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Waspadalah aqidah Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah  

Buya Yahya dari lembaga pengembangan da’wah Al-Bahjah. Cirebon menganjurkan untuk 

“mengusir” orang-orang yang berdakwah dengan bertanya di mana Allah. 

Beliau juga menganjurkan untuk merobek selebaran atau brosur dakwah yang memuat 

aqidah berdasarkan pertayaan di mana Allah.  

Buya Yahya menjelaskan bahwa telah bermunculan kelompok orang yang mengaku dirinya 

salaf namun dia tidak mewakili salaf karena mereka memunculkan kesyirikan baru yakni 

beraqidah bahwa Allah berada atau bertempat atau menetap tinggi di langit atau di atas 

‘arsy sebagaimana ceramahnya yang diupload pada 

http://www.youtube.com/watch?v=fS47nbe79wQ 

Buya Yahya telah melebarkan dakwahnya ke negara tetangga seperti Malaysia dan 

membentuk tim dakwah al-Bahjah cabang Malaysia sebagaimana berita pada 

http://info.tahfidzalbahjah.com/blog/2016/04/20/safari-dakwah-buya-yahya-di-malaysia/  

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk menanyakan atau 

memikirkan DzatNya dan menyarankan untuk meyakini keberadaan Allah dengan 

memikirkan nikmat-nikmat yang telah diberikanNya atau dengan memikirkan tanda-tanda 

(kekuasaan) Allah Azza wa Jalla sebagai wujud perbuatan Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Rasulullah bersabda, ” Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, dan jangan sekali-kali 

engkau berfikir tentang Dzat Allah“.  

Hal yang perlu kita ingat selalu bahwa pertanyaan “DI MANA” dan “BAGAIMANA” tidak 

boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala  

Imam Sayyidina Ali ra mengatakan yang maknanya “Sesungguhnya yang menciptakan ayna 

(tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang 

menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana“  

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”. 

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?.” 

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 
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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“. 

Syaikh Nawawi al Bantani berkata, Barang siapa meninggalkan 4 kalimat maka sempurnalah 

imannya, yaitu 

1. Dimana 

2. Bagaimana 

3. Kapan dan 

4. Berapa 

Jika ada orang yang bertanya pada Anda, Dimana Allah ? Maka jawabnya: Allah tidak 

bertempat dan tidak dilalui oleh masa 

Jika ada orang yang bertanya pada Anda, Bagaimana sifat Allah ? Maka jawabnya: Tidak ada 

sesuatupun yang menyamai-Nya 

Jika ada orang yang bertanya pada Anda, Kapan adanya Allah ? Maka jawabnya: Pertama 

tanpa permulaan dan terakhir tanpa penghabisan 

Jika ada orang yang bertanya pada Anda, Ada Berapa Allah ? Maka jawabnya : Satu 

Sebagaimana firman Allah Ta`ala di dalam Qalam-Nya Surat Al-Ikhlas ayat pertama : 

“Katakanlah olehmu : bahwa Allah itu yang Maha Esa (Satu). 

Jika ada orang yang bertanya pada Anda, Bagaimana Dzat dan sifat Allah ? Maka jawabnya : 

Tidak boleh membahas Dzat Allah Ta`ala dan Sifat-sifatNya, karena meninggalkan pendapat 

itu sudah termasuk berpendapat. Membicarakan Zat Allah Ta`ala menyebabkan Syirik. 

Segala yang tergores didalam hati anda berupa sifat-sifat yang baru adalah pasti bukan Allah 

dan bukan sifatNya.  

Salah satu pokok permasalahan para pengikut Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu 

Taimiyyah dalam perkara aqidah , salah satunya mereka berpegang pada hadits ahad (satu 

jalur perawi) yang diriwayatkan Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami yang baru masuk Islam 

yang dapat diketahui dengan pernyataannya “Wahai Rasul shallallahu alaihi wasallam 

sesungguhnya aku adalah seorang yang baru saja berada di dalam kejahiliyahan kemudian 

datang Islam”  

Berikut riwayat lengkapnya 

****** awal kutipan ****** 

Diriwayatkan dari Mu`awiyah Bin Hakam Al Sulamiy: Ketika saya shalat bersama Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang bersin, lantas saya mendo`akannya 

dengan mengucapkan yarhamukaLlah. 

Semua orang yang shalat lantas melihat kepadaku dan aku menjawab: “Celaka kedua 

orangtua kalian beranak kalian, ada apa kalian melihatku seperti itu?!” 

Kemudian mereka memukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Aku tahu mereka 

memintaku untuk diam, maka akupun diam. 

Ketika telah selesai Rasul shallallahu alaihi wasallam menunaikan shalat, demi ayah dan 
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ibuku, aku tidak pernah melihat sebelum dan sesudahnya seorang guru yang lebih baik cara 

mendidiknya daripada Rasul shallallahu alaihi wasallam 

Demi Allah, Beliau tidak menjatuhkanku, tidak memukulku, dan juga tidak mencelaku. 

Beliau hanya berkata: “Sesungguhnya shalat ini tidak boleh ada perkataan manusia di 

dalamnya. Di dalam shalat hanyalah terdiri dari tasbih, takbir dan bacaan al Qur`an.” atau 

sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam 

Aku kemudian menjawab: “Wahai Rasul shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku 

adalah seorang yang baru saja berada di dalam kejahiliyahan kemudian datang islam. 

Dan sesungguhnya diantara kami masih ada yang mendatangi para dukun. 

Beliau berkata: “Jangan datangi mereka!” Aku kemudian menjelaskan bahwa diantara kami 

masih ada yang melakukan tathayyur (percaya terhadap kesialan dan bersikap pesimistis). 

Beliau mengatakan: “Itu hanyalah sesuatu yang mereka rasakan di dalam diri mereka, maka 

janganlah sampai membuat mereka berpaling (Kata Ibnu Shabbah: maka janganlah 

membuat kalian berpaling). 

Kemudian ia melanjutkan penjelasan: aku berkata: dan sesungguhnya diantara kami ada 

yang menulis dengan tangan mereka. 

Rasul shallallahu alaihi wasallam berkata: dari kalangan Nabi juga ada yang menulis (khat) 

dengan tangan, barangsiapa yang sesuai apa yang mereka tulis, maka beruntunglah ia. 

Dia kemudian berkata: saya memiliki seorang budak perempuan yang mengembalakan 

kambing di sekitar bukit Uhud dan Jawwaniyyah. 

Pada suatu hari aku memperhatikan ia mengembala, ketika itu seekor srigala telah 

memangsa seekor kambing. 

Aku adalah seorang anak manusia juga. Aku bersalah sebagaimana yang lain. Kemudian aku 

menamparnya (budak wanita) dengan sekali tamparan. Maka kemudian aku mendatangi 

Rasul shallallahu alaihi wasallam. 

Rasul shallallahu alaihi wasallam menganggap itu adalah suatu hal yang besar bagiku. 

Akupun berkata: “Apakah aku mesti membebaskannya?” 

Rasul shallallahu alaihi wasallam menjawab: “Datangkanlah ia kesini!”. 

Kemudian akupun mendatangkan budak wanita tersebut ke hadapan Rasul shallallahu alaihi 

wasallam 

Rasul shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya: “Dimanakah Allah?”, maka ia (budak 

wanita) menjawab: “Di langit”, 

Rasul shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi: “Siapa aku?”, maka ia menjawab: “Anda 

Rasul Allah”. 

Lalu Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Bebaskanlah ia karena ia adalah seorang 

yang beriman” 

******* akhir kutipan ****** 

Hal pokok yang shahih dan tidak diperselisihkan dari hadits tersebut adalah pada bagian 

sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang artinya, “Sesungguhnya shalat ini, tidak 

pantas di dalamnya ada percakapan manusia, karena shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan 

membaca al-Qur’an.” 
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Sedangkan hadits di atas yang diriwayatkan Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami pada bagian 

kisah budak Jariyah diperselisihkan 

Dalam istilah para ulama hadits, riwayat yang diperselisihkan matan (redaksinya) oleh para 

perawi disebut mudhtharib, hadits kacau (guncang) matan (redaksinya). 

Kekacauan (keguncangan) matan (redaksi) dalam hadits tersebut disebabkan sebagian 

perawi meriwayatkan hadits tidak dengan matan (redaksi) asli sabda Nabi shallallahu alaihi 

wasallam, ia meriwayatkannya dengan ma’nan (hanya kandungan maknanya saja). 

Karenanya ia terjatuh dalam kesalahan. Sementara matan (redaksi) hadits yang benar ialah 

tidak ada pertanyaan: “Di mana Allah?” 

Jadi pada bagian kisah budak Jariyah adalah matan (redaksi) dari dia secara pribadi 

berdasarkan penyaksiannya terhadap percakapan secara isyarat yang dapat pula 

dipengaruhi oleh keadaan Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami yang baru masuk Islam ketika 

meriwayatkan kisah budak Jariyah. 

Kisah budak pada jalur `Aun bin Abdullah dari Abdullah bin Uthbah dari Abu Hurairah yang 

dimuat Imam Baihaqi di dalam kitab sunan kubra di dalam Bab zhihar dikatakan 

membebaskan budak yang bisu ketika mengisyaratkan bahwa dirinya telah beriman. 

Hujjatul Islam, Abu Hamid Al Ghazali menambahkan bahwa budak wanita ini adalah seorang 

yang bisu dan ia tidak memiliki cara lain untuk menunjukkan ketinggian Allah Yang Maha 

Kamal kecuali dengan menggunakan bahasa isyarat menunjuk langit. Dialog ini dilakukan 

oleh Rasulullah karena para Sahabat menyangka budak wanita sebagai seorang penyembah 

berhala di rumah-rumah penyembahan berhala. Rasululullah ingin mengetahui kebenaran 

prasangka mereka terhadap keyakinan sang budak, maka sang budak memberitahukan 

kepada mereka keyakinannya bahwa sembahannya bukanlah berhala-berhala yang ada di 

rumah-rumah penyembahan berhala, sebagaimana yang disangkakan terhadapnya. (DR. 

Muhyiddin Al Shafi, Muhadharat Fie Al `Aqidah Al Islamiyyah Qism Al Ilahiyyat, Maktabah 

Iman dan Maktabah Al Jami`ah Al Azhariyyah, Kairo, cet. ke II, 2010) 

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”. 

Jelaslah dalam pendapat Imam Syafi’i di atas bahwa pada bagian kisah budak Jariyah yang 

diriwayatkan Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami diragukan ke-shohih-annya dan seandainya 
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shohih hadits tersebut maka pertanyan “di mana Allah” sekedar untuk mengetahui apakah 

budak Jariyah masih menunjuk berhala atau tidak. 

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. 

Kita sebaiknya beraqidah bahwa Allah Ta’ala pada awalnya tidak bertempat begitupula 

selanjutnya sebagaimana Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dialah Yang Awal dan Yang 

Akhir” (QS Al Hadiid [57]:3) 

Allah Ta’ala tidak berubah, sebagaimana awalnya dan sebagaimana akhirnya. 

Allah Ta’ala sebagaimana sebelum diciptakan ciptaanNya, sebagaimana setelah diciptakan 

ciptaanNya. 

Allah Ta’ala sebagaimana sebelum diciptakan ‘Arsy , sebagaimana setelah diciptakan ‘’Arsy  

Imam asy-Syafi’i rahimahullah berkata :“Sesungguhnya Allah Ta’ala ada dan tidak ada 

tempat, maka Dia menciptakan tempat, sementara Dia tetap atas sifat azali-Nya (sifat 

qadim), sebagaimana Dia ada sebelum Dia menciptakan tempat, tidak boleh atas-Nya 

berubah pada dzat-Nya dan pada sifat-Nya”. [Kitab Ithaf As-Sadati Al-Muttaqin –Jilid 2-

halaman 36]. 

Al-Imâm al-Qurthubi menuliskan: “Allah yang Maha Agung tidak boleh disifati dengan 

perubahan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan mustahil Dia disifati 

dengan sifat berubah atau berpindah. Karena Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah, dan 

tidak berlaku atas-Nya waktu dan zaman. Karena sesuatu yang terikat oleh waktu itu adalah 

sesuatu yang lemah dan makhluk” (al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, j. 20, h. 55, dalam QS. al-

Fajr: 22)  

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa Allah ada tanpa sesuatu 

apapun yang menyertaiNya, termasuk pula tempat. 

Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya:  
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“Imran bin Hushain radhiyallahu ‘anhu berkata: “Aku berada bersama Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam, tiba-tiba datang sekelompok dari penduduk Yaman dan berkata: “Kami 

datang untuk belajar agama dan menanyakan tentang permulaan yang ada ini, bagaimana 

sesungguhnya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Allah ada dan tidak ada 

sesuatu apapun selain Allah.” (HR. al-Bukhari 3191) 

Al-Imam al-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dalam al-Sunan berikut ini: 

“Abi Razin radhiyallahu ‘anhu berkata: “Aku berkata, wahai Rasulullah, di manakah Tuhan 

kita sebelum menciptakan makhluk-Nya?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menjawab: “Allah ada tanpa sesuatu apapun yang menyertainya. Di atasnya tidak ada 

sesuatu dan di bawahnya tidak ada sesuatu. Lalu Allah menciptakan Arasy di atas air.” 

Ahmad bin Mani’ berkata, bahwa Yazid bin Harun berkata, maksud hadits tersebut, Allah 

ada tanpa sesuatu apapun yang menyertai (termasuk tempat). Al-Tirmidzi berkata: “hadits 

ini bernilai hasan”. (Sunan al-Tirmidzi, 3109)  

Begitupula Al-Imam al Baihaqi (w 458 H) dalam kitabnya al-Asma Wa ash-Shifat, hlm. 506, 

berkata : “Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari 

sabda Rasulullah shalllallahu ‘alayhi wa sallam “Ya Allah, Engkaulah, Azh-Zhahir, tidak ada 

sesuatu apapun di atas-Mu, dan Engkau al-Bathin, tidak ada sesuatu apapun di bawah-Mu 

(HR. Muslim dan lainnya) 

Hadits selengkapnya adalah sebagai berikut, 

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari 

Suhail dia berkata; Abu Shalih pernah menganjurkan kami yaitu, apabila salah seorang dari 

kami hendak tidur, maka hendaknya ia berbaring dengan cara miring ke kanan seraya 

membaca doa; 

ALLOOHUMMA ROBBAS SAMAAWAATI WA ROBBAL ARDH, WAROBBAL’ARSYIL’AZHIIMII, 

ROBBANAA WAROBBA KULLI SYAI’IN, FAALIQOL HABBI WAN NAWAA, WAMUNZILAT 

TAUROOTI WAL INJIIL, WAL FURQOON, A’UUDZU BIKA MIN SYARRI KULLI SYAI’IN ANTA 

AAKHIDZUN BINAASHIYATIHI, ALLOOHUMMA ANTAL AWWALU FALAISA QOBLAKA SYAI’UN, 

WA ANTAL AAKHIRU FALAISA BA’DAKA SYAIUN, WA ANTAZH ZHOOHIRU FALAISA FAUQOKA 

SYAI’UN, WA ANTAL BAATHINU FALAISA DUUNAKA SYAI’UN, IQDHI’ANNAA ADDAINA, WA 

AGHNINAA MINAL FAQRI (HR Muslim) 

Azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), Al-Bathin (yang tidak dapat 

dibayangkan) 

Sedangkan para pengikut paham Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah merujuk 

dari kitab Bayan Talbisul Jahmiyyah jilid 4, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa makna : “ فلَيس
 adalah “tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari-Mu.” Mereka mengikuti pendapat دونك شيء

Ibnu Taimiyyah bahwa kata ‘duuna’ di sini diambil dari kata ‘ad dunuww‘ yang artinya 

dekat, bukan dari kata ‘ad-duun‘ yang artinya ‘rendah’ atau ‘di bawah’ 
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Padahal “tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari-Mu” atau “tidak ada sesuatu di dekat -Mu” 

sama saja dengan “tidak ada sesuatu di bawah-Mu” karena Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam bersabda: 

هكان الله ولم يكن شيء غير  

Allah ada, dan tiada sesuatu di selainNya. 

Sayyidina Ali ~radiyallahu ‘anhu~ berkata: 

 كان الله و" مكان وھو ا�ن على ما عليه كان

“Allah ada tanpa tempat. Dia saat ini pada apa adanya Dia ada.” 

Syaikh Ibnu Athoilah berkata “Allah ada, dan tiada sesuatu besertaNya. Dia kini adalah tetap 

sebagaimana adanya”  

Aqidah Fir’aun yang mengatakan bahwa setiap yang ada harus bertempat. Memang sangat 

wajar bila seorang Fir’aun menyangka demikian, karena ia telah mengaku diri nya Tuhan, 

tentu dipikirannya Tuhan Nabi Musa as juga seperti diri nya, harus punya tempat yang jelas. 

Akan tetapi yang sangat tidak wajar bila asumsi Fir’aun itu (setiap yang ada pasti punya 

tempat) datang dari seorang makhluk yang bertauhid dan percaya Tuhan berbeda dengan 

makhluk (semoga kita dijauhkan dari pemikiran Fir’aun). 

Dari asumsi tersebut, Fir’aun mencoba meraba apa yang disampaikan oleh Nabi Musa as 

bahwa Nabi Musa as adalah utusan “Tuhan yang memiliki langit dan bumi”, tentu saja 

Fir’aun mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan Nabi Musa itu, karena ia yakin “setiap 

yang ada pasti punya tempat”. 

Dan pilihan yang ada cuma dua yakni di langit atau di bumi, bila di bumi tentu Nabi Musa as 

telah menunjukkannya, bila di langit bagaimana Nabi Musa as bisa tahu, bagaimana 

mendapatkan risalah nya, 

Fir’aun yang telah termakan dengan asumsi nya yang salah, tidak percaya sesuatu yang ada 

tapi tanpa bertempat, walaupun seorang Tuhan tidak mungkin tidak bertempat, ia telah 

membuktikan kepada kaum nya bahwa tidak ada Tuhan lain di bumi selain dari dia, dan 

hanya satu tempat lagi yang belum ia buktikan yaitu di langit, sehingga ia perintahkan 

pembantu nya untuk membangun bangunan yang tinggi di atas gunung, agar ia bisa melihat 

Tuhan Nabi Musa as, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 36-37: 

“Dan berkatalah Fir`aun: “Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi 

supaya aku sampai ke pintu-pintu[36] (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat 

Tuhan nya Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta”. Demikianlah 

dijadikan Fir`aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan 

(yang benar); dan tipu daya Fir`aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian [37]“. 
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Keyakinan Fir’aun bahwa Tuhannya Nabi Musa as berada atau bertempat di langit sungguh 

datang dari diri nya, bukan karena mendengar dari Nabi Musa as 

Nabi Musa alaihi salam tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan berada atau bertempat di 

langit. 

Firman Allah Ta’ala yang artinya 

Berkata Fir’aun: “Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? (QS Thaahaa [20]:49) 

Musa berkata: “Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu 

bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk (QS Thaahaa [20]:50) 

“Dan Musa berkata: “Hai Fir’aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan 

semesta alam” (QS Al A’raf [7]:104) 

Fir’aun bertanya: “Siapa Tuhan semesta alam itu?”(QS Asy Syu’ara [26]:23) 

Musa menjawab: “Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya 

(Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian(orang-orang) mempercayai-Nya” (QS Asy Syu’ara 

[26]:24) 

Musa berkata (pula): “Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu” (QS 

Asy Syu’ara [26]:26) 

Musa berkata: “Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara 

keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal”. (QS Asy Syu’ara [26]:28) 

Imam Ar-Razi berkata, 

***** awal kutipan ****** 

”sesungguhnya mereka (musyabbihah) adalah orang-orang yang sangat bodoh,yang 

membuat mereka semakin lengkap dalam kehinaan dan kesesatan, oleh karena mereka 

telah menjadikan perkataan Fir’aun yang terlaknat, sebagai dalil mereka atas kebenaran 

agama mereka, sementara Nabi Musa as dalam memperkenalkan Tuhan,tidak pernah 

melebihkan dari menyebutkan sifat penciptaan, sebagaimana dalam surat Thoha :50 “Tuhan 

kita adalah yang memberikan tiap sesuatu bagi makhluk-Nya kemudian memberi petunjuk” 

dan sebagaimana dalam surat Asy-Syu’araayat 26, 28 “Tuhan kalian dan Tuhan bapak kalian 

yang terdahulu – Tuhan timur dan barat dan diantara kedua nya”. 

Maka nyatalah bahwa memperkenalkan Tuhan dengan keadaannya di langit adalah agama 

Fir’aun, dan memperkenalkan Tuhan dengan penciptaan dan makhluk adalah agama Nabi 

Musa as, 

Siapa yang berpendapat dengan yang pertama, adalah ia diatas agama Fir’aun, dan siapa 

yang berpendapat dengan yang kedua, adalah ia diatas agama Nabi Musa as, 
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kemudian kita menjawab, kita tidak bisa menerima bahwa semua yang disebutkan Fir’aun 

tentang sifat Allah Ta’ala karena ia pernah mendengar dari Nabi Musa as, tapi karena 

Fir’aun berada dalam keyakinan Musyabbihah, maka tentu ia berkeyakinan jika memang 

Tuhan ada, pasti Dia berada di langit, maka keyakinan Fir’aun ini sungguh datang dari diri 

nya, bukan karena mendengar dari Nabi Musa as [Lihat Tafsir Ar-Razi,surat Ghafir : ayat 36-

37 ] 

***** akhir kutipan **** 

Abu Mansur Al-Maturidi berkata : “Kaum Musyabbihah [menyerupakan Allah dengan 

makhluk] berpegang dengan dzahirnya ayat ini, mereka beralasan : Seandainya bukan 

karena Musa as telah menyebut dan memberitahu Fir’aun bahwa Tuhan di atas langit, 

sungguh Fir’aun tidak menyuruh Haman membangun bangunan agar ia dapat naik ke langit 

dan melihat Tuhan Nabi Musa as, sebagaimana Firman Allah menceritakan pernyataan 

Fir’aun Tetapi kita menjawab : Tidak ada dalil bagi mereka, karena kemungkinan pernyataan 

Fir’aun tersebut sebagian dari kebohongan Fir’aun kepada kaum nya tentang Musa as”. 

[Lihat Tafsir Ta’wilat Ahlus Sunnah surat Ghafir ayat 37]. 

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. 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/19/waspada-aqidah-wahabisme/ Page 10 

 

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] 

Sedangkan ungkapan-ungkapan seperti 

“Allah wujud (ada) di mana mana” 

“apa yang terlihat di mana mana adalah wujud (keberadaan) Allah” 

“Hakekat alam dan isinya atau atau semua yang terlihat oleh mata, hakekatnya adalah 

wujud Allah” 

Bukan berarti Allah Ta’ala bertempat di mana mana namun maknanya adalah bahwa 

dengan kita memperhatikan alam dan isinya atau semua yang terlihat oleh mata yang 

merupakan tanda-tanda kekuasaanNya atau disebut juga ayat-ayat kauniyah maka kita bisa 

mengetahui dan meyakini keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta’ala 

Manusia mengenal Allah (makrifatullah) melalui tanda-tanda kekuasaanNya yang 

merupakan ayat-ayat kauniyah yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa 

alam semesta dan semua yang ada didalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan 

Allah,baik itu yang kecil (mikrokosmos) ataupun yang besar (makrokosmos). 

Firman Allah Ta’ala yang artinya 

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk 

dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur’an itu adalah 

benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia 

menyaksikan segala sesuatu?“ (QS. Fush Shilat [41]:53) 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan 

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 

Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka 

peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS Ali ‘Imran [3]:191). 

“Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda 

kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak 

beriman“. (QS Yunus [10] : 101).  

Aqidah pengikut paham Wahabisme mengikuti pola pemahaman Ibnu Taimiyyah sebelum 

bertaubat sehingga tanpa disadari mereka meneladani Ibnu Taimiyyah dan sekaligus 
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meneruskan kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yakni selalu berpegang pada nash secara dzahir 

atau pemahaman mereka selalu dengan makna dzahir  

Sebelum wafat, Ibnu Taimiyyah masih sempat bertaubat di depan Qodhi empat mazhab 

yakni para fuqaha, para ulama yang paling faqih di suatu negara dalam menggali hukum dari 

Al Qur’an dan As Sunnah berdasarkan mazhab yang empat. 

Semoga Allah Ta”ala menerima taubat beliau. 

Begitupula dengan Adz Dzahabi masih sempat bertaubat dan menuliskan beberapa risalah 

sebagai nasehat kepada gurunya sendiri yakni Ibn Taimiyah yang ketika itu belum 

bertaubat. Hal ini sekaligus sebagai “pengakuan” dari seorang murid terhadap kesesatan 

gurunya sendiri. Risalah pertama berjudul Bayân Zghl al-‘Ilm Wa ath-Thalab, dan risalah 

kedua berjudul an-Nashîhah adz-Dzhabiyyah Li Ibn Taimiyah. 

Dalam nasehatnya Adz Dzahabi mengambarkan sikap Ibnu Taimiyyah sebelum bertaubat 

yang suka menyalahkan dan mencela ulama-ulama sholeh terdahulu yang tidak sepaham 

(sependapat) dengannya sebagaimana informasi yang kami arsip (salin) pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2016/05/nasehat-adz-dzahabi-atas-

kesombongan-ibnu-taimiyyah.pdf 

Adz Dzahabi (w 748 H) maupun Ibnu Qoyyim al Jauziyah (w 751 H) adalah murid dari Ibnu 

Taimiyyah (W 728H) atau pengikut Ibnu Taimiyyah yang bertemu muka langsung. 

Sedangkan pengikut Ibnu Taimiyyah yang tidak bertemu muka langsung alias berdasarkan 

mutholaah (menelaah kitab) dengan akal pikiran mereka sendiri, contohnya adalah 

Muhammad bin Abdul Wahhab (W 1206 H) dan Al Albani (w 1420H) 

Salah satu pokok permasalahan dalam dunia Islam adalah bahwa kitab-kitab Ibnu Taimiyyah 

sebelum bertaubat maupun kitab Adz Dzahabi seperti Al ‘Uluw maupun ringkasan kitab al 

‘Uluw yakni Mukhtashar al ‘Uluw karya al Albani menjadi pegangan bagi para pengikut 

Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang telah disampaikan pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/04/26/taqlid-ibnu-taimiyyah/ 

Contohnya mereka mengutip perkataan Imam Abu Hanifah sebagaimana disebutkan dalam 

kitab Mukhtashar al-Uluw, adz-Dzahabi,  

Imam Abu Hanifah ditanya tentang seseorang yang berkata, “Aku tidak mengetahui T 

uhanku, 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.” 
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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. 

Beliau berkata: “-Imam Abu Hanifah mengkafirkan (kufur dalam i’tiqod) orang mengatakan 

dua ungkapan 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). 

Contoh kutipan lain yang sering disampaikan oleh para pengikut Wahabisme penerus 

kebid’ahan Ibnu Taimiyyah adalah peristiwa Imam Malik menyuruh murid-muridnya untuk 

mengeluarkan orang dari majelisnya karena bertanya, 

“Wahai Abu Abdlillah, ar-Rahman ‘Ala al-arsy Istawa, bagaimanakah Istawa Allah? ” 

Asy-Syaikh Salamah al-Uzami, salah seorang ulama al-Azhar terkemuka dalam bidang hadits, 

dalam karyanya berjudul Furqan al-Qur’an, mengatakan sebagai berikut: 

“Penilaian al-Imam Malik terhadap orang tersebut sebagai ahli bid’ah tidak lain karena 

kesalahan orang itu mempertanyakan kaifiyyah Istiwa bagi Allah (kesalahan orang itu 

karena bertanya “bagaimanakah Istiwa Allah”). 

Hal ini menunjukan bahwa orang tersebut memahami ayat ini secara indrawi dan dalam 

makna dzahirnya. Tentu makna dzahir istawa adalah menetap, duduk, bertempat, atau 

menempelnya suatu benda di atas benda yang lain. Makna dzhahir inilah yang dipahami 

oleh orang tersebut, namun ia meragukan tentang kaifiyyah dari sifat duduk tersebut, 

karena itu ia bertanya kepada al-Imam Malik. 
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Artinya, orang tersebut memang sudah menetapkan adanya kaifiyyah bagi (istawa) Allah. Ini 

jelas merupakan keyakinan tasybih (penyerupaan Allah dengan makhluk-Nya), dan karena 

itu al-Imam Malik meyebut orang ini sebagai ahli bid’ah” (Furqan al-Qur’an Bain Shifat al-

Khaliq Wa al-Akwan, h. 22). 

Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Haitami pernah ditanya tentang aqidah mereka yang semula 

para pengikut Mazhab Hambali, apakah aqidah Imam Ahmad bin Hambal seperti aqidah 

mereka? 

Beliau menjawab: Aqidah imam ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hambal –semoga Allah 

meridhoinya dan menjadikannya meridhoi-Nya serta menjadikan taman surga sebagai 

tempat tinggalnya, adalah sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal 

menyucikan Allah dari segala macam ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zhalim dan 

menentang itu, baik itu berupa penetapan tempat (bagi Allah), mengatakan bahwa Allah itu 

jism (materi) dan sifat-sifat buruk lainnya, bahkan dari segala macam sifat yang 

menunjukkan ketidaksempurnaan Allah. Adapun ungkapan-ungkapan yang terdengar dari 

orang-orang jahil yang mengaku-ngaku sebagai pengikut imam mujtahid agung ini, yaitu 

bahwa beliau pernah mengatakan bahwa Allah itu bertempat dan semisalnya, maka 

perkataan itu adalah kedustaan yang nyata dan tuduhan keji terhadap beliau. Semoga Allah 

melaknat orang yang melekatkan perkataan itu kepada beliau atau yang menuduh beliau 

dengan tuduhan yang Allah telah membersihkan beliau darinya itu. (Al-Fatawa Al-

Haditsiyyah : 116)  

Jadi para pengikut paham Wahabisme penerus kebidh’ahan Ibnu Taimiyyah bukanlah 

pengikut Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana yang disangkakan oleh orang awam 

Dalam masalah i’tiqod di antara mazhab yang empat tidak ada perbedaan karena i’tiqod 

bukanlah masalah yang bersifat furu’iyyah. 

Kesalahpahaman dalam i’tiqod menyebabkan terjerumus kekufuran dalam i’tiqod 

Pada kenyataannya mereka mengikuti orang-orang yang semula bermazhab Hambali yang 

kemudian menjadi imam atau guru besar kaum musyabbihah karena mereka memahami Al 

Qur’an dan As Sunnah dari sudut artinya saja dan memahaminya dengan selalu berpegang 

pada nash secara dzahir atau pemahamannya selalu dengan makna dzahir 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. 
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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 tersebut. 

Ibn al Jawzi berkata bahwa 

***** awal kutipan **** 

Mereka memahami sifat-sifat Allah secara indrawi, misalkan mereka mendapati teks hadits: 

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

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 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 ***** 

Ibn al Jawzi di atas menjelaskan bahwa mereka tidak puas dengan hanya mengatakan “Sifat 

Fi’il” (sifat perbuatan) saja bagi Allah hingga mereka mengatakan “Sifat Dzât” 
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Kita mengetahui “Sifat Fi’il” (sifat perbuatan) bagi Allah seperti Maha Melihat , Maha 

Mendengar namun terlarang mensifatkan DzatNya seperti Allah memiliki wajah, pinggang, 

dua mata, dua tangan dan keduanya kanan dan lain lainnya karena tidak ada yang dapat 

mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali Dia.  

Contohnya salah satu ulama panutan mereka yakni Abdul Hakim bin Amir Abdat yang 

mengatakan bahwa Tuhan mereka bertangan dua dan kedua-duanya kanan sebagaimana 

yang dipublikasikan pada http://moslemsunnah.wordpress.com/2010/03/29/benarkah-

kedua-tangan-allah-azza-wa-jalla-adalah-kanan/ 

Secara tidak langsung ulama mereka telah memfitnah Rasulullah karena mereka beraqidah 

atau berkeyakinan seperti itu berdalilkan atau menyalahgunakan sabda Rasulullah yang 

dipahami selalu dengan makna dzahir berkut, 

Dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

telah bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Azza wa Jalla (pada hari 

kiamat) di atas mimbar-mimbar dari nur (cahaya) di sebelah kanan Ar Rahman dan kedua 

tangan-Nya adalah kanan. yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum mereka, dan 

pada keluarga mereka, dan pada apa yang mereka pimpin”. (Hadits shahih riwayat. Muslim 

no 1827 dan Nasaa-i no 5379 

Ungkapan “tangan kanan” adalah ungkapan majaz (kiasan atau metaforis) untuk kebaikan 

atau perkara yang baik dan dalam hadits diatas adalah terhadap orang-orang yang berlaku 

adil. 

Di sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa kedua tangan Allah adalah kanan dan kiri 

sebagaimana tulisan mereka yang kami arsip (salin) pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/02/bentuk-tuhan-mereka.pdf 

Berikut kutipan beberapa kesimpulan mereka akibat mereka mengikuti paham Wahabisme 

penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yakni selalu berpegang pada nash secara dzahir atau 

pemahaman mereka selalu dengan makna dzahir . 

***** awal kutipan ***** 

– Allah Ta’ala terikat arah kiri dan kanan! 

– Allah Ta’ala mempunyai lima jari! 

– Allah Ta’ala mempunyai mata dan telinga! 

– Allah Ta’ala memiliki kaki! 

– Allah Ta’ala memiliki betis! 

– Allah Ta’ala memiliki pantat! 

– Allah Ta’ala mempunyai pinggang! 

– Allah Ta’ala mempunyai wajah! 

– Seseorang yang berada di dataran tinggi, maka dia akan lebih dekat dengan Allah Ta’ala 

ketimbang mereka yang berada di dataran rendah! 

***** akhir kutipan ****** 



http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/06/19/waspada-aqidah-wahabisme/ Page 16 

 

Dalil dari kesimpulan mereka di atas dapat dibaca pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/05/29/kebidahan-ibnu-taimiyyah/ 

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). 

Akibat mereka memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala sifatkan untuk diriNya 

selalu dengan makna dzahir sehingga mereka durhaka kepada Allah. 

Syaikh Al-Akhthal dalam kitab ilmu tauhid berjudul “Hasyiyah ad-Dasuqi ‘alaUmmil Barahin” 

mengatakan bahwa barangsiapa mengi’tiqadkan (meyakinkan) bahwa Allah Subhanahu wa 

Ta’ala mempunyai jisim (seperti tangan, kaki) namun tidak serupa dengan jisim (tangan, 

kaki) 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 dan 

bukan pula berupa sifat. Tidak ada yang dapat mengetahui Dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala 

kecuali Dia. 

Akibat mereka memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala sifatkan untuk diriNya 

selalu dengan makna dzahir sehingga mereka belum dapat mengenal Allah dengan sebenar 

keagungan-Nya terjerumus bertasyabbuh dengan 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 
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adalah kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya(Musyabbihah). Lalu turunnya 

firman Allah: “وما قدروا هللا حق قدره ” (“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)” 

Imam Sayyidina Ali berkata ”Barang siapa menganggap bahwa Tuhan kita mahdud 

(terbatas) maka ia telah jahil, tidak mengenal Tuhan Sang Pencipta.” 

Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul-Akbar mengingatkan bahwa Allah Ta’ala tidak 

boleh disifatkan dengan sifat-sifat benda seperti ukuran, batasan atau berbatas dengan 

ciptaanNya , sisi-sisi, anggota tubuh yang besar (seperti tangan dan kaki) dan anggota tubuh 

yang kecil (seperti mata dan lidah) atau diliputi oleh arah penjuru yang enam arah (atas, 

bawah, kiri, kanan, depan, belakang) seperti halnya makhluk (diliputi oleh arah) 

Mereka yang belum mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya sehingga dapat 

berakibat amal ibadah sepanjang hidupnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. 

Al-Ghazali (semoga Allah merahmatinya) berkata: “Tidak sah ibadah (seorang hamba) 

kecuali setelah mengetahui (mengenal Allah) yang wajib disembah”. 

KH Thobary Syadzily salah satu cucu dari Syaikh Nawawi Al Bantani menyampaikan bahwa 

salah satu faedah Aqidatul Khomsin adalah supaya sah melakukan amal-amal sholeh di 

dunia sebagaimana yang telah diarsip pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2012/08/07/50-aqidah/ 

Mereka belum mengenal Allah dengan sebenar keagungan-Nya akibat mereka tidak mau 

mengikuti aqidah Asy’ariyah dan Maturidiyah. 

“Awaluddin makrifatullah, akhiruddin makrifatullah”, awal beragama adalah makrifatullah 

(mengenal Allah) dan akhir beragama makrifatullah dalam arti menyaksikan Allah dengan 

hati (ain bashiroh). 

Aqidatul Khomsin yang menguraikan 20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita pergunakan 

sebagai sarana mengenal Allah. 

Oleh karenanya sejak dini sebaiknya disampaikan tentang aqidatul khomsin (lima puluh 

aqidah) dimana di dalamnya diuraikan tentang 20 sifat wajib bagi Allah yang merupakan 

hasil istiqro (telaah) para ulama yang sholeh yang mengikuti Imam mazhab yang empat 

yang bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah. 

Selain itu aqidatul Khomsin yang menguraikan 20 sifat yang wajib bagi Allah dapat kita 

pergunakan sebagai batasan-batasan untuk dapat memahami ayat-ayat mutsyabihat 

tentang sifat-sifat Allah. 

Memang salah satu ciri khas para pengikut paham Wahabisme penerus kebid’ahan Ibnu 

Taimiyyah dalam perkara aqidah yakni dalam memahami apa yang telah Allah Ta’ala 
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sifatkan untuk diriNya selalu berpegang pada nash secara dzahir atau pemahaman mereka 

selalu dengan makna dzahir. 

Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayim Al Jauziyah mengingkari keberadaan makna majaz 

(makna metaforis), baik dalam Al Quran maupun dalam bahasa Arab. 

Bahkan Ibnul Qayim Al Jauziyah mengatakan bahwa majaz adalah thaghut yang ketiga (Ath 

thaghut Ats Tsalits), karena menurutnya dengan adanya majaz, akan membuka pintu bagi 

ahlu tahrif untuk menafsirkan ayat dan hadist dengan makna yang menyimpang 

sebagaimana penjelasan pada http://hanifnurfauzi.wordpress.com/2009/04/11/belajar-

ushul-fiqh-makna-haqiqi-dan-majazi/ 

Ibn al Jawzi menjelaskan bahwa sesungguhnya dasar teks-teks itu harus dipahami dalam 

makna dzahirnya jika itu dimungkinkan namun jika ada tuntutan (kebutuhan) takwil maka 

berarti teks tersebut bukan dalam dzahirnya tetapi dalam makna majaz (metaforis atau 

makna kiasan). 

Jadi tuntutan atau kebutuhan takwil dengan ilmu balaghah atau memalingkan makna 

sebuah lafazh ayat dari makna dzahir ke makna yang lain yang lebih sesuai seperti makna 

majaz (metaforis atau makna kiasan) timbul dalam rangka tanzih yakni mensucikan Allah 

dari menyerupai makhluk karena jika dipahami dengan makna dzahir akan mensifatkan 

Allah dengan sifat yang tidak layak atau tidak patut bagiNya. 

Oleh karenanya mereka yang memahami ayat-ayat mutasyabihat menolak takwil dengan 

ilmu balaghah dapat termasuk orang-orang yang berpendapat, berfatwa, beraqidah 

(beri’tiqod) tanpa ilmu sehingga mereka 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)  

Paham Wahabisme adalah ajaran atau pemahaman ulama Najed dari bani Tamim, 

Muhammad bin Abdul Wahhab penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyyah yang dibiayai dan 

disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi sebagaimana contoh informasi resmi dari 

http://www.saudiembassy.net/about/country-

information/Islam/saudi_arabia_Islam_heartland.aspx 

“In the 18th century, a religious scholar of the central Najd, Muhammad bin Abdul Wahhab, 

joined forces with Muhammad bin Saud, the ruler of the town of Diriyah, to bring the Najd 

and the rest of Arabia back to the original and undefiled form of Islam”. 
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Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia menegaskan bahwa pengharaman penyebarluasan 

ajaran Wahabi (wahabiyyah) yang dipelopori oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan tidak 

akan menjejaskan (mempengaruhi) hubungan negara dengan Arab Saudi sebagaimana 

kabar yang telah diarsip pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2015/05/28/tak-sesuai-

di-malaysia/ 

Dalam kabar tersebut Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Prof Emeritus Tan Sri Dr 

Abdul Shukor Husin menyampaikan 

****** awal kutipan ***** 

“Hak mengeluarkan fatwa adalah hak negeri masing-masing. Contoh seperti apa dilakukan 

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang mengeluarkan fatwa mengharamkan penyebaran 

Wahabi di negeri itu, sememangnya ia tidak bertentangan. 

“Saya fikir, negeri tersebut mengharamkan Wahabi kerana tidak mahu berlaku kacau bilau 

dalam masyarakat Islam negeri itu,” katanya. 

Dalam pada itu, Abdul Shukor berkata, tindakan negeri tersebut juga tidak akan 

menjejaskan hubungan negara dan Arab Saudi kerana sememangnya itu hak negeri 

tersebut. 

“Jika perkara itu akan menjejaskan hubungan, maknanya tiada hak kepada negeri untuk 

membuat keputusan sendiri. 

“Malahan Jakim dan Majlis Fatwa Kebangsaan telah membincangkan perkara tersebut lebih 

awal sebelum isu ini kembali disensasikan,” katanya. 

****** akhir kutipan ******* 

Sejak tahun 2012, mufti Negeri Perak Darul Ridzuan telah memelopori mengeluarkan fatwa 

pelarangan ajaran (paham) Wahabisme sebagaimana informasi pada http://www.e-

fatwa.gov.my/fatwa-negeri/fatwa-mengenai-penegahan-menyebarkan-aliran-dan-dakyah-

wahabiah dan fatwa dalam bentuk brosur pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/08/fatwa-negeri-perak-tentang-penegahan-

wahabiah.jpg 

Berikut daftar link arsip fatwa para fuqaha dari negara tetanga yang mengikuti Rasulullah 

dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat terhadap paham Wahabisme yang 

disebarluaskan oleh kerajaan dinasti Saudi 

Fatwa Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Ustaz Awang Haji Ismail bin Omar 

Abdul Aziz , Mufti Kerajaan Brunei Darussalam silahkan baca pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/02/25/fuqaha-negeri-tetangga/ 

Mufti Haji Said bin Haji Ibrahim, mantan mufti Sabah silahkan baca pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/02/25/fatwa-mufti-sabah/ 
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Wasiat ulama Kelantan, Syaikh ‘Utsman Jalaluddin bin Muhammad bin ‘Abdus Shamad al-

Kelantani atau lebih dikenali sebagai Syaikh Utsman Jalaluddin Penanti silahkan baca pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/02/25/wasiat-ulama-kelantan/ 

Berikut kutipan Syaikh Abdullah bin Ibrahim yang terkenal dengan gelaran Syaikh Abdullah 

Fahim merupakan ulama terkenal Tanah Melayu dan mufti pertama Pulau Pinang 

memasukkan mazhab atau pemahaman Ibnu Taimiyyah dan para pengikutnya yang 

bertemu langsung seperti Ibnu Qoyyim Al Jauziyah maupun yang tidak bertemu langsung 

seperti Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai mazhab khawarij artinya mazhab yang 

menyempal keluar (kharaja) dari mazhab Imam Mazhab yang empat.  

***** awal kutipan ***** 

Supaya jangan berpecah belah oleh bangsa Melayu sendiri.Sekarang sudah ada timbul di 

Malaya mazhab Khawarij yakni mazhab yang keluardari mazhab 4 mazhab Ahlis Sunnah wal 

Jama`ah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan faham awam yang sebati dan hendak 

merobohkan pakatan bangsa Melayuyang jati. Dan menyalahkan kebanyakan bangsa 

Melayu. 

Hukum-hukum mereka itu diambil daripada kitab Hadyur-Rasulyang mukhtasar daripada 

kitab Hadyul-’Ibad dikarang akan dia oleh Ibnul Qayyim al-Khariji, maka Ibnul Qayyim dan 

segala kitabnya ditolak oleh ulama AhlisSunnah wal Jama`ah. 

***** akhir kutipan ***** 

Silahkan baca kutipan selengkapnya pada 

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/02/25/mufti-pulau-pinang/ 

Ulama terdahulu kita dari kalangan Sunni Syafei yang ternama sampai Semenanjung Tanah 

Melayu, Brunei Darussalam, Singapur sampai Pathani, negeri Siam atau Thailand yakni KH. 

Sirajuddin Abbas (lahir 5 Mei 1905, wafat 23 Ramadhan 1401H atau 5 Agustus 1980) dalam 

buku berjudul I’tiqad Ahlussunah Wal Jamaah yang diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah Baru, 

Jl Tebet Barat XA No.28, Jakarta Selatan 12810 dalam cetakan ke 8, 2008 tercantum dua 

buah sekte atau firqoh dalam Islam yakni firqoh berdasarkan pemahaman Ibnu Taimiyyah 

dari halaman 296 sampai 351 dan firqoh berdasarkan pemahaman Muhammad bin Abdul 

Wahhab dari halaman 352 sampai 380. 

Begitupula pendiri ormas Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asyari telah mengingatkan kita 

untuk menghindari meneruskan kebid’ahan Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi, pendiri 

firqah Wahabi dan penerus kebid’ahan Ibnu Taimiyah sebelum bertaubat serta kedua 

muridnya, Ibnul Qoyyim Al Jauziah dan Abdul Hadi, sebagaimana yang termuat dalam 

Risalatu Ahlissunnah wal Jama’ah halaman 5-6 selengkapnya pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2015/08/risalah-aswaja.pdf 

***** awal kutipan ***** 

Diantara mereka (sekte yang muncul pada kisaran tahun 1330 H.), terdapat juga kelompok 

yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka melaksanakan 
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kebid’ahan Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, Ahmad bin Taimiyah serta kedua 

muridnya, Ibnul Qoyyim dan Abdul Hadi. 

***** akhir kutipan **** 

Penjelasan para ulama lainnya tentang kesesatan pemahaman Ibnu Taimiyyah, salah 

satunya dapat dibaca pada 

http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2010/02/ahlussunnahbantahtaimiyah.pdf  

Dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang dikeluarkan pada 27 

Sya’ban 1435 H/ 25 Juni 2014 menyebutkan bahwa pengajian Kelompok Salafi Wahabi di 

Gampong Pulo Raya Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dan ditempat lainnya adalah sesat 

dan meminta pemerintah untuk segera menutup pengajian, penyiaran dan ceramah serta 

melarang aktivitas mereka sebagaimana contoh berita dari 

http://www.muslimedianews.com/2014/08/fatwa-ulama-aceh-aqidah-salafi-itu.html 

Ibnu Taimiyyah dipenjara oleh keputusan atau fatwa Qodhi empat mazhab dengan 

menghadirkan kitab aqidahnya Ibnu Taimiyyah, Al-Wasithiyyah dan dibacakan dalam 

persidangan yang kemudian diputuskan bahwa pemahaman Ibnu Taimiyyah adalah sesat 

dan menyesatkan. 

Habib Rizieq Shihab ketika menjelaskan tentang firqah syiah dan wahabi bahwa selain 

kebanyakan Wahabi bersikap Naashibah, banyak pula kalangan Wahabi saat ini yang 

bersikap “Khawaarij” yang cenderung “Takfiirii” yaitu suka mengkafirkan semua umat Islam 

yang tidak sepaham (sependapat) dengan mereka seperti menganggap madzhab Asy’ari 

adalah bukan Aswaja bahkan firqah sesat dan menyesatkan karena mereka berpegang 

kepada sikap berlebihan Ibnu Taimiyah sebelum bertaubat sebagaimana yang 

dipubllikasikan pada http://www.habibrizieq.com/2015/03/syiah-vs-wahabi.html 

Berikut kutipannya 

***** awal kutipan ***** 

Sikap berlebihan Ibnu Taimiyyah pada akhirnya mengantarkannya ke penjara pada tahun 

726 H hingga wafat di tahun 728 H. Sultan Muhammad bin Qolaawuun memenjarakannya di 

salah satu menara Benteng Damascus di Syria berdasarkan Fatwa Qodhi Empat Madzhab 

Aswaja, yaitu : 

1. Mufti Hanafi Qodhi Muhammad bin Hariri Al-Anshori rhm. 

2. Mufti Maliki Qodhi Muhammad bin Abi Bakar rhm. 

3. Mufti Syafi’i Qodhi Muhammad bin Ibrahim rhm. 

4. Mufti Hanbali Qodhi Ahmad bin Umar Al-Maqdisi rhm. 

Bahkan Syeikhul Islam Imam Taqiyuddin As-Subki rhm dalam kitab “Fataawaa As-Subki” juz 

2 halaman 210 menegaskan : 
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 .”وحبس بإحماع العلماء وو"ة ا/مور“

“Dia (Ibnu Taimiyyah) dipenjara dengan Ijma’ Ulama dan Umara.” 

Namun, akhirnya Syeikh Ibnu Taimiyyah rhm bertaubat di akhir umurnya dari sikap 

berlebihan, khususnya sikap “Takfiir”, sebagaimana diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rhm 

dalam kitab “Siyar A’laamin Nubalaa” juz 11 Nomor 2.898 pada pembahasan tentang Imam 

Abul Hasan Al-Asy’ari rhm. 

Namun, sayangnya Wahabi saat ini banyak yang tetap berpegang kepada sikap berlebihan 

Ibnu Taimiyah yang justru sebenarnya sudah diinsyafinya. Bahkan banyak kalangan Wahabi 

saat ini yang bersikap “Khawaarij” yang cenderung “Takfiirii” yaitu suka mengkafirkan 

semua umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka. 

***** akhir kutipan ******  

Selain qodhi empat mazhab di atas, berikut adalah nama-nama para ulama yang hidupnya 

semasa dengan Ibnu Taimiyah (W 728 H) dan berdebat dengannya atau yang hidup 

setelahnya dan membantah serta membuat tulisan-tulisan untuk menjelaskan tentang 

kesesatan Ibnu Taimiyyah karena beliau mengutip pendapat ulama terdahulu maupun 

memahami Al Qur’an dan As Sunnah bersandarkan mutholaah (menelaah kitab) secara 

otodidak (shahafi) dengan akal pikirannya sendiri dan beliau selalu berpegang pada nash 

secara dzahir atau pemahaman beliau selalu dengan makna dzahir 

Mereka adalah para ulama dari empat madzhab; Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali: 

1. Syekh Shalih ibn Abdillah al Batha-ihi, pimpinan para ulama di Munaybi’ ar-Rifa’i, 

kemudian menetap di Damaskus dan wafat tahun 707 H. Beliau adalah salah seorang yang 

menolak pendapat Ibnu Taimiyah dan membantahnya seperti dijelaskan oleh Ahmad al-

Witri dalam karyanya Raudlah an- Nazhirin wa Khulashah Manaqib ash-Shalihin. Al Hafizh 

Ibnu Hajar al ‘Asqalani juga menuturkan biografi Syekh Shalih ini dalam ad-Durar al 

Kaminah. 

2. Syekh Kamal ad-Din Muhammad ibn Abu al Hasan Ali as-Siraj ar-Rifa’i al Qurasyi 

dalamTuffah al Arwah wa Fattah al Arbah. Beliau ini semasa dengan Ibnu Taimiyah. 

3. Qadli al Qudlah (Hakim Agung) di Mesir; Ahmad ibn Ibrahim as-Surrruji al Hanafi (W710 

H) dalam I’tiraadlat ‘Ala Ibn Taimiyah fi ‘Ilm al Kalam. 

4. Qadli al Qudlah (Hakim Agung) madzhab Maliki di Mesir; Ali ibn Makhluf (W 718 H). 

Beliau berkata: “Ibnu Taimiyah berkeyakinan Tajsim. Dalam madzhab kami, orang yang 

meyakini ini telah kafir dan wajib dibunuh”. 

5. Asy-Syekh al Faqih Ali ibn Ya’qub al Bakri (W 724 H). Ketika Ibnu Taimiyah datang ke 

Mesir beliau mendatanginya dan mengingkari pendapat-pendapatnya 
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6. Al Faqih Syams ad-Din Muhammad ibn ‘Adlan asy-Syafi’i (W 749 H). Beliau mengatakan: 

“Ibnu Taimiyah berkata; Allah di atas ‘Arsy dengan keberadaan di atas yang sebenarnya, 

Allah berbicara (berfirman) dengan huruf dan suara”. 

7. Al Hafizh al Mujtahid Taqiyy ad-Din as-Subki (W 756 H) dalam berapa karyanya: 

– Al I’tibar Bi Baqa al Jannah Wa an-Nar 

– Ad-Durrah al Mudliyyah Fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah 

– Syifa as-Saqam fi Ziyarah Khairi al Anam 

– An-Nazhar al Muhaqqaq fi al Halif Bi ath-Thalaq al Mu’allaq 

– Naqd al Ijtima’ Wa al Iftiraq fi Masa-il alAyman wa ath-Thalaq 

– at-Tahqiq fi Mas-alah at Ta’liq 

– Raf’ asy-Syiqaq ‘An Mas-alah ath-Thalaq. 

8. Al Muhaddits al Mufassir al Ushuli al Faqih Muhammad ibn ‘Umar ibn Makki, yang lebih 

dikenal dengan Ibn al Murahhil asy-Syafi’i (W 716 H) beliau membantah dan menyerang 

Ibnu Taimiyah. 

9 Al Hafizh Abu Sa’id Shalah ad-Din al ‘Ala-i (W. 761 H). Beliau mencela Ibnu Taimiyah 

seperti dijelaskan dalam: 

– Dzakha-ir al Qashr fi Tarajim Nubala al ‘Ashr, hlm .32-33, buah karya Ibnu Thulun. 

– Ahadits Ziyarah Qabr an-Nabi Shallallahu ‘alayhi wasallam. 

10. Qadli al Qudlah (Hakim Agung) di al Madinah al Munawwarah; Abu Abdillah Muhammad 

ibn Musallam ibn Malik ash-Shalihi al Hanbali (W 762 H). 

11. Syekh Ahmad ibn Yahya al Kullabi al Halabi yang lebih dikenal dengan Ibn Jahbal (W 733 

H). Beliau semasa dengan Ibnu Taimiyah dan menulis sebuah risalah untuk membantahnya, 

berjudul Risalah fi Nafyi al Jihah, yakni menafikan Jihah (arah) bagi Allah. 

12. Al Qadli Kamal ad-Din ibn az-Zumallakani (W 727 H). Beliau mendebat Ibnu Taimiyah 

dan menyerangnya dengan menulis dua risalah bantahan tentang masalah talak dan ziarah 

ke makam Rasulullah. 

13. Al Qadli Kamal Shafiyy ad-Din al Hindi (W715 H), beliau mendebat Ibnu Taimiyah. 

14. Al Faqih al Muhaddits ‘Ali ibn Muhammad al Bajiyy asy-Syafi’i (W 714 H). Beliau 

mendebat Ibnu Taimiyah dalam empat belas majelis dan berhasil membungkamnya. 

15. Al Mu-arrikh al Faqih al Mutakallim al Fakhr Ibn al Mu’allim al Qurasyi (W 725 H) dalam 

karyanya Najm al Muhtadi wa Rajm al Mu’tadi. 

16. Al Faqih Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Ali al Mazini ad-Dahhan ad-Dimasyqi (W 721 H) dalam 

dua risalahnya: 
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– Risalah fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah fi Masalahath-Thalaq. 

– Risalah fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah fi Masalah az-Ziyarah. 

17. Al Faqih Abu al Qasim Ahmad ibn Muhammad asy-Syirazi (W 733 H) dalam karyanya 

Risalah fi ar-Radd ‘Ala ibn Taimiyah.. 

18. Al Faqih al Muhaddits Jalal ad-Din Muhammad al Qazwini asy-Syafi’i (W 739 H) 

19. Surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Sultan Ibnu Qalawun (W 741 H) untuk 

memenjarakannya. 

20. Al Hafizh adz-Dzahabi (W 748 H). Ia semasa dengan Ibnu Taimiyah dan membantahnya 

dalam dua risalahnya : – Bayan Zaghal al ‘Ilm wa ath-Thalab. – An-Nashihah adz-

Dzahabiyyah 

21. Al Mufassir Abu Hayyan al Andalusi (W 745 H) dalam Tafsirnya: An-Nahr al Maadd Min al 

Bahr al Muhith. 

22. Syekh ‘Afif ad-Din Abdullah ibn As’ad al Yafi’i al Yamani al Makki (W 768 H). 

23. Al Faqih Taj ad-Din as-Subki (W 771 H) dalam karyanya Thabaqat asy-Syafi’iyyah alKubra. 

24. Al Muarrikh Ibnu Syakir al Kutubi (W 764H); murid Ibnu Taimiyah dalam karyanya :‘Uyun 

at-Tawarikh. 

25. Syekh ‘Umar ibn Abu al Yaman al Lakhami al Fakihi al Maliki (W 734 H) dalam at-Tuhfah 

al Mukhtarah Fi ar-Radd ‘Ala Munkir az-Ziyarah. 

26. Al Qadli Muhammad as-Sa’di al Mishri al Akhna-i (W 750 H) dalam al Maqalah al 

Mardhiyyah fi ar-Radd ‘Ala Man Yunkir az- Ziyarah al-Muhammadiyyah. Buku ini dicetak 

dalam satu rangkaian dengan Al-Barahin as- Sathi’ah karya Al ’Azami. 

27. Syekh Isa az-Zawawi al Maliki (W 743 H) dalam Risalah fi Mas-alah ath- Thalaq 

28. Syekh Ahmad ibn Utsman at-Turkamani al- Juzajani al Hanafi (W 744 H) dalam al 

Abhatsal Jaliyyah fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah. 

29. Al Hafizh Abd ar-Rahman ibn Ahmad, yang terkenal dengan Ibnu Rajab al Hanbali (W 795 

H) dalam : Bayan Musykil al Ahadits al Waridah fi Anna ath-Thalaq ats-Tsalats Wahidah. 

30. Al Hafizh Ibnu Hajar al ‘Asqalani (W 852 H) dalam beberapa karyanya: – Ad-Durar al 

Kaminah fi A’yan al Mi-ah ats-Tsaminah – Lisan al Mizan – Fath al Bari Syarh Shahih al 

Bukhari – Al Isyarah Bi Thuruq Hadits az-Ziyarah 

31. Al Hafizh Waliyy ad-Din al ‘Iraqi (W 826 H) dalam al Ajwibah al Mardliyyah fi ar-Radd ‘Ala 

al As-ilah al Makkiyyah. 
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32. Al Faqih al Mu-arrikh Ibn Qadli Syuhbah asy- Syafi’i (W 851 H) dalam Tarikh Ibn Qadli 

Syuhbah 

33. Al Faqih Abu Bakr al Hushni (W 829 H) dalam Karyanya Daf’u Syubah Man Syabbaha Wa 

Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila al Imam Ahmad. 

34. Pimpinan para ulama seluruh Afrika, Abu Abdillah ibn ‘Arafah at-Tunisi al Maliki (W 803 

H). 

35. Syekh Muhammad ibn Ahmad Hamid ad-Din al Farghani ad-Dimasyqi al Hanafi (W867 H) 

dalam risalahnya Ar-Radd ‘Ala Ibnu 

36. Syekh Ahmad Zurruq al Fasi al Maliki (W899 H) dalam Syarh Hizb al Bahr. 

37. Al Hafizh as-Sakhawi (W 902 H) dalam Al I’lan Bi at-Taubikh liman Dzamma at-Tarikh. 

38. Ahmad ibn Muhammad Yang dikenal denganIbnu Abd as-Salam al Mishri (W 931 H) 

dalam al Qaul an-Nashir fi Raddi Khabath ‘Ali ibn Nashir. 

39. Al ‘Alim Ahmad ibn Muhammad al Khawarizmi ad-Dimasyqi yang dikenal dengan Ibnu 

Qira (W 968 H), beliau mencela Ibnu Taimiyah. 

40. al Bayyadli al Hanafi (W 1098 H) dalam Isyarat al Maram Min ‘Ibarat al Imam. 

41. Syekh Ahmad ibn Muhammad al Witri (W 980 H) dalam Raudlah an- Nazhirin 

WaKhulashah Manaqib ash- Shalihin. 

42. Syekh Ibnu Hajar al Haytami (W 974 H)dalam karya-karyanya; – Al Fatawi al Haditsiyyah 

– Al Jawhar al Munazhzham fi Ziyarah al Qabr alMu’azhzham – Hasyiyah al Idhah fi Manasik 

al Hajj 

Dan lain lain 

Wassalam 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830 

 


