﻋﻳﻬﺪ ﺑـﻦﻲ ﻣﻟﻭ
ﻠﻮﺗـَﺤ

Aku memiliki penjelasan-penjelasan yang mengagumkan; yang itu
semua terus diulang-ulang [diajarkan] kepada mereka; bahkan bila
terus diperpanjang penjelasan-penjelasanku itu akan bertambah
manis.

 ﻟـﻪـْﺒﺪﻌﺎ ﺇﻻ ﻟـﻤﻌﺎ ﺟﻭﻣ

ﻧﺎﻲ ﺍﻟﺪﻫﺪ ﻓﻲ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺰﻠـﻤﻧﹺﻲ ﻋ ﻗﹶﺎﺩﻗﹶﺪﻭ
ـﻞﹸﻓﹶﻀ

Sungguh ilmuku telah mengarahkan diriku untuk menghindari
[bersikap zuhud] perkara hina, dan tidaklah dapat diraih keduanya
[ilmu dan zuhud] itu kecuali oleh orang memiliki keutamaan.

ـﻊﻴﻲ ﻗﹶﻮﻝﹴ ﺇﺫﺍ ﺿ ﻓﺮﻻ ﺧﻴﻭ

ـﻠﹼﺔﻑ ﺧﻘـﺎﺓ ﺍﷲ ﺃﺷـﺮﺗﻧـﻌـﻢ ﻭ
ـﻞﹸﺍﻟﻔﻌ

Sebaik-baik teman adalah takwa kepada Allah, dan sungguh tidak
ada kebaikan dalam kata-kata jika tidak ada pengamalan bagi katakata tersebut.

ﻘﹶﺎﺩﻳـْﺮ ﻻﹶـﲏ ﺑﺎﻟـﻤﻴﻘـﺪ ﻳﻌﺑﻭ

ﻦ ﺍﻷﺫﹶﻯﻘﻴـْﲏ ﻣﻲ ﻳﻲ ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻜﻔـﻮﻋﻗﻨ
ﺫﹸﻝﱡ
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Kepuasanku dengan sesuatu yang mencukupi [dari dunia] telah
menghindarkanku dari segala marabahaya, dan setelah kuatnya
keyakinanku terhadap segala ketentuan [Allah] maka tidak akan
kehinaan.

ﺎﺛﻠﻪﻤﻠﹸﻮﻕ ﻳـﺨﻦ ﻣﻴﺇﻟﹶـﻰ ﻣ

ـﻠﻪـﻰ ﺑﺄﻫﺍﻣﻠﻢﹴ ﺗﺮ ﻋﻦ ﻣـﺴِﻦﺃﹸﺣﻭ
ﻞﹸﻬﺍﻟـﺠ

Aku benar-benar telah mumpuni dalam ilmu [madzhab Imam
Ahmad bin Hanbal]; di mana yang ahli dalam ilmu tersebut telah
dituduh menzalimi dan membodohi manusia.

ﻦﻴ ﺍﻷﻋﺸـﻖﺎ ﺗﻌ ﻛﹶﻤﺸـﻘﹾﺖﻋ

ﻘﹼﻖـﺤ ﻛﹸﻞﹼ ﻣﺐ ﻗﹶﻠﹾـِﱯ ﺣﻦـﻜﺃﺳﻭ
ﻞﹸﺠﺍﻟﻨ

Aku tempatkan pada hatiku kecintaan terhadap setiap orang ahli
ilmu [muhaqqiq], dan aku benar-benar mencintai dan terbuai oleh
orang seperti itu seperti terbuainya seseorang oleh perempuanperempuan yang indah pandangan matanya.

 ﻣﺎ ﻟﹶﻪﻦ ﺇﻻ ﻟـﻤﻢـﻬﺒﺎ ﺣﻣﻭ

ﺎﻠﹶـﻬ ﺃﻫـﱭﻐ ﻳ ﻟﻴـْﺲﺍﺭ ﺩﺍﺩـﺪﻐﺑﻭ
ـﻜﻞﹸﺷ

Dan kota Bagdad bukanlah rumah yang menipu para penduduk di
dalamnya, dan tidaklah kecintaan para penduduk kota tersebut
terhadap seseorang kecuali orang tersebut memiliki keutamaan
ilmu [artinya; seluruh penduduk kota Bagdad mengakui keutamaan
ilmuku].

ﻳﻦ ﻭﺍﻟﹾﺤﺰﻥﻲ ﺍﻟﺪﻠ ﺑﻔﹶﻀﺃﹶﻗﹶـﺮ

ﻲـﻠـﺎﺋﺎ ﻓﻀﻬﺘـﻨﺤﻛﹸﻞﹼ ﺍﻟﺒـﻼﺩ ﺃﺷﻭ
ﻞﹸـﻬﻭﺍﻟﺴ

Seluruh negeri telah dipenuhi keutamaan-keutamaanku, bahkan
keutamaanku telah diakui oleh ahli agama, orang yang sedih, dan
orang yang kaya.
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ﺖﻠﻐﺎ ﺑﻰ ﻭﻣﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻐﰲ ﺍﻟـﻤﻭ

ـﺮﺍﻓﻞ ﻭﺮ ﺑﺎﻟﻔﹶﻀـﻬﺍﺀَ ﺍﻟﻨﺫﻛﹾـﺮﹺﻱ ﻭﺭﻭ
ﺇﺑﻞﹸ

Namaku disebut-sebut oleh orang-orang di seberang sungai Jaihun
(Bilad Ma Wara’ an-Nahr), oleh orang-orang yang ada di wilayah
Maghrib al-Aqsha, dan oleh orang-orang yang berada di berbagai
wilayah yang sampai ditempuh unta.

ﺎﺍﺏ ﻭﻣﻮﻲ ﺍﻟﺼ ﻓـﺪ ﺍﻷﺳﺖﻃﹶﻠﹶﺒ

ﺎـﺬﺍﻫﺐ ﻛﹸﻠﹼﻬﻲ ﺍﻟﹾﻤ ﻓﺕـﻈﹶﺮﺎ ﻧﻟـﻤﻭ
ﺃﻏﹾﻠﹸﻮ

Ketika aku melihat dan memperhatikan seluruh madzhab; maka
aku mencari “yang paling lurus dalam kebenaran” di antara semua
madzhab tersebut, dan tidaklah dalam hal ini aku berlebih-lebihan.

ﻞﹾﺐ ﺑﺬﺍﻫﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﹼ ﺍﻟـﻤﺪ ﻋـﺰﻳﻳ

ﻞﹴﺒﻨﻦﹺ ﺣﻝﹶ ﺍﺑﱪ ﻗﹶـﻮﺪ ﺍﻟﺴ ﻋﻨﻓﹶﺄﻟـﻔﹶﻴﺖ
ﻠﹸﻮﻌﻳ

Maka aku mendapati keadaan yung paling baik adalah dengan
mengambil madzhab Ahmad, madzhab ini memiliki kelebihan dari
lainnya; bahkan lebih tinggi.

ﻮﺚﹸ ﻫﺪﻳﺢﹴ ﻭﺍﻟـﺤﺤﻴـﻘﹾﻞ ﺻ ﺑﻨـﺪﺸﻴ ﻓﹶـﻤﻛﹸﻞﹼ ﺍﻟﹶـﺬﻱ ﻗﹶـﺪ ْﻗﺎﻟﹶـﻪﻭ
ﻞﹸﺍﻷﺻ
Setiap apa yang ia (Ahmad bin Hanbal) katakan dikuatkan dengan
dalil yang benar; dan sungguh hadits adalah sebagai dasarnya.

ـﺎﻧﻪﺒـَﺎﺀٍ ﻭﺇﻥﹾ ﺷﻳﻘـﻮﻡ ﺑﺄﻧ

ﻯ ﺭﻭـﻦ ﻣﺮﻑﻘﹾﻞ ﺍﻟﻌـﻠﻢ ﺃﻋﻛﺎﻥ ﺑﻨﻭ
ـﻞﹸﻀﻋ

Dia (Ahmad bin Hanbal) adalah orang yang paling paham dalam
periwayatan hadits, ia selalu berusaha mendatangkan hadits-hadits
walaupun itu sangat sulit.

ﻰ ﻣـﻀ ﻗﺪﻦﻢ ﻣﺴﻠﻴﺒـَﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﺘﻭﻳ

ـﻪﺑ ﺭ ﺃﻥﹾ ﻻ ﻳـُﺸـﺒـّﻪـﻪﺒـﺬﹾﻫﻣﻭ
ﻗﹶﺒﻞﹸ

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.
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Madzhab beliau [dalam akidah] adalah tidak menyerupakan Allah
dengan suatu apapun, beliau mengikuti orang-orang terdahulu
dalam metode taslîm [berserah kepada Allah dalam memahami
sifat-sifat-Nya tanpa menyerupakan-Nya dengan suatu apapun].

ﻢﻫ ﻭﻞ ﺍﻟﺜﹼﺒﺎﺕﻠﹶﻰ ﺭﹺﺟ ﻋﻓﻘﹶـﺎﻡ

ـﺎﻧﺐﹴ ﻛﹸﻞﹼ ﺟﻦ ﻣـﺎﺩﺴ ﺍﻟﹾﺤ ﻟﹶﻪﻓﹶﻘﹶـﺎﻡ
ﺍﻟﹼـﻮﺯ

Banyak para penghasud dari berbagai arah yang menghasudnya,
namun beliau tetap kuat dalam keyakinannya; sungguh para
penghasud itulah yang telah sesat.

ﻟﹶﻜﹸﻢﻯ ﻭﺪ ﺍﻟﹾﻬﻮـﺤﻭﺍ ﻧﺪﺷ ﺃﺭﻓﹶﻜﹶﻢ

ـﻮﺍﻌﺎﺑﺘﻕﹴ ﺗـﺪ ﺻـﺎﻉﺒ ﺃﺗﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶـﻪﻭ
ﻟﱡﻮﺍﺩ

Beliau (Ahmad bin Hanbal) memiliki banyak pengikut yang baikbaik yang mengikut setiap jejaknya, sungguh mereka telah
membawa petunjuk bagi kalian.

ﻉﹴ ﻟﹶـﻪﺎ ﻛﹸﻞﹼ ﻓﹶـﺮ ﻣﺒﻪﺬﹾﻫﺑـﻤ

ﺎﺒﺬﹾﻫـﻤﻥﹶ ﺗـﻮﻋﺪ ﻳﻡ ﻗﹶـﻮـﺎﺀﻙﺟﻭ
ـﻞﹸﺃﺻ

Tapi kemudian datang kepadamu suatu kaum yang mengaku
bermadzhab dengannya [madzhab Hanbali], tapi sesungguhnya
tidaklah setiap cabang itu benar sesuai pokoknya.

ﺎ ﻗﺎﻟﹶﻪﻢﹺ ﻣ ﻓﹶـﻬﻦ ﻋﻢﻫـﺪﻋﻨﻭ

ـﺮﹺﻩﺼﻨـْﻮﻥﹶ ﻟﺜﹾﺒﹺﺘﻭﻉﹺ ﻳﻲ ﺍﻟﻔﹸـﺮﻓﹶـﻼﹶ ﻓ
ـﻞﹸﻐﺷ

Dalam masalah-masalah furû’ mereka itu sedikitpun tidak
menguatkan apa yang telah ditetapkan olehnya [Ahmad bin
Hanbal], dan sungguh mereka tidak pernah menyibukan diri untuk
memahami [mempelajari] apa yang telah dikatakan olehnya
[Ahmad bin Hanbal].

ﻢ ﻛﹸﻠﹼـﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﹶـﻮﻡـﺒﺠﺍ ﻋﻓﹶـﻮ

ﻔـَﺎﺗﻞﹶ ﻣﻘﹶـﺎﻡـﻮﺍ ﻣﻭﺍ ﻗﹶﺎﻣﺎﻇﹶـﺮﺇﺫﹶﺍ ﻧ
ﺰﻝﹸﻋ

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.
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Jika berdebat [urusan agama] maka mereka tidak ubah seperti
“kulit-kulit pada biji kurma” [tidak memiliki kekuatan], sungguh
sangat mengherankan karena mereka semua adalah orang-orang
lemah [bodoh; tidak paham urusan agama].

ﺎﻌﻬﻤﻘﹾﻞﹺ ﺃﺟﻡ ﺍﻟﻨﻠـﻮ ﻋﻦ ﻋـﻢﻫﻭ

ﻭﺍ ﺑﻪﺭـﺪﺍ ﺇﺫﹶﺍ ﺻﺩ ﻃﹶـﺮﻢـﻬﻗﻴـَﺎﺳ
ﻄﹶﻞﹸﻋ

Jika mereka membuat qiyas [dalam masalah hukum] maka apa
yang mereka buat itu tidak dapat diterima, dan sungguh mereka itu
adalah orang-orang yang tidak paham sedikitpun tentang dalil-dalil
tekstual.

ﻘﹶﻄﹶﻊﺍﻧ ﻭﺎﺕﻴ ﺍﻟﹾـﺤﺖﺎﺑـَﻬﺸﺗ

ﻄﹾﻨﺔﺐ ﻓﺎﺣﻘـﻞ ﺻ ﰲ ﺍﻟﻨﻜﹸﻦ ﻳﺇﺫﹶﺍ ﻟﹶـﻢ
ﻞﹸﺒﺍﻟﹾﺤ

Padahal, jika tidak ada orang cerdas untuk memahami dalil-dalil
tekstual; maka ular-ular akan saling mematuk sesama mereka dan
tali akan menjadi putus [tidak lagi bermadzhab kepada Ahmad].

ﻢﻫ ﻭـﻔﹶﺎﺕﻲ ﺍﻟﺼ ﻓﻘﹶﻠﹸﻮﻩ ﻧـﺬﻱ

ﺓ ﺍﻟـﻮﺭﺬﺍ ﺑﹺﺼﻪ ﺃﺧﺸﺒﻴﺎ ﻟﹸﻮﺍ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺘﻣﻭ
ﻏﹶﻔﹶﻞﹸ

Kemudian mereka lebih condong untuk mengambil keyakinan
tasybîh [menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya]; karena
mereka mengambil “segala bentuk” [artinya mengambil secara
zahir] dalam segala apa yang mereka ambil dari sifat-sifat Allah,
sungguh mereka semua adalah orang-orang lalai.

 ﺑﻪﻦ ﻣﻘـﻬﻢﻳﺪﺼـﺎﻝ ﺇﻟﹶﻰ ﺗﻓﻤ

ﺪـﻤﺬﹾﻫﺐ ﺃﺣﺎﻩ ﻣﻗﺎﻟﹸـﻮﺍ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻗﹸﻠﻨﻭ
ﻞﹸـﻬﺟ

Lalu mereka berkata: “Apa yang kita katakan ini adalah madzhab
Ahmad bin Hanbal”, hingga kemudian orang-orang bodoh
membenarkan apa yang mereka katakan.

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.
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ﺐـﺤﻧﺎﹶ ﺍﻟﺼﺮ ﺿﺔﹲ ﻗﹶﺪـﻬﺒﺸﻣ

ﺎﻜﹸﻠﹼـﻨ ﻟﻦﻱ ﻗﹶﺎﺋﻠـﻴﺎﺩ ﺍﻷﻋـﺎﺭﺻﻭ
ﻞﱡﺍﻟـﺨﻭ

Sebab mereka itulah maka semua musuh berkata bagi kita: “Semua
orang bermadzhab Hanbali adalah kaum Musyabbihah
[menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya]”, sungguh ini
sebenarnya telah menyakitkan kami karena bersahabat dan
berteman [dengan mereka; orang-orang yang mengaku
bermadzhab Hanbali].

ﻢ ﻫﻦ ﻟﻜﻪـﺰﻳﻨ ﺍﻟﺘـﻪﺒﺬﹾﻫﻣﻭ

ﻬﻢﻠﻬ ﺑـﺠﺎﻡ ﺍﻹﻣﻮﺍ ﺫﹶﺍﻙـﺤ ﻓﹶﻀﻓﹶﻘﹶﺪ
ـﻠﱡﻮﺍﺘﺍﺧ

Sungguh perbuatan mereka itu telah melukai (mengotori) nama
Imam Ahmad karena kebodohan mereka sendiri, padahal
keyakinan Ahmad adalah tanzîh [mensucikan Allah dari
menyerupai makhluk-Nya], dan sebenarnya mereka sendirilah
yang sesat.

ﺎ ﻟﻪ ﻣـﻪﺭﻛﹾﺘ ﺃﺩﻦﻭﺃﻛﹾـﺜﹶﺮ ﻣ

ﺎﺎﻳـﺨﺸ ﻣﻢﻬ ﻣﻨﻛﹾﺖﺭ ﺃﺩ ﻟﹶﻘﹶﺪـﺮﻱﻤﻟﹶﻌ
ﻘﹾـﻞﹸﻋ

Sungguh, aku telah benar-benar bertemu dengan “syekh-syekh”
para perusak madzhab Hanbali tersebut, dan ternyata aku
mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak
punya akal [tidak paham urusan agama].

ﻊﻤﺠ ﻳﺫﻝﹺ ﻛﹶﻲﺘﻘﹶﺎﺩ ﺍﻟـﺮ ﺍﻻﻋﻦﻣ

ﻠﹼﺔ ﻛﹸﻞﹼ ﺧﻢـﻬﻨـﻠﹸﻮﺍ ﻋ ﺃﺟﺎ ﺯﹺﻟﹾﺖﻣﻭ
ﻞﹸﻤﺍﻟﺸ

Aku senantiasa menjelaskan bagi mereka setiap “kerusakan/borok”
dalam akidah sesat mereka; dengan tujuan supaya perpecahan
dalam madzhab ini selesai [menjadi bersatu].

ﻻﺎ ﻭﻬ ﻻ ﺣـﺮﻡ ﻓﻴﻢﻫـﺪﺍﺋﻓﹶﻮ

ﻢﻫﺪﻨ ﻋـﻠﹾﻢﻻﹶ ﻋـﻮﺍ ﺑﺄﻟﻘﹶـﺎﺏﹴ ﻭﻤﺗﺴ
ـﻞﹼﺣ

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.
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Mereka menyandang berbagai gelar padahal mereka tidak
memiliki ilmu sedikitpun, ajaran-ajaran mereka tidak ada pengaruh
di dalamnya dalam masalah halal dan haram.

ﻻﹶﺎ ﻭـﻬﻠﻴﻞﱞ ﻋ ﻻﹶ ﺧـﺌﹾﺖﺎ ﻭﺇﻥﹾ ﺷﻘﹾـﻠﻬـﻞﹼ ﺑﻖ ﺍﻟﹾﺨﻠﹾـﺤ ﻻﹶ ﻳﻢﻫـﺪﺍﺋﻮﻣ
ﻘﹾﻞﹸﺑ
“Meja makan” mereka hambar; sayur mereka tidak memiliki cuka
[hambar tanpa garam], bahkan jika engkau ingin; katakanlah
bahwa meja makan mereka tidak memiliki cuka dan tidak
memiliki sayur.

ـﻲﻣـﻮﺍ ﺑﺄﻥﹼ ﺩﺍ ﺃﻓﹾﺘﻭ ﻗﹶـﺪﺭﻓﹶﻠﹶﻮ

ـﺒﹺﻲﺬﹾﻫـﻞﹸ ﻣﺎ ﺃﻫ ﻟﹶﻨـﺎﺩﺴ ﺣﺃﻛﹾـﺜﹶﺮﻭ
ﻞﱡﺣ

Padahal kebanyakan mereka yang dengki terhadap kita adalah
orang-orang yang mengaku bermadzhab kita sendiri [madzhab
Hanbali], bahkan jika mampu mereka akan mengatakan bahwa
darahku halal [karena membongkar kesesatan akidah mereka].

ﻢﻲ ﻟﹶﻬﺜﹾﻠ ﺑﹺﻤﺪﺠﻲ ﻣﺶﹺ ﻓﻤ ﺗﻟﹶﻢﻭ

ﻞﹸـﻌ ﺍﻟﻨـﺰﹺﻝﹼ ﺑﹺﻲﻞﹴ ﺃﻥﹾ ﺗـﻬﺍ ﺑﹺﺠـﻮﻨﻤﺗ
ﻞﹸﺟﺭ

Mereka berharap, -dengan kebodohan yang ada pada diri mereka-,
supaya langkahku ini terpeleset; padahal tidak ada orang [dalam
madzhab ini] yang berjalan dengan kemuliaan [karunia] seperti
diriku.

ﻜﹸﻢـﻤﺎﻟﻌ ﻟﺪﻮﺟ ﻳﺇﻟﹶﻰ ﺍﻵﻥﹶ ﻟﹶـﻢ

ﺪـﻤﺔ ﺃﺣﺎﻋﻤﺦﹺ ﺍﻟـﺠﻴ ﺷﻲﻀﺬﹸ ﻣﻨﻣﻭ
ﺜﹾﻞﹸﻣ

Sungguh, setelah Ahmad bin Hanbal; -sebagai pimpinan umat
Islam- telah tiada, hingga sekarang tidak pernah ada lagi orang
alim di antara kalian yang seperti dia.

ﺐﻴﻢ ﺻﻲ ﻛﹸﻠﹼـﻬﻈﺔ ﻭﻋﺎﺑـﺤﺳ

ﻮﺍﻘﹸـﻮﻣ ﻳ ﺃﻟﻒﻱ ﺃﻟﻒـﺪﻨ ﻋﺎﺕ ﺑﻟﹶﻘﹶﺪ
ﻞﹸﺑﻭ

Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah sedikitpun kandungan yang dimaksud.
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Kini telah ada pada diriku sejuta pelajaran [dalam urusan madzhab
Hanbali] yang semua itu merupakan awan yang akan memberikan
hujan yang deras [memberi faedah yang sangat besar].

ﻪﻠﹾـﺘﺄﻣﺎ ﺗ ﺇﺫﹶﺍ ﻣﻢـﻬﺎﻧـﺘﺴﺑﻭ

ﲎﺡ ﺍﻟﹾﺠﺮﻤﺎ ﺗﻲ ﻛﹸﻠﹼﻬﻠﹾﻤ ﻋـﺎﺕﺿﻭﺭﻭ
ﺃﺛﹶـﻞﹸ

Taman-taman ilmuku semuanya telah siap dipetik, sementara
kebun mereka -jika engkau perhatikan- tidak lain hanyalah berisi
pohon-pohon kering (gersang dan tandus).

 ﺑﻪﺮﺒـﻴ ﺍﻟﹾﺨﺌـﻞ ﺍﻟﻄﹼﺐﺇﺫﹶﺍ ﺳ

ﻩﺍﺅﺩ ﻭـﻮﺩﺴﻯ ﺍﻟﹾﺤﺮﻯ ﺗﺒـﺮ ﺗﻒﻛﹶﻴﻭ
ﻠﹸﻮﺴﻳ

Dan sungguh engkau akan lihat [tamanku itu sebagai] obat bagi
orang yang dengki; yang bila seorang dokter ahli [berpengalaman]
ditanya resep; dengan senang ia akan memberikan obat dari dariku
itu.

ﺪﺎﻫﻲ ﺷﺎﺱﹺ ﻟﺎﻉ ﺍﻟﻨﻤﺘ ﺍﺟﺲﺃﻟﹶﻴ

ﻒﺎﻟـﺨﺢ ﻣﺾ ﺍﻟﻘﹶﺒـﻴﻐﺩ ﺑﺎﻟﺒـﻔﹶـﺮﺗ
ﻝﹸﺪﻋ

Namun seorang pembangkang akan tetap menampakan sifat
bencinya yang jelek, tidakkah [cukup baginya] jumlah manusia
yang sangat banyak ini sebagai saksi yang adil bagi [kebenaran]
diriku?

************* s e l e s a i ************
Ada bait syair dalam kitab al-Amali karya al-Hafizh Abul Qasim Ali bin al-Hasan
bin Hibatullah bin Asakir, seorang ulama terkemuka dalam madzhab syafi’i. Syair-syair
ini telah dibacakan kepada kami oleh Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin
Manshur al-Mu’ammil Li Nafsih:

ﻠﹸـﻮﻗﹶﺎﺗﻪﺨ ﻣﺍﺕﺔ ﻛﹶـﺬﹶﻭـﻴﻔﻛﹶﻴ

ﻪـﺬﹶﺍﺗﻜﹸــْﻮﻥﹶ ﻟ ﺃﻥﹾ ﻳﺮﺍﷲُ ﺃﻛﹾـﺒ

ﺎ ﺑﹺﺼـﻔﹶﺎﺗﻪﻨﺎﻟ ﺃﻓﹾـﻌـﻦ ﻣﻪﻳﺪﺒﻧ

ﺎﻲ ﻛﹸﻞﹼ ﻣﺎ ﻓﻨـﻔﹶﺎﺗ ﺻﻘﹶﺎﺱ ﺃﻥﹾ ﺗﺃﻭ
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ﻪﺎﺗﺎ ﻛﹶﺴِـﻤﻨﺎﺗـﻤﺇﻥﹼ ﺳ ﻭﻢﺟﹺﺴ
ﺎﺗﻪﻋﻮﻨﺼ ﻣﺎﺕﻔﹶﺤﻠﹶﻰ ﺻﻭ ﻋﺪﺒﺗ

ﻪﻘﹸـْﻮﻝﹸ ﺑﺄﻧ ﻳـﻔﹶﻪﻱ ﺳـﺬـًﺎ ﻟﺒﺗ
ﺪﺍﻫـﻮ ﺷﻠﹶﻴـْﻪ ﻋﺘﻪـﻌﻨ ﺻﻊﻳﺪﻟﹶﺒ

ﺍﺗﻪﺮﻳﻘﹾــﺪﺘ ﻟــﻬﹺﻢﻴ ﻓﺓﺍﺩﺇﺭﻭ
ﺄﺗـِﻪ ﺗﺎ ﻟﹶﻢﻣ ﻭﻨﹺـﻬﹺﻢﻴ ﺃﻋﺎﺕﺤﻟﹶﻤ

ـﺔﻴﻟ ﺃﺯﺓ ﺑﹺﻘﹸـْﺪﺭﺃ ﺍﻷﻧـَـﺎﻡﺫﹶﺭ
 ﺑـِﻪﻲﺄﺗﺎ ﺗﻠﹾﻢﹺ ﻣﻦﹺ ﺍﻟﹾﻌـﻴﺃﹶﻯ ﺑﻌﺭﻭ

Allah maha agung (maha suci); tidak ada sifat-sifat benda bagi
Dzat-Nya, Dzat-Nya bukan tubuh (benda), tidak seperti dzat
seluruh makhluk-Nya yang merupakan benda yang juga bersifat
dengan sifat-sifat benda.
Sifat-sifat Allah maha suci untuk diserupakan dengan sifat-sifat
yang kita tampakan pada perbuatan dan diri kita (makhluk),
[artinya sifat-sifat Allah tidak boleh diserupakan dengan sifat-sifat
benda].
Celakah orang bodoh yang berkata bahwa Allah sebagai benda
[yang memiliki bentuk dan ukuran] dan bahwa sifat-sifat Allah
sama dengan sifat-sifat kita.
Keagungan penciptaan Allah terhadap segala ciptaan-Nya ini
adalah di antara bukti nyata [bagi keberadaan-Nya dan bahwa Dia
tidak menyerupai ciptaan-Nya], bukti-bukti tersebut jelas nyata di
antara ciptaan-ciptaan-Nya ini.
Dia [Allah] yang telah menciptakan seluruh makhluk dengan
kekuasaan-Nya dan kehendak-Nya yang azali [tanpa permulaan],
Dia yang menentukan kehendak-Nya bagi mereka.
Dia [Allah] maha mengetahui segala sesuatu dengan ilmu-Nya
[yang azali; tanpa permulaan], Dia mengetahui segala apa yang
terlintas atau yang tidak terlintas pada pandangan mata (atau hati)
setiap makhluk-Nya.
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Data Penterjemah
H. Kholil Abou 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) Prop. 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 al-Musyâfahah) untuk mendapatkan sanad beberapa disiplin ilmu kepada
beberapa Kiyai dan Haba-ib di wilayah Jawa Barat, Banten, dan khususnya di wilayah
Prop. DKI Jakarta.
Kemudian belajar kepada murid-murid al-Imam al-Hâfizh Syekh Abdullah alHarari, di antaranya; Syekh al-‘Allâmah al-Habîb Salim ibn Mahmud Alwan al-Hasani,
Syekh Fawwaz Abbud, Syekh Bilal al-Humaishi, Syekh al-Habîb Kholil ibn Abd alQadir Dabbagh al-Husaini, Syekh al-Habîb Muhammad asy-Syafi’i al-Muth-thalibi,
Syekh al-Habîb Umar ibn Adnan Dayyah al-Hasani, Syekh al-Habîb Muhammad Awkal
al-Husaini, Syekh al-‘Allâmah Ahmad Tamim (Mufti Ukraina), Syekh Utsman
Muhammad Utsman dan lainnya. Terutama Syekh al-Habîb Salim ibn Mahmud Alwan
yang kini menjabat ketua Majelis Fatwa Syar’i di Australia, dari sekitar 12 tahun ke
belakang hingga sekarang penulis masih tetap belajar kepadanya.
Ijâzah sanad (mata rantai) keilmuan yang telah didapat di antaranya; dalam
seluruh karya Syekh Nawawi al-Bantani dari KH. Abdul Jalil (Senori Tuban); dari KH.
Ba Fadlal; dari KH. Abdul Syakur; dari Syekh Nawawi Banten. KH. Ba Fadlal selain dari
KH. Abdul Syakur, juga mendapatkan sanad dari KH. Hasyim Asy’ari (Tebuireng); dari
Syekh 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
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Sahal Mahfuzh (Pati); dari KH. Zubair ibn Dahlan (Sarang) dan al-Musnid Syekh Yasin
al-Padani. Secara khusus; Syekh Yasin al-Padani telah membukukan seluruh sanad beliau
(ats-tsabt) di antaranya dalam “al-‘Iqd al-Farîd Min Jawâhir al-Asânîd”.
Selain sebagai dosen, juga mengajar di beberapa Pondok Pesantren dan
memimpin beberapa Majalis ‘Ilmiyyah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sekarang
tengah menyelesaikan jenjang S3 (Doktor) di UIN Syarif Haidayatullah Jakarta pada
konsentrasi Tafsir dan Hadits.

#########

Ebook ini didedikasikan bagi para pejuang ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah
untuk memberantas ajaran Wahabi dan faham-faham menyesatkan lainnya.
Halal untuk diperbanyak dengan cara apapun dengan tanpa merubah
sedikitpun kandungan yang dimaksud. Kunjungi juga
http://allahadatanpatempat.wordpress.com dan
http://www.facebook.com/pages/AQIDAH-AHLUSSUNNAH-ALLAH-ADATANPA-TEMPAT/351534640896
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