Kaedah Ke 3 Bagian 1
واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أنّ اﻟﻨﺒ‐ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‐ ﻇﻬﺮ ﻋﻠ اﻧﺎسٍ ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ ﻓ ﻋﺒﺎداﺗﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ
اﻟﻤﻼﺋﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﻷﺣﺠﺎر واﻷﺷﺠﺎر ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ
.واﻟﻘﻤﺮ .وﻗﺎﺗﻠﻬﻢ رﺳﻮل اﻟﻪ ‐ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‐ وﻟﻢ ﻳﻔﺮِق ﺑﻴﻨﻬﻢ
] .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ‐ﺗﻌﺎﻟ} :‐وﻗَﺎﺗﻠُﻮﻫﻢ ﺣﺘﱠ  ﺗَﻮنَ ﻓﺘْﻨَﺔٌ وﻳﻮنَ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻟﻪ] {اﻟﺒﻘﺮة– 193:
دﻟﻴﻞ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ ﻗﻮﻟﻪ ‐ﺗﻌﺎﻟ} :‐وﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ اﻟﻠﱠﻴﻞ واﻟﻨﱠﻬﺎر واﻟﺸﱠﻤﺲ واﻟْﻘَﻤﺮ  ﺗَﺴﺠﺪُوا ﻟﻠﺸﱠﻤﺲِ و– 
] .ﻟﻠْﻘَﻤﺮِ{ ]ﻓﺼﻠﺖ37:
] .ودﻟﻴﻞ اﻟﻤﻼﺋﺔ ﻗﻮﻟﻪ ‐ﺗﻌﺎﻟ} :‐و ﻳﺎﻣﺮﻛﻢ انْ ﺗَﺘﱠﺨﺬُوا اﻟْﻤَﺋﺔَ واﻟﻨﱠﺒِﻴِﻴﻦ ارﺑﺎﺑﺎ{ ]آل ﻋﻤﺮان– 80:
ودﻟﻴﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻗﻮﻟﻪ ‐ﺗﻌﺎﻟ} :‐واذْ ﻗَﺎل اﻟﻪ ﻳﺎ ﻋﻴﺴ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ااﻧﺖ ﻗُﻠْﺖ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ اﺗﱠﺨﺬُوﻧ واﻣ اﻟَﻬﻴﻦ– 
ﻣﻦ دونِ اﻟﻪ ﻗَﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧَﻚَ ﻣﺎ ﻳﻮنُ ﻟ انْ اﻗُﻮل ﻣﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟ ﺑِﺤﻖ انْ ﻛﻨﺖ ﻗُﻠْﺘُﻪ ﻓَﻘَﺪْ ﻋﻠﻤﺘَﻪ ﺗَﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻓ ﻧَﻔْﺴ
] .و اﻋﻠَﻢ ﻣﺎ ﻓ ﻧَﻔْﺴﻚَ اﻧﱠﻚَ اﻧْﺖ ﻋﱠم اﻟْﻐُﻴﻮبِ{ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة116:
ودﻟﻴﻞ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻗﻮﻟﻪ ‐ﺗﻌﺎﻟ} :‐اوﻟَﺌﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺪْﻋﻮنَ ﻳﺒﺘَﻐُﻮنَ اﻟَ رﺑِﻬِﻢ اﻟْﻮﺳﻴﻠَﺔَ اﻳﻬﻢ اﻗْﺮب وﻳﺮﺟﻮنَ –
] .رﺣﻤﺘَﻪ وﻳﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻋﺬَاﺑﻪ] {اﻹﺳﺮاء57:
ودﻟﻴﻞ اﻷﺣﺠﺎر واﻷﺷﺠﺎر ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ} :اﻓَﺮاﻳﺘُﻢ اﻟﱠت واﻟْﻌﺰى ،وﻣﻨَﺎةَ اﻟﺜﱠﺎﻟﺜَﺔَ اﺧْﺮى{ ]اﻟﻨﺠﻢ– . [20-19:
وﺣﺪﻳﺚ أﺑ واﻗﺪٍ اﻟﻠﻴﺜ‐ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ‐ ﻗﺎل“ :ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒ‐ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‐ إﻟ ﺣﻨﻴﻦ
وﻧﺤﻦ ﺣﺪﺛﺎء ﻋﻬﺪٍ ﺑﻔﺮ ،وﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺳﺪرة ﻳﻌﻔﻮن ﻋﻨﺪﻫﺎ وﻳﻨﻮﻃﻮن ﺑﻬﺎ أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ :ذات أﻧﻮاط،

) .ﻓﻤﺮرﻧﺎ ﺑﺴﺪرة ﻓﻘﻠﻨﺎ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ اﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ذات أﻧﻮاط ﻛﻤﺎ ﻟﻬﻢ ذات أﻧﻮاط … ” اﻟﺤﺪﻳﺚ )1

FAEDAH:
Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam diutus kepada manusia
yang menyetukukan Allah. Di antara mereka ada yang menyembah
malaikat, matahari dan bulan, berhala, bebatuan, dan pohon, dan ada juga
yang menyembah orang shalih. Ini sebagai dalil yang menunjukkan
jeleknya perbuatan syirik, dimana pelakunya berpecah belah dalam hal
ibadah. Berbeda dengan ahli tauhid yang memiliki sesembahan yang satu,
]ءارﺑﺎب ﻣﺘَﻔَﺮِﻗُﻮنَ ﺧَﻴﺮ ام اﻟﻪ اﻟْﻮاﺣﺪُ اﻟْﻘَﻬﺎر ،ﻣﺎ ﺗَﻌﺒﺪُونَ ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻻ اﺳﻤﺎء ﺳﻤﻴﺘُﻤﻮﻫﺎ{ ]ﻳﻮﺳﻒ{39 :
“Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam)macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?” (QS. Yusuf:39

Perpecahan yang dilakukan oleh ahlu syirik disebabkan mereka berjalan
di atas hawa nafsu dan arahannya orang-orang sesat.
Perumpamaan orang-orang yang berbidah kepada Allah semata dan kaum
musyrikin, seperti seorang budak yang dimiliki oleh satu orang dan budak
yang dimiliki oleh beberapa orang secara bersamaan. Tentu saja yang
dimiliki satu orang lebih merasa tentram dan lebih mengerti apa yang
harus dia lakukan. Sedangkan yang dimiliki oleh beberapa orang akan
kebingungan, dimana masing-masing pemilik memiliki keinginan dan
tuntutan yang berbeda. Allah berfirman, “Allah membuat perumpamaan
(yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang
berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik
penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya?
segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” ( AzZumar:29)
Perbuatan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang memerangi semua
manusia yang berbidah kepada selain Allah, dari watsaniyyun
(penyembah berhala), Yahudi dan Nashara (penyembah Nabi), majusi
(penyembah api), penyembah malaikat, dan penyembah para wali, ini
sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan, “Penyembah
berhala (batu, pohon, Dan benda mati) tidak sama dengan yang
menyembah orang shalih dan malaikat.”
Dengan anggapan ini mereka menginginkan bahwa orang-orang yang menyembah
kuburan (orang shalih atau wali) hukumnya berbeda dengan para penyembah
berhala. Tidak boleh dikafirkan, dan perbuatan tersebut tidak tergolong
kesyirikan, sehingga tidak boleh diperangi.
Jawabnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak membeda-bedakan di
antara mereka. Bahkan beliau menganggap mereka semua ahli syirik. Beliau
menghalalkan darah dan harta mereka. Orang Nashara yang menyembah AlMasih (Nabi) diperangi, Yahudi yang menyembah Uzair (Nabi atau orang shalih)
diperangi
Bersambung, insya Allah…

PETIKAN FAEDAH DARI
SYARAH AL-QOWA’IDUL ARBA’
Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan
(Kaedah Ke 2)

‐  ﻓﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘُﺮﺑﺔ ﻗﻮﻟﻪ،ﺑﺔ واﻟﺸﻔﺎﻋﺔﻬﻨﺎ إﻟﻴﻬﻢ إﻻ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘُﺮ ﻣﺎ دﻋﻮﻧﺎﻫﻢ وﺗﻮﺟ: أﻧّﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن:اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺎ ﻣ ﻓﻢﻨَﻬﻴ ﺑﻢﺤ ﻳﻪنﱠ اﻟ اَ زُﻟْﻔﻪ اﻟَﻟﻮﻧَﺎ اِﺑﻘَﺮﻴ ﻟ اﻢﺪُﻫﺒﺎ ﻧَﻌ ﻣﺎءﻴﻟو اﻪوﻧ دﻦ اﺗﱠﺨَﺬُوا ﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ }و:‐ﺗﻌﺎﻟ
3:{ ]اﻟﺰﻣﺮﻔﱠﺎر ﻛﺎذِب ﻛﻮ ﻫﻦﺪِي ﻣﻬ ﻳ ﻪنﱠ اﻟﻔُﻮنَ اﺨْﺘَﻠ ﻳﻴﻪ ﻓﻢ ]ﻫ.
ﻧَﺎﺎو ﺷُﻔَﻌءﻮﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻫﻳ وﻢﻬﻨْﻔَﻌ ﻳ وﻢﻫﺮﻀ ﻳ ﺎ ﻣﻪونِ اﻟ دﻦﺪُونَ ﻣﺒﻌﻳ }و:‐ودﻟﻴﻞ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻗﻮﻟﻪ ‐ﺗﻌﺎﻟ
:ﺘﺔﺔ وﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺜﺒ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﻨﻔﻴ: واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺷﻔﺎﻋﺘﺎن، [18:{ ]ﻳﻮﻧﺲﻪﻨْﺪَ اﻟﻋ
ﺎﻬﻳﺎ ا }ﻳ:‐ ﻗﻮﻟﻪ ‐ﺗﻌﺎﻟ: واﻟﺪﻟﻴﻞ،ﻪ اﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ إﻻﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗٌﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻔﻴ
ﻢونَ ﻫﺮﺎﻓْاﻟﺔٌ و ﺷَﻔَﺎﻋ ﺧُﻠﱠﺔٌ و وﻴﻪ ﻓﻊﻴ ﺑ مﻮ ﻳﺗﺎنْ ﻳ اﻞ ﻗَﺒﻦ ﻣﻢزَﻗْﻨَﺎﻛﺎ رﻤﻘُﻮا ﻣﻧﻔﻨُﻮا ا آﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ

. [254:ﻮنَ{ ]اﻟﺒﻘﺮةﻤاﻟﻈﱠﺎﻟ
 ﻗﻮﻟﻪﻪ اﻟ ﻣﻦ رﺿ: واﻟﻤﺸﻔﻮع ﻟﻪ، ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔمﺮ واﻟﺸّﺎﻓﻊ ﻣ،ﻪ ﺗُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟ اﻟﺘ:ﺘﺔ ﻫواﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻟﻤﺜﺒ

255:{ ]اﻟﺒﻘﺮةﻪذْﻧ ﺑِﺎ اﻨْﺪَه ﻋﺸْﻔَﻊ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳﻦ }ﻣ:‐ ]وﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻹذن ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ‐ﺗﻌﺎﻟ.

Kaedah Kedua: Mereka berkata: “Kami tidak berdo’a kepada mereka (orangorang shalih yang telah meninggal) dan mengharap kepada mereka kecuali agar
kami bisa dekat dengan Allah dan agar mereka bisa memberikan syafa’at kepada
kami.” Dalil (bahwa tujuan mereka) untuk mendekatkan diri ialah firman Allah
Ta’ala, “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami
tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami kepada
Allah dengan sedekat- dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di
antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah
tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.” (QS. AzZumar:3)
Dan dalil (bahwa tujuan mereka) untuk (meminta) syafa’at ialah firman Allah
Ta’ala, “Mereka menyembah tuhan-tuhan dari selain Allah yang tidak dapat
memberikan musibah dan mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka
berkata, mereka ini adalah para pemberi syafa’at kami di sini Allah.” ( Yunus:18)
Syafa’at terbagi menjadi dua: Syafa’at Manfiyyah yaitu syafa’at yang diminta dari
selain Allah dalam hal yang tidak dimampui kecuali Allah. Dalilnya ialah firman

Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)
sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang
pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. dan orang-orang
kafir Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah:256)
Dan syafa’at mutsbatah yaitu syafa’at yang diminta dari Allah. Pemberi syafa’at
dimuliakan dengan syafa’at tersebut, dan yang diberi syafa’at adalah orang yang
diridhai Allah baik ucapan dan perbuatannya setelah mendapat izin (dari Allah).
Sebagaimana firman Allah Ta’aa, “Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah
tanpa izin-Nya” (QS. Al-Baqarah:255)
Faedah:
Sesungguhnya kaum musyrikin yang telah dijamin kekal di dalam neraka
oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala hanyalah menyekutukan Allah dalam
tauhid uluhiyyah bukan tauhid rububiyyah. Mereka tidak pernah
menyatakan bahwa tuhan-tuhan mereka bisa menciptakan dan memberi
rejeki bersama Allah. Mereka juga tidak pernah meyakini bahwa tuhantuhan mereka dapat memberi manfaat atau menolak musibah dan
mengatur alam semesta bersama Allah.
Kaum musyrikin menyembah tuhan-tuhan mereka dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah. Agar tuhan-tuhan tersebut yang
merupakan orang shalih dapat memberikan syafa’at bagi mereka. Hal ini
sebagaimana yang Allah nyatakan, “Mereka menyembah tuhan-tuhan dari
selain Allah yang tidak dapat memberikan musibah dan mendatangkan
manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka ini adalah para
pemberi syafa’at kami di sini Allah.” ( Yunus:18) Dan maksud pemberi
syafa’at di sini ialah, penengah yang akan menyampaikan kebutuhan
mereka kepada Allah.
Kaum musyrikin ketika memberikan sesajian berupa sembelihan, atau
ketika bernazar bukan dikarenakan mereka meyakini bahwa tuhan-tuhan
tersebut dapat menciptakan dan mengatur alam semesta, tapi karena
semata-mata tuhan tersebut yang menyampaikan kebutuhan mereka
kepada Allah dan memberi syafa’at bagi mereka.
Oleh karena itu ketika anda mencoba berdiskusi dengan Kuburiyyun,
mereka pasti akan menjawab dengan jawaban yang persis seperti di atas,
“Aku tahu bahwa orang shalih ini tidak dapat memberi manfaat

dan mudharat. Akan tetapi dia adalah orang shalih, dan aku hanya
ingin agar ia memberikan syafa’at bagiku.”
Syafa’at ada yang benar dan ada yang bathil. Syafa’at yang benar ialah
yang terpenuhi dua syarat:
Pertama: Harus seijin Allah.
Kedua: Yang diberi syafa’at adalah orang-orang yang bertauhid,
maksudnya orang bertauhid yang berbuat maksiat .
Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka syafa’at tersebut
adalah batil.
Allah berfirman,
{ﻪذْﻧ ﺑِﺎﻻ اﻨْﺪَه ﻋﺸْﻔَﻊﻦ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳ}ﻣ
“Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya” (QS. AlBaqarah:255)
{ﺗَﻀ ارﻦﻤ ﻟﻮنَ اﺸْﻔَﻌ ﻳ}و
“Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai
Allah.” (QS. Al-Anbiyah:28)
Orang-orang kafir dan musyrikin tidak bermanfaat bagi mereka
syafa’atnya para pemberi syafa’at. Allah berfirman, “Orang-orang yang
zalim tidak mempunyai teman setia seorangpun dan tidak (pula)
mempunyai seorang pemberi syafa’at yang diterima syafa’atnya.” (
Ghafir: 18)
Mereka hanya mendengar tentang syafa’at tanpa memahami maknanya.
Dengan santainya mereka meminta syafa’at dari orang-orang yang telah
meninggal tanpa seijin Allah. Parahnya, sebagian orang yang mereka
mintai syafa’at adalah musyrik (pelaku kesyirikan, bukan orang shalih).
Syafa’at ada dua:
Pertama: Syafa’at Manfiyyah (Syafa’at yang ditiadakan), yaitu syafa’at
tanpa seijin Allah atau ditujukan kepada orang musyrik. Tidak ada orang
yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah kecuali yang diberi izin. Sebagai
makhluk termulia sekaligus penutup para Nabi yaitu Muhammad

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam ketika hendak memberi syafa’at kepada
manusia di padang mahsyar pada hari kiamat, beliau terlebih dahulu
bersujud di hadapan Allah sembari berdo’a dan memuji-Nya. Beliau tidak
henti-hentinya bersujud hingga dikatakan kepada beliau, “Angkat
kepalamu, bicaralah engkau akan didengar, berilah syafa’at engkau akan
diizinkan memberi syafa’at.”
Kedua: Syafa’at Mutsbatah (Syafa’at yang ditetapkan), yaitu syafa’at
setelah izin dari Allah dan diperuntukkan bagi ahli tauhid.

PETIKAN FAEDAH DARI
SYARAH AL-QOWA’IDUL ARBA’
Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizhahullahu Ta’ala
‐ ﻪون ﺑﺄنّ اﻟﺮﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‐ ﻣﻘ اﻟﻪ ‐ﺻﻠﻔّﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ رﺳﻮل اﻟ أن ﺗﻌﻠﻢ أنّ اﻟ:اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﻟ
ﻦ ﻣﻢُزُﻗﺮ ﻳﻦ ﻣ }ﻗُﻞ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ: واﻟﺪﻟﻴﻞ، اﻹﺳﻼمﻠْﻬﻢ ﻓﺪْﺧ وأنّ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳ،ِﺮﻖ اﻟﻤﺪﺑﺗﻌﺎل‐ ﻫﻮ اﻟﺨﺎﻟ
ﻦﻣ و اﻟْﺤﻦ ﻣِﺖﻴ اﻟْﻤﺨْﺮِجﻳِﺖِ وﻴ اﻟْﻤﻦ ﻣ اﻟْﺤﺨْﺮِج ﻳﻦﻣ وﺎرﺼﺑا وﻊﻤﻚُ اﻟﺴﻠﻤ ﻳﻦﻣضِ ارا وﺎءﻤاﻟﺴ
31: ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ{ ]ﻳﻮﻧﺲََﻓ ا ﻓَﻘُﻞﻪﻘُﻮﻟُﻮنَ اﻟﻴ ﻓَﺴﺮﻣ اِﺮﺪَﺑ]ﻳ
Kaedah Pertama: Hendaknya engkau mengetahui, bahwasanya orangorang kafir yang diperangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Pencipta dan Pengatur (alam
semesta). Dan bahwasanya hal tersebut tidak dapat memasukkan mereka
ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala, “Katakanlah:
“Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau
siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan
siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan
mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur
segala urusan?” Maka mereka akan menjawab: “Allah”. Maka katakanlah:
“Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?” (QS. Yunus:31)
FAEDAH:
Bahwasanya mengakui tauhid Rububiyah semata tidak lantas

memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena dahulu orang-orang yang
diperangi oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengakui tauhid
Rububiyyah. Tapi nyatanya tidak memasukkan mereka ke dalam Islam,
dan tidak membuat darah mereka haram ditumpahkan.
Hal tersebut menunjukkan bahwasanya tauhid dan syirik tidak hanya
pada Rububiyah saja. Bahkan tidak ada yang menyekutukan Allah dalam
perkara Rububiyyah kecuali segelintir manusia. Seluruh umat mengakui
tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyyah yang dimaksud di sini ialah,
“Mengakui bahwa Allah adalah Pencipta, Pemberi rejeki,
Menghidupkan dan Mematikan, dan Mengatur seluruh makhluk.”
Hampir tidak didapati seorang pun yang meyakini adanya Pencipta,
Pemberi Rejeki, dan Pengatur seluruh Makhluk bersama Allah. Bahkan
kaum musyrikin yang diperangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
sekalipun mengakui hal ini.
Ini menunjukkan bahwasanya tauhid yang para Rasul diutus dengannya
bukanlah tauhid rububiyyah.
Hanya meyakini tauhid rububiyyah tidak akan bermanfaat bagi pelakunya.
Karena kaum musyrikin dahulu juga mengakuinya, tapi tidak dapat
mengeluarkan mereka dari kekufuran dan memasukkan ke dalam Islam.
Kesalahan besar ketika memaknakan tauhid hanya dalam hal rububiyah.
Sebagaimana dilakukan oleh ulama’ ahli kalam di dalam kitab-kitab
mereka. barangsiapa yang meyakini hal ini, maka ia akan senantiasa
berada di atas keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab.
Barangsiapa mengatakan, “Bahwasanya kesyirikan ialah ketika
seseorang meyakini ada Pencipta dan Pemberi rejeki lain bersama
Allah.” Maka ia sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab.
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Insya Allah akan bersambung kepada Qo’idah Kedua.

