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DALIL-DALIL DARI SUNNAH

Pada bagian pertama dari bahasan ini telah kita sebutkan
sebagian dari ayat-ayat al-Qur’an yang menegaskan bahwa
Alloh bersifat 'Uluw (Maha Tinggi) di atas segala makhluk.
Maka pada bagian kedua dari lanjutan bahasan ini kita
kemukakan

dalil-dalil

dari

Sunnah

(hadits-hadits)

yang

menetapkan sifat 'Uluw bagi Alloh. Karena keterbatasan
waktu dan begitu banyaknya hadist-hadits yang berkenaan
sifat 'Uluw, maka penulis hanya menyebutkan sebagian kecil
dari

hadits-hadits

yang

berkenaan

dengan

sifat

'Uluw

tersebut.
Hadits-hadits

tersebut

akan

kita

susun

berdasarkan

bentuk-bentuk redaksinya dalam menetapkan sifat 'Uluw
bagi Alloh. Kemudian pada setiap macam dari redaksi
tersebut kita sebutkan satu hadits atau paling banyak tiga
hadits saja jika hal tersebut diperlukan.

Redaksi Pertama:
Bahwa manusia mengangkat dan membuka dua
telapak tangannya ke arah atas ketika berdo'a kepada
Alloh.

Hal ini menunjukkan bahwa Alloh berada pada arah atas.
Seperti disebutkan dalam hadits berikut ini:

ِ
ِ
ِ ثُم ذَ َكر المرجل ي
ب َي
ط
َ يل ال مس َفَر أَ ْش َع
ِّ ث أَ ْغبَ َر ََيُد يَ َديْو إِ َل ال مس َماء َي َر
ُ َُُ َ
َّن
فَأ م

ِ ُب ومطْعمو حرام وم ْشربو حرام وم ْلبسو حرام وغ
ِ
ى ِِب ْْلََرِام
ذ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ َر
ِ ِ يستج
ك
َ اب ل َذل
ُ َ َْ ُ

"Kemudian ia menyebutkan seorang laki-laki yang telah
melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut,
badannya berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke
arah

langit

(sambil

berdo'a),

'Ya

Robb,

ya

Robb.'

Sedangkan makanannya haram, minumannya haram,
pakaiannya haram, dan ia dibesarkan dengan yang
haram, bagaimana Allah akan mengabulkan do'anya."1
Dalam hadits lain disebutkan:

1

HR. Muslim no. 2393.

ال َحيِي َك ِري يَ ْستَ ْحِي ِم ْن َعْب ِدهِ إِ َذا َرفَ َع يَ َديِْو إِلَْي ِو
َ إِ من َربم ُك ْم تَبَ َارَك َوتَ َع
أَ ْن يَُرمد ُُهَا ِص ْفًرا
“Sesungguhnya Robb kalian Yang Maha Suci lagi Maha
Tinggi adalah Maha Malu lagi Maha Pemberi, Dia malu
kepada hamba-Nya apabila mengangkat dua tangannya
kepada-Nya, Dia kembalikan dalam keadaan kosong."2
Hadits yang menerangkan tentang mengangkat tangan
ketika

berdo'a

banyak

sekali.

Bahkan

para

ulama

menyebutkan bahwa mengangkat tangan adalah termasuk
adab-adab dalam berdo'a dan merupakan salah satu sebab
dikabulkannya do'a.
Berkata al-Imam ash-Shon'ani "Sungguh telah diakui
tentang mengangkat tangan ketika berdo'a dalam beberapa
hadits. Al-Imam al-Mundziri telah mengumpulkannya dalam
sebuah karya tulis. Berkata al-Imam an-Nawawi, Aku telah
mengumpulkan tentangnya sekitar tiga puluh hadits dari dua
kitab shohih (al-Bukhori dan Muslim) atau salah satu
keduanya.' Ia (al-Imam an-Nawawi) telah menyebutkannya
di akhir bab sifat sholat dalam Syarah Muhadzdzab."
Disyari'atkannya mengangkat ke arah ke atas adalah
karena Dzat yang tempat kita meminta berada di atas kita.
2

HR. Abu Dawud no. 1490 dan at-Tirmidzi no. 3556.

Hal ini dirasakan oleh setiap orang yang sedang berdo'a
dalam sanubarinya. Artinya, gerakan tangan mengikuti apa
yang dikatakan hati kita. Oleh sebab itu, al-Imam al-Juwaini
ketika

ditanya

oleh

salah

seorang

yang

menghadiri

majelisnya, "Bagaimana cara melawan kondisi hati ketika
saat berdo'a selalu meminta ke arah atas?" Al-Imam alJuwaini tidak bisa menjawabnya dan ia turun dari kursinya
sambil

memukul-mukul

dibingungkan

oleh

kepalanya

Hamadani,

aku

lalu

berkata,

"Aku

dibingungkan

oleh

Hamadani (nama penanya tersebut)."3

Redaksi Kedua:
Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenyebutkan dalam sabdanya bahwa
para malaikat yang mencatat amalan manusia ditanya
Alloh ketika mereka telah naik ke langit.

Hal ini menunjukkan bahwa Alloh berada di atas langit.
Sebagaimana terdapat dalam sabda Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص:

ِي ت عاقَبو َن فِي ُكم مالَئِ َكة ِِبللمي ِل ومالَئِ َكة ِِبلنمها ِر وََيت ِمعو َن ِف صالَة
ُ َْ َ َ
َ
ََ ْ
َ ْ
ُ َ ََ
ِم
ِ الْ َفج ِر و
ين َِبتُوا فِي ُك ْم فَيَ ْسأَ ُُلُْم َرب ُه ْم َوُى َو أ َْعلَ ُم
ْ صالَة الْ َع
ََ ْ
َ ص ِر ثُم يَ ْعُر ُج الذ
3

Lihat kisah tersebut dalam Siyar A'lam Nubala': 18/475.

ِ ِ
ِِ
اى ْم َوُى ْم
َ ِب ْم َكْي
ُ َصلو َن َوأَتَْي ن
ُ َف تََرْكتُ ْم عبَادى فَيَ ُقولُو َن تََرْكن
َ ُاى ْم َوُى ْم ي
صلو َن
َ ُي
"Saling bergantian di tengah-tengah kalian malaikat yang
bertugas di waktu malam dan malaikat yang bertugas di
waktu siang. Dan mereka bertemu di waktu sholat Asar
dan di waktu sholat Subuh. Kemudian mereka yang telah
bertugas naik (ke langit), lalu Robb mereka bertanya
kepada mereka — dan Dia lebih tahu tentang hal keadaan
mereka, — 'Bagaimana keadaan hamba-Ku saat kalian
tinggalkan?' Para malaikat tersebut menjawab, 'Kami
tinggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat dan
kami temui mereka dalam keadaan sedang sholat juga."4
Hal ini sudah diyakini oleh setiap muslim bahwa para
malaikat yang mencatat amalan manusia naik ke langit
setiap pagi dan sore untuk melaporkan amalan manusia
kepada Alloh. Kalau seandainya Alloh berada di setiap
tempat, tentulah malaikat melaporkannya di mana saja,
tidak perlu harus naik ke langit untuk melaporkannya kepada
Alloh.

4

HR. al-Bukhori no. 7048 dan Muslim no. 1464.

Redaksi Ketiga:
Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenyebutkan bahwa Alloh-lah yang
menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul-Nya,
kemudian Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenafsirkan nama Alloh azhZhohir bahwa tiada sesuatu pun yang lebih tinggi dariNya.

Sebagaimana sabda Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص:

ِ ب ال مسمو
م
ِ ب األ َْر
ب ُك ِّل
ب الْ َعْر ِش الْ َع ِظي ِم َربمنَا َوَر م
ض َوَر م
ات َوَر م
َ َ الل ُه مم َر م
ِ َب والنموى ومْن ِزَل التموراةِ وا ِإل ِْْن ِيل والْ ُفرق
ك ِم ْن
ْ َش ْىء فَالِ َق
َ ِان أَعُوذُ ب
ُ َ َ َ ِّ َاْل
ْ َ
َ َْ
ِ َش ِر ُك ِل َشىء أَنْت
ِ َآخذ بِن
اصيَتِ ِو اللم
َ
ك َش ْىء
ي
ل
ف
ل
و
أل
ا
ت
ن
أ
م
ه
َ
ُ
َ
م
ْ
َ
م
َ َس قَ ْب ل
َ
َ ْ ّ ّ
ْ
ُ
َ
ِ اآلخر فَلَيس ب ع َد َك شىء وأَنْت الظم
ِ وأَنْت
ت
ي
ل
ف
ر
اى
َ
َ
َ
َ َس فَ ْوق
َ ْك َش ْىء َوأَن
َ
َ َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ ْ
َ ُ
َ ُ
ِ
ِ ْك َشىء اق
ض َعنما الدميْ َن َوأَ ْغنِنَا ِم َن الْ َف ْق ِر
ْ َ َس ُدون
َ الْبَاط ُن فَلَْي
"Ya Alloh, Pencipta langit dan bumi, Pemilik 'Arsy yang
agung, Robb kami dan Robb segala sesuatu, Yang
membelah bijian, Yang menurunkan Taurat, Injil, dan
Furqon

(al-Qur'an).

Aku

berlindung

dengan-Mu

dari

kejahatan segala sesuatu, Engkaulah yang memegang

ubun-ubunnya. Ya Alloh, Engkaulah Yang Maha Pertama
tiada sesuatu pun sebelum Engkau, Engkaulah Yang Maha
Terakhir tiada sesuatu pun setelah Engkau, Engkaulah
Yang Maha Zhohir tiada sesuatu pun di atas Engkau,
Engkaulah Yang Maha Batin tiada sesuatu pun yang lebih
tersembunyi dari-Mu, bebaskanlah kami dari hutang dan
jauhkanlah kami dari kefakiran."5
Dalam hadits di atas terdapat pernyataan bahwa kitab
suci Taurat, Injil, dan al-Qur'an diturunkan oleh Alloh. Hal ini
menunjukkan bahwa Alloh berada di atas seluruh makhluk.
Sebab, kalau Alloh berada di setiap tempat dengan Dzat-Nya
tentu penggunaan kata menurunkan tidak tepat sama sekali.
Kemudian dalam hadits tersebut terdapat penjelasan
Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصtentang makna nama Alloh azh-Zhohir yaitu:
Engkaulah Yang Maha Zhohir tiada sesuatu pun di atas
Engkau. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Alloh berada di
tempat yang Maha Tinggi di atas seluruh makhluk, tiada satu
pun yang lebih tinggi dari Alloh.
Kalau seandainya Alloh berada di setiap tempat dengan
Dzat-Nya, tentu ada yang lebih tinggi dari Alloh, dan Alloh
berada di antara, atau di dalam, atau di bawah sebagian
makhluk! Hal ini tidak diragukan lagi kebatilannya.
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HR. Muslim no. 5053.

Redaksi Keempat:
Bahwasanya para malaikat berbaris rapi di sisi Alloh.

Sebagaimana sabda Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص:

ف
َ  قُ ْلنَا َوَكْي.َج مل َو َعمز

صف الْ َمالَئِ َكةُ ِعْن َد َرِّبِِ ْم
ُ َصفو َن َك َما ت
ُ َأَلَ ت

ممةَ َويَتَ َراصو َن ِف
َ َصف الْ َمالَئِ َكةُ ِعْن َد َرِّبِِ ْم ق
َ  يُتِمو َن الص ُف:ال
ُ َت
َ وف الْ ُم َقد
ف
ال م
ِّ ص
"Mengapa

kalian

tidak

berbaris

sebagaimana

para

malaikat berbaris di sisi Robb mereka. Para sahabat
bertanya, 'Bagaimana para malaikat berbaris di sisi Robb
mereka?' Jawab beliau, 'Mereka menyempurnakan shof
yang terdepan dan merapatkan shof.'"6
Sudah dimaklumi oleh setiap muslim yang mengetahui
tentang ajaran Islam bahwa para malaikat tersebut berbaris
adalah di langit. Tentu sudah sangat dipahami jika mereka
berbaris di sisi Alloh, bahwa Alloh itu berada di atas langit.
Kalau Alloh berada di mana-mana tentu manusia pun bisa
disebut berbaris di sisi Alloh, maka hal ini menafikan

6

HR. Abu Dawud no. 661 dan an-Nasa'i no. 816.

(meniadakan) makna hadits tersebut yang menunjukkan
tentang keistimewaan para malaikat.

Redaksi Kelima:
Menggunakan kata-kata di langit untuk menyatakan
tentang Alloh.

Sebagaimana sabda Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصberikut ini: Hadits pertama:

ِ
ِ ِ
ِ
ُ أَلَ ََتَْمنُ ِوّن َوأ ََن أَم
َ ي َم ْن ِف ال مس َماء ََيْت ِين َخبَ ُر ال مس َماء
ً َصب
ًاحا َوَم َساء
"Apakah engkau tidak mempercayai aku! (Sedangkan
aku) kepercayaan siapa yang di langit (Alloh). Datang
kepadaku berita langit setiap pagi dan sore."7
Hadits kedua:

ِ ْار ََحُوا َم ْن ِف األ َْر
ض يَْر ََحْ ُك ْم َم ْن ِف ال مس َم ِاء
"Sayangilah siapa yang di bumi niscaya kalian akan
dirahmati oleh siapa yang di langit (Alloh)."8

7

HR. al-Bukhori no. 4094 dan Muslim no. 2500.
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HR. Abu Dawud no. 4943 dan at-Tirmidzi no. 1924.

Hadits ketiga:

َوالم ِذى نَ ْف ِسى بِيَ ِدهِ َما ِم ْن َر ُجل يَ ْدعُو ْامَرأَتَوُ إِ َل فَِر ِاش َها فَتَأْ َب َعلَْي ِو إِلم
ِ
ِ ِ
ضى َعْن َها
َ َكا َن المذى ِف ال مس َماء َساخطًا َعلَْي َها َح مّت يَْر
"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah
seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur
lalu istrinya enggan, kecuali Yang di langit (Alloh) marah
kepada

sang

istri

sampai

sang

suami

ridho

terhadapnya."9
Telah dijelaskan pada bagian pertama tulisan ini bahwa
maksud dari ungkapan bahwa Alloh berada di atas langit
bukan berarti bahwa langit bersentuhan dengan Alloh.
Sebagaimana ungkapan kita bahwa langit di atas bumi bukan
berarti

bahwa

langit

menempel

ke

bumi,

akan

tetapi

keduanya memiliki jarak ratusan juta ribu mil. Jika demikian
halnya

maka

tidak

ada

kontradiksi

antara

ayat

yang

menyebut Alloh beristiwa' di atas 'Arsy dengan ayat yang
menyebutkan Alloh di atas langit, karena 'Arsy berada di atas
langit sekalipun jarak antara langit dan 'Arsy sangat jauh.

9

HR. Muslim no. 3613.

Karena itu, huruf fi ( )ِفdalam lafazh hadits-hadits di atas
diartikan dengan huruf 'ala () َعلَى.10
Hal ini sangat jelas dalam hadits yang kedua, "Sayangilah
siapa yang di bumi." Maksudnya adalah makhluk yang di
muka bumi, bukan makhluk yang di dalam perut bumi.
Namun bila huruf fi tetap pada maknanya yang asli (pada),
maka langit dalam ayat di atas bermakna arah yang tinggi.
Karena dalam bahasa Arab setiap arah yang tinggi boleh
disebut langit.11

Redaksi Keenam:
Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenggunakan redaksi pertanyaan dengan
kata: ( أَيْ َنdi mana?).

Sebagaimana terdapat dalam hadits berikut ini, ketika
Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenguji keimanan seorang budak perempuan
yang hendak dimerdekakan oleh tuannya:

10

Lihat kitab Asma' wash Shifat al-Imam al-Baihaqi: 2/236.

11

Lihat Tafsir Ibnu 'Athiyah: 1/92. Atau edisi sebelumnya (112), hlm.
15 redaksi kelima dari redaksi ayat-ayat tentang 'Uluw.

ت
َ َ ق. ِف ال مس َم ِاء:ت
َ فَ َق
 أَيْ َن م:ال َُلَا
ْ َ َم ْن أ ََن؟ قَال:ال
ْ َاّللُ ؟ قَال
َ ْ أَن:ت
 أ َْعتِ ْق َها فَِإنم َها ُم ْؤِمنَة:ال
َ َ ق.ِاّلل
ُ َر ُس
ول م
Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصbertanya kepadanya (budak wanita), "Di
mana Alloh?" Ia menjawab, "Di langit." Lalu beliau
bertanya lagi, "Siapa saya?" Ia menjawab, "Engkau
adalah

Rosululloh

(utusan

Alloh)."

Beliau

bersabda

(kepada tuannya), "Merdekakanlah dia, sesungguhnya
dia adalah wanita yang beriman."12
Dalam hadits ini terdapat tiga sisi yang menunjukkan
tentang sifat 'Uluw bagi Alloh:
Sisi pertama: Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenggunakan huruf istifham
(mengemukakan pertanyaan) dengan kata ( أَيْ َنdi mana?).
Pertanyaan

tersebut

digunakan

untuk

menanyakan

tempat, yang tidak mungkin ditakwil (diselewengkan)
dengan makna-makna lain. Hal ini kesepakatan seluruh
pakar bahasa.
Sisi kedua: Jawaban budak si perempuan dengan kata-kata
yang tegas dan jelas; dia menjawab, "Di langit." Dan
jawaban

tersebut

tidak

disanggah

sedikit

pun

oleh

Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص. Kalau seandainya jawaban tersebut salah,
12

HR. Muslim no. 1227.

tidak mungkin Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصdiam terhadap kesalahan
yang cukup fatal. Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصtidak pernah menoleransi
sebuah kesalahan dalam urusan agama apalagi masalah
aqidah.
Sisi ketiga: Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmemberikan penilaian terhadap
jawaban budak perempuan tersebut dengan mengatakan,
"Merdekakanlah dia, sesungguhnya dia adalah wanita
yang beriman." Hal ini menunjukkan bahwa jawaban
budak

perempuan

keimanannya.

tersebut

Seandainya

sebagai

budak

bukti

tersebut

atas

menjawab

bahwa Alloh di mana-mana, tentulah ia akan dianggap
belum beriman.
Suatu hal yang sangat mengherankan, pertanyaan
yang bisa dijawab oleh sorang budak perempuan di
zaman

Rosululloh

ملسو هيلع هللا ىلص

tidak

bisa

dijawab

oleh

sebagian profesor di zaman modern ini. Dan yang
lebih

fatal

lagi

adalah

menyalahkan

jawaban

tersebut, dan menghukum orang-orang yang setuju
dengan jawaban tersebut sebagai golongan sesat.

Redaksi Ketujuh:
Rosululloh menyebutkan dalam sabdanya nama Alloh
al-'Aliyyu, yang menunjukkan bahwa Alloh Maha
Tinggi secara mutlak, baik dari segi kedudukan,
kekuasaan, maupun dzat.

Sebagaimana sabda Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص:

ِ
ِ
ان
ضى م
ً ض َع
ْ َجنِ َحتِ َها ُخ
َ َإِذَا ق
َ اّللُ ْاأل َْمَر ِف ال مس َماء
ْ َضَرب
ْ ت الْ َم َالئ َكةُ ِِب
ِ َالس ْل ِسل
ِ لَِقولِِو َك
 ا ْْلَ مق:ال َرب ُك ْم؟ قَالُوا
ى
ل
ع
ة
َ َص ْف َوان قُلُوِبِِ ْم قَالُوا َما َذا ق
َ
َ
َ
ْ
ّ
ِ
ِ
َُوُى َو الْ َعلي الْ َكبي
"Apabila Alloh memutuskan suatu perkara di langit, para
malaikat meletakkan sayap-sayap mereka dengan penuh
tunduk untuk mendengarkan perkataan Alloh, (bunyinya)
seakan-akan suara rantai di atas batu. Apabila rasa takut
telah hilang dari hati mereka, (sebagian) mereka berkata,
'Apa yang wahyukan oleh Robb kalian?' (Sebagian)
mereka menjawab, 'Al-Haq (kebenaran) dan Dia adalah
Maha Tinggi lagi Maha Besar."13
Dalam hadits lain:
13

HR. al-Bukhori no. 4424.

ِ َِعن ابن عباس أَ من ن
ِ
ِ ِ ِ
ُب هللا ملسو هيلع هللا ىلص َكا َن يَ ْدعُو عْن َد الْ َكْرب َل إلَوَ إمل هللا
َ
...العلِي الْ َحلِْي ُم
َ
"Dari Ibnu Abbas  رضي هللا عنهماbahwa Nabi Alloh  ملسو هيلع هللا ىلصberdo'a
ketika dalam kesulitan, 'Tiada yang berhak disembah
kecuali Alloh Yang Maha Tinggi lagi Maha Lembut....'"14
Nama Alloh "al-'Aliyyu" tidak boleh dibatasi maknanya
pada dua sisi saja; yaitu sisi Qodar (kemuliaan) dan sisi alQohar (kekuasaan), tetapi mencakup dalam sisi dzat, yaitu
bahwa dzat Alloh Maha Tinggi di atas seluruh makhluk.
Karena dzat Alloh tidak bersentuhan atau tidak bercampur
dengan zat makhluk.

Redaksi Kedelapan:
Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصmengarahkan telunjuknya ke arah langit ketika
memohon persaksian Alloh atas jawaban para sahabat
terhadap pertanyaan yang beliau lontarkan kepada
mereka.

14

HR. at-Tirmidzi no. 3435, menurut at-Tirmidzi hadits ini adalah hasan
shohih.

Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

ت
َ َوأَنْتُ ْم تُ ْسأَلُو َن َع ِّن فَ َما أَنْتُ ْم قَائِلُو َن؟ قَالُوا نَ ْش َه ُد أَنم
َ ْت َوأَ مدي
َ ك قَ ْد بَلم ْغ
صبَعِ ِو ال مسبمابَِة يَْرفَعُ َها إِ َل ال مس َم ِاء َويَْن ُكتُ َها إِ َل
َ  فَ َق.ت
َ ص ْح
ْ ِِال ِب
َ ََون
ِ الن
ث َممرات
َ َ ثَال. اللم ُه مم ا ْش َه ِد اللم ُه مم ا ْش َه ْد:ماس
"Kalian akan ditanya tentang aku, apakah yang akan
kalian katakan?" Jawab para sahabat, "Kami bersaksi
bahwa

sesungguhnya

(risalah),

telah

engkau

menunaikan

telah

menyampaikan

(amanah)

dan

telah

menasihati." Maka beliau berkata dengan mengangkat
jari telunjuk ke arah langit, lalu ia balikkan ke manusia,
"Ya Alloh saksikanlah, ya Alloh saksikanlah, sebanyak tiga
kali."15
Hadits ini adalah pukulan telak bagi kelompok hululiyyah
(golongan yang menyatakan bahwa zat Alloh berada di
mana-mana atau berada di setiap tempat). Karena hadits ini
tidak bisa ditakwil (diselewengkan) dengan makna-makna
yang mereka inginkan. Sebab Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenggunakan
isyarat dengan telunjuk yang diiringi dengan ucapan, "Ya
Alloh saksikanlah, ya Alloh saksikanlah, sebanyak tiga kali."

15
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Dengan maksud: "Ya Alloh yang berada di atas, saksikanlah
jawaban umatku ini."
Dalam hadits ini juga terdapat bantahan terhadap orangorang

ahli

kalam,

yang

mengharamkan

dan

melarang

mengarahkan telunjuk ke arah atas langit ketika menyatakan
tentang Alloh.

Redaksi Kesembilan:
Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenyebutkan bahwa Alloh turun ke langit
dunia pada sepertiga malam terakhir.

Sebagaimana dalam sabda beliau:

ِ
ِ
ث
َ يَْن ِزُل َرب نَا تَبَ َارَك َوتَ َع
ُ ُي يَْب َقى ثُل
َ ال ُك مل لَْي لَة إِ َل ال مس َماء الدنْيَا ح
ِ ول من ي ْدع ِوّن فَأ
ِ
يب لَوُ َوَم ْن يَ ْسأَلُِن فَأ ُْع ِطيَوُ َوَم ْن
ُ َ ْ َ ُ اللمْي ِل اآلخُر فَيَ ُق
ْ
َ َستَج
ِ
ِ
ُيَ ْستَ ْغفُرِّن فَأَ ْغفَر لَو
"Robb kita turun setiap malam ke langit dunia ketika
tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berkata, 'Barang
siapa berdo'a kepada-Ku akan Ku-perkenankan, barang

siapa meminta kepada-Ku akan Ku-beri, dan barang
siapa memohon ampunan kepada-Ku akan Ku-ampuni."16
Kata-kata turun dalam semua bahasa umat manusia
adalah memiliki arti dari tempat yang lebih tinggi ke tempat
yang lebih rendah. Kalau seandainya Alloh berada di manamana dengan dzat-Nya maka tentu tidak mungkin disebut
turun. Karena kalau Alloh berada di setiap tempat, tentu
termasuk

di

langit

dunia,

langit

kedua,

ketiga,

dan

seterusnya. Tentu bisa pula dikatakan bahwa Alloh juga
turun ke langit yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini bukti
bahwa Alloh berada di arah yang paling tinggi dan tidak
berada di setiap tempat dengan dzat-Nya.
Perlu dipahami di sini, bahwa turunnya Alloh tidak sama
dengan turunnya makhluk. Karena sifat-sifat Alloh tidak
serupa dengan sifat-sifat makhluk. Karena bila makhluk
turun dari tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih
rendah, maka posisinya berada di bawah tingkat yang lebih
tinggi. Adapun Alloh ketika turun ke langit dunia tidak berarti
bahwa Dia berada di bawah langit yang kedua, ketiga, dan
seterusnya. Sebab Alloh senantiasa berada di atas seluruh
makhluk walaupun saat turun ke langit dunia, karena sifat
Alloh tidak menyerupai sifat-sifat makhluk.
Hadits di atas tidak bisa ditakwil, bahwa yang turun
adalah malaikat atau rahmat. Sebab bila ditakwil dengan
16
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malaikat atau rahmat, mana mungkin malaikat dan rahmat
berkata,

"Barang

siapa

berdo'a

kepada-Ku

akan

Kuperkenankan, barang siapa meminta kepada-Ku akan
Kuberi, dan barang siapa memohon ampunan kepada-Ku
akan

Kuampuni."

Kata-kata

tersebut

tidak

mungkin

diucapkan oleh siapa pun kecuali Alloh semata.

Redaksi Kesepuluh:
Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصmenyebutkan dalam sabdanya bahwa amal
sholih diangkat naik kepada Alloh.

Sebagaimana dalam sabda beliau berikut ini:

ِ
ِ
ص َع ُد إِ َل هللاِ مإل
ْ َ َوَل ي-ص مد َق بِ َع ْدل تَ ْمَرة م ْن َك ْسب طَيِّب
َ ََم ْن ت
ِ  فَِإ من هللا ي تَ َقبم لُها بِي ِمينِ ِو ثُ مم ي ربِي ها لِص-الطميِب
احبِ َها َك َما يَُرِّب أَ َح ُد ُك ْم
َْ َ ََ
َ َ َُّْ
َّ
فَلُموهُ َح مّت تَ ُك ْو َن ِمثْ َل الْ َجبَ ِل
"Barang siapa bersedekah sebesar biji kurma dari usaha
yang halal, dan tidak akan diangkat naik kepada Alloh
kecuali yang baik, maka Alloh menerimanya dengan
tangan kanan-Nya, kemudian Alloh memeliharanya untuk

pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian memelihara
anak kudanya, sehingga ia menjadi seperti gunung."17
Kata-kata diangkat naik kepada Alloh tidak bisa ditakwil
dengan

diterima,

karena

setelah

itu

disebutkan

Alloh

menerimanya dengan tangan kanan-Nya. Kalau kata-kata
diangkat naik kepada Alloh ditakwil dengan diterima, hal ini
akan memberi cacat pada konteks dan redaksi hadits
tersebut.

Karena

terjadi

pengulangan

yang

tidak

ada

penambahan dalam makna, hal ini jauh dari kefasihan dalam
bahasa Arab. Sedangkan Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصadalah manusia yang
paling fasih dalam bahasa Arab.
Dan dalam sabda yang lain:

ِول م
ِ ِاّللِ بْ ِن ال مسائ
صلِّي أ َْربَ ًعا بَ ْع َد أَ ْن
َ ب أَ من َر ُس
َع ْن َعْب ِد م
َ ُاّلل ملسو هيلع هللا ىلص َكا َن ي
ِ
اب ال مس َم ِاء
َ َس قَ ْب َل الظ ْه ِر َوق
َ تَ ُز
َ ال إِنم َها َس
ُ اعة تُ ْفتَ ُح ف َيها أَبْ َو
ْ ول الش
ُ مم
ِ
ِ
صالِح
ْ ََوأُحب أَ ْن ي
َ ص َع َد ِل ف َيها َع َمل
Dan Abdulloh bin Sa'ib  رضي هللا عنوbahwa Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصsholat empaf
roka'at

setelah

matahari

tergelincir

sebelum

sholat

Zhuhur. Dan beliau bersabda, "Sesungguhnya ia adalah
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waktu dibukanya pintu langit, dan aku menyukai amal
sholihku naik pada saat itu."18
Kata-kata naik dalam hadits di atas tidak bisa ditakwil
dengan makna diterima, karena ia dibatasi dengan waktu
tertentu. Sedangkan diterimanya amal sholih oleh Alloh pada
setiap saat, tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

Redaksi Kesebelas:
Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmengisahkan tentang perjalanan mi'raj
beliau mulia dari langit yang pertama sampai naik ke
langit yang ketujuh dan terus naik ke Sidrotul
Muntaha, di sana beliau menerima perintah sholat
yang lima waktu secara langsung dari Alloh (tanpa
melalui Malaikat Jibril).

Ini adalah dalil sangat kuat dan valid yang menyatakan
bahwa

Alloh

berada

di

atas

seluruh

makhluk-Nya.

Sebagaimana terdapat dalam penggalan hadits tersebut:

ِ ِ ْ ثُم عرج ِب ح مّت ظَهرت لِمستَ وى أ
اّلل
ض ُم
َ ص ِر
َ  فَ َفَر,يف األَقْالَِم
َ َْسَ ُع فيو
ً ْ ُ ُ ْ َ َ َ ََ
ِ
ِ
ِ
وسى
َ َصالًَة – ق
َ ت بِ َذل
َ َعلَى أُم ِّت َخَْس
ُ ال – فَ َر َج ْع
َ ي
َ ُك َح مّت أ َُممر ِب
18
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ِ
ت
َ َك – ق
َ فَ َق
َ ِك َعلَى أُمت
َ ض َرب
ُ ال – قُ ْل
َ وسى َعلَْيو ال مسالَ ُم َما َذا فَ َر
َ ال ُم
ِ
ك
َ ال مسالَ ُم فَ َراج ْع َربم

ِ
وسى َعلَْي ِو
َ َ ق.صالًَة
َ ض َعلَْي ِه ْم َخَْس
َ فَ َر
َ ي
َ ال ِل ُم
ِ فَِإ من أُمتك لَ تُ ِط
...ك
َ يق ذَل
ََ
ُ

"Kemudian aku dibawa naik lagi sampai aku mendengar
goresan aqlam (pena-pena). Lalu Alloh mewajibkan atas
umatku lima puluh sholat. Maka aku kembali sampai aku
melewati Musa Dia bertanya, 'Apa yang diwajibkan
Robbmu atas umatmu?' Aku jawab, 'Dia mewajibkan lima
puluh

sholat

'Kembalilah

atas
kepada

mereka.'
Robbmu

Maka

Musa

(mohon

berkata,

keringanan),

sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan hal
itu...."19
Kisah isro' dan mi'roj adalah dalil yang paling valid dalam
hal ini, yaitu bahwa Alloh berada di atas seluruh makhluk.
Peristiwa mi'roj adalah merupakan mukjizat yang agung bagi
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, ketika beliau dipanggil untuk menerima perintah
sholat di tempat yang paling mulia yaitu di Sidrotul Muntaha
di atas langit yang tujuh. Kalau ada yang mengatakan bahwa
kedekatan Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلصdengan Alloh saat berada di
Sidrotul Muntaha di atas langit yang tujuh sama dengan Nabi
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Yunus yang berada dalam perut ikan, sesungguhnya orang
tersebut tidak mengakui keutamaan dan kemuliaan yang
diberikan Alloh kepada Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص.
Suatu

hal

yang

aneh

tapi

nyata

dan

amat

mengherankan kita adalah ketika orang yang sering
merayakan peristiwa isro' dan mi'roj tidak mengakui
bahwa Alloh berada di arah yang Maha Tinggi di atas
seluruh makhluk.
Semoga
kebenaran. []

Alloh

senantiasa

menetapkan

kita

di

atas

