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Segala sesuatu yang bertempat di atas suatu tempat pastilah bukan Tuhan 

 

Ketika kami akan berangkat untuk sholat Isya dan taraweh berjamaah sempat tertahan oleh 
pertanyaan anak anak kami yang sedang menonton sebuah sinetron yang ditayangkan oleh 
SCTV yang berjudul  Benar-benar muslim. 

Pertanyaan si bungsu yang baru kelas 1 SD yang menonton di temani kakaknya yang duduk 
di kelas 6 SD adalah “di manakah Allah” yang timbul setelah meyaksikan adegan seorang 
pemain sinetron yang dipanggil  “Ya Jibril” berkata kepada orang-orang yang ditemuinya 
bahwa siapa yang dapat menjawab pertanyaannya “di manakah Tuhan” maka ia akan 
mengikuti orang-orang yang ditemuinya sedangkan jika orang-orang yang ditemuinya tidak 
dapat menjawab maka mereka harus mengikuti orang yang dipanggil “Ya Jibril”. 

Seketika itu pula kami jawab pertanyaan anak kami dengan jawaban bahwa Allah Azza wa 
Jalla tidak butuh tempat karena “tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia” sedangkan 
segala sesuatu selain Allah membutuhkan tempat atau berada di atas suatu tempat. 

Jadi segala sesuatu yang membutuhkan tempat atau berada di atas suatu tempat maka pastilah 
hanyalah ciptaanNya semata. 

Kami ingatkan anak kami yang duduk di kelas 6 yang telah mendapatkan 20 sifat wajib bagi 
Allah,  tentang  sifat Qiyamuhu bin Nafsi (Maha Berdiri Sendiri) bahwa Allah tidak 
memerlukan segala sesuatu dari alam semesta ini. Segala yang membutuhkan dari alam 
semesta ini pastilah bukan Allah. 

Diskusipun terputus karena kami dengan anak kami bergegas meninggalkan rumah untuk 
sholat berjama’ah. 

Namun dengan penjelasan singkat tersebut paling tidak anak-anak kami mempunyai bekal 
untuk membedakan antara Tuhan dengan bukan Tuhan. 

Para ulama menetapkan sifat wajib bagi Allah, salah satunya  Qiyamuhu bin Nafsi (Maha 
Berdiri Sendiri)  berlandaskan firmanNya antara lain yang artinya, 

“Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya 
(tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.” (QS Faathir [35]:15) 

“Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 
alam“. (QS Al Ankabuut [29]:6) 

“Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi 
senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang 
melakukan kezaliman” (QS Thaha [20]:111) 

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa 
yang di langit dan di bumi” (QS Al Baqarah [2]:255) 
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Allah Azza wa Jalla, Qiyamuhu bin Nafsi,  Maha Berdiri Sendiri terus menerus mengurus 
makhlukNya dan tidak membutuhkan apa-apa pun dari makhlukNya termasuk “tempat” atau 
“Arsy” atau “langit” atau “kursi”, sebaliknya kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla. 

Aqidatul Khomsin, Lima puluh Aqidah dimana di dalamnya ada 20 sifat yang wajib bagi 
Allah adalah hasil istiqro (telaah) para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam mazhab 
yang empat yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits . 

20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita pergunakan sebagai sarana mengenal Allah 

20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita pergunakan sebagai batasan-batasan untuk dapat 
memahami ayat-ayat mutsyabihat tentang sifat-sifat Allah. 

Dengan mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah maka kita dapat mengetahui apakah 
sesuatu itu Tuhan atau bukan Tuhan. 

Jika sesuatu itu membutuhkan tempat atau berada di atas suatu tempat maka pasti bukan 
Tuhan. 

Oleh karenanya kita dapat memastikan bahwa Fira’un bukan Tuhan karena dia membutuhkan 
tempat atau berada di atas suatu tempat yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. 

Begitupula dengan Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan dan Allah Azza wa Jalla memberikan 
kepadanya beberapa kemampuan yang luar biasa sehingga dengan kemampuan tersebut dapat 
digunakan untuk membenarkan pengakuannya sebagai Tuhan atau membuat orang-orang 
yang ditemuinya mempercayainya sebagai Tuhan  namun karena Dajjal membutuhkan tempat 
atau berada di atas suatu tempat maka pastilah dia bukan Tuhan. 

Sedangkan orang-orang yang beri’tiqod (beraqidah) bahwa Allah Azza wa Jalla berada atau 
bertempat di suatu tempat yakni berada atau bertempat di atas langit tepatnya di atas arsy 
juga mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua mata berdalilkan salah satunya 
dengan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Ketahuilah bahwasanya dajjal itu buta 
sebelah, sedang rabb kalian tidak buta sebelah, tertulis diantara kedua matanya KAFIR”  (HR 
Bukhari) 

Dajjal memiliki mata yang buta sebelah bukanlah menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla 
memiliki dua mata namun Dajjal memiliki mata yang buta sebelah dan tertulis diantara kedua 
matanya KAFIR adalah menunjukkan ketidakberdayaannya sehingga dengan keadaan Dajjal 
tersebut maka kita dapat memastikan bahwa dia bukan Tuhan. 

Ibn al Jawzi  menyampaikan bahwa “Mereka yang menyimpulkan bahwa Allah memiliki dua 
mata hanya karena didasarkan kepada makna dzahir hadits Nabi: ” بأعور     ليس     ”, [makna 
dzahir 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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Mereka yang beri’tiqod (beraqidah) bahwa Allah Azza wa Jalla bertempat atau berada di atas 
langit atau di atas ‘Arsy  dikarenakan mereka memahami Al Qur’an dan As Sunnah 
bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dengan akal pikiran 
mereka sendiri. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Qur’an 
dengan akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat 
kesalahan”. (HR. Ahmad) 

Apakah orang yang otodidak dari kitab-kitab hadits layak disebut ahli hadits 

Syaikh Nashir al-Asad menjawab pertanyaan ini: “Orang yang hanya mengambil ilmu 
melalui kitab saja tanpa memperlihatkannya kepada ulama dan tanpa berjumpa dalam majlis-
majlis ulama, maka ia telah mengarah pada distorsi. Para ulama tidak menganggapnya 
sebagai ilmu, mereka menyebutnya shahafi atau otodidak, bukan orang alim… Para ulama 
menilai orang semacam ini sebagai orang yang dlaif (lemah). Ia disebut shahafi yang diambil 
dari kalimat tashhif, yang artinya adalah seseorang mempelajari ilmu dari kitab tetapi ia tidak 
mendengar langsung dari para ulama, maka ia melenceng dari kebenaran. Dengan demikian, 
Sanad dalam riwayat menurut pandangan kami adalah untuk menghindari kesalahan 
semacam ini” (Mashadir asy-Syi’ri al-Jahili 10) 

Pada umumnya orang-orang yang mendalami Al Qur’an dan As Sunnah bersandarkan 
mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak, memahaminya dari sudut arti bahasa dan istilah 
saja atau dikatakan mereka bermazhab dzahiriyyah yakni berpendapat, berfatwa, beraqidah 
(beri’tiqod) selalu berpegang pada nash secara dzahir atau makna dzahir sebagaimana yang 
telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/24/arti-
bahasa-saja/ 

Jumhur ulama telah menyampaikan bahwa jika memahami Al Qur’an dan As Sunnah 
bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara otodidak (shahafi) dan pada umumnya 
selalu berpegang pada nash secara dzahir (makna dzahir) kemungkinan besar akan berakibat 
negative seperti, 

1. Ibadah fasidah (ibadah yang rusak) , ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang 
disampaikan oleh lisannya Rasulullah shallallahu alaihiwasallam dan ibadah yang kehilangan 
ruhnya atau aspek bathin, sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/06/shalat-yang-fasidah/ 

2. Tasybihillah Bikholqihi , penyerupaan Allah dengan makhluqNya sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/06/24/mengaku-
hanabila/ 

Imam Ahmad ar-Rifa’i (W. 578 H/1182 M) dalam kitabnya al-Burhan al-Muayyad, “Sunu 
‘Aqaidakum Minat Tamassuki Bi Dzahiri Ma Tasyabaha Minal Kitabi Was Sunnati Lianna 
Dzalika Min Ushulil Kufri”, “Jagalah aqidahmu dari berpegang dengan dzahir ayat dan hadis 
mutasyabihat, karena hal itu salah satu pangkal kekufuran”. 

Imam besar ahli hadis dan tafsir, Jalaluddin As-Suyuthidalam “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat 
Ibn ‘Arabi” mengatakan “Ia (ayat-ayat mutasyabihat) memiliki makna-makna khusus yang 
berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajh 
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Allah, yad , ain dan istiwa sebagaimana makna yang selama ini diketahui (wajah Allah, 
tangan, mata,bertempat), ia kafir (kufur dalam i’tiqod) secara pasti.” 

Dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasuqi ‘alaUmmil Barahin” karya Syaikh 
Al-Akhthal dapat kita ketahui bahwa 

- Barangsiapa mengi’tiqadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala mempunyai 
jism (contohnya tangan) sebagaimana jisim-jisim lainnya (sebagaimana tangan lainnya), 
maka orang tersebut hukumnya Kafir (orang yang kufur dalam i’tiqod) 

- Barangsiapa mengi’tiqadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala mempunyai 
jisim (contohnya tangan) namun tidak serupa dengan jisim-jisim lainnya (tidak serupa dengan 
tangan makhlukNya), maka orang tersebut hukumnya ‘Aashin atau orang yang telah berbuat 
durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 

- I’tiqad yang benar adalah i’tiqad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu 
wa Ta’ala itu bukanlah seperti jisim (bentuk suatu makhluk) dan bukan pula berupa sifat. 
Tidak ada yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali Dia 

Bahkan Imam Sayyidina Ali ra mengatakan bahwa mereka yang mensifati Allah ta’ala 
dengan sifat-sifat benda dan anggota-anggota badan adalah mereka yang mengingkari Allah 
Azza wa Jalla. 

Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra berkata : “Sebagian golongan dari umat Islam ini ketika 
kiamat telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir (kufur dalam i’tiqod)”. Seseorang 
bertanya kepadanya : “Wahai Amirul Mukminin apakah sebab kekufuran mereka? Adakah 
karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran?” Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib ra 
menjawab : “Mereka menjadi kafir (kufur dalam i’tiqod) karena pengingkaran. Mereka 
mengingkari Pencipta mereka (Allah Subhanahu wa ta’ala) dan mensifati-Nya dengan sifat-
sifat benda dan anggota-anggota badan.” (Imam Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi(w. 725 H) 
dalam Kitab Najm Al-Muhtadi Wa Rajm Al-Mu’tadi). 

Begitupula Salafush Sholeh terhadap ayat-ayat sifat mereka tidak memahaminya dengan 
makna dzahir namun mereka  menyerahkan maknanya kepada Allah ta’ala 

Salaf yang sholeh mengatakan 

بن سعد عن ا�حاديث فيھا الصفات ؟ فكلھم  الوليد بن مسلم : سألت ا�وزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث قال
تفسير قالوا لي : أمروھا كما جاءت ب-  

“Dan Walid bin Muslim berkata: Aku bertanya kepada Auza’iy, Malik bin Anas, Sufyan 
Tsauri, Laits bin Sa’ad tentang hadits-hadits yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah? Maka 
semuanya berkata kepadaku: “Biarkanlah ia sebagaimana ia datang tanpa tafsir“ 

Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu mengatakan: 

 كل ما وصف هللا تعالى به نفسه فتفسيره ت-وته و السكوت عنه

“Setiap sesuatu yang Allah menyifati diri-Nya dengan sesuatu itu, maka tafsirannya adalah 
bacaannya (tilawahnya) dan diam daripada sesuatu itu”. 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/08/05/sesuatu-bukan-tuhan/ Page 5 

 

Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu ingin memalingkan kita dari mencari makna dzahir 
dari ayat-ayat sifat dengan cukup melihat bacaannya saja, tafsiruhu tilawatuhu: tafsirannya 
adalah bacaannya. Bacaannya adalah melihat, mengikuti huruf-perhurufnya, bukan 
maknanya, bukan tafsiruhu ta’rifuhu. 

Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat kita sebaiknya tidak mengi’tiqodkan berdasarkan maknanya 
secara dzahir karena akan terjerumus kepada jurang tasybih (penyerupaan), sebab lafazh-
lafazh ayat sifat sangat beraroma tajsim dan secara badihi (otomatis) pasti akan menjurus ke 
sana. 

Terhadap lafazh-lafazh ayat sifat , Imam Syafi’i ~rahimahullah mengatakan “Jawaban yang 
kita pilih tentang hal ini dan ayat-ayat yang semacam dengannya bagi orang yang tidak 
memiliki kompetensi di dalamnya adalah agar mengimaninya dan tidak –secara mendetail– 
membahasnya dan membicarakannya. Sebab bagi orang yang tidak kompeten dalam ilmu ini 
ia tidak akan aman untuk jatuh dalam kesesatan tasybîh” 

Pemahaman dengan selalu berpegang pada nash secara dzahir atau makna dzahir diistilahkan 
oleh mereka sebagai tanpa takwil, takyif, tasybih dan ta’thil. 

Padahal Al Qur’an dan As Sunnah diturunkan Allah Azza wa Jalla dan disampaikan 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang fushahah dan balaghah 
yang bermutu tinggi. 

Nash-nash yang fushahah dapat kita pahami dengan makna dzahir namun nash-nash yang 
balaghah tidak selalu dapat dipahami dengan makna dzahir melainkan dengan makna majaz 
(metaforis) 

Ulama Hanbali yang ternama, Al-Imam al-Hafizh al Alamah AbulFaraj Abdurrahman bin Ali 
bin al-Jawzi as- Shiddiqi al-Bakri atau yang lebih dikenal dengan Ibn al Jawzi menjelaskan 
bahwa “sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami dalam makna lahirnya (makna 
dzahir) jika itu dimungkinkan, namun jika ada tuntutan takwil maka berarti teks tersebut 
bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna majaz (metaforis)” 

Jadi tidak memungkinkan memahami Al Qur’an dan As Sunnah hanya dengan makna dzahir 
dan tanpa takwil menggunakan makna majaz (makna kiasan/ metaforis) khususnya pada 
nash-nash yang balaghah. 

Makna dzahir atau makna harfiah atau makna literal atau makna indrawi atau makna apa 
yang tertulis (tersurat) atau makna leksilkal yakni makna dasar yang terdapat pada setiap kata 
atau kalimat atau makna kata secara lepas, tanpa kaitan dengan kata yang lain dalam sebuah 
susunan kata atau kalimat. 

Sedangkan makna majaz (makna kiasan) adalah termasuk makna bathin atau makna di balik 
yang tertulis atau makna di balik yang tersurat (makna tersirat) atau makna yang  terkait 
dengan makna gramatikal  yakni makna turunan atau makna kata yang terbentuk karena 
penggunaan kata tersebut dalam kaitannya dengan tata bahasa. Makna gramatikal muncul 
karena kaidah tata bahasa, seperti afiksasi, pembentukan kata majemuk, penggunaan atau 
susunan kata dalam kalimat dan lain lain 
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Contoh, kata “di atas” makna dzahir atau makna indrawinya adalah untuk menunjukkan 
tempat atau arah sebagai lawan kata “di bawah” 

Namun kata “di atas” juga memiliki makna majaz atau makna kiasan (metaforis) yakni 
bagian dari makna bathin atau makna di balik yang tertulis atau makna tersirat 

Contohnya “orang-orang di atas angin” bukan berarti orang-orang yang bertempat di atas 
angin namun mempunyai makna “orang-orang yang sedang berada dalam kejayaan” atau 
“orang-orang mengungguli yang lain”. 

Para ulama khalaf menyampaikan bahwa kebutuhan tidak menyerahkan maknanya kepada 
Allah Azza wa Jalla namun mentakwilkan dengan makna majaz (makna kiasan/metaforis) 
terhadap ayat-ayat sifat adalah timbul karena pertanyaan-pertanyaan kaum non muslim dalam 
perkara mengenal Tuhan. 

Contohnya pertanyaan kaum Yahudi dalam riwayat berikut 

Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari 
Al A’masy dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah berkata, “Datang seorang pendeta 
(Yahudi) kepada Rasulullah, berkata: “Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah meletakkan 
langit diatas satu jari, seluruh bumi diatas satu jari, semua gunung diatas satu jari, pohon dan 
sungai di atas satu jari, dan semua makhluk di atas satu jari, kemudian Allah berfirman seraya 
menunjukan jarinya, ‘Akulah Sang raja’.” Maka Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam 
tertawa lalu membaca kutipan firmanNya yang artinya “Dan tidaklah mereka dapat mengenal 
Allah dengan sebenar keagungan-Nya”.(QS Az Zumar [39]:67) (Hadits riwayat Bukhari 
6865, 6897) 

Ibn al Jawzi dalam kitab berjudul Daf’u syubah at-tasybihbi-akaffi at-tanzih, contoh 
terjemahannya pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-
ibn-al-jauzi.pdf menjelaskan bahwa 

“Tertawanya Rasulullah dalam hadits diatas 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: “ ق وما قدروا هللا ح
 ”Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya“) ”             قدره
(QS Az Zumar[39]:67) adalah bukti nyata lainnya bahwa Rasulullah mengingkari mereka 
(kaum Yahudi)” 

Jikalau beri’tiqod (beraqidah) selalu dengan makna dzahir (selalu berpegang pada nash secara 
dzahir) maka “jari Allah” juga berada disetiap hati manusa 

Dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara 
dua jari dari sekian jari Allah Yang Maha Pemurah. Allah Subhanahhu wa Ta’ala akan 
memalingkan hati manusia menurut kehendak-Nya. (HR Muslim 4798) 

Ibn Al Jawzi berkata , “Hadits ini menunjukan bahwa hati setiap manusia di bawah 
kekuasaan Allah. Ketika diungkapkan “ أصبعين بين              ”,artinya bahwa Allah sepenuhnya 
menguasai hati tersebut dan Allah maha berkehendak untuk “membolak-balik” hati setiap 
manusia. 
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Dari Syahru bin Hausyab berkata; saya telah mendengar Ummu Salamah meceritakan bahwa 
Rasulullah shalallahu’alaihi wa sallam memperbanyak dalam do’anya: ALLAHUMMAA 
MUQALLIBAL QULUB TSABIT QALBI ‘ALA DINIK (Ya Allah, yang membolak 
balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu). Ia berkata;saya berkata; “Wahai 
Rasululah! Apakah hati itu berbolak balik?” beliau menjawab: “Ya, tidaklah ciptaan Allah 
dari manusia anak keturunan Adam kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari 
Allah. Bila Allah Azza wa Kalla berkehendak, Ia akan meluruskannya, dan jika Allah 
berkehendak,Ia akan menyesatkannya. Maka kami memohon kepada Allah; ‘Wahai Tuhan 
kami,janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah kami diberi petunjuk.’ Dan kami 
memohon kepada-Nya supaya memberikan kepada kita rahmat dari sisinya, sesungguhnya 
dia adalah Maha Pemberi’.” (HR Ahmad No 25364) 

Mereka yang beraqidah (beri’tiqod) bahwa Tuhan berada atau bertempat di atas langit atau di 
atas arsy , untuk membenarkan dan menyebarluaskan aqidah (i’tiqod) juga ada mengutip 
perkataan-perkataan ulama terdahulu namun permasalahannya mereka memahaminya dari 
sudut arti bahasa saja atau memahaminya dengan selalu berpegang pada nash secara dzahir 
(memahaminya dengan makna dzahir) sebagaimana mereka memahami Al Qur’an dan As 
Sunnah. 

Contohnya mereka mengutip perkataan Imam  Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah, dalam kitab Mukhtashar al-Uluw, adz-Dzahabi, di sebutkan, Imam Abu 
Hanifah ditanya tentang seseorang yang berkata, “Aku tidak mengetahui Tuhanku, apakah 
Dia di langit atau di bumi?” Imam Abu Hanifah menjawab, “Dia kafir, karena Allah 
berfirman, ‘Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas Arsy.’(Thaha: 5), dan 
ArsyNya di atas langitNya.” Imam Abu Hanifah ditanya lagi, dia berkata, “Aku berkata, 
Allah bersemayam di atas Arsy, tetapi aku tidak mengetahui apakah Arsy di langit atau di 
bumi?” Imam Abu Hanifah menjawab, “Jika dia mengingkari bahwa ia di langit maka dia 
kafir.” 

Mereka mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan sifat istiwa` bagi Allah, bahwa 
Allah bersemayam dalam arti bertempat atau berada di atas ArsyNya, di atas langitNya, 
beliau menetapkan kekufuran orang yang mengingkari hal ini. Hal ini sesuai pula dengan 
hadits yang meriwayatkan jawaban seorang budak “di langit” atas pertanyaan Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam, aina Allah (di mana Allah) 

Padahal yang dimaksud dengan kutipan perkataan Imam Abu Hanifah bahwa ada dua 
ungkapan seseorang menjadi kafir atau terjerumus kekufuran dalam  i‘tiqod yakni 

“Aku tidak mengetahui Tuhanku, apakah Dia di langit atau di bumi?” 

“Allah di atas ‘arsy, dan aku tidak tahu arah ‘arsy, apakah ia di langit atau di bumi!?” 

Seseorang menjadi kafir atau terjerumus kekufuran dalam  i‘tiqod  dengan kedua ungkapan 
tersebut karena menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah dan setiap yang 
membutuhkan kepada tempat dan arah maka berarti ia adalah pastilah sesuatu yang baharu 
(huduts) 

Hal yang sama juga telah dijelaskan oleh Imam al-‘Izz ibn Abdissalam dalam kitabnya Hall 
ar-Rumuz. 
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Beliau berkata: “-Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang mengatakan dua uangkapan 
tersebut- Karena dua ungkapan itu memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki tempat. 
Dan siapa yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki tempat maka ia adalah seorang 
Musyabbih (seorang kafir yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)” (Dikutip oleh 
Mulla ‘Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqh al Akbar, h. 198). 

Imam Abu Hanifah mengatakan 

تََعالَى َولَْم يَُكْن أْين َوGَ َخْلٌق َوGَ  تََعالَى َوGَ َمَكاَن قَْبَل أْن يَْخلَُق اْلَخْلَق، َوَكاَن هللاُ  قُْلُت: أَرأْيَت لَْو قِْيَل أْيَن هللاُ؟ يُقَاُل لَهُ: َكاَن هللاُ 
ُكّل َشىءٍ  َشىٌء، َوھَُو َخالِقُ      . 

Aku katakan: Tahukah engkau jika ada orang berkata: Di manakah Allah? Jawab: Dia Allah 
ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, Dia ada sebelum segala makhluk-Nya ada. Allah ada 
tanpa permulaan sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk dan sebelum segala suatu 
apapun. Dan Dia adalah Pencipta segala sesuatu” (Lihat al-Fiqhul Absath karya Imam Abu 
Hanifah dalam kumpulan risalah-risalahnya dengan tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 
20). 

Sedangkan masalah “istawa ” menurut  Abu Hanifah adalah : 

َوھَُو َحافِظُ الَعْرِش َوَغْيِر  ِمْن َغْيِر أْن يَُكْوَن لَهُ َحاَجةٌ إلْيِه َواْستِْقَراٌر َعلَْيِه، قِّر بِأّن هللاَ ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعلَى الَعْرِش اْستََوىَونُ 
َكاْلَمْخلُوقِْيَن، َولَْو َكاَن ُمْحتَاًجا إلَى الُجلُْوِس  الَِم َوتَْدبِْيِرهِ َكاَن ُمْحتَاًجا لََما قََدَر َعلَى إْيَجاِد العَ  الَعْرِش ِمْن َغْبِر اْحتِيَاٍج، فَلَوْ 

ُعلُّوا َكبِْيًرا فَقَْبَل َخْلِق الَعْرِش أْيَن َكاَن هللا، تََعالَى هللاُ َعْن َذلِكَ  َوالقََرارِ      . 

Dan kita mengimani adanya ayat “ar-Rahman ‘Ala al-‘Arsy Istawa” -sebagaimana disebutkan 
dalam al-Qur’an- dengan menyakini bahwa Allah tidak membutuhkan kepada ‘‘arsy tersebut 
dan tidak bertempat atau bersemayam di atasnya. Dia Allah yang memelihara ‘‘arsy dan 
lainnya tanpa membutuhkan kepada itu semua. Karena jika Allah membutuhkan kepada 
sesuatu maka Allah tidak akan kuasa untuk menciptakan dan mengatur alam ini, dan berarti 
Dia seperti seluruh makhluk-Nya sendiri. Jika membutuhkan kepada duduk dan bertempat, 
lantas sebelum menciptakan makhluk-Nya -termasuk ‘arsy- di manakah Dia? Allah maha 
suci dari itu semua dengan kesucian yang agung” (Lihat al-Washiyyah dalam kumpulan 
risalah-risalah Imam Abu Hanifah tahqiq Muhammad Zahid al-Kautsari, h. 2. juga dikutip 
oleh asy-Syekh Mullah ‘Ali al-Qari dalam Syarh al-Fiqhul Akbar, h. 70.). 

Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhu berkata “Allah ta’ala wujud (ada) dan tiada 
tempat baginya. Dia sekarang ada pada apa yang sejak dahulu ada (Al Bahdadu. Al Farqu 
Bainal Firaq 1/321) 

Imam Asy Syafi’i ~rahimahullah ketika ditanya terkait firman Allah QS. Thaha: 5 (ar-
Rahman ‘Ala al-‘Arsy Istawa), Beliau berkata “Dia tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku 
bagi-Nya waktu, Dia Maha Suci dari batasan-batasan (bentuk) dan segala penghabisan, dan 
Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah, Dia Maha suci dari kepunahan dan 
segala keserupaan” 

Al Imam al Bayhaqi (W. 458 H) dalam kitabnya al Asma wa ash-Shifat, hlm. 506, 
mengatakan: “Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil 
dari sabda Rasulullah shalllallahu ‘alayhi wa sallam: “Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang 
Awal, maka tidak ada sesuatu pun yang mendahului-Mu, Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang 
Akhir, maka tidak ada sesuatu setelah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Yang Zhahir, maka tidak 
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ada sesuatu di atasMu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Bathin, maka tidak ada sesuatu di 
bawahMu”. (HR Muslim 4888) 

Senada dengan itu, Imam ath Thahawi dalam kitabnya Aqiidah ath Thaahawiyah berkata 
“Barangsiapa yang enggan (tidak mau) menafikan sifat makhluk kepada Allah atau 
menyamakan-Nya dengan sifat makhluk, maka ia telah sesat dan tidak melakukan tanzih 
(mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk). Karena sesungguhnya Tuhan kami yang Maha 
Agung dan Maha Mulia itu disifati dengan sifat-sifat wahdaniyyah (tunggal) dan fardaniyyah 
(kesendirian). Hal ini artinya, tidak ada satupun makhluk yang menyamaiNya. Maha Suci 
Allah dari segala macam batasan, tujuan, pilar, anggota dan aneka benda. Allah ta’ala tidak 
butuh enam arah (atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang) seperti halnya makhluk ( Abu 
Ja’far Ahmad bin Salamah Ath Thahawi , Aqidah Ath Thahaawiyyah halaman 26) 

al-Imam al-‘Allamah al-Qadli Nashiruddin ibn al-Munayyiral-Maliki, salah seorang ulama 
terkemuka sekitar abad tujuh hijriyah, dalam karyanya berjudul al-Muqtafa Fi Syaraf al-
Musthafa telah menuliskan pernyataan al-Imam Malik bahwa Allah ada tanpa tempat dan 
tanpa arah. Dalam karyanya tersebut, al-Imam Ibn al-Munayyir mengutip sebuah hadits, 
riwayat al-Imam Malik bahwa Rasulullah bersabda: “La Tufadl-dliluni ‘Ala Yunus Ibn 
Matta” (Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas nabi Yunus ibn Matta). Dalam 
penjelasan hadits ini al-Imam Malik berkata bahwa Rasulullah secara khusus menyebut nabi 
Yunus dalam hadits ini, tidak menyebut nabi lainya, adalah untuk memberikan pemahaman 
aqidah tanzih, -bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah-. Hal ini karena Rasulullah 
diangkat ke atas ke arah arsy -ketika peristiwa Mi’raj-,sementara nabi Yunus dibawa ke 
bawah hingga ke dasar lautan yang sangat dalam-ketika beliau ditelan oleh ikan besar-, dan 
kedua arah tersebut, baik arah atas maupun arah bawah, keduanya bagi Allah sama saja. 
artinya satu dari lainnya tidak mempunyai jarak dan arah kepada-Nya, karena Allah ada tanpa 
tempat. Seandainya kemuliaan itu diraih karena berada di arah atas, maka tentu Rasulullah 
tidak akan mengatakan “Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas nabi Yunus ibn 
Matta”. Dengan demikian, hadits ini oleh al-Imam Malik dijadikan salah satu dalil bahwa 
Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah (Lihat penjelasanini dalam al-Muqtafa Fi syaraf al-
Mustahafa. Perkataan Al-Imam Malik ini juga dikutip oleh Al-Imam Taqiyyuddin as-Subki 
dalam karya bantahannya atas Ibn al-Qayyim al-Jaiziyyah (murid Ibn Taimiyah); yang 
berjudul as-Saif ash-Shaqil Fi ar-Radd ‘Ala ibn Zafil. Demikian pula perkataan Al-Imam 
Malik ini dikutip oleh Al-Imam Muhammad Murtadla az-Zabidi dalam karyanya Ithaf as-
Sadahal-Muttaqin Bi Syarah Ihya ‘Ulumiddin). 

Al Imam Fakhruddin ibn ‘Asakir (W. 620 H) dalam risalah aqidahnya mengatakan : “Allah 
ada sebelum ciptaan, tidak ada bagi-Nya sebelum dan sesudah, atas dan bawah, kanan dan 
kiri, depan dan belakang, keseluruhan dan bagian-bagian, tidak boleh dikatakan “Kapan ada-
Nya ?”, “Di mana Dia ?” atau “Bagaimana Dia ?”, Dia ada tanpa tempat”. 

Imam Sayyidina Ali ra juga mengatakan yang maknanya:“Sesungguhnya yang menciptakan 
ayna (tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya dimana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 
menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana“ 

Ibnu Hajar al Asqallâni dalam Fathu al Bâri-nya,1/221:“Karena sesungguhnya jangkauan 
akal terhadap rahasia-rahasia ketuhanan itu terlampau pendek untuk menggapainya, maka 
tidak boleh dialamatkan kepada ketetapan-Nya: Mengapa dan bagaimana begini? 
Sebagaimana tidak boleh juga mengalamatkan kepada keberadaan Dzat-Nya: Di mana?.” 
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Imam al Qusyairi menyampaikan, ” Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur 
dari ucapan “bagaimana Dia?” atau “dimana Dia?”. Tidak ada upaya, jerihpayah, dan kreasi-
kreasi yang mampu menggambari-Nya,atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan 
dan aib. Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar dan Melihat. 
Kehidupan apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya. Dia Dzat Yang Maha Tahu dan 
Kuasa“. 

Imam Syafi’i  ~rahimahullah tentang hadits Jariyah berkata : 

“Dan telah terjadi khilaf pada sanad dan matan nya (hadits jariyah), dan seandainya shohih 
Hadits tersebut, maka adalah Nabi – shallallahu ‘alaihi wasallam- bertanya kepada hamba 
tersebut menurut kadar pemahaman nya, karena bahwa dia (hamba) dan kawan- kawannya 
sebelum Islam, mereka meyakini bahwa berhala adalah Tuhan yang ada di bumi, maka Nabi 
ingin mengetahui keimanannya,maka Nabi bertanya : “Dimana Allah ?” sehingga apabila ia 
menunjuk kepada berhala, Nabi mengetahui bahwa ia bukan Islam, maka manakala ia 
menjawab : “Di atas langit” Nabi mengetahui bahwa ia terlepas dari berhala dan bahwa ia 
adalah orang yang percaya kepada Allah yaitu Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, atau Nabi 
mengisyarah dan ia mengisyarah kepada dhohir yang datang dalam Al-Quran”. 

Begitupula Imam Nawawi (w. 676 H/1277 M) dalam Syarah Shahih Muslim (Juz. 5 Hal. 24-
25) maka ia mentakwilnya agar tidak menyalahi Hadis Mutawatir dan sesuai dengan ushulus 
syariah. Yakni pertanyaan ‘Aina Allah? diartikan sebagai pertanyaan tentang kedudukan 
Allah bukan tempat Allah, karena aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk menanyakan 
tempat dan juga bisa digunakan untuk menanyakan kedudukan atau derajat. Jadi maknanya; 
“Seberapa besar pengagunganmu kepada Allah?”. Sedangkan jawaban Fis Sama’ diartikan 
dengan uluwul kodri jiddan (derajat Allah sangat tinggi). 

Ibn Al Jawzi berkata “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. Adapun bahwa budak perempuan tersebut berisyarat dengan mengatakan di arah 
langit adalah untuk tujuan mengagungkan Allah” 

Begitupula sering kita dengar ungkapan untuk menyerahkan sesuatu kepada Allah ta’ala 
dengan ungkapan “serahkan sama yang di atas” 

“di atas” bukan dalam pengertian tempat atau arah ataupun jarak karena Allah ta’ala tidak 
diliputi ruang maupun waktu karena segala sesuatu yang diliputi ruang maupun waktu adalah 
huduts (baru) sedangkan Allah ta’ala bersifat qadim (terdahulu). Allah ta’ala ada 
sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. Allah ta’ala tidak berubah dan tidak pula 
berpindah. 

Firman Allah ta’ala yang artinya, “Dialah Yang Awal dan Yang Akhir” (QS Al Hadiid 
[57]:3) 

“di atas” maksudnya adalah “Uluww al-Martabah”, “علّو المرتبة        ”; “derajat yang tinggi” 
untuk mengungkapkan keagungan dan kemuliaan Allah. 

Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami menyampaikan bahwa 
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نَْحِوھَا فََكِذٌب َوبُْھتَاٌن  ا�ْعَظِم اْلُمْجتَِھِد ِمْن أنّهُ قَائٌِل بَِشىٍء ِمَن اْلِجھَِة أوْ  ا ا]َمامِ َوَما اْشتُِھَر بَْيَن َجھَلَِة اْلَمْنُسْوبِْيَن إلَى ھذَ 
 .    َواْفتَِراٌء َعلَْيهِ 

“Apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada 
madzhab Hanbali bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah, maka 
sungguh hal tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar atasnya” (Lihat Ibn 
Hajar al-Haitami dalam al-Fatawa al-Haditsiyyah, h. 144) 

Jadi pada kenyataannya mereka bukanlah Hanabila atau bukanlah pengikut Imam Ahamad 
bin Hambal namun mereka mengikuti orang-orang yang semula bermazhab Hambali yang 
menjadi imam atau guru besar kaum musyabbihah yang mengikuti kaum Yahudi bermazhab 
dzahiriyyah, yakni berpendapat, berfatwa, beraqidah (beri’tiqod) selalu berpegang pada nash 
secara dzahir (makna dzahir) dari sudut arti bahasa (lughot) dan istilah (terminologi) saja 
seperti, 

1. Abu Abdillah al-Hasan bin Hamid bin Ali al-Baghdadial-Warraq, wafat 403 H, guru dari 
Abu Ya’la al-Hanbali. Beliau ini pengarangbuku ushuluddin yang bernama “syarah 
usuluddin” dimana diuraikan banyak tentang tasybih, yaitu keserupaan Tuhan dengan 
manusia. 

2. Muhammad bin al Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmadal-Baghdadi al-Hanbali, 
dikenal dengan sebutan Abu Ya’la al-Hanbali. Lahir tahun 380 H, wafat 458 H. Beliau ini 
banyak mengarang kitab Usuluddin yang banyak menyampaikan tentang tasybih. Ada ulama 
mengatakan bahwa “Aib yang dibuat Abu Ya’ala ini tidak dapat dibersihkan dengan air 
sebanyak air laut sekalipun”. Tampaknya cacat pahamnya terlalu besar. 

3. Abu al-Hasan Ali bin Abdullah bin Nashr az-Zaghunial-Hanbali, wafat 527 H. Beliau ini 
pengarang sebuah buku dalam usuluddin yangberjudul “Al Idah”, di mana banyak 
diterangkan soal tasybih dan tajsim. 

Ulama Hanbali yang ternama, Al-Imam al-Hafizh al Alamah AbulFaraj Abdurrahman bin Ali 
bin al-Jawzi as- Shiddiqi al-Bakri atau yang lebih dikenal dengan Ibn al Jawzi  secara khusus 
membuat kitab berjudul Daf’u syubahat-tasybih bi-akaffi at-tanzih contoh terjemahannya 
pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2012/12/dafu-syubah-imam-ibn-al-jauzi.pdf 
untuk menjelaskan kesalahpahaman tiga ulama yang semula Hanabila yang merupakan guru 
guru besar kaum Musyabbihah atau Mujassimah. 

Ibn al Jawzi menjelaskan contoh kesalahpahaman mereka sebagai berikut 

***** awal kutipan ***** 
Sebagian mereka; dalam menetapkan keyakinan rusak bahwa Allah bertempat di arsy 
mengambil dalil –dengan dasar pemahaman yang keliru– dari firman Allah: 

 إلَْيه يَْصَعُد اْلَكلُِم الطّيُّب َوالَعَمُل الّصالُِح يَْرفَُعه

Kepada-Nya-lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. 
(QS Al Faathir [35]:10) 

Juga –dengan pemahaman yang keliru- dari firman Allah: 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/08/05/sesuatu-bukan-tuhan/ Page 12 

 

 َوھَُو القَاِھُر فَْوِق ِعبَاِدهِ 

Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya (QS Al An’am 
[6]:61) 

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 bahwa pengertian “fawq”, “فوق        ” 
dalam makna indrawi (makna dzahir) hanya berlaku bagi setiap jawhar dan benda saja. 

Mereka meninggalkan makna “fawq” dalam pengertian “Uluww al-Martabah”, “ ّعلو
ف-ن “ :derajat yang tinggi”, padahal dalam bahasa Arab biasa dipakai ungkapan“ ;”        المرتبة
 artinya; “Derajat si fulan (A) lebih tinggi dibanding si fulan (B)”, ungkapan ini ;”        فوق ف-ن
bukan bermaksud bahwa si fulan (A) berada di atas pundak si fulan (B). 
***** akhir kutipan ***** 

Ibn al Jawzi menjelaskan contoh kesalahpahaman mereka lainnya sebagai berikut 

**** awal kutipan ***** 
Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang seringkali disalahpahami oleh kaum mujassimah adalah 
firman Allah 

َماءِ   أَأَِمْنتُْم َمْن فِي السَّ

aamintum man fiis samaa-i (QS Al Mulk [67]:16) 

Argumen kuat dan nyata telah menegaskan bahwa yang dimaksud ayat ini bukan dalam 
makna dzahirnya karena dasar kata fis sama dalam bahasa Arab dipergunakan untuk 
mengungkapkan sesuatu yang ”berada di dalam sebuah tempat dengan diliputi oleh tempat itu 
sendiri”; padahal Allah tidak diliputi oleh suatu apapun. 

Pemahaman ayat di atas tidak sesuai jika dipahami dalam makna indrawi (makna dzahir) 
seperti ini, karena bila demikian maka berarti Allah diliputi oleh langit. Pemahaman yang 
benar adalah bahwa ayat tersebut untuk mengungkapkan keagungan dan kemuliaan Allah. 
***** akhir kutipan ****** 

Kaum Musyabbihah mengatakan bahwa Tuhan di atas yakni di atas langit dengan berdalil 
firmanNya yang artinya, “Tetapi Tuhan mengangkat Isa kepadaNya” (QS An Nisaa [4]:158) 

Berdasarkan ayat tersebut kaum Musyabbihah berkata bahwa dengan Nabi Isa as diangkat 
oleh Tuhan kepadaNya yang berarti bahwa Tuhan itu di atas karena ada perkataan “rafa’a” 
yang berarti mengangkat ke atas. Begitupula dengan firmanNya yang artinya “Apakah kamu 
merasa aman dengan yang ada di langit” (QS Al Mulk [67]:16). Kaum Musyabbihah 
menyatakan bahwa dalam ayat tersebut telah jelas bahwa Tuhan itu ada di langit atau ada di 
atas karena langit itu di atas. 

Kaum Ahlussunnah wal Jama’ah mengartikan ayat tersebut “tempat yang mulia”. Jadi Nabi 
Isa as diangkat ke tempat yang mulia dan dia berada di tempat yang mulia. Pada ayat-ayat 
tersebut memang disebutkan “di atas” atau “di langit” tetapi yang dimaksdudkan adalah 
tempat yang mulia karena perkataan “di atas” atau “di langit’ biasa juga dipakai oleh orang 
Arab pada arti “tempat yang mulia” 
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Sedangkan firmanNya pada (QS Al Mulk [67]:16) , kaum Ahlusunnah wal Jama’ah, para 
mufassir (ahli tafsir) menafsirkannya menjadi “Apakah kamu merasa aman dengan yang 
(berkuasa) di langit” 

Berkata Imam Ahlus Sunnah Abu Mansur Al-Maturidi: “Adapun mengangkat tangan ke 
langit adalah ibadah, hak Allah menyuruh hamba-Nya dengan apa yang Ia kehendaki, dan 
mengarahkan mereka kemana yang Ia kehendaki, dan sesungguhnya sangkaan seseorang 
bahwa mengangkat pandangan ke langit karena Allah di arah itu, sungguh sangkaan itu sama 
dengan sangkaan seseorang bahwa Allah di dasar bumi karena ia meletakkan muka nya di 
bumi ketika Shalat dan lain nya, dan juga sama seperti sangkaan seseorang bahwa Allah di 
timur/barat karena ia menghadap ke arah tersebut ketika Shalat, atau Allah di Mekkah karena 
ia menunaikan haji ke Mekkah” [Kitab At-Tauhid - 75] 

Berkata Imam Nawawi: “Dan Dialah Allah yang apabila orang menyeru-Nya, orang itu 
menghadap ke langit (dengan tangan), sebagaimana orang Shalat menghadap Ka’bah, dan 
tidaklah demikian itu karena Allah di langit, sebagaimana bahwa sungguh Allah tidak berada 
di arah Ka’bah, karena sesungguhnya langit itu qiblat orang berdoa sebagaimana bahwa 
sungguh Ka’bah itu Qiblat orang Shalat” [Syarah Shahih Muslim jilid :5 hal :22] 

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata: “Ibnu Batthal berkata: sesungguhnya langit itu 
qiblat doa, sebagaimana Ka’bah itu qiblat Shalat” [Fathul Bari, jilid 2, hal 296] 

Imam Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi berkata: “Maka adapun angkat tangan ke arah langit 
ketika berdoa, karena sesungguhnya langit itu qiblat doa” [Ittihaf, jilid 2, hal 170]. kemudian 
Imam Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi juga berkata: “Jika dipertanyakan, ketika adalah 
kebenaran itu maha suci Allah yang tidak ada arah (jihat), maka apa maksud mengangkat 
tangan dalam doa ke arah langit ? maka jawaban nya dua macam yang telah disebutkan oleh 
At-Thurthusyi : 

Pertama: sesungguhnya angkat tangan ketika doa itu permasalahan ibadah seperti menghadap 
Ka’bah dalam Shalat, dan meletakkan dahi di bumi dalam sujud, serta mensucikan Allah dari 
tempat Ka’bah dan tempat sujud, maka langit itu adalah qiblat doa. 

Kedua: manakala langit itu adalah tempat turun nya rezeki dan wahyu, dan tempat rahmat 
dan berkat, karena bahwa hujan turun dari langit ke bumi hingga tumbuhlah tumbuhan, dan 
juga langit adalah tempat Malaikat, maka apabila Allah menunaikan perkara, maka Allah 
memberikan perkara itu kepada Malaikat, dan Malaikat-lah yang memberikan kepada 
penduduk bumi, dan begitu juga tentang diangkat nya segala amalan (kepada Malaikat juga), 
dan dilangit juga ada para Nabi, dan langit ada syurga yang menjadi cita-cita tertinggi, 
manakala adalah langit itu tempat bagi perkara-perkara mulia tersebut, dan tempat tersimpan 
Qadha dan Qadar, niscaya tertujulah semua kepentingan ke langit, dan orang-orang berdoa 
pun menunaikan ke atas langit”[Ittihaf, jilid 5, hal 244] 

Berikut penjelasan Habib Munzir, ulama dari kalangan ahlul bait, keturunan cucu Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pengajaran ilmu agama dari orang tua, orang 
tua dari orang tua secara turun temurun tersambung kepada lisannya Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam menjawab aqidah (i’tiqod) bahwa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia 
pada sepertiga malam terakhir yang dimuat pada 
http://www.majelisrasulullah.org/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemi
d=1 
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***** awal kutipan **** 
Hadirin hadirat, sampailah kita kepada Hadits Qudsi, dimana Sang Nabi shallallahu alaihi 
wasallam bersabda menceritakan firman Allah riwayat Shahih Bukhari “Yanzilu Rabbuna 
tabaaraka wa ta’ala fi tsulutsullailil akhir…” (Allah itu turun ke langit yang paling dekat 
dengan bumi pada sepertiga malam terakhir). 

Maksudnya bukan secara makna yang dzahir Allah itu ke langit yang terdekat dengan bumi, 
karena justru hadits ini merupakan satu dalil yang menjawab orang yang mengatakan bahwa 
Allah Subhanahu wa Ta’ala itu ada di satu tempat atau ada di Arsy. 

Yang dimaksud adalah Allah itu senang semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada 
hamba hamba Nya disaat sepertiga malam terakhir semakin dekat Kasih Sayang Allah. 

Allah itu dekat tanpa sentuhan dan jauh tanpa jarak. Berbeda dengan makhluk, kalau dekat 
mesti ada sentuhan dan kalau jauh mesti ada jarak. “Allah laysa kamitslihi syai’un” (Allah 
tidak sama dengan segala sesuatu) (QS Assyura 11) 

Allah Subhanahu wa Ta’ala turun mendekat kepada hamba Nya di sepertiga malam terakhir 
maksudnya Allah membukakan kesempatan terbesar bagi hamba hamba Nya di sepertiga 
malam terakhir. 

Sepertiga malam terakhir kira kira pukul 2 lebih dinihari.., kalau malam dibagi 3, sepertiga 
malam terakhir kira kira pukul 2 lebih, sampai sebelum adzan subuh itu sepertiga malam 
terakhir, waktu terbaik untuk berdoa dan bertahajjud. 

Disaat saat itu kebanyakan para kekasih lupa dengan kekasihnya. Allah menanti para kekasih 
Nya. Sang Maha Raja langit dan bumi Yang Maha Berkasih Sayang menanti hamba hamba 
yang merindukan Nya, yang mau memisahkan ranjangnya dan tidurnya demi sujudnya 
Kehadirat Allah Yang Maha Abadi. Mengorbankan waktu istirahatnya beberapa menit untuk 
menjadikan bukti cinta dan rindunya kepada Allah. 
***** akhir kutipan ***** 

Ada salah satu contoh buku yang sebaiknya dimiliki untuk mengetahui kesalahpahaman 
mereka dalam memahami Al Qur’an dan As Sunnah yang berjudul  Menjawab Dakwah 
Kaum ‘Salafi’ 

Kata salafi dalam tanda petik karena banyak sekali sekte atau firqoh yang menamakan dirinya 
salafi sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada 
http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/19/mengapa-salafi/ 

Buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Khatulistiwa Press beralamat Jl Datuk Ibrahim No. 
19, Condet, Balekambang, Jakarta Timur. Telp 021 8098583. Website: 
http://www.khatulistiwapress.com/ 

Buku tersebut diterjemahkan dari kitab berjudul aslinya ”Al Mutasyaddidun, manhajuhum wa 
munaqasyatu ahammi qadlayahum” karya Prof, DR Ali Jum’ah mantan mufti agung Mesir 
sejak 28 September 2003. Saat ini mufti agung Mesir adalah Prof. Dr. Syauqi Ibrahim Abdul 
Karim ‘Allam. Salah satu syarat sebagai mufti Agung Mesir adalah lulusan Ph.D. Al-Azhar -
tulen Al-Azhar dari sekolah dasar hingga strata tiga-, berpegang teguh kepada metode Al-
Azhar. 
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Sanad talaqqi dalam aqidah dan mazhab fikih yang sampai saat ini dilestarikan salah satunya 
oleh ulama dan universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Hal inilah yang mengapa Al-Azhar menjadi 
sumber ilmu keislaman selama berabad-abad. Karena manhaj yang di gunakan adalah manhaj 
shahih talaqqi (mengaji dengan ulama) yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis. 
Sehingga sarjana yang menetas dari Al-azhar adalah tidak hanya ahli akademis semata tapi 
juga alim serta selalu terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. 

Prof DR Ali Jum’ah Menjawab Dakwah Kaum ‘Salafi’ pada halaman 22 berkata 

***** awal kutipan ***** 
Allah ta’ala mustahil berada di sebuah arah dan tempat. Dan itu merupakan keyakinan kaum 
muslimin yang benar. Maksudnya, Allah ta’ala itu qadim (yang paling awal dan wujudnya 
tanpa sebab), bahwa mereka menetapkan sifat qidam (yang dahulu, awal) kepada Allah 
secara Dzatiyah. Dalam artian dzat Allah tidak diawali dengan wujud yang lain atau tidak ada 
yang lebih awal dari wujud Allah, sebagaimana terkandung dalam firmanNya yang artinya 
“Dialah yang awal” (QS Al Hadiid [57]:3) 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda “Engkaulah Dzat yang Awal maka tiada 
sesuatupun sebelum Engkau” (HR Muslim) 

Sifat Qidam berarti menafikan adanya wujud lain yang mendahului wujud Allah atau wujud 
lain yang bersamaan dengan wujud Allah. Oleh karena itu, sifat Qidam menghilangkan 
substansi pendahuluan bagi makhluk sebelum Allah. Begitupula dengan sifat-sifat Allah, 
semuanya qadiimah, tidak berubah dengan penciptaan makhluk yang sifatnya hadits (baru). 

Menetapkan arah dan tempat kepada Allah mengandung pengertian bahwa sesungguhnya 
Allah tidaklah bersifat fauqiyah (di atas) kecuali setelah Allah menciptakan alam semesta. 
Maka, sebelum penciptaan itu, Allah ta’ala tidak berada di arah ‘atas’ karena belum adanya 
sesuatu yang berada di arah ‘bawah’. Dengan demikian, keberadaan di tempat ‘atas’ 
merupakan sifat baru yang dihasilkan dengan adanya sesuatu yang baru. Oleh karena itu, sifat 
yang seperti ini tidak layak disematkan bagi Allah. 

Kaum muslimin juga meyakini bahwa Allah ta’ala berbeda dengan segala sesuatu yang 
bersifat baru, maksudnya dalam konteks hakikatnya. Maka dari itu, sifat jirmiyah (zat), 
aradhiyah (sifat), kulliyah (keumuman), juz’iyyah (kekhususan), dan juga hal-hal yang 
melekat pada keempat sifat itu tidak dapat dialamatkan kepada Allah. Hal yang melekat pada 
jirmiyah membutuhkan arah dan tempat, sementara aradhiyah butuh kepada zat lain agar bisa 
terwujud. Adapun kulliyah merupakan hal yang besar dan bisa dibagi , sedangkan yang 
melekat pada juz’iyyah adalah kecil, dan lain sebagainya. 

Berangkat dari itu, jika setan datang membisikan hati seseorang, “Andaikan Allah itu tidak 
jirim, aradh, kulli, atau juz’i, lantas apa hakikat Allah sebenarnya?” Maka jawablah godaan 
itu dengan, “Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah semata” 

Perbedaan sifat Allah dengan makhlukNya itu tertuang dalam firmanNya yang artinya “Tidak 
ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia lah yang Maha Mendengar dan Maha 
Melihat” (QS Asy Syuura [42] : 11) 
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Dan juga diambil dari sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari 
Ubay bin Ka’ab ra, “Sesungguhnya kaum musyrikin pernah berkata, “Wahai Muhammad, 
jelaskan kepada kami hakikat Tuhanmu” Lalu Allah ta’ala menurunkan ayat yang berbunyi 

“Katakanlah: “Dia lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung 
kepadaNya segala sesuatu. (QS Al Ikhlas 1-2) 

“Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara 
dengan Dia (QS Al Ikhlas 3-4) 

Untuk ayat ketiga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, “Karena 
sesungguhnya tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali ia akan mati. Dan tidak ada sesuatu 
yang mati itu kecuali ia akan diwarisi. Sedangkan Allah itu adalah Zat yang tidak mati, dan 
juga tidak diwarisi” 

Sedangkan untuk ayat keempat dijelaskan oleh beliau, “Tidak ada satupun yang bisa 
menyamai dan menandingi Allah. Dan tiada sesuatupun yang menyerupai-Nya” 

Dari dalil di atas, Allah ta’ala mensifati diriNya dengan menghilangkan sifat sepadan dan 
sifat-sifat lain yang tidak pantas dimiliki oleh-Nya. Begitupula yang dijelaskan oleh 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dari sini kaum muslimin dapat memahami bahwa 
pada hakekatnya Allah ta’ala berbeda dengan segala sifat yang dimiliki semua makhluk. 

Dengan demikian, tidak boleh hukumnya mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baru, 
termasuk juga bertanya dengan beberapa pertanyaan yang bisa mengarah ke sana. Tidaklah 
boleh bertanya tentang Allah dengan pertanyaan seperti, “Di manakah Allah?” dengan tujuan 
untuk mengetahui arah dan tempat di mana Zat Allah ta’ala berada. Akan tetapi, boleh 
menanyakan hal itu dengan bertujuan untuk mengetahui kekuasaan Allah ta’ala atau malaikat 
yang bertugas untuk-Nya 
***** akhir kutipan ***** 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


