
engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu”. Laki-laki tadi berkata 
: “engkau benar”. 

Ia bertanya kembali : “wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?”, Nabi sholallahu 
alaihi wa salam menjawab : “yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya”. Kemudian ia 
berlalu pergi, setelah orang-orang tidak melihatnya lagi, Nabi sholallahu alaihi wa salam 
berkata : “sesungguhnya laki-laki tadi adalah Jibril, yang sengaja datang untuk mengajari 
agama kepada kalian”5. 

Hukum bagi Orang yang Mendustakan Penciptaan atau Mengingkari Perkara yang 
“ Ma’lum minad diin bidh dhoruroh” (diketahui dengan pengetahuan yang pasti). 

Abu Muthii’ berkata, aku bertanya kepada Imam Abu Hanifah : “jika seorang telah 
yakin dengan perkara-perkara diatas, maka apakah dia seorang Mukmin?”, beliau menjawab : 
“betul, jika ia menetapkan hal tersebut, maka berarti ia telah menetapkan keislaman yang 
global, sehingga ia adalah seorang mukmin”. Tanyaku lagi : “jika ia mengingkari sesuatu dari 
perkara penciptaan, seperti ia mengatakan aku tidak tahu siapa yang menciptakan ini?”, 
jawab beliau : “ia telah berbuat kufur, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :  

 َخاِلُق ُكل َشْيءٍ 

Pencipta segala sesuatu (QS. Al An’aam : 102). 

Sehingga ia seolah-olah mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah, demikian juga 
seandainya ia mengatakan, aku tidak mengetahui bahwa Allah mewajibkan kepadaku sholat, 
puasa, dan zakat, maka berarti ia telah kafir, karena Allah berfirman :  

 َوَأِقيُموا الصَالَة َوآُتوا الزَكاةَ 

 Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat (QS. Al Baqoroh : 43). 

 ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَيامُ 

Diwajibkan atas kamu berpuasa (QS. Al Baqoroh : 183). 
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 Hadits yang dibawakan oleh Imam Abu Hanifah disini, dikenal dengan hadits Jibril, dan ia diriwayatkan oleh 

beberapa Aimah hadits, seperti Imam Muslim dalam Shahihnya no.8 (pen. Daarul Ihyaa`ut Turots, Beirut). 

Namun yang masyhur hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar –rodhiyallahu anhu- dari Bapaknya, Umar bin 

Khothob -rodhiyallahu anhu-. Namun dalam riwayat Imam Abu Hanifah hadits ini seolah-olah Ibnu Umar –

rodhiyallahu anhu- juga menjadi saksi langsung kisah Jibril –alaihi salam- tersebut. Imam Ahmad dalam al-

Musnad no. 372 (1/441 –pen. Muasasah ar-Risaalah, cet. Ke-1, 1421 H) dari jalan ‘Alqomah bin Murtsad, dari 

Sulaiman bin Buroidah dari Yahya bin Ya’mar –bandingkan dengan riwayat Imam Abu Hanifah diatas, yang 

meriwayatkan dari ‘Alqomah bin Murtsad, langsung dari Yahya bin Ya’mar-. Asy-Syaikh Syu’aib Arnauth dalam 

Ta’liqnya terhadap Musnad Imam Ahmad tersebut menilai sanad ini shahih.  



)18) َوَلُه اْلَحْمُد ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض َوَعِشيا َوِحيَن ُتْظِهُروَن (17َوِحيَن ُتْصِبُحوَن ( َفُسْبَحاَن اللِه ِحيَن ُتْمُسونَ   

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu 

berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu 

kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur (QS. Ar Ruum : 

17-18)6. 

Jika ia berkata aku beriman dengan ayat-ayat tersebut, namun aku tidak mengetahui 
takwil dan tafsirnya, maka ia tidak dikafirkan, karena ia beriman dengan turunnya ayat, namu 
keliru dalam menafsirkan dan mentakwil. Tidak dikafirkan juga orang yang bodoh yang 
hidup di negeri Syirik7.  

Abu Muthii’ bertanya lagi : “seandainya ia menetapkan perkara Islam yang global, di 
negeri Syirik, namun tidak mengetahui sedikit pun perkara-perkara yang wajib dan syariat-
syariat Islam, tidak menetapkan apa yang terdapat dalam kitab (dari syariat-syariat tersebut), 
selain hanya mengakui keimanan kepada Allah, begitu juga tidak menetapkan syariat-syariat 
Iman, kemudian jika ia mati, apakah ia mati dalam keadaan beriman?”. Imam Abu Hanifah 
menjawab : “benar”. Lanjutku lagi : “sekalipun ia tidak mengetahui dan tidak mengamalkan 
syariat-syariat Islam, sekedar hanya menetapkan keimanan kepada Allah, maka bagaimana 
status kematiannya”?, beliau menjawab : “ia mati dalam keadaan beriman8”. 
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 Imam Abu Ja’far dalam Jaami’ul Bayaan fii Ta’wiilil Qur’an (20/83 –pen. Muasasah ar-Risaalah, cet ke-1, 1420 

H) menafsirkan bahwa yang dimaksud bertasbih pada waktu Tumsuun (petang)  adalah menunaikan sholat 

Maghrib, pada waktu Subuh, adalah sholat Subuh, dan pada waktu ‘Asyiyaan (petang hari) adalah sholat 

Ashar, dan pada waktu Dhuhur adalah sholat Dhuhur.  Imam Ibnul Jauzi dalam Zaadul Masiir fii ‘Ilmit Tafsiir 

(3/419 –pen. Daarul Kitaabil ‘Aroobiy, Beirut cet. Ke-1, 1422) menambahkan bahwa bertasbih pada  waktu 

Tumsuun adalah sholat Maghrib dan sholat Isya. Imam Ali bin Muhammad yang dikenal dengan nama al-

Maawardiy (w. 450 H) dalam kitab tafsirnya yang berjudul an-Nukat wal ‘Uyuun (4/303 –pen. Daarul Kutubil 

‘Aroobiy, Beirut) mengatakan bahwa tasbih dalam ayat diatas ditafsirkan dengan sholat, karena ada 2 alasan 

yang pertama, bahwa tasbih adalah bagian dari bacaan yang terdapat dalam ruku’ dan sujud, dan yang kedua 

diambil dari kata as-Sabhah, yang maknanya adalah sinonim dengan sholat. 
7
 Dalam perkataan Imam Abu Hanifah ini, tersirat bahwa beliau menganggap tidak adanya udzur jahil bagi 

orang-orang yang hidup di negeri kaum Muslimin yang mengingkari perkara-perkara yang disebut dengan 

ma’lum bid Diin ad-Dhoruroh, seperti kewajiban sholat, puasa, zakat dan semisalnya. 
8
 Kalau kita amati runtutan tanya jawab ini, maka kita bisa memberikan sebuah pembelaan tuduhan Murji’ah 

yang oleh sebagian orang disematkan kepada Imam Abu Hanifah. Kita lihat disini, konteks jawaban beliau 

adalah dalam kasus dimana seseorang yang tidak beramal dengan amalan-amalan dhohir dari syariat-syariat 

Islam yang wajib, hanya sekedar keimanan secara global kepada Agama Islam, maka orang ini meninggal dalam 

kondisi mukimin, bagi orang-orang yang hidup di negeri syirik/kufur, dimana syariat Islam sangat asing, 

sehingga orang tersebut tidak mengetahui rincian-rincian syariat Islam. Sehingga tersirat disini, bagi yang 

tinggal di negeri Islam, maka kondisinya tidak seperti itu. Hal ini berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa 

Ta'ala : 

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang 

membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali 

penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman” (QS. Al Qashash : 28). 

 



Definisi Iman Menurut Imam Abu Hanifah, dan Penyerahan Perhitungan Amal kepada 
Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta Setiap Orang Dimudahkan kepada Apa yang Telah 
Ditetapkan untuknya 

Abu Muthii’ bertanya : “beritahukan kepadaku tentang Iman?”, beliau menjawab : 
“engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah saja, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bersaksi kepada para Malaikat, Kitab-Kitab, para Rasul, Surga, Neraka, 
Hari Kiamat, dan Takdir yang baik maupun yang buruk. Engkau juga bersaksi bahwa tidak 
boleh seorang pun menggantungkan perbuatannya seluruhnya kepada pada yang telah 
ditakdirkan untuknya9”.   

Tanyaku lagi : “bagaimana pendapatmu, jika aku telah mengakui itu semua, namun aku 
mengatakan bahwa kehendak ada dibawahku, jika aku mau, aku akan beriman, dan jika aku 
mau aku tidak beriman berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala : 

ْليـُْؤِمنْ فَ  ْلَيْكُفرْ  َمْن َشاَء فـَ َوَمْن َشاَء فـَ  

maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin 

(kafir) biarlah ia kafir (QS. Al Kahfi : 29). 

Maka Imam Abu Hanifah menjawab : “itu hanya klaim sepihak saja, bukan engkau 
mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman : 

) َوَما يَْذُكُروَن ِإال َأْن َيَشاَء اللهُ 55) َفَمْن َشاَء ذََكَرُه (54( َكال ِإنُه َتْذِكَرةٌ   

Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Quran itu adalah peringatan. Maka 

barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quran). Dan 

mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya 

(QS. Al Muddatsir : 54-56). 

اللهُ  َيَشاءَ ِإال َأْن َوَما َتَشاُءوَن   

Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki 

Allah (QS. At Takwir : 29). 

maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin 

(kafir) biarlah ia kafir (QS. Al Kahfi : 29). 
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 Maksudnya berhujjah perbuatan maksiatnya dengan takdir. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memiliki sebuah 

tulisan terkait tema tersebut dalam kitabnya yang berjudul al-Ihtijaaju bil Qodar. Tulisan ini telah diterbitkan 

oleh Maktabul Islaamiy dengan tahqiq yang diberikan oleh Imam Al Albani. 



Itu semua adalah ancaman, oleh karenanya jangan sampai kafir, karena hal tersebut bukan 
yang dimaksud oleh ayat-ayat diatas, sehingga apa yang engkau sampaikan adalah keliru 
penakwilannya, dan tidak ada ayat yang turun yang membenarkan hal tersebut. 

Lanjutku : “jika seseorang ditanya, jika aku ditimpa musibah, apakah ini merupakan 
ujian dari Allah kepadaku atau merupakan akibat dari apa yang aku kerjakan?”, lalu ia orang 
tersebut menjawab, itu bukan ujian yang ditimpakan Allah kepadamu, apakah jawaban orang 
ini menyebabkan kekafiran?”. Jawab beliau : “tidak kafir”. Sambungku : “dalilnya?”, kata 
beliau : “karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman : 

َفِمَن اللِه َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَئٍة َفِمْن نـَْفِسكَ  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنةٍ   

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang 

menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri (QS. An Nisaa’ : 79). 

َأْيِديُكمْ  َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبتْ   

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan 

tanganmu sendiri (QS. Asy-Syuuraa` : 30). 

Yakni akibat dosa-dosa kalian. 

 ُيِضل َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاءُ 

Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya (QS. An Nahl : 93). 

Namun takwilnya bukan seperti yang engkau katakan, begitu juga Firman-Nya : 

هِ َيُحوُل بـَْيَن اْلَمْرِء َوقـَْلبِ   

Allah membatasi antara manusia dan hatinya (QS. Al Anfaal : 24). 

Yaini antara orang yang beriman dengan kekufuran dan antara orang kafir dengan 
keimanan10”. 
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 Imam Abu Jariir ath-Thobariy dalam Tafsirnya (13-468-470) menisbatkan penafsiran yang senada kepada 

Abdullah bin Abbas –rodhiyallahu anhu-, dan Sa’id bin Jubair. 


