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Bid’ah urusan dunia 
 
Ada dari mereka yang mengakui bahwa tidak semua bid’ah adalah perkara terlarang yakni bid’ah 
dalam urusan dunia 
  
Mereka terpaksa menciptakan jalan untuk memecahkan problem-problem yang mereka hadapi dan 
kondisi zaman yang mereka hadapi yang juga menekan mereka. 
  
Mereka terpaksa menciptakan perantara lain, yang jika tanpa perantara ini mereka tidak dapat 
melakukan aktifitas yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
  
Perantara ini ialah ungkapan yang dilontarkan oleh mereka seperti: 
  
Sesungguhnya bid’ah terbagi menjadi dua yakni 
  
1) bid’ah diniyah (urusan agama) 
2) bid’ah duniawiyyah (urusan dunia) 
  
Mereka yang suka bermain-main ini membolehkan menciptakan klasifikasi tersebut atau minimal 
telah membuat nama tersebut. 
  
Pembagian atau klasifikasi bid’ah tersebut tidak pernah disebutkan oleh para ulama yang sholeh 
yang mengikuti Imam Mazhab yang empat 
  
Mereka yang berkata bahwa pembagian bid’ah ke yang baik (hasanah) dan buruk (sayyiah) itu tidak 
bersumber dari syari’, maka pembagian bid’ah menjadi bid’ah diniyyah yang tidak boleh dan bid’ah 
duniawiyyah yang boleh, adalah tindakan bid’ah dan mengada-ada yang sebenarnya. 
  
Mereka yang berpendapat terbaginya bid’ah menjadi bid’ah diniyyah dan duniawiyyah tidak mampu 
menggunakan ekspresi bahasa dengan cermat. Hal ini disebabkan ketika mereka berpendapat bid’ah 
duniawiyyah tidak ada konsekuensi apapun, mereka telah keliru dalam menetapkan hukum. Sebab 
dengan sikap ini mereka memvonis bahwa semua bid’ah duniawiyyah itu boleh. Sikap ini jelas 
sangat berbahaya dan bisa menimbulkan fitnah dan bencana. 
  
Pantas saja mereka para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab menyerahkan sepenuhnya urusan 
dunia kepada penguasa dinasti kerajaan Saudi. 
  
Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang 
menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah 
dari pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman.” (HR. Hakim) 
  
Mereka membiarkan penguasa kerajaan dinasti Saudi melanggar larangan dari Allah Azza wa Jalla 
yakni menjadikan Zionis Yahudi Amerika yang merupakan pendukung Zionis Yahudi Israel, sebagai 
teman kepercayaan, pemimpin, pelindung maupun sebagai penasehat. 
  
Firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, 
  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang 
yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan 
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bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, 
dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami 
terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (QS Ali Imran, 118) 
  
“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman 
kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami beriman”, 
dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci 
terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (QS Ali Imran, 119) 
  
“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai 
teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan 
mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui“. (QS Al Mujaadilah 
[58]:14 ) 
Dengan membolehkan semua perkara baru dalam urusan dunia maka mereka telah menjadi serupa 
dengan kaum sekulerisme yang menyalahgunakan hadits,”wa antum a’lamu bi amri dunyakum, “dan 
kamu sekalian lebih mengetahui urusan-urusan duniamu”. (HR. Muslim 4358) 
  
Hadits selengkapnya, 
  

ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي ثَنَ  َشْيبَةَ َوَعْمٌرو النَّاقُِد ِكَ�ھَُما َعْن اْ�َْسَوِد ْبِن َعاِمرٍ  َحدَّ ادُ قَاَل أَبُو بَْكٍر َحدَّ ثَنَا َحمَّ ْبُن َسلََمةَ َعْن  ا أَْسَوُد ْبُن َعاِمٍر َحدَّ
ُ َعلَْيهِ  ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ  قَاَل  لََصلُحَ  َوَسلََّم َمرَّ بِقَْوٍم يُلَقُِّحوَن فَقَاَل لَْو لَْم تَْفَعلُوا َوَعْن ثَابٍِت َعْن أَنٍَس أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ

ُدْنيَاُكمْ  قَالُوا قُْلَت َكَذا َوَكَذا قَاَل أَْنتُْم أَْعلَُم بِأَْمرِ  فََخَرَج ِشيًصا فََمرَّ بِِھْم فَقَاَل َما لِنَْخلُِكمْ   
  
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan ‘Amru An Naqid seluruhnya dari 
Al Aswad bin ‘Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin ‘Amir; Telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin ‘Urwah dari Bapaknya dari 
‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melewati suatu 
kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: “Sekiranya mereka tidak 
melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik”. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam 
keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melewati mereka lagi dan 
melihat hal itu beliau bertanya: ‘Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah 
anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: ‘Kalian lebih mengetahui urusan 
dunia kalian’ (HR Muslim 4358) 
  
Kaum sekulerisme berpendapat urusan dunia tidaklah diurus oleh agama, terbukti dalam hadits 
tersebut Rasulullah salah memberikan nasehat dalam penanaman kurma berikut contoh pernyataan 
mereka selengkapnya, 
  
**** awal kutipan ***** 
“Ketika Nabi shallalahu alaihi wasallam memberikan nasihat tentang cara mengawinkan pohon 
kurma supaya berbuah, ini bisa dianggap bahwa beliau sudah memasukkan otoritas agama untuk 
urusan duniawi yang di mana beliau tidak mendapatkan wahyu atau kewenangan untuk itu. 
  
Tapi ternyata dalam masalah menanam kurma ini pendapat beliau keliru. Pohon kurma itu malah 
menjadi mandul. Maka para petani kurma itu mengadu lagi kepada Nabi saw, meminta 
pertanggungjawaban beliau. Dan beliau menyadari kesalahan advisnya waktu itu dan dengan rendah 
hati berkata, “Kalau itu berkaitan dengan urusan agama ikutilah aku, tapi kalau itu berkaitan dengan 
urusan dunia kamu, maka “Antum a’lamu bi umuri dunyaakum”, kamu sekalian lebih mengetahui 
urusan duniamu. 
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Rasulullah mengakui keterbatasannya. Rasulullah bukanlah penentu untuk segala hal. Rasul 
bukanlah orang yang paling tahu untuk segala hal. Bahkan untuk urusan dunia di jaman beliau pun 
beliau bukanlah orang yang paling tahu. 
  
Jadi tidak mungkin jika kita menuntut Rasulullah untuk mengetahui segala sesuatu hal tentang 
urusan dunia. Apalagi kalau mengurusi urusan kita di jaman modern ini…! Tentu tidak mungkin kita 
harus mencari-cari semua aturan tetek-bengek dalam hadist beliau. Itu namanya set-back. Lha wong 
di jamannya saja Rasulullah menyatakan bahwa ada hal-hal yang tidak beliau pahami dan hendaknya 
tidak mengikuti pendapat beliau dalam ‘urusan duniamu’ tersebut.” 
**** akhir kutipan ***** 
  
Dalam hadits di atas Rasulullah hanya memberikan tanggapan mengapa mesti kurma itu dikawinkan 
segala, mengapa tidak dibiarkan begitu saja secara alami. Hal ini dapat kita ketahui terkait firman 
Allah Azza wa Jalla, “subhaana alladzii khalaqa al-azwaaja kullahaa mimmaa tunbitu al-ardhu” , 
“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang 
ditumbuhkan oleh bumi” (QS Yaa Siin [36]:36). 
  
Permasalahan kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak tidaklah terkait dengan tanggapan 
Rasulullah. 
  
Sedangkan makna perkataan Rasulullah, “wa antum a’lamu bi amri dunyakum”, “dan kamu sekalian 
lebih mengetahui urusan-urusan duniamu” , yang dimaksud “urusan dunia” khusus urusan disiplin 
ilmu tertentu atau pengetahuan tertentu di luar ilmu agama, seperti dalam hadits tersebut adalah ilmu 
pertanian, ilmu pengetahuan manusia dalam membantu perkawinan kurma. 
  
Namun ilmu pengetahuan yang didalami oleh manusia harus tetap merujuk dengan Al Qur’an dan 
Hadits dan menetapkannya dalam hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan 
mubah). 

 

Perkara baru (bid’ah) dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang meliputi perkara muamalah , 
kebiasaan atau adat selama tidak melanggar laranganNya atau selama tidak bertentangan dengan Al 
Qur’an dan As Sunnah hukum asalnya adalah mubah (boleh) 
  
Ibadah ghairu mahdhah meliputi perkara muamalah, kebiasaan atau adat 
  
Kebiasaan adalah suatu sikap atau perbuatan yang sering dilakukan 
  
Muamalah adalah secara bahasa sama dengan kata (mufa’alatan) yang artinya saling bertindak atau 
saling mengamalkan. Jadi muamalah pada hakikatnya adalah kebiasaan yang saling berinteraksi 
sehingga melahirkan hukum atau urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata dsb) 
  
Sedangkan adat adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan dalam suatu masyarakat. 
  
Dalam ushul fiqih landasan semua itu dikenal dengan Urf 
  
Firman Allah ta’ala yang artinya 
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Jadilah engakau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah 
dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A’raf [7]:199) 
  
Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul 
fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu 
maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik 
sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. 
  
Dari segi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al-‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan 
al-‘urf al-amali ( kebiasaan yang berbentuk perbuatan). 
  
Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-
‘urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus). 
  
Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua; yaitu al’urf al-shahih ( kebiasaan 
yang dianggap sah) dan al-‘urf al-fasid ( kebiasaan yang dianggap rusak). 
  
Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf al-shahih adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan 
syara’ atau kebiasaan yang tidak menyalahi satupun laranganNya atau kebiasaan yang tidak 
bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 
  
Jadi perkara baru (bid’ah) dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang meliputi perkara muamalah, 
kebiasaan atau adat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara’ atau selama tidak 
menyalahi laranganNya atau selama tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. 
  
Sebaliknya perkara baru (bid’ah) dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang meliputi perkara 
muamalah, kebiasaan atau adat pun, jika bertentangan atau jika menyalahi laranganNya atau jika 
bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah maka termasuk bid’ah yang sayyiah alias bid’ah 
dholalah. 
  
Imam Syafi’i berkata bahwa perkara baru (bid’ah atau muhdats) atau perkara yang tidak terdapat 
pada masa Rasulullah yang tidak menyalahi atau yang tidak bertentangan dengan syara’ atau yang 
tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah adalah bid’ah yang terpuji (bid’ah mahmudah 
atau bid’ah hasanah) 
  

َولَْم يُخاَلُِف  أَْحَدَث ِمَن الَخْيرِ  أَْو أَثًَرا فَھَُو البِْدَعةُ الضاَلَةُ ، َوماَ  ماَ أَْحَدَث َوخاَلََف ِكتاَباً أَْو ُسنَّةً أَْو إِْجَماعاً -َعْنهُ  قاََل الّشاَفِِعي َرِضَي هللاُ 
)- البِْدَعةُ الَمْحُمْوَدةُ َشْيئاً ِمْن َذلَِك فَھَُو  ج- الطالبين 1ص  313حاشية إعانة   ) 

  
Artinya ; Imam Syafi’i ra berkata –Segala hal (kebiasaan) yang baru (tidak terdapat di masa 
Rasulullah) dan menyalahi (bertentangan) dengan pedoman Al-Qur’an, Al-Hadits, Ijma’ (sepakat 
Ulama) dan Atsar (Pernyataan sahabat) adalah bid’ah yang sesat (bid’ah dholalah). Dan segala 
kebiasaan yang baik (kebaikan) yang baru (tidak terdapat di masa Rasulullah) dan tidak menyalahi 
(tidak bertentangan) dengan pedoman tersebut maka ia adalah bid’ah yang terpuji (bid’ah mahmudah 
atau bid’ah hasanah), bernilai pahala. (Hasyiah Ianathuth-Thalibin –Juz 1 hal. 313) 
Oleh karenanya ketika kita menghadapi dalam perkara ibadah ghairu mahdhah yang meliputi perkara 
muamalah, kebiasaan atau adat yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah maka kita menimbangnya 
dengan hukum dalam Islam yang dikenal dengan hukum taklifi yang membatasi kita untuk 
melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan yakni wajib , sunnah (mandub), mubah, makruh, 
haram. 
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Al-Imam an-Nawawi membagi bid’ah menjadi lima macam, “Sesungguhnya bid’ah terbagi menjadi 
5 macam ; bid’ah yang wajib, mandzubah (sunnah), muharramah (bid’ah yang haram), makruhah 
(bid’ah yang makruh), dan mubahah (mubah)” [Syarh An-Nawawi ‘alaa Shahih Muslim, Juz 7, hal 
105] 
  
Begitupula bid’ah menurut Syeikh Al Islam Izzuddin bin Abdissalam terbagi menjadi dalam hukum 
lima, wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah, seperti yang termaktub dalam kitab beliau Qawaid 
Al Ahkam (2/337-339). Selengkapnya diuraikan dalam tulisan pada http://syeikhnawawial-
bantani.blogspot.com/2011/12/pembagian-bidah-menurut-imam-izzuddin.html 
  
Syeikh Al Islam Izzuddin bin Abdissalam memberikan contoh bid’ah wajib adalah menguasai ilmu 
tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah (ma’ani, bayan dan badi’) untuk 
memahami Al Qur’an dan As Sunnah maupun perkataan ulama salaf (terdahulu) 
  
Kita sepakat bahwa menuntut ilmu termasuk ibadah ghairu mahdhah. 
  
Sedangkan menguasai ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf, balaghah (ma’ani, 
bayan dan badi’) untuk memahami Al Qur’an dan As Sunnah adalah termasuk bid’ah hasanah dan 
hukumnya wajib. 
  
Bid’ah tersebut hukumnya wajib, karena memelihara syari’at juga hukumnya wajib. Tidak mudah 
memelihara syari’at terkecuali harus mengetahui tata bahasa Arab. Sebagaimana kaidah ushul fiqih: 
“Maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa wajibun”. Artinya: “Sesuatu yang tidak sempurna 
kecuali dengannya, maka hukumnya wajib”. 
  
Contoh bid’ah mubah adalah bersalaman setelah sholat. 
  
Dalam Qawaid Al Ahkam (2/339), dengan cukup gamblang Imam Izzuddin menyatakan bahwa 
bersalaman setelah ashar dan shubuh merupakan bid’ah mubah. Ketika Imam Izzudin menjelaskan 
pembagian bid’ah sesaui dengan hukum lima bersama contohnya, beliau menjelaskan bid’ah mubah, 
”Dan bagi bid’ah-bid’ah mubah, contoh-contohnya bersalaman setelah shubuh dan ashar.” 
  
Hal ini juga dinukil juga oleh Imam An Nawawi dalam Tahdzib Al Asma wa Al Lughat (3/22), serta 
Al Adzkar dalam Al Futuhat Ar Rabaniyah (5/398) dengan makna yang sama. 
  
Imam An Nawawi menyatakan dalam Al Majmu’ (3/459),”Adapun bersalaman yang dibiasakan 
setelah shalat shubuh dan ashar saja telah menyebut As Syeikh Al Imam Abu Muhammad bin Abdis 
Salam rahimahullah Ta’ala,’Sesungguhnya hal itu bagian dari bid’ah-bid’ah mubah, tidak bisa 
disifati dengan makruh dan tidak juga istihbab (sunnah).’ Dan yang beliau katakan ini baik.” 
  
Ba Alawi mufti As Syafi’iyah Yaman, dalam kumpulan fatwa beliau Bughyah Al Mustrasyidin (hal. 
50) juga menyebutkan pula bahwa Imam Izzuddin memandang masalah ini sebagai bid’ah mubah 
sebagaimana pemahaman Imam An Nawawi,”Berjabat tangan yang biasa dilakukan setelah shalat 
shubuh dan ashar tidak memiliki asal baginya dan telah menyebut Ibnu Abdissalam bahwa hal itu 
merupakan bid’ah-bid’ah mubah.” 
  
Bukan hanya ulama As Syafi’iyah saja yang memahami istilah khusus yang digunakan oleh Imam 
Izuddin. Meskipun As Safarini seorang ulama madzhab Hanbali, beliau memahami bahwa Imam 
Izzuddin menyatakan masalah ini sebagai bi’dah mubah. Tertulis dalam Ghidza Al Albab (1/235), 
dalam rangka mengomentari pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa berjabat tangan di 
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dua waktu tersebut adalah bid’ah yang tidak dilakukan oleh Rasul dan tidak disunnahkan oleh 
seorang ulama sekalipun, ”Aku berkata, dan yang dhahir (jelas) dari pernyataan Ibnu Abdissalam 
dari As Syafi’iyah bahwa sesungguhnya hal itu adalah bid’ah mubah” 
Contoh bid’ah haram, Syeikh Al Islam Izzuddin bin Abdissalam mencontohkan di antaranya: 
Golongan Qadariyah, Jabariyah, Murji’ah, dan Mujassimah (musyabbihah). Menolak terhadap 
mereka termasuk bid’ah yang wajib. 
  
Contoh orang-orang yang pada awalnya bermazhab Hambali namun kemudian menjadi imam atau 
guru besar kaum musyabbihah (menyerupakan Allah dengan makhluk) karena memahami Al Qur’an 
dan As Sunnah selalu berpegang pada nash secara dzahir (makna dzahir) dan mengingkari makna 
majaz (makna kiasan/metaforis) 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 tasybihm 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 
https://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 berkata bahwa 
  
***** awal kutipan **** 
Mereka memahami sifat-sifat Allah secara indrawi, misalkan mereka mendapati teks hadits: “  U إن

ءادمعلى صورته خلق  ”, lalu mereka menetapkan adanya “Shûrah (bentuk) 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”. 
  



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/10/15/bidah-urusan-dunia/ Page 7 

 

Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka memahaminya secara dzahir (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 (makna dzahir), juga mereka tidak pernah mau 
melepaskan makna sifat-sifat tersebut dari tanda-tanda kebaharuan (huduts). 
  
Mereka tidak merasa puas sampai di sini, mereka tidak puas dengan hanya mengatakan “Sifat Fi’li” 
saja bagi Allah hingga mereka mengatakan“Sifat Dzât” 
****** akhir kutipan ***** 
Pada masa sekarang, kenyataannya dapat kita temukan orang-orang yang mengikuti ketiga imam 
(guru besar) kaum musyabbihah di atas sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada 
https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/08/07/tasyabuh-bentuk-tuhan/ 
  
Berikut pernyataan i’tiqod mereka sebagaimana yang disampaikan mereka pada 
http://ajaranislamyanghaq.wordpress.com/2013/02/04/bagaimanakah-bentuk-allah-swt-itu/ 
  
1] Allah Ta’ala memiliki tempat kediaman (‘Arsy); 
2] Allah Ta’ala itu berada di tempat yang paling tinggi (‘Arsy), dan seseorang yang berada di dataran 
tinggi lebih dekat jaraknya dengan Allah Ta’ala ketimbang orang yang berada di dataran rendah; 
3] Allah Ta’ala bersemayam di atas ‘arsy mirip seperti bulan; Bulan itu bertempat di langit, namun 
dia bersama kita, walaupun kita berjalan ke perkotaan; ke perkampungan; ke puncak gunung; ke 
puncak bukit; ke tengah lautan luas; ataupun ke pemukiman penduduk, namun bulan selalu bersama-
sama dengan kita semua. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang bertempat di atas 
‘arsy-Nya, namun Dia selalu bersama kita dimana pun kita berada. 
4] Allah Ta’ala mempunyai bentuk; 
5] Wujud Nabi Adam As (wujud manusia) tercipta sebagaimana wujud Allah; 
6] Allah Ta’ala juga mempunyai ruh; 
7] Allah Ta’ala memiliki pembatas; 
8] Allah Ta’ala memiliki wajah; 
9] Allah Ta’ala memiliki pantat; 
10] Allah Ta’ala mempunyai pinggang; 
11] Allah Ta’ala memiliki tangan kiri dan tangan kanan 
  
Sedangkan yang lain seperti dalam tulisannya pada 
http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah-kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-adalah-
kanan/ di bagian akhir tulisan menuliskan kesimpulan bahwa Allah mempunyai kedua tangan dan 
kedua tangan Allah adalah kanan 
  
12] Allah Ta’ala terikat arah kiri dan kanan; 
13] Allah Ta’ala mempunyai lima jari; 
14] Allah Ta’ala mempunyai mata dan telinga; 
15] Allah Ta’ala memiliki kaki; 
16] Allah Ta’ala memiliki betis; 
17] Allah Ta’ala memiliki fisik sebagaimana manusia; 
18] Nabi Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam duduk berduaan dengan Allah Ta’ala; 
19] Allah Ta’ala turun ke langit dunia setiap tengah malam; 
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20] Allah Ta’ala turun ke langit dunia serupa dengan seseorang yang baru turun satu tingkat dari atas 
mimbar; 
21] Kalo Allah Ta’ala berkehendak, niscaya Dia akan bersemayam di atas punggung nyamuk; 
22] Allah Ta’ala akan cemburu jikalau Dirinya tidak disembah; 
23] Allah Ta’ala juga bisa tertawa 
Mereka yang beri’tiqod bahwa Tuhan 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: ”ليس بأعور ”, [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]. 
  
Salah satu contoh dalil yang mereka pergunakan untuk meyakini Tuhan mereka memiliki dua buah 
kaki seperti 
  
Ibnu Abbas radhiallahu anhu berkata, 
  

X يقدر أحد قدرهالكرسي موضع القدمين ، والعرش  
  
“Al-Kursy adalah tempat kedua kaki, sedangkan Arsy tidak ada seorang pun yang dapat 
memperkirakan ukurannya.” 
  
Menurut Ibn al Jawzi dalam kitab di atas sebagai berikut 
  
***** awal kutipan **** 
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 
  
Adapun pemahaman hadits tersebut adalah bahwa besarnya al-Kursiy dibanding dengan arsy adalah 
bentuk yang sangat kecil sekali. Perumpamaan besarnya kursi hanyalah seukuran dua telapak kaki 
seorang yang duduk di atas ranjang 
  
Ad-Dlahhak berkata: “Kursi adalah tempat yang dijadikan pijakan dua kaki oleh para raja yang 
berada di bawah tempat duduk (singgasana) mereka”. 
***** akhir kutipan ***** 
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Jadi hadits tersebut jika tetap hendak diterima adalah sekedar untuk memperbandingkan besarnya 
kursi Allah dengan Arsy Nya. Tidak lebih dari itu. 
Jika memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala sifatkan untuk diriNya dan apa yang 
telah disampaikan oleh lisan RasulNya selalu berpegang pada nash secara dzahir atau 
pemahamannya selalu dengan makna dzahir maka menyerupai (bertasyabuh) kepada kaum Yahudi 
  
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 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: 
“ هللا حق قدره وما قدروا  ” (“Dan tidaklah mereka dapat mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya” 
(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 “بين أصبعين ”,artinya bahwa Allah sepenuhnya menguasai hati tersebut dan Allah 
maha berkehendak untuk “membolak-balik” hati setiap manusia. 
  
Dari Syahru bin Hausyab berkata; saya telah mendengar Ummu Salamah meceritakan bahwa 
Rasulullah shalallahu’alaihi wa sallam memperbanyak dalam do’anya: Allahummaa 
muqallibalqulubtsabit qalbi ‘ala dini (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) 
Jadi permasalahan terbesar yang dapat menjerumuskan kekufuran dalam i’tiqod adalah cara mereka 
menetapkan sifat Allah yang selalu berpegang pada nash secara dzahir atau penetapan sifat Allah 
berdasarkan makna dzahir 
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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 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). 
  
Ibnul Jawzi berkata: “Wajib bagi kita berkeyakinan bahwa Dzat Allah bukan benda yang dapat 
terbagi-bagi, tidak diliputi oleh tempat, tidak disifati dengan berubah, dan tidak disifati dengan 
berpindah-pindah. 
  
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) 
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Hal yang perlu kita ingat selalu bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan 
disampaikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dalam bahasa Arab yang fushahah dan 
balaghah yang bermutu tinggi, pengertiannya luas dan dalam, mengandung hukum yang harus 
diterima. 
  
Hal yang perlu diketahui dan dikuasai bukan hanya arti bahasa tetapi juga ilmu-ilmu yang 
bersangkutan dengan bahasa arab itu seperti ilimu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, 
sharaf, balaghah (ma’ani, bayan dan badi’). 
  
Selain itu perlu mengetahui dan menguasai ilmu ushul fiqh, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin 
menggali hukum secara baik dan benar dari al-Quran dan as-Sunnah padahal tidak menguasai sifat 
lafad-lafad dalam al-Quran dan as-Sunnah itu yang beraneka ragam yang masing-masing 
mempengaruhi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya seperti ada lafadz nash, ada lafadz 
dlahir, ada lafadz mijmal, ada lafadz bayan, ada lafadz muawwal, ada yang umum, ada yang khusus, 
ada yang mutlaq, ada yang muqoyyad, ada majaz, ada lafadz kinayah selain lafadz hakikat. ada pula 
nasikh dan mansukh dan lain sebagainya. 
  
Tidak sempurna pula jika hanya mengetahui dan menguasai ilmu nahwu dan sharaf tanpa 
mengetahui dan menguasai ilmu balaghah atau ilmu sastra Arab sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/07/07/penyebab-
ketidakseimbangan/ 
  
Fungsi sastra adalah fungsi rekreatif, didaktif, estetis, moralitas dan religius yang semua itu 
berhubungan dengan hati sehingga dapat membuka mata hati yang berujung dapat menyaksikan 
Allah dengan hatinya (ain bashiroh). 
  
Begitupula dalam memahami apa yang Allah Azza wa Jalla sifatkan untuk diriNya perlu menguasai 
ilmu balaghah (sastra Arab) karena kita memahami dan meyakini apa yang tidak tampak oleh mata 
kepala 
  
Firman Allah ta’ala yang artinya 
  
“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata” (QS Al An’am [6]:103) 
  
Makna dzahir atau makna harfiah atau makna literal atau makna indrawi adalah makna dari apa yang 
tampak atau makna dari apa yang tertulis (tersurat) atau makna leksikal 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 
tampak atau makna di balik yang tertulis (tersurat) atau 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 
  
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)” 
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Kebutuhan takwil dengan ilmu balaghah seperti makna majaz timbul jika dipahami dengan makna 
dzahir akan mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak atau tidak patut bagiNya. 
  
Jadi mereka yang memahami ayat-ayat mutasyabihat menolak takwil dengan ilmu balaghah dapat 
termasuk orang-orang yang berpendapat, berfatwa, beraqidah (beri’tiqod) tanpa ilmu sehingga akan 
sesat dan menyesatkan 
  
Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash berkata; aku 
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah 
mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara 
mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat 
pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, 
mereka sesat dan menyesatkan (HR Bukhari 98). 
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