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Wanita kecil tersebut menjawab: 

ا	���ء �� ��  

"Dia di atas langit". 

Wanita kecil tersebut lebih berakal dan lebih cerdas 

dari pada mu'tazilah, shufiyyah dan orang kafir syi'ah-

rofidhoh, mereka menetapkan bahwa Alloh ada di 

mana-mana, terkadang mereka berdalil dengan 

perkataan Alloh Ta'ala: 

ْ�  ﴿َوُ�َ� 
ُ

��َ�َ  �َ�ْ
َ
ْ�ُ�ْ�﴾ َ�� أ

ُ
�  

"Dan Dia bersama kalian dimana pun kalian berada". 

Padahal maksud dari perkataan-Nya "bersama kalian" 

yaitu ilmu-Nya bersama kalian, karena pada ayat 

tersebut didahului dengan penyebutan ilmu Alloh 

Ta'ala: 

����﴿ �� � .﴾.....�'&� �%$ج و�� "رض �� ��

"Dia mengetahui terhadap apa yang berada di dalam 

bumi dan apa-apa yang dikeluarkan darinya....". 

Juga pada surat-surat lain menjelaskan masalah ini 

didahului dengan ilmu Alloh, dan didahului pula 

dengan penetapan bahwa Alloh di atas 'Arsy-Nya: 

 .﴾....ا	�$ش -,+ ا*��ى  )�.....﴿

"...Kemudian Dia beristiwa di atas 'Arsy....". 

Dan ma'na "kebersamaan" tidak mengharuskan 

bersama dalam satu ruang lingkup, sebagaimana 

ucapan kita: 

���� /$ا��: أي ����، زا	6 �� وا	4�5 /�123 إ/��  

"Sesungguhnya kita berjalan dan matahari 

senantiasa bersama kita, yaitu kita melihatnya 

bersama kita". 

Kita berjalan sinar matahari terus bersama kita, orang 

yang berakal memahami ini, bahwasanya matahari 

berada di atas kita

menerangi kita.

 

* 

Syafi'iy Rohimahulloh 

atas makhluk

 و;�:

" 

Rodhiyallohu 'Anhu adalah benar, Alloh telah 

menetapkannya di atas langit

menyatukan di atas kekholifahannya hati para hamba

Nya".

* 

Rohimahulloh berkata

:  

"Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad tentang 

orang yang berkata: Sesungguhnya Alloh Ta'ala 

bukanlah di atas Al

Perkataan mereka semuanya berputar di atas 

kekufuran".
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Kita berjalan sinar matahari terus bersama kita, orang 

yang berakal memahami ini, bahwasanya matahari 

berada di atas kita bersamaan sinarnya bersama kita, 

menerangi kita. 

 

PERMATA SALAF 

* Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-

Syafi'iy Rohimahulloh menetapkan bahwa Alloh di 

atas makhluk-makhluk-Nya, beliau berkata: 

<=>? @Aأ $�B C�DE	12 اFهللا ر H�-  " CI "  ���JK هللا �� HL��* :�;و

�&M���ب -K ده�Q- 

 “Khilafah (kepemimpinan) Abu Bakr Ash-Shiddiq 

Rodhiyallohu 'Anhu adalah benar, Alloh telah 

menetapkannya di atas langit-Nya dan Dia telah 

menyatukan di atas kekholifahannya hati para hamba-

Nya". 

* Asy-Syaikh Abdul Malik bin Humaid Al-Maimuniy 

Rohimahulloh berkata: 

6	R* �Bأ DQ- هللا D�Iل  -�� أ�T� :  هللا إن +V��W 4X	 +,- $ش�	ل ا�T= :

�Y�>� H�Z  ورD� +,- $[�	ا 

"Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad tentang 

orang yang berkata: Sesungguhnya Alloh Ta'ala 

bukanlah di atas Al-'Arsy, maka beliau menjawab: 

Perkataan mereka semuanya berputar di atas 

kekufuran". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETINGGIAN ALLOH TA'ALA DI ATAS 

H	�*أ�� ,ور 

Ahlussunnah wal Jama'ah adalah generasi terbaik dari 

umat ini, mulai dari zaman Rosululloh Muhammad 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam dan para shohabatnya, 

hingga akhir zaman nanti, mereka akan senantiasa

atas aqidah yang benar dan metode yang terang, dan 

tidak akan memudhorotkan mereka orang yang 

menyelisihi mereka, Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam berkata:

«  �� و\

Buletin AL-AMIN 

Edisi: 17/Jum'at/1/Jumadil Ula/1436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمين

KETINGGIAN ALLOH TA'ALA DI ATAS 

SELURUH MAKHLUK-NYA 

ا	$I^� ا	$��I هللا [��  

D�_`ا ،a DYbأن وأ \ H	هللا، إ\ إ DYbا أن وأD�c� DQ- هللا H	�*ور

D�]: 

Ahlussunnah wal Jama'ah adalah generasi terbaik dari 

umat ini, mulai dari zaman Rosululloh Muhammad 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam dan para shohabatnya, 

hingga akhir zaman nanti, mereka akan senantiasa di 

atas aqidah yang benar dan metode yang terang, dan 

tidak akan memudhorotkan mereka orang yang 

menyelisihi mereka, Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam berkata: 

و\ ?�	]�h$��i \ ��$J� �� �Y، ا`_C -,+ أ�de <[L�f �� 1gال \

�Y	j? +Vم إ�^K <-��	ا » 



2 

"Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas 

kebenaraan, mereka nampak di atas kejelasan, tidak 

akan memudhorotkan mereka orang yang menyelisihi 

mereka dan orang yang merendahkan mereka sampai 

tegaknya hari kiamat". 

Diantara aqidah Ahlissunnah wal Jama'ah yang 

diselisihi oleh kelompok-kelompok sempalan adalah: 

-$Hb -,+ و;n a d- o*��اء وm]> ا	���، m]> إ)�Qت  

"Penetapan sifal al-'uluw (ketinggian) dan sifat al-

istiwa' bagi Alloh 'Azza wa Jalla di atas 'arsy-Nya. 

Diantara dalil-dalilnya adalah perkataan Alloh Ta'ala: 

 �ُ�َIْ + ﴿ا	$َّ
َ

َ�ْ$ِش  َ-,
ْ
َ�ى﴾ ا	

َ
اْ*�  

"Ar-Rohman di atas 'Arsy beristiwa'". 

Perkataan-Nya:  

 :istiwa", ini memiliki 4 (empat) ma'na" اْ�َ�َ�ى 

- 	
 .Tetap - .ا��

- ��. - Tinggi. 

-  .Meninggi -.ار��

- ���. - Naik. 

Empat ma'na ini memberikan keterangan tentang 

ketinggian Alloh Subhanahu wa Ta'ala dan Alloh Ta'ala 

telah menetapkan bahwasanya Dia di atas makhluk-

makhluk-Nya, Alloh Ta'ala berkata tentang amalan 

hamba-Nya akan dinaikan kepada-Nya, begitu pula 

para Malaikat dan Jibril naik kepada-Nya: 

ْ�ُ$ُج 
َ
W﴿  

ُ
<

َ
�Lِ>

َ ْ
rوُح  ا Hِ﴾ َوا	$ُّ ْ̂ َ

ِإ	 . 

"Para Malaikat dan Jibril naik kepada-Nya". 

Perkataannya:  ُُج	�ْ
َ
�"Naik"  yaitu: 
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@WR� �� o[*أ +Vأ-,+ إ "Datang dari paling bawah ke paling 

atas". 

Dan Alloh Ta'ala berkata: 

 Hِ ْ̂ َ
  Dُ�َEْ�َ  ﴿ِإ	

ْ
�ُ� ا	ِ

َ
u  vُ ِ

ّ̂ َّ
x	ا  oُ�َ�َ

ْ
yُ  َوا	 ِ̀ � َّE	ا ﴾Hُ�ُ

َ
=$ْ�َ  

"Kepada-Nya naik perkataan yang baik dan amalan 

sholih akan dinaikan-Nya". 

Ini menunjukan bahwa Alloh Ta'ala di atas makhluk-

makhluk-Nya". 

Sebagaimana pula Alloh Ta'ala menurunkan Al-Qur'an 

dari sisi-Nya: 

� �هُ  ﴿ِإ/َّ
َ
�

ْ
	dَ/

َ
ِ>  ِ�� أ

َ
� ْ̂ َ

Dِْر﴾ 	
َ

T
ْ
ا	  

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada lailatul 

Qodr". 

Para ulama menjelaskannya: 

وD�- H/�cQ* +V��Wه �� ا	T$آن /dول: أي . 

 

"Yaitu: Turunnya Al-Qur'an dari sisi-Nya Subhanahu 

wa Ta'ala". 

Dan ini diperjelas lagi dengan perkataan-Nya: 

 oٌ�|ِ}
َ
e﴿  �َ�ِ  �ِ�َIْ Iِ^ِ�﴾ ا	$َّ ا	$َّ  

"(Al-Qur'an) adalah turun dari Ar-Rohman lagi Ar-

Rohim". 

Alloh Ta'ala juga berkata: 

�ِ�ُ$  ﴿َوُ�َ� 
َ

T
ْ
ْ�َق  ا	

َ
َ_ِ�^ُ�  َوُ�َ�  ِ-�Qَِدهِ  =

ْ
�Qُِ�﴾ ا`

َ
�

ْ
ا`  

"Dan Dia (Alloh) yang berkuasa di atas hamba-hamba-

Nya dan Dia adalah Al-Hakim lagi Al-Khobir". 
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Orang-orang yang menegakan sholat mengakui bahwa 

Alloh Ta'ala berada di atas seluruh makhluk, mereka 

selalu membaca di dalam sholat mereka ketika sujud: 

« "-,+ ر�cQ* @Aن "-,+، ر�cQ* @Aن » 

"Maha suci Robbku yang Al-A'la (Paling Tertinggi), 

maha suci Robbku yang Al-A'la (Paling Tertinggi)". 

Aku mendengar Abul Abbas Harmin bin Salim Al-

Limboriy Rohmatullohi 'Alaihi berkata tentang hikmah 

dari seorang hamba melakukan sujud kepada Alloh: 

"Sebagai bentuk dari perendahan diri seorang hamba 

kepada Alloh yang Paling Tertinggi, bahwasanya 

seorang hamba berada di bawah dan Alloh berada di 

atas para hamba-Nya". 

Dengan dalil-dalil tersebut dapat kita simpulkan 

tentang batil dan amat salahnya orang-orang yang 

mengatakan bahwa Alloh ada di mana-mana, dengan 

perkataan mereka bahwa Alloh Ta'ala berada di mana-

mana maka mereka telah merendahkan Alloh dan 

menempatkan Alloh berada juga di tempat-tempat 

yang kotor, padahal Alloh Ta'ala telah berkata: 

 �ِ ِQّ*َ﴿  �َ*ْا  �َ +﴾ َرّ�ِ
َ

,-ْ
َ
"  

"Sucikanlah nama Robbmu yang Al-A'la (paling 

Tertinggi)". 

TANYA: Apakah dibenarkan perkataan sebagian orang 

kalau bertanya "dimana Alloh?" ini pertanyaan 

bid'ah?, dan kalau harus menjawab maka jawaban 

betulnya "Berada di mana-mana". 

JAWAB: Perkataan seperti itu adalah batil dan sangat 

salah, karena Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam 

telah bertanya kepada seorang anak wanita kecil 

dengan pertanyaan: 

« هللا؟ أ�� » 

"Dimana Alloh?". 


