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ِﺎﺀَﻟﹸﻮﻥﹶ ِﺑﻪﺗﺴ  ﺍﱠﻟﺬِﻱﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﱠﻠﻪﺍﺎﺀً ﻭﻭِﻧﺴ
 ﺍﻛﺜِﲑ
ﺎﻟﹰﺎ ﹶﺭِﺟ

ﺍﻳﺪﺪ
ِﺳ
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Surat Al Fatihah merupakan surat yang
agung lagi mulia. Di antara keagungan dan
kemuliaannya :
! Mushaf Al Qur`an yang agung ini dibuka
dan diawali dengan surat ini, sehingga
dinamakan Al Faatihah.
! Semua makna Al Qur`an terkandung da
lam surat ini, sehingga dinamakan Ummul
Qur`an.
! Setiap Muslim yang sejati selalu membaca
surat ini berulangulang pada setiap shalat
vi .…Meluruskan Penyimpangan Aqidah dan Ibadah

nya seharisemalam minimal 17kali, se
hingga dinamakan Al Matsaaniy.
Dan masih banyak lagi halhal yang
menunjukkan keagungan surat ini sebagai
mana yang akan dipaparkan oleh Asy Syaikh
Sholeh Al Fauzan – Hafidzohullohu Ta’aala –
di dalam buku ini.
Oleh karena itu, seorang muslim harus
mempelajari, mentadabburi, dan mengamalkan
makna ayatayat yang terkandung di dalam
surat yang agung ini, karena hal itu adalah
salah satu sebab yang akan membantunya
untuk melakukan kekhusyu’an dalam shalat
nya.*)
Asy Syaikh Abdullah Alu Bassam 
Hafizhohullah Ta’ala  berkata: “Khusyu’**)
adalah inti dan ruh shalat. Seseorang yang
melakukan shalat akan memperoleh pahala,
sedikit atau banyak tergantung kekhusyu’an
shalatnya. Oleh karena itu, Allah memuji
*)

Dinukil secara makna dalam kitab Ash Sholaah wa
Atsaruha fi ziyaadah Al Iman wa Tahzdiib an Nafs
karya Husen Al ‘Awaayisyah.
**)
Asy Syaikh Abdurrahman bin Naashir As Sa’di v
berkata dalam menafsirkan surat Al Baqarah ayat 4546:
“Khusyu’ adalah ketundukan, ketenangan, dan
ketentraman hati di hadapan Allah Ta’ala dengan penuh
keimanan, rendah diri, dan berharap akan berjumpa
denganNya.”.
Rahasia Indah Surat Al Fatihah
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orangorang yang khusyu’ dalam shalatnya
dan mereka inilah yang akan mewarisi surga
Firdaus dan kekal di dalamnya.”*)
Allah I berfirman :
ﻬﻢ
ِ ِﻼﺗ ﻓِﻲ ﺻﻫﻢ
 ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ

۱)

(

ﻮﻥﹶﻣﻨ
ِﺆ
  ﺍﹾﻟﻤ ﹶﺃ ﹾﻓﻠﹶﺢﹶﻗﺪ

ﻢ ﻫﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﻭ-  ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ- (
ﻫﻢ


ﹶﻟﺌِﻚﺃﹸﻭ

۹)

(

ﺎِﻓﻈﹸﻮﻥﹶﺤﻳ

ﺎ ﻓِﻴﻬﻫﻢ
 ﻭﺱ
 ﺩﺮﺛﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻔِﺮ
ِ  ﻳﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ

۲)

ﻮﻥﹶﺷﻌ
ِ ﺎﺧ

ﻬﻢ
ِ ِﺍﺗﺻﻠﹶﻮ


ﻋﻠﹶﻰ


۱۰) ﺍ ِﺭﺛﹸﻮﻥﹶﺍﻟﹾﻮ
(۱۱) ﻭﻥﹶﺎِﻟﺪﺧ

(

“Sesungguhnya beruntunglah orangorang
yang beriman (1) (yaitu) orangorang yang
khusyu'**) dalam shalatnya (2) – sampai pada

*)

Lihat kitab Taisiirul ‘Allaam Syarh ‘Umdatil Ahkaam
Bab Khusyu’ dalam shalat.
**)
Orangorang yang khusyu’ adalah sebagaimana yang
ditegaskan oleh Allah I dalam FirmanNya: “Dan
mintalah pertolongan (dalam urusanurusan kalian
semuanya) dengan sabar dan shalat. Karena sesungguh
nya shalat itu benarbenar berat kecuali bagi orang
orang yang khusyu’, yaitu orangorang yang
menyangka (meyakini dan mengetahui) bahwa =
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firmanNya – dan orangorang yang
memelihara shalatnya (9) itulah orangorang
yang akan mewarisi (10) (yakni) yang akan
mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di
dalamnya (11) (Al Mu’minuun : 111)
Semoga Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang menjadikan kita
termasuk orangorang yang mewarisi surga
Firdaus. – Amiin yaa Rabbal ‘Aalamiin –
Kemudian Beliau  Hafizhohullah
Ta’ala  berkata : “Di antara sebabsebab
yang dapat menghadirkan hati dalam
shalat, yaitu: al isti’adzah (meminta perlin
dungan kepada Allah dari godaan syetan),
mentadabburi bacaan dan dzikirdzikir
dalam shalat.
Setelah kita mengetahui keterangan di
atas, semoga buku terjemahan kitab :

= mereka akan berjumpa dengan Robbnya dan akan
kembali kepadaNya.” (Al Baqarah : 4546)
Asy Syaikh Abdurrahman bin Naashir As Sa’di v
berkata dalam Tafsirnya : “Allah Ta’ala berfirman :
“Orangorang yang menyangka ...” yaitu yang
meyakini.”
Rahasia Indah Surat Al Fatihah
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karya Asy Syaikh Sholeh Fauzan Al Fauzan,
yang ada di hadapan para pembaca ini, dapat
membantu dalam memahami kandungan surat
yang agung ini, sehingga menjadi salah satu
sebab Allah I memberikan taufiq kepada kita
untuk selalu khusyu’ dalam shalat *) dan
melindungi diri kita dari hati yang tidak
khusyu’,

{ ﺸﻊ
 ﺨ
 ﻳ ﻻ
ﻦ ﹶﻗﻠﹾﺐٍ ﹶ
 ﻣ
ِ ﻚ
 ﺫِﺑ
 ﹸﻮﻧﻌ ﺎﻢ ِﺇﻧ
ﻬ
 } ﺍﻟﻠﱠ
َ
“Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung
kepadaMu dari hati yang tidak khusyu’.”
(HR At Tirmidzi, An Nasaa’i dan selainnya,
lihat Shohiihul Jaami’ No. 1308)**)
dan menambah pengetahuan kita tentang
kelompokkelompok yang menyimpang dari
jalan Rasulullah r dan para shahabatnya,
*)

Khusyu’ dalam shalat adalah hadirnya hati di hadapan
Allah Ta’ala dengan harapan agar bisa dekat dengan
Nya. (Tafsir As Sa’diy pada awal Surat Al
Mu’minun).
**)
Lihat kitab Taisiirul ‘Allaam Syarh ‘Umdatil
Ahkaam Bab Khusyu’ dalam shalat.
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sehingga kita berhatihati dari kelompok
kelompok tersebut.
Saya (penerjemah) berusaha dengan
sebatas kemampuan dan keilmuan yang ada,
 tentunya dengan izin dan pertolongan
Allah U  memberikan tambahan catatan kaki
yang tidak terdapat dalam kitab aslinya dengan
tujuan semoga mengharapkan wajah Allah
dan surgaNya dan membantu para pembaca,
khususnya bagi yang belum mengetahui
istilahistilah yang ada dalam buku ini, agar
lebih mengerti dan memahami maksud dan
tujuan buku ini.
Kami menyadari sebagai manusia biasa
tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan
dalam menerjemahkan kitab ini. Oleh karena
itu, kami mengharapkan sumbangsih kepada
para pembaca, berupa kritik dan saran yang
membangun, tentunya dengan cara yang benar
dan ilmiah.
Semoga Allah menjadikan apa yang
saya lakukan ini sebagai amalan sholeh dan
semoga Allah membalas dengan ganjaran yang
besar di sisiNya untukku, dan kedua orang
tuaku. Saya ucapkan pula Jazaahumulloohu
Khoirol Jazaa’ kepada Asaatidz – semoga
senantiasa istiqomah – yang telah banyak
memberikan faedah ilmu yang bermanfaat
Rahasia Indah Surat Al Fatihah
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kepada diri saya dan kaum Muslimin, terutama
Al Ustadz Abdussalam dan Al Ustadz
Syaifullah – Hafizhohumallooh Ta’aala –
demikian pula Al Ustadz Shodiqun –
Hafizhohullooh Ta’aala – yang banyak
memberikan nasihat dan semangat untuk terus
menuntut ilmu dan berdakwah kepada jalan
Allah U.
ﺬِﺗﻲ
ﻴ ﹶﺎِﺗ ﹶﺃﺳﺏﻮﻋﻴ
 ﺮ
 ﺳﺘ
 ﻢ ﺍ
ﻬ
 ﺍﹶﻟﻠﱠ
ﻨﻲﻣ
ِ ﻬﻢ
ِ ِﻋ ﹾﻠﻤ
ِ ﻛﺔﹶ
 ﹶﺮﺐ ﺑ
 ِﺗﺬﹾﻫ ﻻ
 ﹶﻭ

“Ya Allah tutupilah aib dan kekurangan
ustadzustadzku,
dan janganlah Engkau hilangkan
barokah ilmu mereka dariku.”
Tidak lupa pula, saya ucapkan jazaa
humullooh khoirol jazaa’ kepada ikhwan yang
telah membantu menerjemahkan dan menerbit
kan terjemahan kitab ini.
ﻴﻦﻤ
ِ ﺎﹶﻟ ﺍﹾﻟﻌﺏ ِﷲِ ﺭﺪﻤ ﺍﻟﹾﻜﹶﻼﹶﻡِ ﺃﹶﻥِ ﺍﻟﹾﺤﺁﺧِﺮ

Tangerang, 29 Sya’baan 1428 H
Al Faqiir ilallooh
Abu Hafidz Muhammad Naufal
bin Muhidir Al Batawiy
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1

? Syaikhul Islam Al Mujaddid Al Imam
Muhammad bin Abdul Wahhab v berkata:
ﺎﻟﹶﻤِﲔ ﺍﹾﻟﻌﺏ ِﻟﱠﻠﻪِ ﺭﻤﺪ
 ﺤ
 ﺍﹾﻟ

4

1

( ) ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

3

2

( ) ِﻳﻦﻮﻡِ ﺍﻟﺪ
 ﻚ ﻳ
ِ ِﺎﻟﺣِﻴﻢِ ) ( ﻣﻤﻦِ ﺍﻟﺮ
ﺣ
 ) ( ﺍﻟﺮ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian
yang sempurna hanya milik Allah, Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang Menguasai
hari pembalasan.”
& Penjelasan :
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Segala pujian yang sempurna hanya
milik Allah Rabb semesta alam. Semoga
shalawat serta salam tercurahkan kepada nabi
kita Muhammad r, keluarganya, dan para
shahabat semuanya.
Risalah ini khusus menjelaskan bebera
pa faedah surat Al Fatihah. Surat yang agung
ini dinamakan dengan Al Fatihah karena
mushaf Al Qur`an yang mulia dibuka dengan
nya. Dinamakan pula “as sab’u al matsaanii”

2
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(tujuh ayat yang dibaca berulangulang) karena
surat ini ada tujuh ayat. Allah U berfirman :
( ﻌﻈِﻴﻢ
 ﺁﻥﹶ ﺍﹾﻟﺍﹾﻟﻘﹸﺮﻤﺜﹶﺎﻧِﻲ ﻭ
  ﺍﹾﻟﻌﺎﹰ ﻣِﻦﺳﺒ
 ﻙ
 ﺎﻴﻨ ﺗﺪ ﺁ
 ﻘ
ﹶﻟ ﹶ) ﻭ

“Dan sesungguhnya Kami telah berikan
kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang
ulang dan Al Quran yang agung.” (Al Hijr : 87)
Al Fatihah juga dinamakan dengan Al
Matsaanii, karena dibaca berulangulang di
setiap rakaat. Ia juga dikenal dengan nama
Ummul Qur`an karena ummu asy syai`i (induk
sesuatu), yaitu asal yang segala sesuatu
kembali kepadanya. Maknamakna Al Qur`an
kembali kepada kandungan surat ini (Al
Fatihah). Dan dinamakan pula dengan ash
sholah, berdasarkan sabda Nabi r pada hadits
yang diriwayatkan dari Rabbnya, bahwasanya
Allah U berfirman :
: ﻨِﻲﻌﻦِ(( ﻳﻔﹶﻴﺪِﻱ ﻧِﺼﺒ ﻋﻦﻴﺑﻨِﻲ ﻭﻴﻼﹶﺓﹶ ﺑ ﺍﻟﺼﺖﻤ))ﻗﹶﺴ
{ﺎﹶﻟﻤِﲔ ﺍﹾﻟﻌﺏ ِﻟﱠﻠﻪِ ﺭﻤﺪ
 ﺤ
  }ﺍﹾﻟﺪﺒﻓﹶﺈِﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻌ

.ﺔﹸﺍﹶﻟﹾﻔﹶﺎﺗِﺤ

ِﻤﻦ
ﺣ
 }ﺍﻟﺮ

ُﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﷲ

ﻗﹶﺎﻝﹶ

ﺇِﺫﹶﺍﻭ

ﺪِﻱﺒﻋ

ﻧِﻲﻤِﺪﺣ
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{ﻳﻦﻡِ ﺍﻟﺪﻮﺎِﻟﻚِ ﻳ}ﻣ

{ﺘﻌِﲔﺴ
 ﻧ ﺎﻙِﺇﻳ ﻭﺒﺪﻌ
 ﻧ ﺎﻙ}ِﺇﻳ
. ﺄﹶﻝﹶﺎ ﺳﺪِﻱ ﻣﺒﻟِﻌﻭ

Aku bagi shalat setengah untukKu dan
setengah untuk hambaKu, yakni Al Fatihah.
Jika hamba berkata: ( ﺎﻟﹶﻤِﲔ ﺍﹾﻟﻌﺏ ِﻟﱠﻠﻪِ ﺭﺪﻤ ) ﺍﹾﻟﺤAllah
berfirman: “HambaKu telah memujiKu.”
Apabila dia berkata: (ِﺮﺣِﻴﻢ ﻦِ ﺍﻟﻤﺮﺣ )ﺍﻟ, Allah ber
firman: “HambaKu telah memujiKu.” Apabila
dia berkata: (ﻳﻦﻮﻡِ ﺍﻟﺪ ﺎﻟِﻚِ ﻳ)ﻣ, Allah berfirman:
“HambaKu telah mengagungkanKu.” Lalu
apabila dia berkata : (ﻌِﲔﺴﺘ
 ﻧ ﺎﻙِﺇﻳ ﻭﺪﻌﺒ
 ﻧ ﺎﻙ“ ) ِﺇﻳhanya
kepadaMulah kami beribadah dan hanya
kepadaMulah kami meminta pertolongan.”
Allah berfirman : “Ini antara Aku dan hambaKu.
HambaKu akan mendapatkan apa yang
dimintanya.” (HR. Muslim (393) dari hadits
Abu Hurairah t)))
Surat Al Fatihah ada tujuh ayat, tiga ayat
dan setengah ayat (berikutnya dari firman Allah
: ﺪﻌﺒ ﻧ ﺎﻙ )ِﺇﻳadalah hak Allah, sebagai pujian
kepada Allah U, sedangkan tiga ayat dan
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setengah ayatnya lagi untuk hamba, dari
firmanNya : (ﺘﻌِﲔﺴ
 ﻧ ﻙ
 ﺎِﺇﻳ )ﻭsampai akhir surat.
Maka ini adalah makna firman Allah U :
((ﻼﹶﺓﹶ ﺍﻟﺼﺖﻤ ))ﻗﹶﺴyakni surat Al Fatihah itu (sete
ngah untukKu dan setengah untuk hambaKu).
Al Fatihah dinamakan pula dengan al
kaafiiyah (yang mencukupi untuk dirinya tanpa
dengan yang lainya, sementara yang lainya
sangat membutuhkanya), dan ar ruqyah karena
ada sekelompok shahabat ketika itu tiba di
sebuah desa Arab. Para shahabat meminta
agar penduduk tersebut menjamunya, akan
tetapi mereka enggan (menjamunya).
Kemudian pemimpin mereka tersengat
(binatang), lalu penduduk tersebut mendatangi
para shahabat meminta agar (pemimpin
mereka) diruqyah. Maka berkatalah salah
seorang shahabat : “Sesungguhnya kami mau
meruqyahnya, tetapi kalian enggan menjamu
kami, maka kami tidak akan meruqyahnya
kecuali jika diberi imbalan. Lalu mereka
memberikan syarat kepada penduduk desa
tersebut agar menyembelih seekor kambing
(lalu salah seorang shahabat) membacakan Al
Fatihah kepadanya, tibatiba pemimpin tersebut
mampu berdiri seakanakan terlepas dari
ikatan.

Rahasia Indah Surat Al Fatihah
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Tatkala mereka datang kepada Nabi r,
mereka mengabarkan perihal kejadian tersebut.
Beliau berkata: “Tahukah kamu bahwasanya
surat (Al Fatihah) itu adalah ruqyah ?”
(Diriwayatkan Al Bukhaari (2276), (5007),
(5736), dan (5749) dan Muslim (2201) dari
hadits Abu Sa’id Al Khudrii)
Maka (setelah kejadian ini, Al Fatihah)
dinamakan Ar Ruqyah.
Al Fatihah merupakan surat yang agung.
Cukuplah yang menunjukkan akan keagungan
nya yaitu Allah menjadikan bacaan Al Fatihah
sebagai rukun dari rukunrukun shalat, karena
ia dibaca berulangulang pada setiap rakaat.
Hal ini menunjukkan keagungan surat Al
Fatihah.
Surat Al Fatihah mengandung makna
makna yang luhur, dan juga terdapat tiga
macam tauhid.
Di awal surat: (ﺎﻟﹶﻤِﲔ ﺍﹾﻟﻌﺏ ِﻟﱠﻠﻪِ ﺭﺪﻤ )ﺍﹾﻟﺤterkan
dung tauhid rububiyyah.
(ِﻳﻦﻮﻡِ ﺍﻟﺪ ﺎﻟِﻚِ ﻳ ﻣ. ِﺮﺣِﻴﻢ ﻦِ ﺍﻟﻤﺮﺣ  )ﺍﻟpada dua ayat ini
terkandung tauhid asma dan sifat.
(ﺘ ِﻌﲔﺴﻧ

ﺎﻙﻭﺇِﻳ
 ﺒﺪﻧﻌ ﺎﻙﺇِﻳ

) pada ayat ini terkandung

tauhid al ‘ubuudiyyah (al uluhiyyah).
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Kalau begitu maka surat Al Fatihah terkandung
tiga macam tauhid.
Dan terkandung pula dua macam do’a,
karena do’a terbagi menjadi dua macam : do’a
ibadah dan do’a mas`alah.
Ø Do’a ibadah yaitu pujian kepada Allah U
dan berdzikir kepadaNya U.
Ø Do’a mas`alah yaitu meminta kepada Allah
agar dikabulkan hajathajatnya. Dan ini ada
pada Al Fatihah yaitu pada ayat :
(ﻬﻢ
ِ ﻋﹶﻠﻴ
 ﺖﻌﻤ
 ﻧﻦ ﹶﺃ
 ﺍﻁﹶ ﺍﻟﱠﺬِﻳ ﺻِﺮ.ﺘﻘِﻴﻢﺴ
 ﻤ
 ﺍﻁﹶ ﺍﹾﻟﺮﺎ ﺍﻟﺼﺪﻧ
ِﻫ
 )ﺍ

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya
orangorang yang telah Engkau berikan kenik
matan kepada mereka.”
Semua ayat di dalam surat Al Fatihah
mengandung makna ath tholab (permohonan)
dan do’a. Oleh karena itu, disunnahkan ketika
selesai membaca Al Fatihah agar mengucap
kan aamiin, yang artinya : “Ya Allah, kabulkan
lah !” Lafadz aamiin hanya diucapkan ketika
berdo’a. Surat Al Fatihah semua (ayat)nya
adalah do’a, yaitu do’a ibadah dan do’a
mas`alah.
Dan di dalam surat Al Fatihah terdapat
penetapan risalah (ajaranajaran para rasul),

Rahasia Indah Surat Al Fatihah
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yang demikian itu karena konsekuensi firman
1
Allah : (ﺎﻟﹶﻤِﲔﺏ ﺍﹾﻟﻌ
 “ ) ﺭRabb semesta alam”
Ar Rabb adalah Dzat yang memperbaiki
hambahambaNya dan mentarbiyah (membim
bing) mereka. Konsekuensi dari bimbingan
(Allah) terhadap hambahambaNya adalah di
utusnya para rasul untuk memberikan petunjuk
dan membimbing mereka.2 Dan ini termasuk
konsekuensi dari (tauhid) rububiyyah, serta
konsekuensi petunjuk (Allah kepada hamba
hambaNya) yaitu pada ayat: (ﻘِﻴﻢﺴﺘ
 ﻤ
 ﺍﻁﹶ ﺍﻟﹾﺼﺮ
 ﺎ ﺍﻟﺪﻧ
ِ )ﺍﻫ
“Tunjukilah kami jalan yang lurus”.
Tidaklah mungkin (seorang hamba)
mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus
ini kecuali dengan (diutusnya) para rasul –
alaihimus shalah was salaam – Maka dalam
surat Al Fatihah ini terdapat penetapan adanya
seorang utusan Allah.
Pada surat Al Fatihah terdapat bantahan
terhadap seluruh kelompok yang menyimpang,
dan juga bantahan kepada orangorang kafir
1

Yakni firman Allah I; (ﺎﻟﹶﻤِﲔﺍﹾﻟﻌ

ﺏ)ﺭ

menghendaki

penetapan risalah para nabi dan rasul.
2
Yakni bimbingan Allah terhadap hambahambaNya
mengharuskan diutusnya para para rasul untuk memberi
petunjuk dan membimbing mereka.
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(khususnya atheispent) yang menolak adanya
pencipta alam semesta ini. Bantahan kepada
mereka dalam surat ini yaitu dengan cara
menetapkan bahwa alam semesta ini ada yang
menciptakannya yaitu Rabbul ‘Aalamiin (Rabb
semesta alam). Ar Rabb maknanya : Pencipta,
Pembimbing seluruh makhlukNya dengan
memberikan kenikmatan kepada mereka, Yang
Memperbaiki dan Yang Menguasai. Semuanya
ini masuk ke dalam makna Ar Rabb. Maka
surat ini terdapat bantahan terhadap al
malaahidah al mu’aththilah3
3

Orangorang kafir yang menolak adanya pencipta alam
semesta ini, di antaranya :
q Penolakan/pengingkaran secara mutlak seperti
atheis/komunis (syuyuu`iyyuun), demikian pula kaum
Dahriyyah yang mengingkari hari akhirat dan
meyakini bahwa yang membinasakan mereka adalah
ad dahr (masa) sebagaimana firman Allah I :
ﺎ ِﺇﻻﱠِﻠﻜﹸﻨﻬﺎ ﻳﻭﻣ
 ﺎﻴﻧﺤ ﻭﻮﺕﻧﻤ ﺎﻴﻧﺎ ﺍﻟﺪﻨﺎﺗﻴ ِﺇﻻﱠ ﺣﻫﻲ
ِ ﺎﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻣ

ﺮﺪﻫ
 ﺍﻟ

“Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain
hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita
hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita
selain masa.” (Al Jaatsiyah : 24)
Asy Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin
v berkata dalam menafsirkan firman Allah :
=
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ﺎ ِﺇﻻﱠﻜﻨ
ِﻠ ﹸﻬﺎ ﻳﻭﻣ
:
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tidak ada yang membinasakan

kita selain masa) yakni : “Kami binasa bukan karena
ketentuan Allah, bahkan karena panjangnya umur
bagi orang yang berumur panjang. Penyakit,
kesedihan, dan gundahgulana bagi orang yang
berumur pendek”. Maka yang membinasakan
mereka adalah masa.
Demikian pula sebagian kaum filsafat yang
mengingkari adanya pencipta alam semesta. (lihat
Al Qoulul Mufiid ‘alaa Kitaabit Tauhiid, Fathul
Majiid bab Barangsiapa yang mencela masa …,
dan Minhaaj Al Firqotu an Naajiyah hal. 18)
q Pengingkaran karena sombong seperti Firaun.
Sesungguhnya dia mengetahui bahwasanya Rabb itu
(bukan dirinya akan tetapi) selain dirinya. Sebagai
mana firman Allah Ta’ala :

(ﺍﹰﻠﹸﻮﻋ ﻇﹸﻠﹾﻤﺎﹰ ﻭﻬﻢ ﻧﻔﹸﺴﺎ ﺃﹶﻬﺘﻴﻘﹶﻨﺘﺍﺳﺎ ﻭﻭﺍ ﺑِﻬﺤﺪ
 ﺟ
 )ﻭ
“Dan mereka mengingkarinya karena kedzaliman
dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka
meyakini (kebenaran)nya.” (An Naml : 14)
Dan firman Allah Ta’ala :
ِﺍﺕﻮﻤ ﺍﻟﺴﺭﺏ
 ﻻﺀ ِﺇﻻﱠﺆﻝﹶ ﻫﺎ ﺃﹶﻧﺰ ﻣﻤﺖ
 ِﻠ ﻋﻘﺪ
)ﻗﹶﺎﻝﹶ ﹶﻟ ﹶ
(ﻮﺭﺍﹰﺜﹾﺒﻥ ﻣ
 ﹸﻮﺮﻋ
 ﺎ ِﻓ ﻳﻨﻚﻲ ﻷَﻇﹸﻭﺇِﻧ
 ﺎِﺋﺮﺑﺼ ِﺭﺽ
ﻷ
َ ﺍﻭ

“Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu telah
mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mu’jizat
mu’jizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan
bumi sebagai buktibukti yang nyata; dan sesungguh
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Sekaligus bantahan terhadap orang
orang musyrik yang mempersembahkan ibadah
untuk selain Allah yaitu pada ayat : (ﺪﻌﺒ ﻧ ﺎﻙ)ِﺇﻳ
“Hanya kepadaMulah kami beribadah” pada
ayat ini terkandung keikhlasan beribadah hanya
kepada Allah. Maka di dalam ayat tersebut
= nya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang
akan binasa." (Al Isroo’: 102)
Padahal dalam diri Fir’aun mengakui bahwasa
nya Rabb adalah Allah U. (Lihat di awal kitab al
Qoulul Mufiid tentang definisi tauhid dan macam
macamnya).
q Pengingkaran dengan menetapkan adanya dua
pencipta selain Allah, seperti Majusi. Mereka
mengatakan sesungguhnya alam ini mempunyai dua
pencipta, yaitu cahaya dan kegelapan.
Sesungguhnya cahaya itu lebih baik dari kegelapan,
karena cahaya menciptakan kebaikan, sementara
kegelapan menciptakan kejelekan. Dengan itu,
mereka pada hakekatnya mengingkari tauhid
rububiyyah. (lihat Al Qoulul Mufid ‘Alaa Kitab At
Tauhid)
q Pengingkaran dengan meyakini adanya pencipta
yang lain selain Allah, seperti Al Qodariyyah. Mereka
beranggapan bahwa hamba itu yang menciptakan
perbuatannya sendiri, sehingga mereka menetapkan
adanya pencipta bersama Allah. Oleh karena itu,
mereka disebut oleh Nabi r sebagai majusinya umat
ini. (lihat kitab Aqidah at Tauhid pasal definisi
bid’ah karya Asy Syaikh Sholeh Al Fauzan
beserta ta’liiqnya)

Rahasia Indah Surat Al Fatihah
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terdapat bantahan terhadap orangorang
musyrik karena mereka menyembah selain
Allah bersamaNya.4
Di sisi lain, bahwa surat ini mengandung
bantahan terhadap kelompokkelompok umat
ini yang menyimpang dari jalan kebenaran,
seperti Al Jahmiyyah5, Al Mu’tazilah6, Al
4

Yakni mereka menyembah sesembahansesembahan
selain Allah bersamaan itu pula mereka menyembah
Allah. Ini adalah kesyirikan yang nyata.
5
Al Jahmiyyah adalah pemahaman yang dinisbatkan
kepada Jahm bin Shofwan As Samarkindi. Dia adalah
orang yang pertama kali menyebarkan pemahaman ini.
Mereka (dia dan para pengikutnya) berlebihlebihan dan
melampaui batas dalam mensucikan Allah sampai
menolak namanama dan sifatsifat Allah dalam rangka
menghindari dari penyerupaan (Allah) terhadap makhluk
Nya menurut anggapan mereka. Oleh karena itu, mereka
disebut juga Mu’aththilah karena mereka menolak nama
nama dan sifatsifat Allah.
Al Imam Adz Dzahabi berkata: Jahm bin
Shofwan mati pada zaman ashghor at tabi’iin, karena
dibunuh oleh Salm bin Ahwaz. (lihat Syarh al Aqidah Al
Wasithiyyah dan Majmuu’ah Ar Rosaail fit Tauhid
karya asy Syaikh Sholeh Al Fauzan)
6
Mereka adalah pengikut Waashil bin Atho’  yang
memisahkan diri dari majlis Al Hasan Al Bashri tatkala
terjadi perbedaan di antara keduanya dalam menghu
kumi pelaku dosa besar dari kaum Muslimin , lalu Al
Hasan Al Bashri v mengatakan tentang Washil bin =
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Asyaa’irah7 yang sesat dalam (memahami)

= Atho’ ini : “Sesungguhnya dia

ﻝﹶﺘﺰـﺇِﻋ

(telah memisah

kan diri) dari kita”, sehingga mereka disebut Mu’tazilah.
Mereka menolak sifatsifat Allah dan menolak takdir
tentang perbuatanperbuatan maksiat yang dilakukan
seorang hamba. (yakni perbuatanperbuatan maksiat
tersebut tidak ada kaitannya dengan takdir). Mereka
menyandarkan penciptaan perbuatanperbuatan maksiat
itu kepada pelakunya, dan bahwa Al Qur’an itu makhluk
serta menolak syafaat Nabi untuk pelakupelaku dosa
besar. (lihat Ta’liqoot Aqidah At Tauhid dan Syarh Al
Aqidah Al Wasithiyyah Asy Syaikh Sholeh Al Fauzan)
7
Pemahaman yang disandarkan kepada Abul Hasan Ali
bin Ismail Al Asy’ariy. Beliau menetapkan tujuh sifat saja
(bagi Allah), karena (tujuh sifat ini sesuai dengan) akal
dalam menunjukkan penetapannya (menurutnya), yaitu
as sam’u (pendengaran), al bashor (penglihatan), al ilmu,
al kalam (berbicara), al qudroh (berkuasa), al iroodah
(berkehendak) dan al hayaat (hidup). Kemudian Beliau
ruju’ kembali kepada madzhab salaf yang ditempuh oleh
Al Imam Ahmad dan meningalkan pemahamannya yang
lalu (yang menyimpang) tentang namanama dan sifat
sifat Allah. Sebagimana Beliau menjelaskan hal tersebut
di akhir hidupnya pada kitabnya Al Ibaanah. Dari sini
diketahui bahwa penyandaran pemahaman mereka (Al
Asyaa’iroh) kepada Abul Hasan ini menjadi penyandaran
yang dusta belaka. Di antara pemahaman mereka yang
menyimpang :
 Menghilangkan atau meniadakan sifatsifat Allah
selain tujuh sifat yang ditetapkannya. (Sebagaimana
penjelasan di atas)
=
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masalah Qadha dan Qadar. Dan bantahan pula
terhadap kelompok yang meniadakan sifatsifat
Allah, al Mu’aththilah yang menolak nama
nama dan sifatsifat Allah di antaranya Jahmiy
yah, Mu’tazilah, Asyaa’irah, Maaturidiyyah8 dan
=


Meyakini tentang takdir sama dengan Al Jahmiyyah.
(bahwasanya makhluk itu tidak memiliki kehendak
dan kemampuan, serta dipaksa (majbur) dalam
melakukan perbuatannya sebagaimana pemahaman
Al Jabriyyah).
 mengatakan tentang iman seperti Al Jahmiyyah
(iman itu hanya sekedar ma’rifat yaitu mengetahui
dalam hati saja). (lihat Ta’liqoot Aqidah At Tauhid,
Syarh Al Aqiidah Al Waasithiyyah Syaikh Sholih
Al Fauzan dan kitab Syarh al Aqidah al
Waasithiyyah oleh Muhammad Kholil Haros
bersama Ta’liqotnya oleh Yasin bin ‘Ali Saalim al
‘Adniy).
8
Pemahaman ini disandarkan kepada Abu Manshur al
Maaturidiy Muhammad bin Muhammad bin Mahmud.
Pemahaman ini sangat dekat dengan pemahaman al
Asyaa’iroh. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya
pada beberapa perkara, di antaranya :
 Al Maturidiyah menetapkan delapan sifat bagi Allah,
yaitu tujuh sifat sebagaimana yang telah ditetapkan
oleh Al Asyaa’iroh ditambah satu sifat yaitu sifat at
Takwin (mengadakan/menciptakan).
 Keyakinan mereka tentang takdir sama dengan Al
Mu’tazilah (yaitu bahwa manusia menciptakan
perbuatannya sendiri sebagaimana yang diyakini =
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selainnya, dan bantahan terhadap setiap orang
yang meniadakan sifatsifat Allah atau menolak
sesuatu dari sifatsifat Allah. Maka surat inilah
bantahan terhadap mereka.
Di dalamnya (surat Al Fatihah) terdapat
penetapan al ba’tsi (hari kebangkitan) pada
ayat : (ِﻳﻦﻮﻡِ ﺍﻟﺪ ﺎﻟِﻚِ ﻳ“ )ﻣYang Menguasai hari
pembalasan”
Yaumuddiin yaitu hari pembalasan,
karena ad diin di sini maknanya al hisaab
(pembalasan/perhitungan). Yaumuddiin yaitu
hari kiamat. Dinamakan yaumuddiin karena
Allah menghisab (memperhitungkan amalan
amalan) hambahambaNya dan memberikan
ganjaran kepada mereka atas amalanamalan
(yang dilakukan di dunia).
Pada surat ini juga terdapat bantahan
terhadap Yahudi yang dimurkai Allah, dan
orangorang yang berjalan di atas manhaj
mereka (pola hidup mereka dalam beragama)
dari setiap orang yang berilmu namun tidak
mengamalkan ilmunya.

= juga oleh Al Qodariyyah). Lihat kitab Syarh al
Aqidah al Waasithiyyah oleh Muhammad Kholil
Haros bersama Ta’liqotnya oleh Yasin bin ‘Ali
Saalim al ‘Adniy.
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Pada surat ini terdapat bantahan
terhadap Nasrani yang mereka beribadah
kepada Allah tanpa di atas petunjuk, lalu
bantahan pula terhadap setiap mubtadi’9 yang
beribadah kepada Allah tanpa adanya dalil
(dasar dari Al Qur an dan As Sunnahpent) dari
kalangan Nasrani dan selain mereka. Karena
Ad Dhool (orang yang sesat) itu adalah orang
9

Mubtadi’ (ahlul bid’ah) adalah orang yang melakukan
bid’ah (perkara baru yang diadaadakan) dalam
beribadah, dalam keadaan dia mengetahui bahwa
bid’ahnya itu bukan dari syari’at (Islam).
Bid’ah adalah cara (ibadah) yang diadaadakan
dalam agama, menyerupai syari’at (Islam) dengan tujuan
berlebihlebihan dalam beribadah kepada Allah I.
Kemudian Asy Syaikh Al Albani v berkata : dan
mereka (mubtadi’) menganggap setiap bid’ah itu baik
tanpa dasar ilmu, tanpa adanya petunjuk Nabi r, tanpa
dasar kitab yang jelas (Al Qur’an) dan tanpa taklid
(mengikuti) ahlul ilmi dan ahludz dzikir bahkan karena
mengikuti hawa nafsu dan mencari keridhoan orang
orang awwam.
Pada keterangan sebelumnya beliau berkata : ..
dan adapun orang yang terjatuh dalam perbuatan bid’ah
tanpa ia mengetahui (bahwa yang dilakukannya itu)
bid’ah tanpa tujuan berlebihlebihan dalam beribadah
(maka dia bukan seorang mubtadi’).
Lihat kitab shalatut taraawih karya Asy Syaikh
Muhammad Nashiruddin Al Albani hal 3536 terbitan
Al Maktabah Al Islamiyyah cet ke2.
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yang beribadah kepada Allah tanpa di atas
petunjuk.
Nasrani, Mubtadi’ah, dan
Khuroofiy
yuun10, semuanya termasuk orangorang yang
sesat, karena mereka beribadah kepada Allah
dengan kebid’ahan, perkaraperkara yang
diadaadakan (yang tidak ada dasarnya dalam
agama) dan khurofat yang tidak ada dalil atau
keterangan dari Allah tentang tata cara ibadah
mereka.
Sebagaimana pula bahwa pada surat ini
terdapat bantahan kepada ulama penyesat
yang menyimpangkan al kalam (ucapan Allah)
dari tempatnya (makna sebenarnya). Mereka
melakukan hal itu sesuai dengan hawa
nafsunya. Mereka menyimpangkan nashnash
(Al Qur`an dan Al Hadits) dan menafsirkannya
tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki
Allah tetapi agar cocok dengan hawa nafsu
mereka.
Pendahulu mereka adalah Yahudi dan
orangorang yang berjalan di atas manhaj (cara
hidup mereka dalam beragama) mereka.

10

Orangorang yang melakukan khurofat. Ibnu Mandzur
berkata dalam Lisanul ‘Arab: “Khurofat adalah cerita
yang dihiasai dengan kedustaan”.
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Sebagaimana pula pendahulu al mubta
di’ah adalah Nasrani. Oleh karena itu sebagian
salaf mengatakan :
“Barangsiapa yang rusak dari ulama kita,
karena pada dirinya terdapat (sifat) yang
serupa dengan Yahudi. Dan barangsiapa yang
rusak dari ahli ibadah kita, karena pada dirinya
terdapat (sifat) yang serupa dengan Nashrani.”
Terbukti bahwa surat Al Fatihah adalah
surat yang agung. Dan Asy Syaikh Muhammad
bin Abdul Wahhab v akan berbicara tentang
faedahfaedah surat Al Fatihah yang penting.
***
? Berkata Penulis :

ﺎﺋِﻞﹶﻣﺴ
 ﺖ ﹶﺛﻼﹶﺙﹶ
 ﻤﻨ
ﻀ
 ﺗ ﺙ
ﻼ ﹸ
 ﺍﻟﹶﺜ ﹶﺎﺕﻫﺬِﻩِ ﺍﹾﻵﻳ


“Tiga ayat ini mengandung tiga perkara”
& Penjelasan :
Tiga ayat ini adalah tiga ayat yang
dibaca pada awal risalah yaitu :
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2

1

ِﻡﻮﺎِﻟﻚِ ﻳﺣِﻴﻢِ ) ( ﻣﻦِ ﺍﻟﺮﺣﻤ
  ) ( ﺍﻟﺮﻤﲔ
ِ ﺎﹶﻟ ﺍﹾﻟﻌﺭﺏ
 ِ ﻟِﻠﱠﻪﻤﺪ
 ﺤ
 ﺍﹾﻟ

3

( ) ِﻳﻦﺍﻟﺪ

mencakup tiga perkara.

***
? Berkata Penulis :

ﻌِﻢﺍﹾﳌﹸﻨ ﻭ،ﻌِﻢﻨ ِﻷَﻥﱠ ﺍﷲَ ﻣ، ﺔﹸﺒﺤﺎ ﺍﹶﻟﹾﻤﻬ ﻓِﻴ: ﱃﹶﺔﹸ ﺍﻷُﻭﺍﻵﻳ
ِﺎﻣِﻪﻌﺭِ ﺇِﻧﻠﹶﻰ ﻗﹶﺪ ﻋﺐﺤﻳ

Ayat yang pertama mengandung makna : Al
Mahabbah (mencintai), karena Allah U adalah
dzat yang memberi nikmat, sudah barang tentu
Yang memberi nikmat itu dicintai sesuai dengan
kadar pemberian nikmatNya (kepada makhluk
Nya).
& Penjelasan :
ﺎﹶﻟﻤِﲔ ﺍﹾﻟﻌﺏﻪ ﺭ
ِ ﺪ ِﻟﱠﻠ
ﻤ
 ﺤ
 ﺍﹾﻟ

“Segala pujian yang sempurna hanya milik
Allah Rabb semesta alam”
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Karena apa Allah mendapatkan pujian
yang sempurna? Tentunya karena berkat
nikmatnikmatNya. Dialah yang berhak dipuji
karena (kesempurnaan) dzatNya, namanama
Nya, sifatsifatNya dan perbuatanperbuatan
Nya. Dialah Al Mun’im (dzat yang menganuge
rahi nikmat) terhadap hambahambaNya.
Maka setiap yang memberi kenikmatan dialah
yang berhak untuk dipuji sesuai dengan kadar
pemberian nikmatNya dan hal ini memberikan
kosekuensi (menghendaki) untuk dicintai.
Karena jiwajiwa itu dibentuk (diciptakan
sesuai fitrahnya) untuk cinta kepada yang
berbuat baik kepadanya, dan Allah U, Dialah Al
Muhsin (Yang berbuat kebaikan), Al Mun’im
(Yang memberi kenikmatan), dan Al Mutafadh
dhil (Yang memberi anugrah dan karunia)
terhadap hambahambaNya. Sehingga hati
akan senantiasa mencintai Allah atas curahan
nikmatNya, keutamaanNya dan kebaikanNya
dengan rasa cinta tanpa ada yang menyamai
oleh kecintaan manapun.
Oleh karena itu, al mahabbah (cinta)
merupakan jenis ibadah yang paling besar11.
11

As Syaikh As Sa’diy v berkata: Landasan dan ruh
tauhid adalah memurnikan cinta hanya untuk Allah
semata. (lihat Al Qoulus Sadid, hal:110)
=
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Maka (ﺎﻟﹶﻤِﲔ ﺍﹾﻟﻌﺏ ِﻟﱠﻠﻪِ ﺭﺪﻤ )ﺍﹾﻟﺤterkandung al mahab
bah. As Syaikh v akan menyebutkan empat
macam al mahabbah :
1 Mahabbah syirkiyyah (cinta yang mengan
dung kesyirikan) : yaitu (cinta kepada selain
Allah seperti mencintaiNya atau bahkan
lebih daripada itu)12
Seperti cinta kepada patungpatung, berhala
dan segala sesuatu yang diibadahi selain
Allah. Sebagaimana FirmanNya :
ﻢﻬﻮﻧﺤﺒ
ِ ﻳ ﺍﺩﺍﹰﻭﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺃﹶﻧﺪ ﺩﺨﺬﹸ ﻣِﻦ
ِ ﺘﻳ ﻦﺎﺱِ ﻣ ﺍﻟﻨﻣﻦ
ِﻭ
)
(ِﺎﹰ ِﻟﻠﱠﻪﺣﺒ
 ﺷﺪ
 ﻮﺍ ﹶﺃﻣﻨ
ﻦ ﺁ
 ﺍﱠﻟﺬِﻳﻪ ﻭ
ِ ﺐ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻛﺤ
ﹶ

“Dan di antara manusia ada yang menjadi
kan tandingantandingan selain Allah,
mereka mencintainya sebagaimana mencin
tai Allah. Dan orangorang yang beriman
= As Syaikh Al ‘Utsaimin v berkata : ... beribadah
kepada Allah itu dibangun di atas kecintaaan, bahkan
cinta itu adalah hakikat ibadah, karena seandainya
engkau beribadah tanpa dasar cinta (kepada Allah) maka
ibadahmu hanya sekedar kulit semata, tanpa adanya ruh
(tidak ada isinya). (lihat Al Qoulul Mufid ‘ala Kitabut
Tauhid).
12
Lihat Al Qoulul Mufid Fii Adillah At Tauhid karya As
Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab Al Yamaniy Al
Washobiy, hal:114.
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sangat besar kecintaannya kepada Allah.”
(Al Baqarah : 165)
Karena rasa cinta mereka (tumbuh di
atas) tauhid dan keikhlasan.
2 Mahabbah muharromah (cinta yang di
haramkan) (disebut pula cinta maksiat )13,
yaitu cinta kepada apa saja yang dilarang
dan dibenci oleh Allah I, seperti cinta
kepada orangorang musyrik dan orang
orang kafir, (cinta kepada perbuatan bid’ah,
maksiat dan para pelakunya serta cinta
kepada yang menyelisihi syari’at)14
3 Mahabbah thabi’iyyah seperti seseorang
cinta kepada anakanaknya, orang tuanya,
suami atau istrinya dan temantemannya.
Cinta yang merupakan tabiat dari setiap
manusia tidak dihukumi berdosa.15
4 Mahabbah waajibah (cinta yang wajib)
(disebut pula cinta Ibadah yaitu cinta
13

Lihat Al Qoulul Mufiid fi Adillatit Tauhid hal 115.
Lihat Al Qoulul Mufiid fi Adillatit Tauhid hal 115.
15
Namun apabila kecintaan yang demikian ini
menyibukkan seseorang dari mentaati Allah lalu dia
meninggalkan sebagian kewajiban maka akan menjadi
cinta maksiat (yang haram). Dan apabila cinta tabi’at ini
ada dalam hati dan hidupnya, kedudukannya sama atau
lebih besar daripada cintanya kepada Allah maka ini
menjadi cinta yang bersifat syirik. Lihat Al Qoulul Mufiid
karya As Syaikh Al ‘Utsaimiin hal 115.
14
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kepada Allah, dan apa saja yang dicintai
oleh Allah U)16, seperti cinta kepada para
wali Allah, cinta dan benci karena Allah U.
Semuanya ini masuk pada ucapan Allah :
(ﺎﹶﻟﻤِﲔﺍﹾﻟﻌ

ﺏﻪ ﺭ
ِ ﺪ ِﻟﱠﻠ
ﻤ
 ﺤ
 ﺍﹾﻟ

)

***
? Berkata Penulis :
Al Mahabbah terbagi empat macam :
pertama : Mahabbah syirkiyyah (cinta syirik) :
sebagaimana yang difirmankan Allah tentang
mereka :
ﻢﻬﻮﻧﻳﺤِﺒ ﺍﺩﺍﹰﻭﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺃﹶﻧﺪ ﺩﺘﺨِﺬﹸ ﻣِﻦﻳ ﻦﺎﺱِ ﻣ ﺍﻟﻨﻣﻦ
ِﻭ
)
ﻯ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦﺮ ﻳﻟﹶﻮﺎﹰ ِﻟﱠﻠﻪِ ﻭﺣﺒ
 ﺷﺪ
 ﻮﺍ ﹶﺃﻣﻨ
  ﺁﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﻭﺐﻛﺤ
ﹶ
ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﱠﻠﻪﺟﻤِﻴﻌﺎﹰ ﻭ
 ِﺓﹶ ِﻟﱠﻠﻪ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﹾﻟﻘﹸﻮﻌﺬﹶﺍﺏ
 ﻭﻥﹶ ﺍﹾﻟ
 ﺮﻮﺍ ﺇِﺫﹾ ﻳﻇﹶﻠﻤ
ﹶ

165) ِﻌﺬﹶﺍﺏ  ﺍﹾﻟﺷﺪِﻳﺪ

ﻮﺍﺒﻌﻦ ﺍﺗ
  ﺍﻟﱠﺬِﻳﻮﺍ ﻣِﻦﺗِﺒﻌﻦ ﺍ
 ﺃﹶ ﺍﱠﻟﺬِﻳﺮﺗﺒ ﺫ
( ﺇِ ﹾ

166) ﺎﺏﺳﺒ  ﺍ َﻷ ﺑِ ِﻬﻢﺖﺗ ﹶﻘ ﱠﻄﻌﻭ ﻌﺬﹶﺍﺏ ﺍ ﺍﹾﻟﺃﹶﻭﻭﺭ

ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ
 (

16

Lihat foot note no: 12
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ﻛﺬﹶﻟِﻚ
ﺎ ﹶﻣﻨ
ِ ﺮﺀُﻭﺍ
 ﺗﺒ ﺎﻛﻤ
 ﹶﻬﻢ
 ﻣﻨ
ِ ﺃﹶﺮﺘﺒﺓﹰ ﹶﻓﻨﺎ ﻛﹶﺮ ﹶﺃﻥﱠ ﹶﻟﻨﻮﺍ ﻟﹶﻮﺒﻌﺗﺍ
ﺎﺭِﺟِﲔ ﺑِﺨﻫﻢ
 ﺎﻣ ﻭﻬِﻢﻋﹶﻠﻴ
 ٍﺍﺕﺮﺣﺴ
 ﻬﻢ
 ﺎﻟﹶﻋﻤ
  ﺃﹶ ﺍﻟﱠﻠﻪﻬﻢ
ِ ﺮِﻳﻳ
(

167 - 165 : ( )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ167) ِﺎﺭ ﺍﻟﻨِﻣﻦ

“Dan di antara manusia ada orangorang yang
menyembah tandingantandingan selain Allah;
mereka mencintainya sebagaimana mereka
mencintai Allah. Adapun orangorang yang
beriman amat sangat cintanya kepada Allah.
Dan jika seandainya orangorang yang berbuat
zalim itu mengetahui ketika mereka melihat
siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu
kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah
amat berat siksaanNya (niscaya mereka
menyesal). (Yaitu) ketika orangorang yang
diikuti itu berlepas diri dari orangorang yang
mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan
(ketika) segala hubungan antara mereka terputus
sama sekali. Dan berkatalah orangorang yang
mengikuti: "Seandainya kami dapat kembali (ke
dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka,
sebagaimana mereka berlepas diri dari kami."
Demikianlah Allah memperlihatkan kepada
mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi
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mereka; dan sekalikali mereka tidak akan keluar
dari api neraka.” (Al Baqarah : 165167)
& Penjelasan :

(ﺍﺩﺍﹰﻭﻥِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺃﹶﻧﺪ ﺩﺨ ﹸﺬ ﻣِﻦ
ِ ﺘ ﻳﻦﺎﺱِ ﻣ ﺍﻟﻨﻭﻣِﻦ
)
“Dan di antara manusia ada yang menjadikan
tandingantandingan selain Allah.”. Yaitu
penyerupaan dan penyamaan kepada Allah.
Setiap yang diibadahi selain Allah, maka
dia telah menjadikannya sebagai tandingan,
penyerupaan dan penyamaan untuk Allah.
Orangorang musyrik sangat mencintai sesem
bahansesembahannya. Oleh karena itu, mere
ka rela mati terbunuh karena (membela
sesembahan)nya. Kalau seandainya mereka
tidak mencintainya, niscaya mereka tidak mau
berperang karena (membela sesembahan)nya,
akan tetapi mereka komitmen dan cinta kepada
(sesembahan)nya. Karena (kecintaan mereka
kepada) sesembahansesembahan (selain
Allah) itu telah meresap pada hatihati mereka.
Hanya kepada Allahlah tempat meminta
perlindungan.
Firman Allah U :
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ﻮﻥﹶﺆﻣِﻨ
  ﻻ ﻳ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﹸﻗﻠﹸﻮﺏﺯﺕ
 ﹶﺄﺷﻤ
  ﺍﻩﺣﺪ
  ﻭ ﺍﻟﱠﻠﻪﺇِﺫﹶﺍ ﺫﹸﻛِﺮ)ﻭ
(ﻭﻥﹶﺒﺸِﺮﺴﺘ
 ﻳ ﻢ
 ﻫ
 ﻪ ﺇِﺫﹶﺍ
ِ ﻭِﻧﻦ ﺩ
 ﻣ
ِ  ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦﺇِﺫﹶﺍ ﺫﹸﻛِﺮﺓ ﻭ
ِ ﺑِﺎﻵﺧِﺮ

“Dan apabila hanya nama Allah saja disebut,
kesallah hati orangorang yang tidak beriman
kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama
sembahansembahan selain Allah yang di
sebut, tibatiba mereka bergirang hati.” (Az
Zumar: 45)
Dan firmanNya :
ﻢﻬﻮﻧﻳﺤِﺒ ﺍﺩﺍﹰﻭﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺃﹶﻧﺪ ﺩﺘﺨِﺬﹸ ﻣِﻦﻳ ﻦﺎﺱِ ﻣ ﺍﻟﻨﻣﻦ
ِﻭ
)
(ِﺎﹰ ِﻟﱠﻠﻪﺣﺒ
 ﺷﺪ
 ﻮﺍ ﹶﺃﻣﻨ
ﻦ ﺁ
 ﺍﱠﻟﺬِﻳﻪ ﻭ
ِ ﺐ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻛﺤ
ﹶ

“Dan di antara manusia ada yang menjadikan
tandingantandingan selain Allah, mereka men
cintainya sebagaimana mencintai Allah. Dan
orangorang yang beriman sangat besar
kecintaannya kepada Allah.” (Al Baqarah :
165)
Hal itu disebabkan karena orangorang
musyrik mencintai Allah dengan cinta yang
musytarikah (adanya persekutuan) antara Allah
dengan selainNya. Adapun cintanya orang
orang mukmin hanya cinta kepada Allah
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semata. Maka inilah cinta yang ikhlas (bersih
dari kesyirikan). Firman Allah U :
ِﺓﹶ ِﻟﱠﻠﻪ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﹾﻟﻘﹸﻮﻌﺬﹶﺍﺏ
 ﻭﻥﹶ ﺍﹾﻟ
 ﺮﻮﺍ ﺇِﺫﹾ ﻳﻇﹶﻠﻤ
 ﹶﻯ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦﺮ ﻳﻟﹶﻮ)ﻭ
(ِﻌﺬﹶﺍﺏ
  ﺍﹾﻟﺷﺪِﻳﺪ
 ﻪ
 ﻥ ﺍﻟﱠﻠ
ﹶﺃ ﱠﺟﻤِﻴﻌﹰﺎ ﻭ


“Dan jika seandainya orangorang yang berbuat
dzalim itu mengetahui ketika mereka melihat
siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu
kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah
amat berat siksaanNya (niscaya mereka
menyesal).” (Al Baqarah: 165)
Allah U berfirman: andai saja mereka
(orangorang musyrik) itu mengetahui keadaan
sebenarnya pada hari kiamat nanti terhadap
sesembahan yang mereka ibadahi tentu
mereka akan berbuat lain. Pada hari kiamat,
sesembahansesembahan mereka itu akan
berlepas diri serta mendustakan diridiri mereka
seraya mengatakan: “Kami tidak memerintah
kan kalian untuk menyembah kami dan tidak
pula kami mengetahui bahwasanya kalian
menyembah kami “. Allah U berfirman:

)

ﻌﺬﹶﺍﺏ
 ﺍ ﺍﹾﻟﺃﹶﻭﻮﺍ ﻭﺭﺒﻌﺗ ﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦﻣﻦ
ِ ﻮﺍﺗِﺒﻌ ﺍﺃﹶ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦﺮﺒﺇِﺫﹾ ﺗ

(ﺎﺏﺳﺒ  ﺍ َﻷﺖ ﺑِ ِﻬﻢ
 ﻄﻌ
ﻘ ﱠ
ﺗ ﹶﻭ
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“(Yaitu) ketika orangorang yang diikuti itu
berlepas diri dari orangorang yang mengikuti
nya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika)
segala hubungan antara mereka terputus sama
sekali.” (Al Baqarah: 166)
Dan ( ﺎﺏﺳﺒ
 ﻷ
َ  = ) ﺍtali penghubung yang
dimaksud pada ayat di atas adalah al mahab
bah (rasa cinta), sebagaimana yang dikatakan
Ibnu Abbas.
(Hubungan) al mahabbah yang ada di
dunia antara mereka dan yang disembah akan
terputus, setelah mereka saling mencintai di
dunia lalu menjadi saling melaknat di akhirat
nanti.
 ﻓِﻲﻜﻢ
ﻴِﻨ ﹸ ﺑ ﺓﹶﺩﻮﻭﺛﹶﺎﻧﺎﹰ ﻣ
 ﻭﻥِ ﺍﻟﱠﻠﻪِ ﺃﹶ ﺩﻣﻦ
ِ ﺗﻢﺬ
ﺨ ﹾ
 ﺗﺎ ﺍﻧﻤﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ِﺇ
)
ﻦﹾﻠﻌﻭﻳ
 ٍﺾﺒﻌ ِﺑﻜﻢ
ﻀ ﹸ
 ﻌ
 ﺑ ﻜﻔﹸﺮ
ﻳ ﹾ ِﺔﺎﻣﻘﻴ
ِ  ﺍﹾﻟﻮﻡ
  ﻳﺎ ﹸﺛﻢﻧﻴ ﺪ
 ﺎﺓِ ﺍﻟﺤﻴ
 ﺍﹾﻟ
(ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻛﻢ
ﺍ ﹸﺄﹾﻭﻭﻣ
 ﻀﹰﺎﺑﻌ ﻢ
 ﻜ
ﻀ ﹸ
 ﻌ
 ﺑ

“Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala
berhala yang kamu sembah selain Allah adalah
untuk menciptakan perasaan kasih sayang di
antara kamu dalam kehidupan dunia ini
kemudian di hari kiamat sebahagian kamu
mengingkari sebahagian (yang lain) dan
sebahagian kamu melaknati sebahagian (yang
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lain); dan tempat kembalimu ialah neraka.” (Al
Ankabuut :25)
Adapun orangorang yang menyembah
Allah dan mengikhlaskan peribadahan hanya
kepadaNya, maka sesungguhnya Dia I akan
mencintai, memuliakan, dan memasukkannya
ke surga.
Inilah surga tempat kembalinya orang
orang yang beriman di akhirat dan itulah neraka
tempat kembali orangorang musyrik di akhirat.
Meski di dunia mereka (orangorang musyrik)
komitmen beribadah kepada sesembahan
sesembahannya itu, berperang, membela mati
matian dan membunuh diridiri mereka sendiri
sebagai bentuk pembelaan terhadap sesem
bahansesembahannya. Karena sesungguhnya
kecintaan dan hubungan antara orangorang
musyrik dengan sesembahansesembahannya
pada hari kiamat nanti akan berubah menjadi
permusuhan dan terputuslah hubungan di
antara mereka. Hanya kepada Allahlah tempat
meminta perlindungan.
Allah U berfirman :
(ﺘﻘِﲔﻤ
  ﺇِﻻﱠ ﺍﹾﻟﻭﻋﺪ
 ﺾ
ٍ ﺒﻌﻢ ِﻟ
 ﻬ
 ﻌﻀ
 ﺑ ﺬ
ٍ ﻣِﺌ
ﻮ
 ﺀ ﻳ
ُﻼ
ﺧ ﱠ
ِ َ)ﺍﻷ
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“Temanteman akrab pada hari itu sebagiannya
menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali
orangorang yang bertakwa.” (Az Zukhruf: 67)
Tidaklah tersisa (sedikitpun) kecuali
kecintaan di antara orangorang yang bertakwa.
Karena (kecintaan mereka) dibangun di atas
pondasi yang benar, tetap langgeng/berkesi
nambungan di dunia dan di akhirat. Adapun
kecintaan di antara orangorang kafir dan
musyrik, maka akan terputus, bahkan berubah
menjadi permusuhan.
***
? Berkata Penulis :
Cinta yang kedua : Cinta kepada kebatilan dan
pelakunya, membenci kebenaran dan pelakunya.
Inilah sifatnya orangorang munafiq.
Cinta yang ketiga : cinta tabiat, yaitu cinta harta
dan anak. Apabila cinta harta dan anak ini tidak
menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan
kepada Allah dan tidak membantu seseorang
untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh
Allah. maka cinta seperti ini mubah (boleh).
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& Penjelasan :
Cinta yang kedua: cinta kepada kebatil
an dan pelakunya serta membenci kebenaran
dan pelakunya. Ini merupakan sifat orangorang
munafiq. Karena mereka cinta kebatilan dan
membenci kebenaran, mencintai orangorang
kafir dan membenci orangorang yang beriman.
An Nifaaq yaitu menampakkan Islam dan
menyembunyikan kekafiran. Tandatanda orang
munafiq yaitu : mencintai pelaku kebatilan dan
membenci pelaku kebenaran. Apabila engkau
melihat (ada) seseorang membenci pelaku
kebenaran khususnya membenci shahabat
Rasulullah r, para ulama dan para imam
Muslimin, ketahuilah bahwasanya orang itu
adalah munafiq, walaupun pada lahiriahnya
menampakkan Islam dan bersyahadat bahwa
tidak ada ilah yang berhak untuk disembah
kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah
rasulullah, akan tetapi dalam batinnya menyim
pang lagi kafir ditutupi dengan keislaman dan
persaksian dua kalimat syahadat ini. Jika
demikian, maka dia adalah orang kafir yang
tempatnya di kerak neraka paling dalam.
Cinta yang ke tiga : cinta tabiat (cinta
yang alami) yaitu cinta yang dibentuk (oleh
Allah I) sebagai perangai atau fitrah manusia,
(seperti) seseorang cinta kepada karib kerabat,
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anakanak, temantemannya dan cinta kepada
orang yang berbuat baik kepadanya. Ini adalah
cinta tabiat yang manusia tidak berdosa
karenanya kecuali jikalau dia mendahulukan
cinta tabiat ini dari pada mencintai Allah dan
RasulNya, maka ketika itu dia berdosa17. Allah
berfirman :
ﻜﻢ
ﺟ ﹸ
 ﺍﻭﹶﺃﺯ ﻭﻧﻜﹸﻢﺍﻮﺇِﺧ ﻭﻛﹸﻢﺎﺅﺑﻨ ﹶﺃ ﻭﻛﻢ
 ﹸﺎﺅ)ﹸﻗﻞﹾ ِﺇﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺁﺑ
ﻮﻥﹶ
 ﺸﺗﺨ
ِﺍﻟﱠﻠﻪ

ﻣﻦ
ِ

ﺓﹲﺎﺭﻭِﺗﺠ

ﻜﻢ
ﻴ ﹸﺇِﹶﻟ

ﺎﻮﻫﺘﻤ ﹾﻓﺮﺍ ﹾﻗﺘ

ﺐﺃﹶﺣ

ﺎﻬﻮﻧ
 ﺮﺿ
 ﺗ

ﺍﻝﹲﻮﹶﺃﻣﻭ

ﻜﻢ
ﺗ ﹸﲑ
 ِﻋﺸ
 ﻭ

ﻛﻦ
ِ ﺎﻣﺴ
ﻭ


ﺎﻫﺎﺩﻛﺴ
ﹶ

ِﺮِﻩ ﺑِﺄﹶﻣ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﹾﺄﺗِﻲﻰ ﻳﺣﺘ
 ﻮﺍﺑﺼﺮ
 ﺳﺒِﻴِﻠﻪِ ﹶﻓﺘ
 ﺎﺩٍ ﻓِﻲﺟِﻬﻮِﻟﻪِ ﻭﺭﺳ
ﻭ

(ﺳﻘِﲔ
ِ  ﺍﹾﻟﻔﹶﺎﻮﻡ
 ﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟﻘﹶ
 ﻪ ﻻ ﻳ
 ﺍﻟﱠﻠﻭ

“Katakanlah: "Jika bapakbapak, anakanak,
saudarasaudara, isteriisteri, dan sanak
kerabat kalian, harta kekayaan yang kalian
usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri
kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian
sukai, adalah lebih kalian cintai daripada Allah
dan RasulNya serta berjihad di jalanNya,
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan
17

Lihat keterangan footnote no. 15
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keputusanNya." Dan Allah tidak memberi
petunjuk kepada orangorang yang fasik18.” (At
Taubah: 24)
Apabila dia mengutamakan cintanya
kepada hal ini semua (yang disebutkan pada
ayat di atas) dari pada apa saja yang dicintai
oleh Allah dan RasulNya, maka dia akan
diancam dengan ancaman pada ayat di atas.19
18

Asy Syaikh As Sa’di v berkata : Firman Allah Ta’ala
“dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada
orangorang yang fasik.” yaitu orangorang yang keluar
dari ketaatan kepada Allah. (lihat tafsiir As Sa’di)
19

(

ِﻣﺮِﻩ
  ﺑِﹶﺄ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﹾﺄِﺗﻲﻰ ﻳﺣﺘ
 ﻮﺍﺼﺮﺑ
 ﺘﹶﻓ

)

Al Imam Ibnu Katsir v

berkata (dalam menafsirkan ayat ini): “Yakni tunggulah
hukuman yang akan menimpa kalian.” (lihat Tafsiir Ibnu
Katsiir)
Asy Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin v
berkata : “ yakni tunggulah adzab Allah “. Oleh karena itu
Allah berfirman : (ِﻣ ِﺮﻩ ﺑِﹶﺄ

ﻪ
 ﻲ ﺍﻟﱠﻠ
  ﹾﺄِﺗﻰ ﻳﺣﺘ
 ﻮﺍﺼﺮﺑ
 ﺘﹶﻓ

) “ sampai Allah

datang dengan urusannya.” yakni dengan membinasa
kan mereka karena lebih mengutamakan cinta kepada
delapan perkara ini (pada ayat di atas) dari pada
mencintai Allah, RasulNya dan berjihad di jalanNya.
Ayat ini menunjukkan bahwa mencintai delapan
perkara ini walaupun bukan termasuk cinta ibadah
apabila didahulukan daripada mencintai Allah, maka
cinta (tabiat) ini menjadi sebab seseorang mendapatkan
hukuman (atau menjadi cinta yang diharamkan). Dari
sini kita mengetahui bahwasanya seseorang itu apabila =
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? Berkata Penulis :

ِﻞ ﺃﹶﻫﺾﻐ ﺑﺪِ ﻭﺣِﻴﻮﻞِ ﺍﻟﺘُ ﺃﹶﻫﺐ ﺣ: ﺔﹸﺍﺑِﻌﺔﹸ ﺍﻟﺮﺒﺤﺍﻟﹾﻤﻭ
ِ ﺑِﻪﺪﺒﻌﺎ ﻳ ﻣﻈﹶﻢﺃﹶﻋ ﻭ، ِﺎﻥﻤﻯ ﺍﹾﻹِﻳﺮ ﻋﺛﹶﻖ ﺃﹶﻭﻫِﻲ ﻭ،ِﻙﺮﺍﻟﺸ
.ﻪﺑ ﺭﺪﺒﺍﻟﹾﻌ

Cinta yang ke empat : Cinta kepada ahlut tauhid
dan benci kepada ahlus syirki(musyrik). Yaitu
ikatan keimanan yang paling kuat dan seagung
agungnya peribadatan seorang hamba kepada
Rabbnya.
& Penjelasan :
Cinta yang ke empat yaitu cinta kepada
waliwali Allah dan membenci musuhmusuh
Nya. Ini merupakan bentuk loyalitas (memberi
kan kesetiaan) dan permusuhan karena Allah.
Cinta kepada ahlut tauhid dan benci kepada
pelaku kesyirikan, merupakan bentuk ikatan
= meremehkan perintahperintah Allah karena (lebih
mengutamakan) perintahperintah orang tuanya, berarti
dia lebih mencintai orang tuanya daripada Rabbnya
(Allah I). (Lihat al Qoulul Mufiid ‘ala Kitabit Tauhid
bab firman Allah Ta’ala : ( ...

ﺨِﺬﹸﻳﺘ ﻦ
 ﺎﺱِ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ
 ِﻭﻣ
)
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keimanan yang paling kuat. Ini merupakan cinta
dan benci karena Allah. Maka (prinsip yang
agung) inilah dinamakan al wala wal baro. Dan
hal ini merupakan perkara yang paling sulit bagi
manusia. Jika dia mencintai ahlut tauhid dan
berloyalitas (memberi kesetian) kepada mereka
serta dia membenci pelaku kesyirikan dan
memusuhi mereka, maka ini adalah tanda
keimanan yang kokoh.
***
? Berkata Penulis :

ُﺎﺀﺟﺎ ﺍﻟﺮﻬ ﻓِﻴ: ﺔﹸﺔﹸ ﺍﻟﺜﱠﺎﻧِﻴﺍﻵﻳ

Ayat yang ke2 terkandung ar rojaa’ (harapan)
ﻑﻮﺎ ﺍﻟﹾﺨﻬ ﻓِﻴ: ﺔﹸ ﺍﻟﺜﱠﺎﻟِﺜﹶﺔﹸﺍﹾﻵﻳﻭ

Dan pada ayat yang ke3 terkandung al khouf
(takut)
& Penjelasan :
Ayat yang kedua dari surat Al Fatihah
yaitu firman Allah I : (ِﺮﺣِﻴﻢ ﻦِ ﺍﻟﻤﺮﺣ  )ﺍﻟterkandung
ar rojaa’ (harapan), mengharapkan rahmat
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Allah I. Karena apabila Allah maha pengasih
lagi maha penyayang, maka sesungguhnya
Dialah Allah yang diharapkan rahmatNya I.
Ayat yang ketiga dari surat Al Fatihah
yaitu firman Allah I : (ِﻳﻦﻮﻡِ ﺍﻟﺪ ﺎﻟِﻚِ ﻳ )ﻣmengandung
makna

ﻒﻮِﻳﺘﺨﺍﻟ

(memberikan rasa takut kepada

hambahambaNya) terhadap hari pembalasan
ini, dan (

ﺔﹸﺍﻧﻹﺩ
ِ ﺍ

) pembalasan terhadap amalan

amalan jelek pada hari kiamat nanti. Maka ayat
ini terkandung makna al khouf (takut terhadap
hari pembalasan).
Dengan demikian ayat yang pertama
terkandung makna al mahabbah (cinta), pada
firman Allah: (ﺎﻟﹶﻤِﲔ ﺍﹾﻟﻌﺏ ِﻟﱠﻠﻪِ ﺭﺪﻤ)ﺍﹾﻟﺤ, ayat yang
kedua terkandung makna ar rojaa’ (harapan),
pada firmanNya: (ِﺮﺣِﻴﻢ ﻦِ ﺍﻟﻤﺮﺣ )ﺍﻟ, dan pada ayat
yang ketiga terkandung al khouf (takut) dari
siksa Allah, pada firmanNya : (ﻳﻦﻮﻡِ ﺍﻟﺪ ﺎﻟِﻚِ ﻳ)ﻣ.
Apabila terkumpul tiga perkara ini: al
mahabbah, ar rojaa’ dan al khouf, maka
semuanya ini merupakan asas atau pondasi
ibadah.
Adapun
seseorang
yang
hanya
mengambil salah satu dari tiga asas tersebut,
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maka dia akan sesat. Barangsiapa yang
beribadah kepada Allah dengan al mahabbah
saja, tanpa adanya ar rojaa’ dan al khouf, maka
ini merupakan jalannya orangorang Sufi20 yang
20

Mereka dinamakan Sufiyyah, karena dinisbahkan
kepada keumuman pakaian yang dikenakannya yaitu
shuuf (wol atau bulu domba).
Asy Syaikh Sholeh Al Fauzan –Hafizhohullooh
Ta’aala menukil ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
v dalam Majmu’ al Fatawa: ”Awal munculnya
pemahaman ini di Bashroh (salah satu kota di Iraq). Abu
Asy Syaikh Al Asfahaniy telah meriwayatkan dengan
sanadnya dari Muhammad bin Sirin bahwa telah sampai
kabar kepadanya suatu kaum yang lebih mengutamakan
pakaian wol (bulu domba), lantas dia berkata;
“Sesungguhnya suatu kaum telah memilih pakaian wol”,
Mereka (sufiyyah) mengatakan: “Bahwa kami ingin
meniru Al Masih (Isa) bin Maryam.” Kemudian
(Muhammad bin Sirin v)) berkata) : “Petunjuk nabi kita
(Muhammad r)lah yang mesti lebih kita cintai. Beliau U
(terkadang) memakai pakaian katun dan (terkadang)
yang lainnya”. Setelah itu, dia v berkata: “Mereka ini
menyandarkan kepada pakaian yang tampak yaitu
pakaian wol (bulu domba). Lalu dikatakanlah kepada
salah seorang dari mereka “Shuufiy” (orang yang
mengenakan pakaian wol)”
Kemudian Asy Syaikh Sholih Al Fauzan berkata:
Bahwasanya tasawwuf (pemahaman sufiyyah) ini berasal
dari agamaagama lain seperti Brahma Hindu, kerahiban
Nashrani, lalu tersebarlah pemahaman ini ke negeri
negeri Islam, sebagaimana dinukil dari perkataan Ibnu
Sirin v (di atas). Maka keterangan ini menunjukkan =
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bahwa tasawwuf mempunyai hubungan yang erat
dengan agama Nasrani.
Pendirian Sufiyyah terhadap ibadah dan agama,
khususnya orangorang Sufi jaman sekarang ini
menyelisihi (manhaj) pemahaman Salafush Sholeh (para
Sahabat) dan sangat jauh dari Al Qur’an dan As Sunnah.
Mereka membangun agama dan peribadatan berdasar
kan rumusrumus dan istilahistilah yang mereka buat
buat.
Mereka mencukupkan ibadah itu hanya dari sisi
cinta semata, dan meremehkan sisi yang lainnya, seperti:
takut dan berharap. Sebagaimana sebagian mereka
berkata: “Saya beribadah kepada Allah bukan karena
mengharapkan surgaNya dan bukan pula karena takut
pada nerakaNya.” Tidak ragu lagi bahwa cinta kepada
Allah adalah asas ibadah, yang ibadah itu dibangun di
atas asas tersebut. Akan tetapi ibadah itu bukan hanya
sebatas cinta semata, sebagaimana anggapan mereka.
Bahkan ibadah itu mempunyai asas yang lain dan sisi
yang banyak, seperti takut, berharap, merendahkan diri,
ketundukan, doa dan lainnya. (Bahkan Allah Ta’aala
memerintahkan hambahambanya agar takut kepada
nerakaNya dan mengharapkan ampunan serta surga
Nya.
Allah Ta’aala berfirman:
(  ﻟِ ﹾﻠﻜﹶﺎ ِﻓﺮِﻳﻦﺪﺕ
ﻋ
ِ  ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﹸﺃﺎﺭﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﺍﺗ) ﻭ

“Dan takutlah kalian kepada Neraka yang disediakan
untuk orangorang kafir.” (QS.Ali ‘Imron: 131)
dan FirmanNya:
=
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berkata: “Kami beribadah kepada Allah bukan
karena takut pada nerakaNya dan bukan pula
karena berharap terhadap surgaNya, hanya
saja kami beribadah karena cinta kepadaNya
(semata).”
Perkataan ini merupakan kesesatan 
hanya kepada Allahlah tempat meminta
perlindungan – Karena para rasul dan para
=
ﺍﺕﻮﻤﺎ ﺍﻟﺴﻬﺿﻋﺮ
 ٍﺔﻨﺟ ﻭﻜﻢ
ﺑ ﹸ ﺭﺮﺓٍ ﻣِﻦ
ﻔ
ِﻐ
ﻣ
 ﻮﺍ ِﺇﻟﹶﻰﺎﺭِﻋﺳ)ﻭ
(ﺘﻘِﲔ ﻟِ ﹾﻠﻤﺪﺕ
 ِ ﹸﺃﻋﺭﺽ
ﻷ
َ ﺍﻭ

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi
yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa.”
(QS. Ali ‘Imron)  pent)
Sebagian salaf berkata: “Barangsiapa yang
beribadah kepada Allah dengan (dasar) cinta semata,
maka dia “zindiq” (orang yang memiliki pemahaman
sesat dan menyimpang). Barangsiapa beribadah kepada
Nya dengan berharap semata maka dia murji’ (orang
berpemahaman Murji`ah). Barangsiapa beribadah
kepadaNya dengan (dasar) takut semata, maka dia
haruriy (Khawarij). Dan barangsiapa beribadah kepada
Nya dengan cinta, takut dan berharap maka dia adalah
(mu’min muwahhid) orang yang beriman lagi bertauhid.
(dinukil secara ringkas dari kitab Haqiqotus Sufiyyah
wa Mauqif As Shufiyyah min Ushuul Al ‘Ibaadah wad
Diin).
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malaikat adalah makhluk yang paling utama.
Mereka (juga) takut kepada Allah dan mengha
rap (rahmat)Nya. Pada firmanNya:
ﻏﹶﺒﺎﹰﺎ ﺭﻧﻨﻮﻋﻳﺪﻭ
 ِﺍﺕﺮﻴﻮﻥﹶ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺨﺎﺭِﻋﻳﺴ ﻮﺍ ﻛﹶﺎﻧﻬﻢ
 )ِﺇﻧ
(ﺷﻌِﲔ
ِ ﺎﺎ ﺧﻮﺍ ﹶﻟﻨﻛﹶﺎﻧﺒﹰﺎ ﻭﻫﻭﺭ


“Sesungguhnya mereka adalah orangorang
yang selalu bersegera dalam (mengerjakan)
perbuatanperbuatan yang baik dan mereka
berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas.
Dan mereka adalah orangorang yang khusyu'
kepada Kami.” (Al Anbiyaa’: 90)
Dan firmanNya :
ﻢﻬﻮﺳِﻴﹶﻠﺔﹶ ﺃﹶﻳ
  ﺍﻟﹾﻬﻢ
ِ ﺭﺑ
 ﻮﻥﹶ ﺇِﻟﹶﻰﺘﻐﺒ ﻳ ﻮﻥﹶﻋﺪ ﻳ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦﹶﻟِﺌﻚ)ﺃﹸﻭ
(ﺑﻪﻋﺬﹶﺍ
 ﺎﻓﹸﻮﻥﹶﻳﺨﻭ
 ﻪ
 ﺘﻤ
ﺣ
 ﻥ ﺭ
ﻮ ﹶﺟﺮﻭﻳ
 ﺏ
 ﺮ
 ﹶﺃﻗﹾ

“Orangorang yang mereka seru itu, mereka
sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka
siapa di antara mereka yang lebih dekat
(kepada Allah) dan mengharapkan rahmatNya
dan takut akan azabNya.” (Al Israa’:57)
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Sebagaimana terdapat dalam tafsir,
bahwasanya mereka adalah Al ‘Uzair21, Isa dan
ibunya (Maryam) yang diibadahi oleh orang
orang musyrik, padahal mereka adalah para
hamba yang mengharap rahmat Allah dan takut
akan azabNya. Bagaimana mereka diibadahi
bersama Allah ?!!
Barangsiapa yang beribadah kepada
Allah dengan ar rojaa’ (berharap) saja, maka
dia termasuk Murji`ah22 yang menyandarkan
21

Allah I berfirman :
ِﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 ﺢ ﺍﺑ
 ﻤﺴِﻴ
 ﻯ ﺍﻟﹾﺎﺭﺼﺖ ﺍﻟﻨ
 ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ
 ﻪ
ِ ﻦ ﺍﻟﱠﻠ
 ﺮ ﺍﺑ
 ﻳﺰ
ﻋ
 ﺩ
 ﻮﻬﺖ ﺍﹾﻟﻴ
 ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ


“Orangorang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan
orangorang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah."
(At Taubah : 30)
Asy Syaikh Sholeh Al Fauzan berkata: “…dan orang
orang Yahudi menyembah ‘Uzair. Dia termasuk nabi atau
orang sholeh dari kalangan Bani Israil.”
(lihat Syarh Al Qowaa’idul Arba’ pada pembahasan
Kaidah yang ke3).
22
Akan dijelaskan oleh pensyarah kitab ini tentang asal
usul penamaan Murji`ah dan pecahan kelompok sesat
ini. Berkata Asy Syaikh Sholeh Al Fauzan: “Mereka
beranggapan bahwa pelaku dosa besar tidak fasiq (yakni
tidak keluar dari ketaatan kepada Allah), dosa itu tidak
mempengaruhi keimanan, bahkan pelaku dosa besar itu
sempurna imannya dan tidak akan terkena ancaman.
Dan kemaksiatan tidak akan mengurangi keimanan
(sedikitpun)”. (Lihat Syarh Al Aqiidah Al Waasithiyyah
karya As Syaikh Sholeh Al Fauzan)
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kepada ar rojaa’ saja dan tidak takut terhadap
adzab dan maksiat.
Mereka berkata: “Iman itu hanya pembe
naran di hati atau pembenaran di hati disertai
pengucapan dengan lisan.”
Kemudian mereka berkata: “Amalanamalan itu
hanya sebagai penyempurna saja”. (Ucapan
ucapan) ini adalah sesat – wal iyaadzu billah –
karena Iman itu adalah ucapan, amalan dan
keyakinan. Tidaklah cukup hanya dengan
(meyakini) salah satu saja dari pengertian iman,
bahkan harus semuanya, tidak hanya ucapan,
amalan, atau keyakinan saja, bahkan harus
terkumpul tiga perkara ini agar terealisasi
keimanan.
Barangsiapa yang beribadah hanya
dengan rasa takut saja, maka dia di atas
jalannya orangorang Khawarij23 yang beriba
23

Mereka dinamakan Khawarij karena keluar dari
ketaatan kepada Ali t. Mereka tiba (dan menetap) di
suatu tempat yang dinamakan Haruuro’ (nama sebuah
desa di Iraq, tempat mereka berkumpul ketika mereka
memberontak kepada Ali t) lalu mereka dinamakan
Haruuriyyah. Mereka mengkafirkan pelaku dosadosa
besar dan menghukuminya kekal dalam neraka. Mereka
berpendapat bahwa memberontak itu hanya kepada
pemimpinpemimpin yang dzalim. Dan kepemimpinan
(kubro) boleh dari selain Quraisy. Mereka mengkafirkan
Utsman, Ali, Tholhah, Az Zubair dan Aisyah y akan =
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dah kepada Allah dengan didasari rasa takut.
Mereka mengambil nashnash (berupa) ancam
an saja, dan meninggalkan nashnash tentang
janji, ampunan dan rahmat.
Kelompokkelompok yang ghuluw (me
lampui batas) itu adalah : Sufiyyah, Murji’ah
dan Khawarij.
Adapun jalan kebenaran yaitu mengga
bungkan antara tiga asas ini yaitu al mahabbah,
al khouf dan ar rojaa’.
(Tiga asas) ini merupakan pengertian
iman dan jalannya (pemahaman) orangorang
yang beriman. Inilah yang dinamakan tauhid.
Yang terkumpul padanya tiga asas, yaitu : ( ﺪﻤﺍﹾﻟﺤ
ﺎﻟﹶﻤِﲔﺍﹾﻟﻌ

ﺏﺭ

) pada ayat ini terkandung al

ِِﻟﱠﻠﻪ

mahabbah, (ِﺮﺣِﻴﻢ ﺍﻟ

ِﻦﻤﺮﺣ
 ﺍﻟ

) terkandung ar rojaa’,

dan (ِﻳﻦﻮ ِﻡ ﺍﻟﺪ ﻚ ﻳ
ِ ِﺎﻟ )ﻣterkandung al khouf.
***

= tetapi mereka mengagungkan Abu Bakr dan Umar
c. (lihat Ta’liqoot Majmuatu Rosaail Fit Tauhid
Syaikh Sholeh Al Fauzan)
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? Berkata Penulis :
ِﺬِﻩ ﺑِﻬ، ﻰﻀﺎ ﻣ ﺑِﻤﺏﺎ ﺭ ﻳﻙﺪﺒ ﺃﹶﻋ:  ( ﺃﹶﻱﺒﺪﻌ
 ﻧ ﻙ
 ﺎ) ِﺇﻳ
. ﻓِﻚﻮﺧ ﻭ، ﺎﺋِﻚﺟﺭ ﻭ، ﺘِﻚﺒﺤ ﺑِﻤ: ِﺍﻟﺜﱠﻼﹶﺙ

Hanya kepada Engkaulah, kami beribadah, yaitu
aku beribadah kepada Mu, ya Rabbi! dengan
perkara yang telah lalu, yaitu dengan tiga
perkara : al mahabbah, ar roja’ dan al khouf.
& Penjelasan :
(ﺒﺪﻧﻌ

ﺎﻙ)ﺇِﻳ,

kami menyembahNya dengan

(dasar) tiga asas ibadah ini : al mahabbah
(cinta), al khouf (takut) dan ar rojaa’ (berharap).
Karena ibadah itu tidak akan terwujud kecuali
dengan terkumpulnya ke tiga asas ini.
***
? Berkata Penulis :

.ﻙﺮِ ﺍﷲِ ﺷِﺮﻴﺎ ﻟِﻐﻓﹸﻬﺮﺻ ﻭ،ِﺓﺎﺩﻛﹶﺎﻥﹸ ﺍﻟﹾﻌِﺒﺬِﻩِ ﺍﻟﺜﱠﻼﹶﺙﹸ ﺃﹶﺭﻓﹶﻬ

Tiga perkara ini merupakan rukun ibadah. Dan
mempersembahkan ketiga rukun ini kepada
selain Allah adalah kesyirikan.
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& Penjelasan :
Barangsiapa mencintai (dengan penuh
pengagungan dan ketundukan)24 kepada selain
Allah, maka dia adalah musyrik (orang yang
menyekutukan Allah).
Barangsiapa berharap (dengan penuh
ketundukan dan kerendahan)25 kepada selain
Allah, maka dia musyrik.
Dan barangsiapa takut (ibadah dengan
penuh pengagungan dan ketundukan)26 kepada
selain Allah maka dia musyrik.
***

24

Lihat foot note no. 19
Lihat Syarh Al Ushuluts Tsalaatsah karya Asy Syaikh
Al ‘Utsaimiin v
26
Adapun takut tabiat  alami  maka pada asalnya boleh.
25

Berdasarkan firman Allah Ta’ala tentang Musa (
ﺮﱠﻗﺐ
 ﺘﻳ ﺎﺋِﻔﺎﹰﺧ

ﺎﻬ ﻣِ ﻨﺮﺝ
ﺨ
 ﹶﻓ

) : “Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan

rasa takut menunggununggu dengan khawatir.” (Al
Qoshosh : 21). Takut ini seperti seseorang takut kepada
musuhnya, binatang buas, ular dan lainnya. (Lihat Al
Qoulul Mufiid Fii Adillatit Tauhid, hal :112)
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? Berkata Penulis :
Dan tiga rukun ini (cinta, berharap dan takut) :
merupakan bantahan terhadap orang yang
beribadah (kepada Allah) dengan satu rukun saja
dari tiga rukun yang ada, seperti orang yang
terikat (dalam beribadah hanya) dengan dasar
cinta semata.
& Penjelasan :
Mereka adalah sufiyyah27.
***
? Berkata Penulis :
ﻩﺪﺣﺎﺀِ ﻭﺟ ﺑِﺎﻟﺮﻠﱠﻖﻌ ﺗﺃﹶﻭ

Atau orang yang terikat (dalam beribadah
hanya) dengan berharap semata.
& Penjelasan :
Mereka adalah Murji`ah28

27
28

Lihat footnote no: 20
Lihat foot note no. 22
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? Berkata Penulis :
،ﻩﺪﺣﻑِ ﻭﻮ ﺑِﺎﻟﹾﺨﻠﱠﻖﻌ ﺗﺃﹶﻭ

Atau orang yang terikat (dalam beribadah
hanya) dengan dasar takut semata.
& Penjelasan :
Mereka adalah Khawarij29 dan al
wa’iidiyyah. Mereka disebut al Wa’iidiyyah
karena mereka hanya mengambil nashnash
(Al Qur`an dan Al Hadits) yang berisi (al wa’iid)
ancaman saja.
***
? Berkata Penulis :
.ﺮِﻙﺸ ﻣﻮﺮِ ﺍﷲِ ﻓﹶﻬﻴﺌﹰﺎ ﻟِﻐﻴﺎ ﺷﻬ ﻣِﻨﻑﺮ ﺻﻦﻓﹶﻤ

Maka barangsiapa memalingkan (mempersem
bahkan) sesuatu dari tiga (asas) rukun ibadah ini
kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik.

29

Lihat foot note no. 23
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? Berkata Penulis :
ﺍﺋِﻒِ ﺍﻟﺜﱠﻼﹶﺙِ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﻛﹸﻞﱡﻠﹶﻰ ﺍﻟﻄﱠﻮ ﻋﺩ ﺍﻟﺮ: ِﺍﺋِﺪ ﺍﻟﹾﻔﹶﻮﺎ ﻣِﻦﻬﻓِﻴﻭ
ِﺔﺒﺤﺎﻟﹶﻰ ﺑِﺎﻟﹶﻤﻌ ﺍﷲَ ﺗﺪﻴ ﻋﻦ ﻛﹶﻤ.ﺎﻬﺓٍ ﻣِﻨﺍﺣِﺪ ﺑِﻮﻠﱠﻖﻌﺘﻃﹶﺎﺋِﻔﹶﺔٍ ﺗ
. ﺎﻫﺪﺣﻭ
.ِﺟِﺌﹶﺔﺮ ﻛﹶﺎﻟﹾﻤﻩﺪﺣﺎﺀِ ﻭﺟ ﺍﷲَ ﺑِﺎﻟﺮﺪﺒ ﻋﻦ ﻣﻛﹶﺬﹶﻟِﻚﻭ

Pada tiga ayat yang lalu terdapat beberapa
faedah : di antaranya bantahan terhadap tiga
kelompok ini (As Sufiyyah, Al Muji`ah dan Al
Khawarij) yang masingmasing ada yang terkait
dengan satu rukun saja dari tiga rukun itu,
seperti orang yang beribadah kepada Allah U
dengan (dasar) cinta semata (mereka adalah
Sufiyyah)
Dan demikian pula orang yang beribadah kepada
Allah dengan (didasari rasa) berharap semata,
seperti Murji`ah.
& Penjelasan :
Al Murji`ah, mereka dinamakan Murji`ah,
karena mereka (ﺎﻝﹶﻤﺍ ﺍﹾﻷَﻋﻭﺆﺟ )ﺃﹶﺭyaitu mengakhir
kan (tidak memasukkan) amalan ke dalam
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(pengertian) keimanan. Karena (ُﺎﺀﺟ )ﺍﻹِﺭartinya
(ﺮﺄﹾﺧِﻴ )ﺍﻟﺘmengakhirkan.
Mereka dinamakan Murji`ah karena
mereka (sebagaimana Allah U berfirman) :
(ﺎﻩﺃﹶﺧﺟﻪِ ﻭ
ِ )ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﺃﺭ

Pemukapemuka itu menjawab: "Beri tangguh
lah dia dan saudaranya.” (Al A’roof : 111 dan
As Syu’aroo’ : 36)
Maksudnya: Akhirkan dan tundalah
urusannya. Maka ( )ﺍﻹﺭﺟﺎﺀartinya ( )ﺍﻟﺘﺄﺧﲑmeng
akhirkan. Mereka dinamakan Murji’ah, karena
mereka mengakhirkan dan mengeluarkan
amalan dari hakekat keimanan.
***
? Berkata Penulis :
ِﺍﺭِﺝﻮ ﻛﹶﺎﹾﻟﺨﻩﺣﺪ
 ﻑ ﻭ
ِ ﻮﷲ ﺑِﺎﻟﹾﺨ
َ  ﺍﺒﺪﻋ
 ﻦ
 ﻣ
 ﻛﺬﹶِﻟﻚ
 ﹶﻭ

Dan demikian pula barangsiapa yang beribadah
kepada Allah dengan (didasari rasa) takut
semata, seperti Al Khawarij
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& Penjelasan :
Al Khawarij adalah orangorang yang
keluar dari (mentaati) para pemimpin kaum
muslimin dan mengkafirkannya. Mereka hanya
berpijak kepada nashnash yang berisi al wa’iid
(ancaman), (sehingga) mereka mengkafirkan
orangorang yang melakukan al kabaa`ir
(perbuatan dosadosa besar) yang bukan dosa
syirik. Mereka berkata : “Barangsiapa yang mati
dalam keadaan melakukan al kabaa`ir (dosa
dosa besar) maka dia kekal di dalam neraka.”
(Khawarij termasuk Al Wa’iidiyyahpent)
***
? Berkata Penulis :

: “Hanya kepadaMulah kami

(ﻌِﲔﺴﺘ
 ﻙ ﻧ
 ﺎﻭِﺇﻳ
 ﺪ
 ﻌﺒ
 ﻧ ﻙ
 ﺎ)ِﺇﻳ

beribadah dan hanya kepadaMulah kami me
minta pertolongan.”
Dalam ayat ini (terdapat dalil yang menunjuk
kan) tauhid uluhiyyah dan tauhid rububiyyah.
(ﺪﻌﺒ ﻧ ﻙ
 ﺎ ) ِﺇﻳmenunjukkan tauhid uluhiyyah.
(ﺘﻌِﲔﺴ
 ﻙ ﻧ
 ﺎﻭِﺇﻳ
 ) menunjukkan tauhid rububiyyah.
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Penjelasan :
(ﺪﻌﺒ ﻧ

) dalam ayat ini menunjukkan

ﺎﻙِﺇﻳ

tauhid uluhiyyah, yaitu mengesakan Allah
dengan perbuatanperbuatan hamba yang
disyariatkan oleh Allah, karena al uluhiyyah
artinya ibadah30. Dan ibadah itu termasuk
perbuatanperbuatan para hamba.
(ﺘﻌِﲔﺴ
 ﻧ ﺎﻙِﺇﻳ )ﻭdalam ayat ini menunjukkan
tauhid rububiyyah, karena (ﻧﺔﹸﺎ )ﺍﻹِﻋmemberi
pertolongan termasuk perbuatanperbuatan Ar
Rabb (Allah) I. Dan tauhid rububiyyah adalah
30

Asy Syaikh Sholeh Al Fauzan berkata dalam kitab
Aqidatut Tauhid: “Tauhid uluhiyyah adalah mengesakan
Allah dengan perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh
hambahambaNya menurut cara pendekatan diri yang
disyariatkan seperti do’a, nadzar menyembelih, berharap,
takut, tawakkal, roghbah, rohbah dan inaabah.”
Asy Syaikh Al Utsaimiin v berkata:” Roghbah
adalah cinta yang sampai kepada sesuatu yang dicintai.
Rohbah adalah takut yang menyebabkan (pelakunya) lari
dari yang ditakuti. Takut ini berkaitan dengan amalan.
Inaabah adalah kembali kepada Allah dengan melaku
kan ketaatan kepadaNya dan manjauhi perbuatan
maksiat. Inaabah ini dekat maknanya dengan taubat.
(lihat kitab Syarh Tsalaatsatil Ushuul)
(Kesimpulan: Tauhid uluhiyyah adalah mengikhlaskan
atau memurnikan semua bentuk ibadah hanya untuk
Allah semata tidak kepada yang lainNya.  pent)
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perbuatan

***
? Berkata Penulis :
.ﻦﺪِﻋِﻴﺘﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﺩﺎ ﺍﻟﺮﻬ( ﻓِﻴﺘﻘِﻴﻢﺴ
 ﻤ
 ﺍﻁﹶ ﺍﹾﻟﺮﺎ ﺍﻟﺼﺪﻧ
ِﻫ
 )ﺍ

“Tunjukilah kami jalan yang lurus!”
Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap al

mubtadi’iin32
&

Penjelasan :
(ﺍﻁﹶﺼﺮ
 ﺎ ﺍﻟﺪﻧ
ِ  )ﺍﻫhidayah (petunjuk) itu ada dua
macam :
o Hidayah dalaalah dan irsyaad (hidayah
berupa petunjuk dan bimbingan).
31

Asy Syaikh Sholeh Al Fauzan dalam kitab Syarh Al
Qowaa’idul Arba: “Tauhid rububiyyah adalah peng
ikraran bahwasanya Allah Sang Pencipta, Pemberi Rizki,
Yang Menghidupkan, Yang Mematikan lagi Mengatur
(alam semesta), atau dengan pengertian yang ringkas
Tauhid rububiyyah adalah mengesakan Allah I dengan
perbuatanperbuatanNya.”
32
Lihat foot note no. 9
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o Hidayah taufiiq dan tasdiid33
33

Hidayah itu ada dua macam :
q Ad Dalaalah wal bayaan (petunjuk dan penjelasan),
di antaranya adalah firman Allah Ta’ala :
ﻯﺪﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻬ
 ﻰﻤﻮﺍ ﺍﹾﻟﻌﺤﺒ
 ﺘﺳ
 ﻢ ﻓﹶﺎ
 ﺎﻫﻳﻨ ﺪ
 ﺩ ﻓﹶﻬ
 ﻮﺎ ﺛﹶﻤﹶﺃﻣﻭ

“Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah
Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai
buta (kesesatan) daripada petunjuk.” (Fushshilat :
17)
Hidayah ini yang dilakukan oleh Rasulullah r
(serta para pengikutnya),
Sebagaimana firman Allah Ta’ala :
(ٍﺘﻘِﻴﻢﺴ
 ﻣ
 ٍﺍﻁﺻﺮ
ِ ﺪِﻱ ﺇِﻟﹶﻰﻬﻚ ﹶﻟﺘ
 ِﺇﻧ)ﻭ

“Dan sesungguhnya kamu benarbenar memberi
petunjuk kepada jalan yang lurus.” (Asy Syuura : 52)
Allah tidak mengkhususkan fulan dan fulan untuk
menjelaskan (hidayah ini). Yang dimaksud (ayat ini)
bahwasanya Nabi Muhammad r memberikan
petunjuk kepada hidayah dalaalah, maka Beliau dan
para pengikutnya membukakan jalan di hadapan
manusia saja, menjelaskan dan membimbing
mereka. Adapun memasukkan manusia ke dalam
petunjuk, maka ini bukanlah urusannya.
q At Taufiiq wal Ilhaam yakni bahwasanya manusia
tunduk dan menerima petunjuk tersebut. Hidayah ini
adalah urusan Allah I (dan) ditiadakan dari Rasul
Nya Muhammad r. Tidak ada yang mampu
melakukan hidayah taufiq ini kecuali Allah semata,
sampai Rasulullah r pun tidak bisa memberikan
hidayah ini kepada manusia, khususnya kepada =
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(Hidayah yang pertama): Hidayah dalaalah
dan irsyaad. Hidayah ini untuk seluruh makhluk
baik yang mukmin, kafir atau yang musyrik.
Karena sesungguhnya Allah memberi penjelas
an dan petunjuk kepada mereka (makhluk),
untuk menempuh jalan yang benar, akan tetapi
orangorang kafir tidak (mau) menerimanya.
Allah U berfirman :
(ﻯﻬﺪ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾ
 ﻰﻌﻤ
 ﻮﺍ ﺍﹾﻟﺤﺒ
 ﺘﺳ
 ﻢ ﻓﹶﺎ
 ﻫ
 ﺎﻳﻨ ﺪ
ﻬ
 ﺩ ﻓﹶ
 ﻮﺎ ﹶﺛﻤﹶﺃﻣ)ﻭ

“Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka
telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih
menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk.”
(Fushshilat : 17)
(ﻢﺎﻫﻳﻨﺪ  )ﻓﹶﻬartinya Kami menjelaskan kepa
da mereka. maka Allah yang memberikan
petunjuk kepada seluruh makhluk dengan
= pamannya Abu Tholib saat menjelang wafatnya.
Sebagaimana firman Allah Ta’ala :
(ُﺎﺀﻳﺸ ﻦ
 ﺪِﻱ ﻣﻬﻪ ﻳ
 ﻦ ﺍﻟﱠﻠ
 ِﹶﻟﻜﺖ ﻭ
 ﺒﺒﺣ
 ﻦ ﹶﺃ
 ﺪِﻱ ﻣﻬﻚ ﻻ ﺗ
 )ِﺇﻧ

“Sesungguhnya kamu (wahai Muhammad) tidak akan
dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu
cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang
yang dikehendakiNya.” (Al Qoshosh : 56)
(lihat Syarh Al Aqidah Al Wasithiyyah oleh Asy
Syaikh Sholeh Al Fauzan dan Al Qoulul Mufiid
oleh Asy Syaikh Al ‘Utsaimiin v)
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hidayah (ﺎﻥﹸﻴ )َﺍﻟﹾﺒberupa penjelasan dan (ﺎﺩﺷ)ﺍﻹِﺭ
bimbingan.
Hidayah yang kedua : hidayah taufiiq
dan menerima kebenaran. Hidayah ini khusus
untuk orangorang yang beriman saja. Maka
kamu minta kepada Allah kedua hidayah ini.
Dan (ﺘﻘِﻴﻢﺴ
 ﻤ
  )ﺍﻟﹾyaitu (ﺪِﻝﹸﻌﺘ
ﳌ
 )ﺍ ﹸlurus. Jalan
Allah adalah mustaqiim yaitu lurus. Berbeda
dengan jalanjalan kesesatan. Karena jalan
jalan kesesatan itu adalah jalan yang berbelok
belok dan menyimpang serta menyianyiakan
orang yang menempuh jalan tersebut. Adapun
jalan Allah adalah jalan yang terang lagi lurus.
Barangsiapa yang menempuh jalanNya, maka
Allah akan mudahkan baginya jalan menuju
surga. (Allah I berfirman) :
ﺒﻞﹶﺴ
 ﻮﺍ ﺍﻟﺘِﺒﻌﺗ ﻻ ﻭﻮﻩﺗﺒِﻌﺘﻘِﻴﻤﺎﹰ ﻓﹶﺎﺴ
 ﻣ
 ﺍﻃِﻲﻫﺬﹶﺍ ﺻِﺮ
 ﹶﺃﻥﱠ) ﻭ
( ِﺳﺒِﻴِﻠﻪ
 ﻦ
 ﻋ
 ﻜﻢ
ﻕ ِﺑ ﹸ
 ﺮ
 ﺘﻔﹶﹶﻓ

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah
jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan
janganlah kamu mengikuti jalanjalan (yang
lain), karena jalanjalan itu mencerai beraikan
kamu dari jalanNya.” (Al An’aam: 153)
Maka mohonlah kamu kepada Allah agar
diberikan petunjuk kepada jalan ini.
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? Berkata Penulis :
Dan adapun dua ayat terakhir :
ﺘﻘِﻴﻢﺴ
 ﻤ
 ﺍﻁﹶ ﺍﻟﹾﺮﺎ ﺍﻟﺼﺪﻧ
ِﻫ
ﺍ
ﻻ ﻭﻬﻢ
ِ ﻋﹶﻠﻴ
 ِﻮﺏﻐﻀ
ﻤ
 ﺮِ ﺍﹾﻟﻏﻴ
ﻢ ﹶ
 ﻬ
ِ ﻋﹶﻠﻴ
 ﺖ
 ﻌﻤ
 ﻧ ﹶﺃﺍﻁﹶ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦﺻِﺮ
ﺎﻟﱢﲔﺍﻟﻀ

terdapat beberapa faedah yang menyebutkan
keadaankeadaan manusia.
Allah membagi manusia menjadi tiga golongan :
(Golongan) yang diberikan nikmat
(Golongan yang dimurkai
(golongan) yang sesat
& Penjelasan :
Manusia itu ada yang diberikan kenikmatan
(jalan yang lurus), ada yang dimurkai dan ada
pula yang sesat.
ü Adapun orangorang yang diberikan kenik
matan adalah orangorang yang berilmu dan
mengamalkan ilmunya.
ü Dan orangorang yang dimurkai adalah
orangorang yang berilmu tetapi meninggal
kan amalan (tidak mengamalkan ilmunya).
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ü Dan orangorang yang sesat adalah orang
orang yang beramal akan tetapi tanpa
didasari ilmu).
Engkau memohon kepada Allah, agar
menjadikanmu dan diriku bersama orangorang
yang diberikan kenikmatan, dan dijauhi dari
jalan orangorang yang dimurkai dan orang
orang yang sesat. Surat Al Fatihah ini adalah
surat yang agung. Oleh karena itulah, Allah
mewajibkanmu (membaca)nya pada setiap
rakaat. Mengapa? karena di dalamnya terdapat
rahasiarahasia (hikmah).
***
? Berkata Penulis :
(Golongan pertama)
(ﻬﻢ
ِ ﻋﹶﻠﻴ
 ِﻮﺏﻐﻀ
ﻤ
 )ﻭﺍﹾﻟ

: Orangorang yang dimurkai

adalah ahlul ilmi (orang yang berilmu) yang tidak
beramal.
& Penjelasan :
Mereka adalah Yahudi dan orang yang
bersama mereka menempuh jalan ini dari
kalangan umat ini (umat Islam) yang menge
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tahui (berilmu, akan tetapi) tidak mengamalkan
ilmunya.
***
? Berkata Penulis :
(Golongan yang kedua)
(ﺎﻟﱡﻮﻥﹶ)ﻭﺍﻟﻀ

: Orangorang yang sesat

Ahli ibadah yang tidak berilmu.
& Penjelasan :
Di antara mereka adalah kaum sufisme
pelaku bid'ah dan ahli khurofat. Semuanya
termasuk dalam golongan orangorang sesat.
Karena mereka sibuk beribadah dan mening
galkan ilmu (tidak mau mempelajari dan
menuntut ilmu syar’i). Mereka mengatakan
ilmu itu (hanya) menyibukkanmu dari beramal
(menyibukkanmu untuk tidak beramal).

***
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? Berkata Penulis :
ﻬﻲ
ِ  ﻓﹶ،ﻯﺎﺭﻨﺼﺍﻟﺩِ ﻭﻮﻬﻝ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻴ
ِ ﻭ
 ﺰ ﺍﻟﻨﺐﺳﺒ
 ﻥ
ﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻭ
.ﻒ ِﺑﺬﹶﻟِﻚ
 ﺗﺼﻦ ﺍ
ِ ﻣ
 ﻜﻞﱢ
ِﻟ ﹸ

Walapun sebab turunnya ayat ini untuk orang
orang Yahudi dan Nasrani, akan tetapi berlaku
pula untuk setiap orang yang tersifati dengan
sifat tersebut (Yahudi dan Nasrani).
& Penjelasan :
Walaupun sebab turunnya ayat :
(ﻬِﻢﻋﹶﻠﻴ ِﻮﺏﻀﻤﻐ  )ﻭﺍﻟﹾuntuk orangorang Yahudi dan
ayat : (ﺎﻟﱢﲔﻻ ﺍﻟﻀ )ﻭuntuk orangorang Nasrani,
namun (pada dasarnya)
ِﺐﺴﺒ
 ﻮﺹِ ﺍﻟﺨﺼ
 ﻻ ِﺑ
ﻆ ﹶ
ِ ﻔ
ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﹾ
ِ ﻮﻌﻤ
 ﺓ ِﺑ
 ﹸﺮﻌﺒ
ِ ﺍﹶﹾﻟ

“Pelajaran yang dapat diambil itu berdasarkan
keumumam lafadz bukan berdasarkan sebab
tertentu"
Oleh karena itu, sebagian salaf berkata:
“Barangsiapa yang rusak dari ulama kita,
karena pada dirinya terdapat (sifat) yang
serupa dengan Yahudi. Dan barangsiapa yang
rusak dari ahli ibadah kita, karena pada dirinya
terdapat (sifat) yang serupa dengan Nashrani.”
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? Berkata Penulis :
.ﻬِﻢﻋﹶﻠﻴ
 ﻌﻢ
ِ ﻨﻤ
  ﺍﹾﻟﻫﻢ
 ﻞ ﻭ
ِ ﻌﻤ
 ﺍﹾﻟﻢ ﻭ
ِ ﻌ ﹾﻠ
ِ ﻒ ﺑِﺎﹾﻟ
 ﺗﺼﻦ ﺍ
ِ ﻣ
 : ﺍﻟﺜﱠﺎﻟِﺚﹸ

Golongan yang ketiga : orang yang berhias
dengan ilmu dan amal. Mereka adalah orang
orang yang diberikan kenikmatan.
& Penjelasan :
Allah I berfirman :
 ﺍﻟﱠﻠﻪﻌﻢ
 ﻧ ﹶﺃ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦﻊ ﻣﹶﻟِﺌﻚﻮﻝﹶ ﻓﹶﺄﹸﻭﺮﺳ
 ﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻳﻄِﻊ ﻣﻦ
ﻭ
)
ﺎﻟِﺤِﲔﺍﻟﺼﻭ

ِﺍﺀﻬﺪ
 ﺍﻟﺸﻭ

ﻳﻘِﲔﺼﺪ
 ﺍﻟﻭ

ﲔﻨِﺒﻴﺍﻟ

ﻣﻦ
ِ

ﻬﻢ
ِ ﻋﹶﻠﻴ


(ﺭﻓِﻴﻘﺎﹰ
 ﻚ
 ِﹶﻟﺌ ﺃﹸﻭﺴﻦ
 ﺣ
 ﻭ

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan
Rasul(Nya), mereka itu akan bersamasama
dengan orangorang yang dianugerahi nikmat
oleh Allah, yaitu: nabinabi, para shiddiiqiin,
orangorang yang mati syahid, dan orangorang
saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik
baiknya.”34 (An Nisaa’ : 69)
34

Siroothol mustaqiim adalah jalan yang ditempuh oleh
para rasul dalam perkara keyakinan dan selainnya dan
juga jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal
Jama’ah yaitu jalannya orangorang yang diberikan
=
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= kenikmatan oleh Allah. Dia memberikan kenikmatan
yang mutlak lagi sempurna kepada mereka dengan
kenikmatan yang mengantarkan kepada kebahagiaan
yang abadi. Allah memerintahkan agar kita berdo’a
kepadaNya supaya diberikan petunjuk untuk menempuh
jalan mereka. Mereka adalah 4 golongan yang men
dapatkan kenikmatan yang mutlak ini. Mereka itu adalah:
1. Al Anbiyaa’ (para nabi) yaitu orangorang yang
dikhususkan oleh Allah untuk mendapatkan nubuw
wah dan risalah.
2. As Shiddiquun yaitu orangorang sangat jujur, tunduk
dan membenarkan ajaran para rasul dengan
sebenarbenarnya disertai keikhlasan yang sempur
na kepada Allah. Firman Allah :
ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺍﹾﻟﻤﻫﻢ
 ﻚ
 ﻭﻟﹶِﺌ
  ﺑِﻪِ ﺃﹸﺪﻕ
ﺻ
 ﺪﻕِ ﻭ
 ﺎﺀَ ﺑِﺎﻟﺼﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺟﻭ

“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad)
dan membenarkannya. Mereka itulah orangorang
yang bertakwa.” (Az Zumaar : 33)
Dan firman Allah I :
ﻳﻘﹸﻮﻥﹶﺼﺪ
  ﺍﻟﻫﻢ
 ﻭﻟﹶِﺌﻚ
 ﻠِﻪِ ﺃﹸﺭﺳ
ﻭ
 ِﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪﻨ ﺁﻣﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ)ﻭ
(ﻢﺭﻫ
 ﻮﻧ ﻭﻫﻢ
ﺮ
ﺟ
  ﺃﹶﻬﻢ
  ﻟﹶﻬﻢ
ِ ﺑ ﺭﻨﺪِﺀ ﻋ
ُ ﺍﻬﺪ
 ﺍﻟﺸﻭ

“Dan orangorang yang beriman kepada Allah dan
RasulNya, mereka itu orangorang shiddiqin dan
orangorang yang menjadi saksi di sisi Tuhan
mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka.”
(Al Hadiid : 19)
3. Asy Syuhadaa’ adalah orangorang yang terbunuh di
jalan Allah. Mereka dinamakan syahiid karena =
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Mereka adalah orangorang yang diberikan
kenikmatan. Apabila kamu ingin bersama
mereka, maka padukanlah antara ilmu yang
bermanfaat dengan amalan sholeh.
***
? Berkata Penulis :
Pada ayat ini terdapat beberapa faedah, di
antaranya berlepas diri dari segala upaya dan
kekuatan. Karena sesungguhnya ia (ilmu dan
amal) hanyalah pemberian Allah semata.
& Penjelasan :
Hal tersebut terkandung dalam firman
Allah I :

(ﺘ ِﻌﲔﺴ ﻧﺎﻙﻭﺇِﻳ ﺒﺪﻧﻌ ﺎﻙ)ﺇِﻳ

= dipersaksikan surga di hadapan mereka dan diper
saksikan oleh Malaikat Rahmat.
4. Ash Sholihuun yaitu orangorang yang menegakkan
hakhak Allah dan hakhak hambahambaNya. (lihat
Syarh Al Aqiidah Al Waasithiyyah oleh Asy
Syaikh Sholeh Al Fauzan dengan beberapa
tambahan)
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“Hanya kepadaMulah kami menyembah dan
hanya kepadaMulah kami meminta pertolong
an” (Al Faatihah : 5)
Sebagaimana pula yang terkandung
dalam firmanNya : (ﻬِﻢﻋﹶﻠﻴ ﻤﺖ ﻧﻌ )ﹶﺃ: “Engkau
berikan nikmat kepada mereka”
demikian pula dalam firmanNya : (ﺎ ِﺪﻧ )ﺍﻫ:
“Tunjukilah kami !”
Semuanya itu merupakan keutaman dari
Allah bukan karena upayamu dan bukan pula
kekuatanmu.
Kamu mendapatkan taufiq (kemudahan)
untuk (mendapatkan) ilmu yang bermanfaat
dan beramal dengan ilmu tersebut. Ini semua
merupakan keutamaan dari Allah.
Seandainya Allah berkehendak niscaya
kamu akan bersama golongan yang dimurkai
atau termasuk golongan yang sesat. Dialah
Allah yang memberikan nikmat kepadamu dan
mengeluarkanmu dari dua golongan ini, dan
menjadikanmu bersama para nabi, para
shiddiiqiin, dan syuhada (orangorang yang
mati syahid). Ini (semua) bukanlah karena
upayamu dan bukan pula karena kekuatanmu
akan tetapi karena keutamaan dari Allah I.
Karena
itu, sepantasnyalah engkau
menggantungkan (menyandarkan) hatimu ha
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nya kepada Allah, dan berlepas diri dari daya
dan kekuatan kecuali kepadaNya I.
Ibnul Qoyyim v berkata : “Seandainya
Rabbmu berkendak, niscaya engkau juga akan
seperti mereka. Karena hati (manusia) itu
(berada) di antara jarijemari Ar Rahman.”
***
? Berkata Penulis :
ﻨﻪ ﻋ
 ِﻨﻘﹶﺎﺋِﺺﻔﻲِ ﺍﻟ
ﻧ ﹾﻭ
 ِﺎﻡﺘﻤﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ
 ﷲ
ِ ﺮ ﹶﻓﺔﹸ ﺍ
ِ ﻣﻌ
 ﺎﻬﻚ ِﻓﻴ
 ﻛﺬﹶِﻟ
 ﹶﻭ
- ﺎﻟﹶﻰﺗﻌ ﻭﺭﻙ
 ﺎﺗﺒ –

Dan demikian pula dalam ayat ini (terdapat
faedah) mengetahui Allah dengan segala
kesempurnaanya serta meniadakan sifatsifat
yang kurang (aib) dari Allah – Tabaaroka wa
Ta’aala –
& Penjelasan :
Apabila engkau memperhatikan surat ini
dan memahaminya, niscaya engkau akan
mengetahui Allah I dengan segala kesempur
naannya baik namanamaNya, sifatsifatNya
dan kenikmatankenikmatanNya yang diberi
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kan kepadamu. Maka (pengetahuanmu terha
dap Allah) ini akan bertambah pada dirimu
dengan penuh keimanan dan keyakinan.
***
? Berkata Penulis :
.ِﻔﹾﺴِﻪﺮِﻓﹶﺔﹸ ﻧﻌﻣ ﻭ،ﻪﺑﻥ ﺭ
ِ ﺎﻧﺴﻹ
ِ ﺮ ﹶﻓﺔﹸ ﺍﹾ
ِ ﻣﻌ
 ﺎﻬﻭ ِﻓﻴ


Pada ayat ini (terdapat faedah) seseorang akan
mengetahui Rabbnya, dan mengetahui dirinya.
& Penjelasan :
Engkau mengetahui dirimu bahwasanya
dirimu lemah dan sangat butuh kepadaNya I.
Oleh karena itu, kamu membaca dan
mengulangulang surat ini pada setiap rakaat,
karena butuhnya engkau kepadanya (Al
Fatihah). Karena sesungguhnya surat ini
terdapat do’a yang agung, yang apabila Allah
mengabulkan do’amu, engkau akan bahagia di
dunia dan akhirat. Dan apabila engkau lalai
darinya dan tidak mempergunakannya (do’a
tersebut), maka do’a tersebut sedikitpun tidak
bisa memberi manfaat kepadamu.

Rahasia Indah Surat Al Fatihah

65

Maka hal ini termasuk perkara yang
ditekankan bagi seorang hamba untuk men
tadaburi (menghayati dan memahamipent) Al
Qur’an, khususnya surat yang agung ini.
Ibnul Qoyyim v berkata : “Tadabburilah
(pahamilah) AlQur’an, jika engkau mengingin
kan petunjuk.. Karena ilmu itu diperoleh dengan
memahami AlQur’an.”35
***
? Berkata Penulis :
.ٍﺏﻮﺮﺑ
  ﻣﻣﻦ
ِ ﺑﺪ ﻼ
ﺏ ﹶﻓ ﹶ
 ﺭ
  ﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶﻧﻪﻓﹶِﺈ

Apabila ada Rabb (yang mengatur), maka pasti
ada marbuub (yang diatur)
& Penjelasan :
ﺎﻟﹶﻤِﲔ ﺍﹾﻟﻌﺏﺭ

: Rabb semesta alam, (pada ayat ini)

menunjukkan adanya yang mengatur yaitu
yang mencipta dan adanya makhluk (yang
35

Sebagaimana Rasulullah r bersabda : (ِﻠﱡﻢﻌﺑِﺎﻟﺘ

ﺎ ﺍﻟﹾﻌِﻠﹾﻢﻤ)ﺇِﻧ

: “Bahwasanya ilmu itu (diperoleh) dengan belajar.” (HR
Bukhori bab Al Ilmu qoblal qouli wal ‘amali)
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diciptakan) yaitu yang diatur. Makhluk adalah
milik Rabb semesta alam.
***
? Berkata Penulis :
.ٍﻮﻡ
 ﺣﺮ ﻣﻣﻦ
ِ ﺑﺪ ﻼ
ﻢ ﹶﻓ ﹶ
 ﻴﺣ
ِ ﺎ ﺭﻫﻨ
 ﻥ
ﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻭ

Dan apabila ada yang merahmati maka mesti
ada yang dirahmati
& Penjelasan :
(ِﺣِﻴﻢﻦِ ﺍﻟﺮﻤﺮﺣ
 )ﺍﻟ: Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Apabila di sana ada yang
merahmati, maka mesti ada yang dirahmati,
dialah makhluk. Yang merahmati adalah Allah
dan yang dirahmati adalah makhluk.
***
? Berkata Penulis :
.ٍﻮﻙ
 ﻤﻠﹸ
 ﻣ
  ﻣِﻦﺑﺪ ﻚ ﹶﻓﻼﹶ
 ِﺎ ﻣﺎﹶﻟﻫﻨ
 ﻥ
ﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻭ

Apabila ada yang menguasai maka mesti ada
yang dikuasai.
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& Penjelasan :
ِﻳﻦﻡ ﺍﻟﺪ
ِﻮ
 ﻚ ﻳ
ِ ِﺎﻟ ﻣ: Yang Menguasai hari pembalasan.
Apabila di sana ada al maalik (yang mengu
asai), maka mesti ada al mamluuk (yang
dikuasai). Mereka adalah para hamba dan
seluruh makhluk.
***
? Berkata Penulis :
.ٍﺩﻮﻌﺒ
ﻣ
 ﻣﻦ
ِ ﺑﺪ ﻼ
ﺪ ﹶﻓ ﹶ
 ﺒﻋ
 ﺎﻫﻨ
 ﻥ
ﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻭ

Apabila ada hamba, maka mesti ada ma’buud
(yang diibadahi).
& Penjelasan :
Apabila ada hamba, maka mesti adanya
ma’buud (yang diibadahi) yaitu Allah I.
***
? Berkata Penulis :
. ﺪِﻱﻬ ﻣ ﻣِﻦﺪﺎﺩٍ ﻓﹶﻼﹶ ﺑﺎ ﻫﻨﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﻭ

Apabila ada yang memberi petunjuk maka mesti
ada yang diberi petunjuk.
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& Penjelasan :
ﺍﻁﹶﺼﺮ
 ﺎ ﺍﻟﺪﻧ
ِ  ﺍﻫ: “Tunjukilah kami jalan ini !
Apabila ada yang memberi petunjuk yaitu Allah,
maka mesti ada yang diberi petunjuk yaitu
hamba.
***
? Berkata Penulis :
. ﻌﻢ
 ﻨﻣ
  ﻣِﻦﺪﻢ ﻓﹶﻼﹶ ﺑ
ﻌ
ِ ﻨﻣ
 ﺎﻨﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﻭ

Apabila ada yang memberi kenikmatan, maka
mesti ada yang diberi kenikmatan.
& Penjelasan :
ﻬِﻢﻋﻠﹶ ﻴ
 ﻤﺖ
 ﻌ ﹶﺃﻧ: “(yang) Engkau berikan kenikmatan
kepada mereka”.
(Ayat ini) menunjukkan bahwa ada yang
memberi kenikmatan (yaitu Allah), maka mesti
ada yang diberi kenikmatan, yaitu seluruh
hamba.
***
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? Berkata Penulis :
. ٍ ﻏﹶﺎﺿِﺐ ﻣِﻦﺪ ﻓﹶﻼﹶ ﺑﺏﻮﻀﻐﺎ ﻣﻨﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﻭ

Apabila ada yang dimurkai maka mesti ada yang
murka (yaitu Allah I).
& Penjelasan :
ﻬِﻢﻋﹶﻠﻴ


ِﻮﺏﻀﻤﻐ
 ﺍﻟﹾ

ِﺮﻏﻴ
ﹶ

: “bukan jalan orang

yang dimurkai.”
Mereka adalah Yahudi dan siapa saja
yang menempuh jalan mereka dari kalangan
orang yang berilmu dan tidak mengamalkan
ilmunya. (Hal ini mengharuskan) adanya yang
murka (terhadap yang dimurkai) Dialah Allah.
Murka termasuk sifatsifat Allah. Allah
murka, benci, dan marah. Yang dimurkai dan
yang dibenci dialah makhluk yang bermaksiat
lagi menyelisihi perintahperintahNya I.
***
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? Berkata Penulis :
. ﻀِﻞﱟ ﻣ ﻣِﻦﺪﺎﻝﱞ ﻓﹶﻼﹶ ﺑﺎ ﺿﻨﺇِﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻫﻭ
ﻔﻲ
ﻧ ﹾﻭ

،

ﻴﺔﹶﻮِﺑ
 ﺮﺑ
 ﺍﻟﻭ

ﻴﺔﹶﻫ
ِ ﺍﹾﻷُﻟﹸﻮ

ِﺖﻤﻨ
ﻀ
 ﺗ

ﺓﹸﻮﺭ
 ﺍﻟﺴ

ِﻬﺬِﻩ
 ﻓﹶ

U ِﻋﻦِ ﺍﷲ ِﻨﻘﹶﺎﺋِﺺﺍﻟ
Dan apabila ada yang sesat, maka mesti ada
yang menyesatkan.
Surat ini mengandung (tauhid) al uluhiyyah dan
ar rububiyyah,serta peniadaan sifatsifat yang
kurang (aib) dari Allah U.
& Penjelasan :
Sebagaimana yang telah lalu, bahwa
dalam surat ini terdapat (dalil yang menunjuk
kan) tiga macam tauhid yaitu : tauhid ar
rububiyyah, al uluhiyyah dan al asma’ was
sifaat serta (terdapat) peniadaan sifatsifat yang
kurang (aib) dari Allah. Ini (semua) adalah
tauhid.
***
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? Berkata Penulis :
. ﻋﹶﻠﻢ
 ﺍﷲُ ﺃﹶ ﻭ. ﺎﻬﻛﹶﺎﻧﹶﺃﺭﺓِ ﻭﺎﺩﻌﺒ
ِ ﺮ ﹶﻓﺔﹶ ﺍﹾﻟ
ِ ﻣﻌ
 ﺖﻤﻨ
ﻀ
 ﺗﻭ


Dan (surat ini) mengandung (faedah yaitu)
pengetahuan terhadap ibadah dan rukun
rukunnya.

& Penjelasan :
Yaitu cinta disertai ketundukan, berharap
dan takut, maka ini adalah rukunrukun ibadah.
Semoga shalawat dan salam Allah limpahkan
kepada Nabi kita Muhammad r dan semoga
Allah membalasnya (penulis) dengan sebaik
baik balasan atas penjelasan dan keterangan
nya.
***
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Tanya Jawab
F Soal 1
Semoga Allah memperbagus dirimu
Fadhilatussyaikh. Penanya berkata: “Kami
membaca dan mendengar tentang Murji`ah Al
Fuqohaa’. Maka kami mengharap kepadamu
penjelasannya !”
& Jawab :
Murji`ah Al Fuqohaa’ atau Murji`ah Ahlus
Sunnah adalah Al Hanafiyyah. Karena menurut
mereka, iman itu adalah perkataan dengan
lisan dan keyakinan dalam hati. Adapun
tentang amal perbuatan, mereka mengatakan
sesungguhnya amal perbuatan itu tidaklah
termasuk dalam keimanan, akan tetapi (hanya
sekedar) syarat atau penyempurna keimanan.
Oleh karena itu mereka dinamakan Murji`ah
karena mereka mengenyampingkan amalan
dari penamaan al iman (yakni mereka tidak
memasukkan amalan ke dalam hakikat iman)
dan mereka juga dinamakan Murji`ah Al
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Fuqohaa’ atau Murji`ah Ahlus Sunnah. Dan
tidak diragukan lagi bahwa (paham) tersebut
tidak benar. Yang jelas, mereka termasuk
golongan Murji`ah yang paling ringan
(penyimpangannya).
Murji’ah ada 4 golongan :
o
Golongan yang paling jelek dan paling
buruk, yaitu Al Jahmiyyah yang mengata
kan iman itu hanya sekedar mengetahui
dalam hati walaupun tanpa ada pembe
naran (dalam hati). Ini adalah sejelekjelek
IRJA’ (pemahaman Murji`ah).
o
(Golongan) yang mengatakan iman itu
hanya keyakinan dalam hati, tanpa di
ucapkan dengan lisan. Dan ini adalah
pendapatnya Al Asyaa’iroh.
o
Golongan yang mengatakan iman itu
ucapan dengan lisan walaupun tanpa
diyakini dalam hati. Dan ini adalah
pendapat al Karroomiyyah36.
36

Mereka adalah pengikut Muhammad bin Karrom. Di
antara pemahaman mereka adalah tajsim (mengatakan
tentang bentuk dzat Allah begini dan begitu) dan tamtsil
(menyerupakan sifatsifat Allah dengan makhluknya),
Walaupun mereka menetapkan namanama dan sifat
sifat bagi Allah. mereka juga mengatakan iman itu hanya
pengikraran dengan lisan semata. =
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Golongan yang menyatakan bahwa iman
itu keyakinan dalam hati dan diucapkan
dengan lisan. Mereka ini adalah Al
Hanafiyyah37.

F Soal 2
Apakah termasuk kekufuran, (apabila)
berloyalitas (memberi kesetiaan) kepada orang
orang kafir?
& Jawab :
Berloyalitas kepada orang kafir adalah
haram dan merupakan kebatilan. Namun
Apabila dia mencintai kekufuran (ajaran yang
dianut oleh orangorang kafir) maka dia kafir.38
= (Lihat kitab Syarh al Aqidah al Waasithiyyah karya
Muhammad Kholil Haros bersama ta’liqotnya oleh
Yaasin bin ‘Ali salim al ‘Adniy).
37
Pemahaman yang disandarkan kepada Imam Abu
Hanifah an Nu’man bin Tsabit v. Lihat Kitaabul ‘Ilmi
bab ke5 tentang penjelasan sikap yang benar
terhadap para ulama karya Syaikh Muhammad bin
Sholeh al ‘Utsaimiin v.
38
Asy Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin v
berkata : “Sesungguhnya berloyalitas (memberi kesetia
an) kepada orangorang yang memusuhi (agama) Allah
menunjukkan lemahnya keimanan seorang di dalam
hatinya kepada Allah dan RasulNya. Karena tidak =
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F Soal 3
Semoga Allah memberikan pahala
kepadamu. Penanya berkata : Perkataan
Muallif (penulis yaitu Asy Syaikh Muhammad
bin Abdul Wahhab v) dalam Al Ushuulust
Tsalaatsah : “bahwasanya wajib bagi setiap
muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga
= masuk akal, (apabila) seseorang mencintai sesuatu,
padahal sesuatu tersebut musuh bagi yang dicintainya.
(Bentuk) loyalitas kepada orangorang kafir itu
terjadi dengan cara tolongmenolong, dan saling
membantu dalam kekufuran dan kesesatan mereka,
(seperti berpartisipasi membantu dan merayakan hari
rayahari raya dan bentukbentuk peribadahan mereka),
dan saling mencintai dengan mereka. Hal ini terjadi
dengan cara melakukan sebabsebab yang (dapat
menumbuhkan sikap) kecintaan orangorang kafir itu
kepadanya. Engkau akan mendapatkan orang tersebut
saling mencintai dengan mereka, yakni dia berusaha
mencari (untuk mendapatkan) kecintaan orangorang
kafir itu dengan berbagai cara. Tidak ragu lagi bahwa hal
ini akan meniadakan keimanan secara keseluruhan atau
mengurangi kesempurnaannya. Maka wajib bagi setiap
mukmin untuk memusuhi orangorang yang memusuhi
dan menentang (agama) Allah dan RasulNya, walaupun
kerabat dekatnya sendiri, membenci dan menjauhinya.
Akan tetapi hal ini tidak menghalangi untuk menasehati
dan mengajaknya kepada kebenaran (Islam). Lihat
Syarh al Ushuul Ats Tsalaatsah.
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perkara ini.” Apakah tiga perkara ini merupakan
batasan yang wajib dalam mempelajari aqidah.
& Jawab :
Tiga perkara ini termasuk perkara aqidah
yang penting.
F Soal 4
Semoga Allah menambah pahala
kepadamu! Sebagian orang menyaksikan
pertandingan (sepak bola) (sampai) mengakhir
kan shalat berjama’ah, agar tidak luput darinya
pertandingan tersebut. Apakah hal ini akan
merusak tauhid dan kecintaan mereka kepada
Allah ?
& Jawab :
Ya, hal ini akan mengurangi (kesempur
naan) tauhid karena mereka mendahulukan
cintanya pada pertandingan tersebut daripada
ketaatan kepada Allah I.
Mereka
mendahulukan
cinta
pada
pertandingan tersebut dan menyaksikannya
daripada sesuatu yang dicintai oleh Allah.
(firman Allah I) :
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( ﻜﻢ
ﻧ ﹸﺍﻮﺇِﺧ ﻭﻛﻢ
 ﹸﺎﺅﺑﻨ ﹶﺃﻢ ﻭ
 ﻛ
 ﹸﺎﺅﻥ ﺁﺑ
ﻥ ﻛﹶﺎ ﹶ
ﻞ ِﺇ ﹾ
)ﹸﻗ ﹾ

“Katakanlah: "jika bapakbapak, anakanak,
saudarasaudara. (At Taubah : 24)39
F Soal 5
Apakah pengobatan dengan ruqyah dan
selainnya termasuk wasilah (sarana) pengobat
an yang akan mengurangi (kesempurnaan)
iman?
& Jawab :
Berobat dengan pengobatanpengobat
an yang mubah (boleh) merupakan sebab dari
sebabsebab yang dipebolehkan untuk melaku
kannya disertai penyandaran diri dan ber
tawakkal kepada Allah I. Maka janganlah
meninggalkan sebabsebab tersebut (yang
diperbolehkan) dan hanya bertawakal saja
(tanpa melakukan sebabsebab). Demikian pula
janganlah melakukan sebabsebab semata dan
meninggalkan tawakal, akan tetapi hendaklah
padukan antara keduanya. Ini adalah jalan ahlul
iman, yaitu memadukan antara melakukan
sebabsebab yang bermanfaat dengan disertai
39

Penjelasan ayat ini lihat foot note : 19
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tawakal kepada Allah. Adapun (berobat)
merupakan sebab yang diperbolehkan.

F Soal 6
Jelaskanlah kepada kami bagaimana
menjamak (menggabungkan) antara kecintaan
orang tua terhadap anakanaknya dengan
kecintaannya kepada Allah Ta’ala ?
& Jawab :
Ya, apabila kecintaan terhadap mereka
(anakanak) bertentangan dengan kecintaan
kepada Allah, lalu kecintaan terhadap anak
anak (lebih) didahulukan dari pada cintanya
kepada Allah, maka dia akan terkena ancaman.
Apabila engkau meninggalkan shalat
berjama’ah karena mentaati (lebih mendahulu
kan) anakanakmu atau salah seorang dari
makhluk ini (pemimpin, orang tua, istri, dan lain
sebagainya), maka sungguh engkau telah
memprioritaskan kecintaanmu kepada mereka.
Engkau meninggalkan jihad di jalan Allah
padahal (jihad tersebut) fardu‘ain (wajib ‘ain)
atasmu, atau engkau meninggalkan hijrah
karena tamak (sangat cinta) kepada tanah air,
anak atau tempat tinggal. Berarti kecintaan
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terhadap perkaraperkara ini lebih didahulukan
dari pada cinta kepada Allah (bahkan cinta ini
menjadi cinta maksiat atau yang diharamkan)40.
ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ

40

Lihat foot note : 19

