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TAQDIM 

 

Para pembaca yang dirahmati Allah خم خال نه, marilah kita 

awali perjumpaan kita dalam kesempatan ini dengan memuji 

dan bersyukur kepada Allah خم خال نه serta bershalawat kepada 

Rasulullah صهً اهلل عهُه وسهى Semoga Allah senantiasa membimbing 

kita untuk tak henti-hentinya mengikuti sunnah Rasulullah  ًصه

 .اهلل عهُه وسهى

Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sifat 

Ma'iyatullah. Pembahasan ini sangat erat hubungan dengan 

pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sifat 'Uluw bagi Allah 

 Sebab, di antara argumentasi para ahli kalam dalam .عّزوخّم

mengingkari sifat 'Uluw adalah berhujjah dengan dalil-dalil 

sifat Ma'iyah. 

 

PENGERTIAN SIFAT MA'IYAH 

 

Yang dimaksud dengan sifat Ma'iyah yaitu tentang sifat 

kebersamaan Allah عّزوخّم dengan makhluk-Nya. Seperti 

ungkapan seseorang: "Allah bersama kita." Di antara 

manusia ada yang memahami bahwa maksud dari kalimat 

kebersamaan dalam ungkapan tersebut adalah bahwa Dzat 



Allah عّزوخّم ada di mana-mana dan bercampur baur dengan 

dzat makhluk-Nya. Lantas, bagaimanakah duduk persoalan 

tersebut menurut al-Qur'an dan Sunnah serta pemahaman 

para sahabat واهلل عُهٌ سض ? Maka pada tulisan berikut ini kita 

mencoba mengupas pembahasan tersebut dengan dalil-dalil 

al-Qur'an dan Sunnah serta perkataan para ulama salaf. 

 

PENGGUNAAN KATA BERSAMA (َمَع)  

DALAM BAHASA ARAB 

 

Dijelaskan para ulama yang pakar dalam bahasa Arab1 

bahwa kalimat bersama (َيَع)  dalam bahasa Arab hanya 

semata-mata menunjukkan tentang kebersamaan secara 

mutlak, tanpa mengharuskan untuk saling berdampingan dan 

bersentuhan atau bercampur. 

Sebab, kebersamaan itu bermacam-macam bentuknya: 

1. Ada kebersamaan dalam segi tempat, seperti ungkapan 

seseorang: "Saya sama-sama satu kampung dengannya." 

2. Ada kebersamaan dalam segi masa, seperti ungkapan 

seseorang: "Saya sama-sama lahir dengannya." 

                                                           

1  Lihat Taajul 'Aruus 22/211, Tahdziibul Lughah 1/396. 



3. Ada kebersamaan dalam segi kedudukan dan jabatan, 

seperti ungkapan seseorang: "Saya sama-sama-sama 

satu golongan dengannya." 

4. Ada kebersamaan dalam segi pembelaan, sebagaimana 

dalam firman Allah خم خال نه: 

ٌْ ال َّ َتِحَز   َيَعَُب انهََّه ِإ

"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah 

bersama kita." (QS at-Taubah [9]: 40) 

Maksudnya Allah عّزوخّم bersama kita dalam segi 

pertolongan dan pembelaan.2 Bukan berarti Allah 

bersama mereka dengan zat-Nya, kare-na luas gua 

tersebut bila dibanding kebesaran Allah خم خال نه tidak ada 

artinya sama sekali. 

5. Ada kebersamaan dalam sisi pengawasan, sebagaimana 

dalam firman Allah خم خال نه: 

ٌَ ٍَ ََِسَتِخُفى ٌَ َوال انَُّبِس ِي ٍَ ََِسَتِخُفى ٌَ ِإْر َيَعُهِى َوُهَى انهَِّه ِي  َيب ََُجُُِِّتى

ٍَ ََِشَضً ال   اْنَمِىِل ِي

                                                           

2  Ibid. 



Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak 

bersembunyi dari Allah, padahal Allah bersama mereka. 

ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan 

rahasia yang Allah tidak ridhai. (QS an-Nisaa' [4]: 108) 

Maksudnya, Allah سجحبَه و تعبىل bersama mereka yaitu melihat 

dan menyaksikan apa yang sedang mereka puruskan 

dalam rapat rahasia mereka tersebut. Bukan berarti Allah 

 menghadiri perundingan mereka tersebut dengan سجحبَه و تعبىل

dzat-Nya.  

6. Ada kebersamaan yang berarti menyatu, seperti 

ungkapan seseorang “aku minum teh bersama gula dan 

susu”. 

Jadi, makna dari kata bersama (َيَع)  dalam bahasa Arab 

memiliki makna yang berbeda-beda maksudnya. Untuk 

menentukan makna dari kalimat bersama (َيَع)  dalam sebuah 

ungkapan adalah dengan melihat gramatika (tata bahasa) 

dan susunan kalimat atau rangkaian kata dalam sebuah 

ungkapan. 

 

 

 

 



PEMBAGIAN SIFAT MA'IYAH 

 

Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa 

Ma'iyatullah terhadap makhluk-Nya terbagi dalam dua 

bentuk sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an: 

Pertama: Ma'iyah 'Ammah (ma'iyah dalam bentuk 

umum) 

Pengertian dari Ma'iyah 'Ammah yaitu kebersamaan Allah 

 ,terhadap seluruh makhluk dengan ilmu, penglihatan سجحبَه و تعبىل

pendengaran, dan pengawasan-Nya. Disebut Ma'iyah 

'Ammah karena ia umum terhadap seluruh makhluk baik 

yang beriman maupun yamg kafir. Di antara ayat yang 

menunjukkan tentang Ma'iyah 'Ammah adalah beberapa 

firman Allah عّزوخّم berikut ini: 

a.  Firman Allah عّزوخّم: 

ٌَ ٍَ ََِسَتِخُفى ٌَ َوال انَُّبِس ِي ٍَ ََِسَتِخُفى ٌَ ِإْر َيَعُهِى َوُهَى انهَِّه ِي  َيب ََُجُُِِّتى

ٍَ ََِشَضً ال ٌَ اْنَمِىِل ِي ًَب انهَُّه َوَكب ٌَ ِث ًَُهى  ُيِحًُطب ََِع

Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak 

tersembunyi dari Allah, padahal Allah bersama mereka. 

ketika pada suatu malam mereka mene-tapkan 

keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai. Dan Allah itu 



Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka 

kerjakan. (QS an-Nisaa' [4]: 108) 

Imam Thabari سمحه اهلل menjelaskan tentang maksud dari 

kalimat "Allah bersama mereka" dalam ayat ini, yakni: Allah 

 melihat dan menyaksikan perbuatan mereka tersebut عّزوخّم

sekalipun mereka berusaha menyembunyikannya dari 

manusia namun tidak tersembunyi atas Allah 3.عّزوخّم Dan hal 

tersebut umum untuk semua makhluk, tidak khusus 

terhadap kelompok tertentu dari manusia. 

b.  Firman Allah سجحبَه و تعبىل: 

ًَبَواِت َخَهَك انَِّزٌ ُهَى  َعَهً اِسَتَىي ُثىَّ َؤََّبٍو ِستَِّة ِفٍ َواألِسَض انسَّ

ٍَ ََُِِزُل َوَيب ِيَُِهب ََِخُشُج َوَيب األِسِض ِفٍ ََِهُح َيب ََِعَهُى اْنَعِشِش ًَبِء ِي  انسَّ

ٍَ َيَعُكِى َوُهَى ِفَُهب ََِعُشُج َوَيب ًَب َوانهَُّه ُكُُِتِى َيب َؤَِ ٌَ ِث ًَُهى  َثِصرٌي َتِع

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam 

masa. Kemudian Dia ber-istiwa‟ di atas „Arsy, Dia 

mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa 

yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit 

dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kalian 

                                                           

3  Lihat Tafsir ath-Thabari 9/191. 



di mana pun kalian berada. Dan Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan. (QS al-Hadiid [57]: 4) 

Imam Thabari dan Ibnu Katsir سمحه اهلل menjelaskan tentang 

maksud dari firman Allah عّزوخّم "Dan Dia bersama kalian di 

mana pun kalian berada" yakni: Allah menyaksikan dan 

mengetahui di mana pun kalian berada, dan mengetahui 

pekerjaan, gerak-gerik serta tempat kalian dan Dia di atas 

'Arsy-Nya di atas langit yang tujuh. 4 

Para ulama menjelaskan lagi tentang beberapa fakta 

pendukung dalam ayat tersebut: 

1. Allah عّزوخّم menggabung dalam ayat tersebut antara sifat 

Ma'iyah dengan sifat Istiwa' di atas 'Arsy. Artinya, tidak 

ada pertentangan dalam menetapkan kedua sifat tersebut 

bagi Allah عّزوخّم. Oleh sebab itu, Allah عّزوخّم menyebutkan 

kedua sifat tersebut dalam satu ayat. Agar dipahami 

dengan sebagaimana mestinya dan tidak 

mempertentangkan antara kedua sifat tersebut. 

2. Allah menyebutkan sifat Ilmu "Dia mengetahui apa yang 

masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, 

dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-

Nya". Dari sini para ulama kita menarik sebuah 

                                                           

4  Lihat Tafsir ath-Thabari 23/169, Tafsir Ibnu Katsir 8/9. 



kesimpulan bahwa kebersamaan Allah عّزوخّم terhadap 

makhluk adalah dengan ilmu-Nya bukan dengan dzat-

Nya. 

3. Allah عّزوخّم menutup ayat tersebut dengan nama-Nya yang 

mulia al-Bashiir (Maha Melihat) yang menunjukkan  sifat  

al-Bashr  (melihat) "Dan Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan". Maka para ulama kita menarik 

kesimpulan lagi bahwa kebersamaan Allah عّزوخّم terhadap 

makhluk juga dengan penglihatannya dan bukan dengan 

dzat-Nya.  

4. Dalam ayat tersebut Allah عّزوخّمk menggabungkan antara 

sifat Istiwa', dengan sifat Ilmu, Ma'iyah, dan al-Bashr. Ini 

menunjukkan masing-masing sifat tersebut saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, 

sifat Istiwa' tidak bertentangan dengan sifat Ma'iyah, 

sekalipun Allah ber-istiwa' di atas 'Arsy, tidak ada satu 

pun yang luput dari pengawasan Allah عّزوخّم karena ilmu 

dan penglihatan Allah senantiasa bersama makhluk kapan 

saja dan di mana saja mereka berada. 

c.  Firman Allah خم خال نه: 

َّ َتَش َؤَنِى ًَبَواِت ِفٍ َيب ََِعَهُى انهََّه َؤ ٌُ َيب األِسِض ِفٍ َوَيب انسَّ ٍِ ََُكى  ِي

ًَِسٍة َوال َساِثُعُهِى ُهَى ِإال َثالَثٍة ََِدَىي ٍِ َؤِدًََ َوال َسبِدُسُهِى ُهَى ِإال َخ  ِي



ٍَ َيَعُهِى ُهَى ِإال َؤْكَثَش َوال َرِنَك ًَب ََُُجُِِّئُهِى ُثىَّ َكبَُىا َيب َؤَِ ًُِهىا ِث  ََِىَو َع

َّ اْنِمَُبَيِة ٍٍِء ِثُكمِِّ انهََّه ِإ   َعِهٌُى َش

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada 

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah 

keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, 

melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) 

pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau 

lebih banyak, melainkan Dia bersama mereka di mana 

pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan 

kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka 

kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu. (QS al-Mujaadilah [58]: 7) 

Imam Thabari سمحه اهلل menjelaskan tentang maksud dari 

firman Allah عّزوخّم "Dia bersama mereka di mana pun mereka 

berada" yakni: Dia (Allah) di atas 'Arsy sedangkan ilmu-Nya 

bersama mereka.5 

                                                           

5  Lihat Tafsir ath-Thabari 23/237. 



Berkata Ibnu Katsir سمحه اهلل, "Yakni: Allah عّزوخّم melihat 

mereka dan mendengar perkataan, rahasia, dan bisikan 

mereka."6 

Melalui penjelasan para ulama terhadap kandungan 

beberapa ayat di atas dapat kita pahami bahwa Ma'iyatullah 

terhadap seluruh makhluk secara umum adalah dengan ilmu-

Nya, pendengaran-Nya, penglihatan-Nya, dan pengawasan-

Nya bukan dengan dzat-Nya. 

Kedua: Ma'iyah Khaashshah (ma'iyah dalam bentuk 

khusus) 

Pengertian dari ma'iyah khaashshah yaitu kebersamaan 

Allah سجحبَه و تعبىل terhadap sebagian makhluk dengan 

pertolongan, bantuan dan pembelaan. Disebut Ma'iyah 

Khaashshah karena ia khusus terhadap hamba-hamba yang 

dicintai Allah سجحبَه و تعبىل. Seperti para rasul-Nya, orang-orang 

beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang 

muhsin, sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam dalil-

dalil yang menyebutkan sifat Ma'iyah tersebut. Di antara ayat 

yang menunjukkan tentang Ma'iyah Khaashshah adalah 

beberapa firman Allah سجحبَه و تعبىل berikut ini: 

a.  Allah bersama para malaikat-Nya dalam membela kaum 

muslimin ketika Perang Badar 
                                                           

6  Lihat Tafsir Ibnu Katsir 8/42. 



ًَالِئَكِة ِإَنً َسثَُّك َُىِحٍ ِإْر ٍَ َفَثجُِِّتىا َيَعُكِى َؤٍَِِّ اْن  ِفٍ َسُإْنِمٍ آَيُُىا انَِّزَ

ٍَ ُلُهىِة  ُكمَّ ِيُُِهِى َواِضِشُثىا األِعَُبِق َفِىَق َفبِضِشُثىا انشُِّعَت َكَفُشوا انَِّزَ

ٌٍ   َثَُب

(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para 

malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kalian, maka 

teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman." 

Akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-

orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan 

pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. (QS al-Anfaal 

[8]: 12) 

Ayat di atas menjelaskan tentang wahyu Allah '  سجحبَه و تعبىل

kepada para malaikat bahwa Allah سجحبَه و تعبىل bersama mereka 

dalam menolong orang-orang beriman ketika menghadapi 

orang-orang yang kafir Quraisy dalam Perang Badar. Di 

antara bentuk pertolongan Allah عّزوخّم tersebut adalah 

mengutus para malaikat untuk membantu kaum muslimin 

dan menjatuhkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. 

Maka dari sisi tersebut dinamakan Ma'iyah Khaashshah 

karena khusus bagi orang-orang mukmin dan tidak diberikan 

kepada orang-orang kafir. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

Ma'iyatullah dalam ayat tersebut bukan dengan dzat-Nya, 

melainkan dengan pertolongan-Nya. Sebab, kalau diartikan 



dengan dzat-Nya maka berarti zat Allah عّزوخّم itu terbagi-bagi 

pada makhluk-Nya. Saya yakin tidak ada seorang pun dari 

orang muslim yang berpendapat demikian! 

b. Allah خم خال نه bersama Nabi Muhammad صهً اهلل عهُه وسهى dan Abu 

Bakar سضٍ اهلل عُه ketika keduanya bersembunyi dalam Gua 

Tsuur 

ًَب ِإْر ٌْ ال ِنَصبِحِجِه ََُمىُل ِإْر اْنَغبِس ِفٍ ُه َّ َتِحَز   َيَعَُب انهََّه ِإ

Ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata 

kepada temannya: "Janganlah engkau cemas, 

sesungguhnya Allah bersama kita." (QS at-Taubah [9]: 

40) 

Ayat di atas mengisahkan tentang perjalanan hijrah 

Rasulullah صهً اهلل عهُه وسهى; dan Abu Bakar ash-Shiddiq سضٍ اهلل عُه, 

ketika keduanya bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir 

Makkah dalam Gua Tsuur. Kala itu, orang kafir Quraisy 

hampir saja menemukan Rasulullah صهً اهلل عهُه وسهى. Mereka telah 

sampai di Gua Tsuur dalam pencarian mereka dan berdiri di 

atas mulut gua tersebut. Saat itu, Abu Bakar سضٍ اهلل عُه melihat 

mereka sedang berdiri di mulut gua dan mencemaskan 

seandainya mereka melihat ke arah tumit mereka maka 

mereka akan melihat Rasulullah صهً اهلل عهُه وسهى dan Abu Bakar  ٍسض

 melihat kecemasan itu dari wajah صهً اهلل عهُه وسهى Rasulullah .اهلل عُه



Abu Bakar سضٍ اهلل عُه, maka Rasulullah صهً اهلل عهُه وسهى memberitahu 

Abu Bakar سضٍ اهلل عُه bahwa Allah خم خال نه akan melindungi 

mereka berdua, dan berkata: "Janganlah engkau cemas, 

sesungguhnya Allah bersama kita." Sebagaimana telah kita 

jelaskan di atas bahwa kebersamaan Allah عّزوخّم dengan 

Rasulullah صهً اهلل عهُه وسهى dan Abu Bakar سضٍ اهلل عُه dalam gua 

tersebut bukan dengan dzat-Nya, melainkan dengan 

perlindungan dan pertolongan-Nya. Karena, setiap muslim 

mengetahui bahwa Allah itu Mahabesar dari segala makhluk, 

bagaimana mungkin Allah خم خال نه berada dalam makhluk-Nya. 

c. Allah عّزوخّم bersama Nabi Musa عهُه انسالو dan Harun عهُه انسالو 

ketika keduanya diperintah Allah untuk menyampaikan 

ajaran yang mereka bawa. 

ٌَ َيَعُكِى ِإََّب ِثأََبِتَُب َفبْرَهَجب َكال َلبَل ًُِعى   ُيِسَت

Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat 

membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan 

membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); 

sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa 

yang mereka katakan)." (QS asy-Syu'araa' [26]: 15) 

ًَب ِإٍََُِّ َتَخبَفب ال َلبَل ًَُع َيَعُك   َوَؤَسي َؤِس



Allah berfirman: "Janganlah kamu berdua khawatir, 

sesungguhnya Aku bersama kamu berdua. Aku 

mendengar dan melihat." (QS Thaahaa [20]: 46) 

Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang jaminan 

pembelaan Allah kepada Nabi Musa عهُه انسالو dan Harun عهُه انسالو 

dalam perjalanan dakwah mereka. Allah selalu menjaga 

mereka dengan pendengaran dan penglihatan Allah di mana 

pun mereka berada. Bukan berarti Allah itu berada dengan 

dzat-Nya di mana-mana bersama mereka. 

d.  Allah bersama Nabi Musa عهُه انسالو dan pengikutnya, ketika 

mereka dalam kejaran Fir'aun 

ًَّب ٌِ َتَشاَءي َفَه ًَِعب ٌَ ِإََّب ُيىَسً َؤِصَحبُة َلبَل اْنَد ًُِذَسُكى  َكال َلبَل.  َن

َّ ٍَ ِإ ٍِ َسثٍِِّ َيِع   َسَُِهِذَ

Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, 

berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita 

benar-benar akan tersusul." Musa menjawab: "Sekali-kali 

tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku bersamaku, 

kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." (QS asy-

Syu'araa' [26]: 61-62) 

Ayat ini menjelaskan tentang perkataan Nabi Musa عهُه انسالو 

kepada pengikutnya, tatkala Fir'aun telah mendekati mereka, 

lalu pengikut Nabi Musa عهُه انسالو merasa khawatir terhadap 



pasukan Fir'aun. Maka Nabi Musa عهُه انسالو menjelaskan kepada 

mereka bahwa Allah bersamanya, artinya dengan 

pertolongan-Nya. Bentuk pertolongan Allah kepada Nabi 

Musa عهُه انسالو kala itu yaitu terbelahnya laut sebanyak dua 

belas jalur, lalu Nabi Musa عهُه انسالو dan pengikutnya 

menyeberangi laut tersebut. Kemudian tatkala Fir'aun dan 

bala tentaranya sedang berada di tengah laut mengikuti jalur 

yang dilewati Nabi Musa عهُه انسالو dan pengikut-nya, laut 

tersebut kembali mencair dan menenggelamkan Fir'aun 

beserta semua bala tentaranya. 

Ayat ini juga menunjukkan kebatilan keyakinan sebagian 

orang bahwa dzat Allah ada di mana-mana. Karena, kalau 

dzat Allah ada di mana-mana maka tentu Allah juga bersama 

Fir'aun...!? 

e. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-

orang yang berbuat baik.7 

َّ ٍَ َيَع انهََّه ِإ ٍَ اتََّمِىا انَِّزَ ٌَ ُهِى َوانَِّزَ   ُيِحِسُُى

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa 

dan orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS an-Nahl 

[16]: 128) 

                                                           

7  Lihat ayat yang semakna dalam surat al-'Ankabuut [29]: 69, al-

Baqarah [2]: 194, at-Taubah [9]: 36, 123. 



f. Allah bersama orang-orang yang sabar.8 

َّ َواِصِجُشوا ٍَ َيَع انهََّه ِإ   انصَّبِثِشَ

Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-

orang yang sabar. (QS al-Anfaal [8]: 46) 

g. Allah bersama orang-orang yang beriman 

ٌَّ ًُِؤِيُِنَي َيَع انهََّه َوَؤ   اْن

Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang 

beriman. (QS al-Anfaal [8]: 19) 

Semua ayat di atas membantah keyakinan sebagian 

orang yang berasumsi bahwa dzat Allah ada di mana-mana. 

Karena, hal tersebut akan menimbulkan kontradiksi antara 

ayat-ayat yang menyebutkan Ma'iyah 'Ammah (umum) 

dengan ayat-ayat yang menyebutkan Ma'iyah Khaashshah 

(khusus). Bahkan akan menimbulkan asumsi-asumsi yang 

batil dan kufur seperti berikut ini: 

Kalau diyakini dzat Allah ada di mana-mana maka berarti 

Allah iru berada di tempat-tempat yang keji dan kotor, 

berada di tengah-tengah orang kafir, bahkan bersama Fir'aun 

                                                           

8  Lihat ayat yang semakna dalam surat al-Baqarah [2]: 153, 249, al-

Anfaal [8]: 66. 



dan Iblis. Saya kira semua kaum muslimin sepakat meng-

hukum kafir siapa yang meyakini hal-hal tersebut. 

Lalu bagaimana pula dengan ayat-ayat yang 

menerangkan bahwa Allah bersama sebagian hamba-Nya? 

Seperti bersama para malaikat dalam membantu orang-

orang beriman saat Perang Badar, bersama Rasulullah  صهً اهلل

 saat bersembunyi dalam Gua سضٍ اهلل عُه dan Abu Bakar عهُه وسهى

Tsuur, bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-

orang yang bertakwa, dan seterusnya. Kalau dipahami 

bahwa dzat Allah bersama mereka maka berarti dzat Allah 

tersebut terbagi-bagi pada sebagian makhluk-Nya!? Saya 

kira semua kaum muslimin juga sepakat menghukum kafir 

siapa yang meyakini hal tersebut. 

 

PERKATAAN ULAMA SALAF TENTANG SIFAT MA'IYAH 

 

Berikut ini kita kemukakan beberapa ungkapan para 

ulama salaf:  

1. Berkata Ibnu Abbas يباهلل عُهٌ سض , dalam menafsirkan firman 

Allah (َيَعُكِى َوُهَى ٍَ (ُكُُتِى َيب َؤَِ  'Dan Dia bersama kalian di mana 



pun kalian berada': "Dia di atas 'Arsy dan ilmu-Nya 

bersama mereka."9 

2. Berkata Ibnu Mas'ud سضٍ اهلل عُه, ketika menafsirkan firman 

Allah (َيب ٌُ (َساِثُعُهِى ُهَى ِإنَّب َثَهبَثٍة ََِّدَىي ِيٍ ََُكى  'Tiada pembicaraan 

rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah 

keempatnya': "Allah di atas 'Arsy dan tidak tersembunyi 

bagi-Nya sedikit pun dari perbuatan kalian."10 

3. Berkata Imam Dhahak سمحه اهلل ketika menafsirkan ayat di 

atas, "Dia (Allah) di atas 'Arsy dan ilmu-Nya bersama 

mereka di mana pun mereka berada."11 

4. Berkata Imam Malik سمحه اهلل, "Allah عّزوخّم berada di atas langit 

dan ilmu-Nya berada di setiap tempat. Dan tidak ada 

tempat yang luput dari ilmu-Nya."12 

5. Berkata Imam Ahmad ketika menafsirkan firman Allah: 

ًَب) (إٍََُِّ َيَعُك  'Sesungguhnya Aku bersama kalian berdua': 

"Artinya dalam membela keduanya."13 

                                                           

9  Lihat Syarah Hadits Nuzuul, Ibnu Taimiyyah: 126. 

10  Lihat al-Asmaa' wash Shifaat, Imam Baihaqi 2/186-187. 

11  Lihat Tafsir Muqatil 3/331. 

12  Lihat asy-Syarii'ah, al-Ajurri 2/224. 

13  Lihat ar-Raddu 'alal Jahmiyyah, Imam Ahmad: 140. 



Kemudian beliau berkata lagi dalam menafsirkan firman 

Allah: (َيَع َوانهََّه ٍَ (انصَّبِثِشَ  'Allah itu bersama orang-orang yang 

sabar': "Dalam menolong mereka terhadap musuh-musuh 

mereka."14 

 

SIFAT MA’IYAH MENURUT AHLI KALAM 

 

Ahlul kalam dalam memahami sifat Ma'iyah memiliki 

beberapa aliran: 

1. Paham Hululiyah, mereka memiliki keyakinan bahwa 

Allah berada di semua tempat dengan dzat-Nya. Menurut 

keyakinan mereka, hubungan Allah dengan makhluk 

adalah seperti air dengan gelas, di mana gelas adalah 

tempat bagi air tatkala air dituangkan ke dalamnya. 

Demikian pula makhluk adalah tempat bagi Allah. 

Namun, kedua dzat tersebut tetap berdiri sendiri dengan 

dzatnya masing-masing karena kedua dzat tersebut tidak 

melebur menjadi satu!!? 

2. Paham Ittihaadiyah, mereka memiliki pemahaman 

bahwa dzat Allah menyatu dengan dzat makhluk. 

Menurut mereka hubungan antara Allah dengan makhluk 

                                                           

14  Ibid. 



adalah bagaikan air dengan susu atau gula. Bila satu 

dengan yang lainnya dipertemukan, keduanya tidak bisa 

dibedakan lagi karena kedua dzat tersebut telah melebur 

menjadi satu!!? 

3. Paham Wihdatul Wujud, mereka memandang semua 

yang ada di alam ini adalah jelmaan dari dzat Allah. 

Kemudian semua yang ada di alam ini adalah gambaran 

dari wujud Allah yang hakiki. Tidak ada yang namanya 

makhluk, yang ada hanyalah wujud Allah semata!!? 

Perbedaan dari paham-paham tersebut sangat tipis. Di 

antara perbedaannya adalah: 

 Paham Hululiyah dan paham Ittihaadiyah meyakini 

adanya dua dzat, yakni dzat makhluk dan dan dzat Allah. 

Adapun paham Wihdatul Wujud hanya mengakui satu 

dzat saja yakni dzat Allah semata. 

 Paham Hululiyah meyakini dzat Allah berbeda dengan 

dzat makhluk dan dapat dibedakan, tidak melebur 

menjadi satu. Adapun menurut paham Ittihadiyah pada 

awalnya dzat Allah dan dzat makhluk berbeda, tetapi 

pada akhir-nya bercampur menjadi satu sehingga tidak 

dapat lagi dibedakan antara keduanya. 

 Muara dari paham Itihaadiyah adalah paham Wihdatul 

Wujud, karena menurut mereka bila dzat Allah dan dzat 

makhluk telah menyatu, maka tidak mungkin lagi untuk 



dapat dipisahkan dan dibedakan antara keduanya, karena 

keduanya telah melebur menjadi satu. 

 

[KEBATILAN PAHAM AHLI KALAM] 

 

1. Kebatilan paham Hululiyah 

Kita berharap agar orang-orang Hululiyah mau sedikit 

menggunakan logika mereka. Apakah mungkin Allah 

bertempat pada makhluk? Bukankah Allah Mahabesar dari 

segala makhluk? Kalau Allah itu bertempat pada makhluk-

Nya maka berarti Allah itu butuh kepada makhluk dan lebih 

kecil dari makhluk! Kalau Allah itu berada di semua tempat 

dengan dzat-Nya maka berarti Allah berada dalam tong 

sampah dan di tempat-tempat kotor lain? 

Mahasuci Allah dari hal tersebut. Muslim mana yang bisa 

menerima keyakinan seperti ini?! 

2. Kebatilan paham Ittihaadiyah 

Kita mengajak orang-orang Ittihaadiyah untuk berpikir 

sejenak, bagaimana mungkin dzat Allah yang Mahasempurna 

bisa menyatu dengan dzat makhluk yang penuh dengan 

segala kekurangan!? Seandainya ada tangan seorang 

makhluk yang terjepit oleh sesuatu, berarti Allah ikut 



terjepit? Bila makhluk kehausan atau kelaparan berarti Allah 

ikut lapar dan haus? 

Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Saya yakin tidak 

seorang pun dari orang yang beriman dan berakal yang bisa 

menerima keyakinan tersebut. 

3. Kebatilan paham Wihdatul Wujud 

Kekufuran paham ini melebihi kekufuran Iblis, karena 

Iblis mengakui dirinya sebagai makhluk dan mengakui Allah 

sebagai penciptanya. 

ٍِ َخَهْمَتٍُِ ِيُُِه َخٌُِش َؤََب َلبَل َؤَيِشُتَك ِإْر َتِسُدَذ َؤال َيََُعَك َيب َلبَل  ََبٍس ِي

ٍِ َوَخَهْمَتُه   ِطنٍي ِي

Iblis berkata: "Aka lebih baik daripada Adam, aku Engkau 

ciptakan dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari 

tanah." (QS al-A'raaf [7]: 12) 

Keyakinan seperti ini adalah madzhabnya Fir'aun dan 

Namrud, karena keduanya mengaku dirinya sebagai Tuhan. 

Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya: 

  األِعَهً َسثُُّكُى َؤََب َفَمبَل

Maka Fir'aun berkata: "Aku adalah tuhan kalian yang 

paling tinggi." (QS an-Naazi'aat [79]: 24) 



Dari ketiga paham di atas lahirlah paham Wihdatul 

Adyaan (Pluralisme). Menurut mereka, apa pun yang 

disembah oleh manusia sesungguhnya adalah menyembah 

Allah. Karena, mereka meyakini dzat Allah itu ada di mana-

mana; ada pada pohon besar, ada pada batu besar, ada 

pada patung-patung, dan pada segala benda yang disembah 

oleh orang-orang musyrikin. Lalu mereka menarik 

kesimpulan bahwa semua agama adalah benar karena semua 

orang menyembah Allah walaupun berbeda-beda objeknya. 

Demikian filsafat orang-orang Pluralisme. 

Tentang kebatilan keyakinan mereka tersebut, amat 

nyata bagi setiap orang yang memiliki secuil cahaya iman. 

Karena, kesimpulan dari paham tersebut tidak ada orang 

kafir di muka bumi ini. Dan apa yang terdapat dalam segala 

kitab suci dan semua ajaran rasul yang mengecam kesyirikan 

dan kekufuran adalah keliru menurut orang-orang 

Pluralisme. 

 

BANTAHAN TERHADAP ARGUMENTASI AHLI KALAM 

 

Pertama: Di antara argumentasi ahlul kalam, baik paham 

Hululiyah, lttihaadiyah, dan Wihdatul Wujud adalah ayat-ayat 

Ma'iyah yang telah kita jelaskan di atas. Dan telah kita 



sebutkan bagaimana penafsiran para ulama terhadap ayat-

ayat tersebut. 

Kedua: Mereka juga berargumentasi dengan ayat dan hadits 

yang menyebutkan bahwa Allah amat dekat dengan hamba-

Nya. Yaitu yang disebut dengan sifat al-Qurb (dekat). 

Seperti firman Allah: 

ٌَ َخَهْمَُب َوَنَمِذ ٍُ ََْفُسُه ِثِه ُتَىِسِىُس َيب َوََِعَهُى اإلََِسب ٍِ ِإَنُِِه َؤْلَشُة َوََِح  ِي

ٌِ َََتَهمًَّ ِإْر.  اْنَىِسَِذ َحِجِم ًَُتَهمَُِِّب ٍِ اْن ًِنِي َع ٍِ اْنَُ ًَبِل َوَع   َلِعٌُذ انشِِّ

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan 

mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami 

lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (Yaitu) 

ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, 

seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di 

sebelah kiri. (QS. Qaaf [50]: 16-17) 

Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah Allah 

amat dekat dengan ilmu-Nya, bukan dengan zat-Nya. Alasan 

para ulama yang berpendapat demikian, karena Allah 

memulai ayat tersebut dengan menyebutkan sifat ilmu, 

seperti dalam ayat di atas Allah menyebutkan sifat ilmu 

sebelumnya: "Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh 

hatinya." 



Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud 

adalah para malaikat yang ditugasi Allah untuk mencatat 

amal perbuatan manusia. Alasan para ulama yang memilih 

pendapat ini adalah karena pada ayat berikutnya Allah 

menyebutkan tentang dua orang malaikat yang mencatat 

amalan perbuatan manusia: "ketika dua orang malaikat 

mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah 

kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri."15 

Ketiga: Para ahlul kalam berargumentasi dengan ayat-ayat 

yang menyebutkan bahwa Allah adalah sembahan/Tuhan di 

langit dan di bumi. Seperti firman Allah عّزوخّم berikut ini: 

ًَبِء ِفٍ انَِّزٌ َوُهَى   اْنَعِهُُى اْنَحِكُُى َوُهَى ِإَنٌه األِسِض َوِفٍ ِإَنٌه انسَّ

Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan 

(yang disembah) di bumi dan Dialah Yang Mahabijaksana 

lagi Maha Mengetahui. (QS az-Zukhruf [43]: 84) 

Sesungguhnya maksud ayat tersebut sangat jelas bagi 

siapa yang yang belum terinfeksi virus Hululiyah, 

lttihaadiyah, dan Wihdatul Wujud. 

                                                           

15  Silakan baca kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat tersebut atau 

ayat-ayat yang semakna, seperti Tafsir ath-Thabari, Tafsir al-

Baghawi, Tafsir Ibnu Katsir, dll. 



Karena, Allah سجحبَه و تعبىل adalah sembahan dan tuhan 

seluruh makhluk baik di langit maupun di bumi, bukan 

berarti dzat Allah berada di bumi. 

Hal ini nyata dalam kehidupan kita, di mana seseorang 

memerintah dua negara atau dua wilayah maka dirinya tidak 

mesti berada pada kedua tempat tersebut dalam satu waktu 

yang bersamaan, tetapi berada pada salah satu dari dua 

wilayah tersebut. 

Imam Ajurri سمحه اهلل berkata, "Maksudnya bahwa Allah عّزوخّم 

itu sembahan siapa yang di langit dan sembahan siapa yang 

di bumi. Dan Dia (Allah) disembah di langit dan Dia (Allah) 

juga disembah di bumi, demikian ditafsirkan oleh para 

ulama."16 

Kemudian ayat lain yang semakna dengan ayat di atas 

adalah firman Allah: 

ًَبَواِت ِفٍ انهَُّه َوُهَى  َيب َوََِعَهُى َوَخِهَشُكِى ِسشَُّكِى ََِعَهُى األِسِض َوِفٍ انسَّ

ٌَ   َتْكِسُجى

Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun 

di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan 

                                                           

16  Lihat asy-Syarii'ah, al-Ajurri 2/249. 



apa yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang 

kamu usahakan. (QS al-An'aam [6]: 3) 

Maksudnya adalah bahwa Allah itu disembah di langit dan 

di bumi, bukan berati bahwa dzat Allah itu ada di bumi 

sebagaimana asumsi paham sekte Hululiyah, lttihaadiyah, 

dan Wihdatul Wujud.17 Allahu al-Hadi ila sawaa'i as-sabiil. [] 

 

                                                           

17  Silakan baca kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat tersebut atau 

ayat-ayat yang semakna, seperti Tafsir ath-Thabari, Tafsir al-

Baghawi, Tafsir Ibnu Katsir, dll. 


