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memanjangkan sesuatu (dari pakaiannya) karena 

congkak maka Alloh tidak akan melihat kepadanya 

pada hari kiamat". 

Bila semua itu (jubah, gamis dan sarung) dipakai 

dengan niat untuk mencontoh Nabi Shollallohu 'Alaihi 

wa Sallam maka itu lebih utama. 

TANYA: Bagaimana dengan gamis Afganistan stelan?, 

karena kami mendengar ada yang tidak 

membolehkannya. 

JAWAB: Gamis Afganistan yang kami lihat, dia lebih 

panjang daripada gamis Pakistan, dan dia sudah 

sepasang dengan celananya, dan ini boleh, yang 

mengatakan tentang tidak bolehnya maka 

sesungguhnya mereka tidak memiliki dalil, melainkan 

hanya alasan karena tasyabbuh (menyerupai) Al-

Qedah, dan alasan seperti ini tidak teranggap, Alloh 

Ta'ala berkata: 

( مَ  َ�نْ  �ُلْ  
ِ  ِز�َ�َ  َ�ر 
� �ِ�
�ِدهِ  أَْ�َرجَ  ا��َ��تِ  �ِِ�َ  � 
ْزقِ  ِ�نَ  َوا�ط ا�ر  ) 

"Katakanlah: Siapakah yang mengharomkan 

perhiasan Alloh yang Dia keluarkan untuk hamba-

hamba-Nya da kebaikan-kebaikan dari rezqi". 

Selama celananya tidak ketat, tidak menampakan 

bentuk tubuh dan tidak melebihi mata kaki maka 

boleh memakainya. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

PERMATA SALAF 

 

 

* Al-Ustadz Abul Abbas Harmin bin Salim Al-

Limboriy Rohimahulloh berkata: 

� �+وز * ا��و��(�، ھ� ا��و��د &%�دة,�����د��ل إ* إ-�ا�/ر&�   

"Aqidah tauhid adalah tauqifiyyah, tidak boleh 

menetapkannya kecuali dengan dalil yang syar'iy 

(dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah)". 

* Al-Imam Ibnul Qoyyim Rohimahulloh berkata: 

0�+������ ا��� و��&د�6 ا�/رك 234�س و ���7ر ا���0ق &�0, 
،� 6����ل :�� وا��ذ*ن، ا�ذم و�8� ;����لْ  َوَ* : (�َ+ْ�َ  َ<�َ  ِ 
� 

�,ً مَ  �4ِ 0ْ�ُ4ََ%;ٰ  آَ�رَ  إَِ�ٰ 
�,َ+َ � ،]39: 2راء@ا) [َ�ْدُ�وًرا 0�َُوً�
� �ك ��8ر * ��ذو* �ك، ���د * �ذ�و�

"Secara globalnya asas syirik dan landasannya 

yang dibangun padanya kebergantungan kepada 

selain Alloh, dan bagi pelakunya adalah tercela 

dan tertinggalkan sebagaimana perkataan Alloh 

Ta'ala: "Janganlah kamu menjadikan bersama 

Alloh sesembahan yang lain, supaya kamu tidak 

menjadi tercela dan tidak pula ditinggkan". 

Tercela yaitu tidak ada pujian bagimu, 

ditinggalkan yaitu tidak ada pertolongan 

bagimu". 

* Al-Hafizh Ibnu Hajar Rohimahulloh berkata: 

�ط; �ن�� �ا�%0ب �ظ0م ��8ر &�6 �,� �  

"Barang siapa bersimpati kepada apa yang 

dilarang darinya maka menjadilah gelap pada 

hati(nya)". 

 

Buletin AL-AMIN 

Edisi: 16/Jum'at/23/4/1436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمين
 

MENGENAL TAUHID 
�2ْمِ ِ  ِ 
ْ�َ�نِ  � 
ِ��مِ  ا�ر 
 ا�ر

����ن رب D ا���د�, ا����� َوْ�َدهُ  �ُ  إ* إ�6ََ  * أنْ  وأَْ/َ,دُ , ���0%�ن وا�
ًدا أن
  وأ/,دُ  �6َُ، َ/ِر�كَ  * 
�د أ��. وَر2ُو�6ُ � &ْ�دُ  ُ�َ���: 

Pembahasan ini kami ringkas dari buku "URGENSI 

TAUHID DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM" yang 

ditulis oleh saudara kami Al-Ustadz Abul Abbas Harmin 

bin Salim Al-Limboriy Rohimahulloh, semoga tulisan ini 

memberikan manfaat untuk penulis Rohimahulloh, 

yang meringkasnya dan siapa saja yang mengutip serta 

yang membacanya. 
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PENGERTIAN TAUHID 

 
* Dari Segi Bahasa. 
Tauhid secara bahasa adalah "wahhada, yuwahhidu, 

tauhidan". 

Ar-Roghib Al-Ashfahaniy mengemukakan pengertian 

tauhid secara bahasa adalah al-wahdu yang berarti 

menyendiri, yang berma'na sesuatu yang tidak bisa 

dibagi atau dipisahkan. Apabila disandarkan kepada 

Alloh Subhanahu wa Ta'ala maka berarti yang tidak 

boleh adanya pemisahan atau terbilang". 

* Dari Segi Istilah. 

Terdapat beberapa defenisi tentang pengertian tauhid 

dari segi istilah, berikut ini akan dikemukakan 

beberapa pengertian yang dimaksud. 

- Al-Imam  Abul Hasan Muhammad At-Tamimiy 

Rohimahulloh mengatakan tauhid adalah memurnikan 

ibadah hanya untuk Alloh Subhanahu wa Ta'ala 

semata-mata. 

- Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin 

Rohimahulloh mengatakan bahwa tauhid adalah 

mengesakan Alloh Subhanahu wa Ta'ala dalam hal 

yang merupakan kekhususan bagi-Nya, dari 

Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma' wa Shifat. 

- Al-Imam Abdul 'Aziz bin Abdillah bin Bazz 

Rohimahulloh mengatakan bahwa tauhid adalah 

mengesakan Alloh di dalam Rububiyyah-Nya, 

Uluhiyyah-Nya, Asma' dan Shifat-Nya serta hukum-

Nya. 

Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin 

Rohimahulloh menjelaskan defenisi tauhid yang 

dikemukakan oleh Al-Imam Abul Hasan Muhammad 

At-Tamimiy Rohimahulloh bahwa "tauhid adalah 

mengesakan Alloh dalam beribadah" maksudnya 

adalah hendaknya kamu menyembah Alloh semata  
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dan jangan menyekutukan-Nya dengan nabi yang 

diutus, malaikat yang dekat dengan Alloh, pemimpin, 

raja atau siapa pun dari jenis makhluk, akan tetapi 

hendaknya kamu mengesakan-Nya semata-mata 

dalam beribadah dengan penuh cinta dan 

pengagungan, rasa harap dan takut". 

 

Dari keseluruhan pengertian di atas, dapatlah 

disimpulkan bahwa pengertian tauhid dari segi istilah 

adalah memurnikan ibadah hanya kepada Alloh 

Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan menolak 

segala macam kesyirikan, serta mengesakan Alloh 

Subhanahu wa Ta'ala di dalam Rububiyyah-Nya, 

Uluhiyah-Nya dan Aswa' wa Shifat-Nya". 

PEMBAGIAN TAUHID 

Tauhid terbagi kepada tiga bagian: 

- Tauhid Rububiyyah, yaitu mengesakan Alloh 

Subhanahu wa Ta'ala dalam kepemilikan atau 

kekuasaan. 

- Tauhid Uluhiyyah atau disebut dengan tauhid 

ibadah, yaitu mengesakan Alloh Subhanahu wa Ta'ala 

dalam ibadah. 

- Tauhid Asma' wa Shifat, yaitu mengesakan Alloh 

Subhanahu wa Ta'ala dalam nama-nama dan shifat-

shifat bagi Alloh Subhanahu wa Ta'ala. 

Dalil dari apa yang disebutkan sangatlah banyak, dan 

dalil yang mencakup semuanya adalah termaktub di 

dalam surat Al-Fatihah. 

Surat Al-Fatihah ini juga dinamakan Ummul Qur'an 

karena mengandung seluruh isi Al-Qur'an, sehingga 

dapat dikatakan bahwa surat ini mengandung tauhid, 

hak-hak dan balasannya, kesyirikan dan balasannya. 

TANYA: Bolehkan memakai gamis Pakistan stelan?. 
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JAWAB: Gamis Pakistan yang kita kenal panjangnya 

sampai lutut, dan sampingnya terkadang ada model 

sobekan, hingga terkadang terlihat bentuk pahanya. 

Bila keberadaannya seperti ini maka hendaknya celana 

yang dikenakannya adalah yang lebar, yang tidak 

menampakan bentuk tubuh, yang panjangnya sampai 

pertengahan betis atau sampai di atas mata kaki. 

Kalau celananya tidak lebar maka hendaknya dilapisi 

dengan sarung sehingga gamisnya berada di luar 

sarung. 
TANYA: Mana yang lebih utama memakai jubah atau 

gamis? 

JAWAB: Kalau gamis panjangnya setengah lutut, 

namun dengan mengenakan sarung maka ini juga 

utama, Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam 

mengenakan jubah, gamis dan sarung, yang terpenting 

jangan sampai terdapat penyelisihan syari'at baik 

menampakan bentuk tubuh atau melebihi mata kaki, 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: 

«  �وم إ��6 � ��ظر �م ا���Eء �ن -و�6 +ر �ن��ا�%� » 

"Barang siapa menurunkan bajunya karena congkak 

maka Alloh tidak akan melihatnya pada hari 

kiamat". Diriwayatkan oleh Abdulloh bin Abbas 

Rodhiyallohu 'Anhuma. 

Penyebutan "bajunya" ini mencakup jubah dan gamis 

serta sarung, dalam suatu riwayat dengan lafazh: 

« إزاره +ر �ن » 

"Barang siapa yang menurunkan sarungnya". 

Dan lebih jelas lagi apa yang diriwayatkan oleh Abu 

Dawud dan An-Nasa'iy: 

« �ل�، وا�%��ص ا@زار �4 ا@2����� +ر �ن وا�Gً�/ ءE�� ظر �م�� 
 �وم إ��6 ���ا�%� » 

"Isbal (menurunkan melebihi mata kaki) pada sarung 

dan gamis serta imamah, barang siapa  


