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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. antara mukhayyar dan

musayyar.1 Mukhayyar adalah kebebasan manusia dalam memilih dan

tidak ada kehendak Allah di dalamnya. Dialah yang menciptakan

perbuatannya sendiri dan mengatur urusannya. Hidup menurutnya

berdasarkan sebab akibat.2 Musayyar adalah manusia yang digerakkan dan

dikendalikan seperti robot tidak ada kehendak dalam perbuatannya.3Dalam

hal ini manusia seperti daun yang tertiup angin.

Dalam konteks tauhid permasalahan mukhayyar dan musayyar

adalah sebuah permasalahan yang berkaitan keimanan terhadap qadha dan

qadar. Karena ini menjadi sangat penting disaat terjadinya perbedaan

tentang hak pilih, apakah manusia yang berbuat ataukah ada campur

tangan Allah dalam perkara tersebut.

Realita ini terdapat perbedaan dikalangan mazahib ilmu kalam,

seperti jabariyah, Al-Mu’tazilah, Al-Asy’ariyah, dan Al-Maturidiyah.4

Dalam hak pilih perbuatan tersebut datanglah satu pembaharu dalam

menyikpi keimanan kepada qadha dan qadar yang terkenal dengan sebutan

wahabi, yang dibawa oleh Muhammad bin ‘Abd al-Wahab.

1 Abu Abdurrahman Ali bin As-Sayyid, Qadha dan Qadar, ( Jakarta : Pustaka
Azam 2005), hal. 181

2 ibid. hal 182
3 ibid. hal 182
44 Harun Nasution, Teologi Islam, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 1-78
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Muhammad bin ‘Abd al-Wahab dalam membahas tentang

keimanan kepada qadha dan qadar, ia memiliki nuansa tersendiri didalam

kitab Ushul al-Iman. Didalam kitab Ushul al-Iman tersebut terdapat

sebelas hadis5 yaitu:

Hadis Pertama:

حدثني أبو هانئ الخوالني أنه سمع عبد الرحمن الجبلي الحبلي يقول : سمعت عبد 
اهللا المقادير اهللا بن عمرو يقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قدر 

6قبل أن يخلق السموات واألرض بخمسين ألف سنة

Mengabarkan kepada saya Hani` al-Khaulani dari Abi  ‘abdirrahman al-
Hubuly dari ‘Abdullah ibn ‘amr Ibn ‘Ash berkata: Saya mendengar
Rasulullah saw. Bersabda : Allah telah menulis keadaan penciptaannya
sebelum diciptakan langit dan bumi lima ribu tahun.

Hadis Kedua:

َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َجَنازٍَة، فََأَخَذ َشْيًئا 
ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َوَقْد ُكِتَب َمْقَعُدُه ِمَن النَّاِر، َما «َفَجَعَل يـَْنُكُت ِبِه اَألْرَض، فـََقاَل: 

قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َأَفَال نـَتَِّكُل َعَلى ِكَتابَِنا، َوَندَُع الَعَمَل؟ قَاَل: » َوَمْقَعُدُه ِمَن الَجنَّةِ 
ْن َأْهِل السََّعاَدِة فـَيُـَيسَُّر ِلَعَمِل َأْهِل اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق َلُه، َأمَّا َمْن َكاَن مِ «

َفَأمَّا َمْن ، ثُمَّ قـََرَأ: »الشََّقاَوةِ السََّعاَدِة، َوَأمَّا َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الشََّقاِء فـَيـَُيسَُّر ِلَعَمِل َأْهلِ 
7َأْعَطى َواتـََّقى َوَصدََّق بِالُحْسَنى

Dari ‘Ali Radhiyallau ‘anhu berkata: “ Sesungguhnya kalian telah
ditentukan oleh Allah apakah ia penduduk surga atau penduduk neraka,
Lalu sahib bertanya Ya Rasulullah jika demikian, kita tidak usah
bertawakkal lagi. Rasul menjawab, Tidakbekerjalah dan jangan pasrah

5 Muhammad ibn  ‘Abd al-Wahab, Ushul al-Iman, (Riyadh: Dar al-‘Ashimah,
2010), hal. 145-205

6 Muhammad ibn ‘Isa, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut : Dar al-Garb Islami, 1998)
jild. 4 hal. 28

7 Muhammad ibn Isma’il, Shahih al-Bukhari, (Beirtu : Dar Thuqa an-najah,
1422)  Jild. 6 hal. 171
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kepada yang telah ditetapkan, maka apa yang kalian perbuat akan kalian
dapatkan .kemudian Nabi membaca Firman Allah orang yang
memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan
adanya pahala yang terbaik (surga)

Hadis Ketiga:

َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ُسِئَل َعْن َهِذِه اآليَِة (َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِنى آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم 
ِة ِإنَّا  ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنـُْفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَيامَ 

صلى اهللا عليه - َعْن َهَذا َغاِفِليَن) قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه ُكنَّا
َها فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه -وسلم ِإنَّ اللََّه َخَلَق آَدَم ثُمَّ « -صلى اهللا عليه وسلم-ُسِئُل َعنـْ

َقاَل َخَلْقُت َهُؤَالِء لِْلَجنَِّة َوِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة َمَسَح َظْهَرُه بَِيِميِنِه فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ُذرِّيًَّة فَـ 
اِر يـَْعَمُلوَن ثُمَّ َمَسَح َظْهَرُه فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ُذرِّيًَّة فـََقاَل َخَلْقُت َهُؤَالِء لِلنَّاِر َوِبَعَمِل َأْهِل النَّ 

صلى اهللا عليه -ْلَعَمُل قَاَل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه فـََقاَل رَُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه َفِفيَم ا». يـَْعَمُلوَن 
ِإنَّ اللََّه ِإَذا َخَلَق اْلَعْبَد ِلْلَجنَِّة اْستَـْعَمَلُه ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة َحتَّى يَُموَت َعَلى « -وسلم

َق اْلَعْبَد ِللنَّاِر اْستَـْعَمَلُه ِبَعَمِل َأْهِل َعَمٍل ِمْن َأْعَماِل َأْهِل اْلَجنَِّة فـَُيْدِخَلُه اللَُّه اْلَجنََّة َوِإَذا َخلَ 
8النَّاِر َحتَّى َيُموَت َعَلى َعَمٍل ِمْن َأْعَماِل َأْهِل النَّاِر فـَُيْدِخَلُه اللَُّه النَّاَر 

Bahwasanya ‘amru ibn Al-Khattab ditanya tentang ayat ini : Dan
(ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka
(seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab:
"Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya
kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan
Tuhan)",Berkata ‘Umar ibn al-Khattab saya mendengar Rasulullah saw.
ditanya tentang itu, maka Nabi menjawab: Sesungguhnya Allah
menciptakan Adam lalu membentuknya dan mengeluarkan dari nya
keturunan maka berkata: saya menciptakannya untuk penduduk neraka
dan mereka beramal dengan amalan penduduk neraka lalu mereka
mengerjakannya. lalu berkata seorang laki-laki, “  Dengan demikian ya
Rasulullah, Apa gunanya kami beramal.? Lalu Nabi saw. Menjawab,
Sesungguhnya apabila seorang hamba diciptakan lalu ia beramal dengan
amalan surga, hingga ia mati maka surga baginya. Akan tetapi jika Allah

8 Sulaiman ibn ‘Asy`ast, Sunan abi Daud, (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ushriyah,
1999). Jild 5 hal. 266
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menciptakan seorang hamba untuk ahli neraka, lalu ia beramal dengan
amalan neraka maka ia akan masuk kedalam neraka.

Hadis Keempat:

ثـََنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه  َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب، قَاَل: َقاَل: َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد، َحدَّ
َوَسلََّم َوُهَو الصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق َأنَُّه: " ُيْجَمُع َخْلُق َأَحدُِكْم ِفي َبْطِن ُأمِِّه َأْربَِعيَن يـَْوًما، ثُمَّ 

َعُث اللَُّه ِإلَْيِه اْلَمَلَك، فـَيـُْؤَمُر َيُكوُن َعلَ  َقًة ِمْثَل َذِلَك، ثُمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، ثُمَّ يـَبـْ
بَِأْرَبِع َكِلَماٍت، فـَيَـُقوُل: اْكُتْب َعَمَلُه، َوَأَجَلُه، َوِرْزَقُه، َوَشِقيٌّ، َأْم َسِعيٌد، فـََوالَِّذي نـَْفِسي 

نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق بَِيِدِه، ِإنَّ َأَحدَكُ  َنُه َوبـَيـْ ْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة، َحتَّى َما َيُكوُن بـَيـْ
، َعَلْيِه اْلِكَتاُب، فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر فـََيْدُخُلَها، َوِإنَّ َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النَّارِ 

نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب، فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َحتَّى َما َيُكوُن  َنُه َوبـَيـْ َأْهِل اْلَجنَِّة بـَيـْ
9"فـََيْدُخُلَها

Dari zaid ibn Wahb, berkata: berkata ‘Abdullah ibn Mas’ud,
Menyampaikan kepada kami Rasulullah saw dan ia benar dibenarkan
bahwasanya: “ Salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di
perut ibunya dalam waktu 40 hari. kemudian menjadi segumpal darah
selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga (40
hari), kemudian diutuslah malaikat kepadanya dan ditiupkan ruhnya,
kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara: Tulislah ‘Amal
perbuatannya, Ajalnya, Rizikinya, dan kebahagian atau kesengsaraan.
lalu nabi bersabda; Demi Jiwaku ada ditangannya, Sesungguhnya
diantara kalian beramal dengan dengan amlan surga sehingga jarak
antar dirinya dengan surga hanya satu hasta, lalu dia didahului oleh
catatan takdirnya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka
sehingga ia memasukinya. dan salah seorang dari kalian benar-benar
beramal dengan amalan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dengan
neraka hanya sehasta, lalu dia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga
dia beramal dengan amalan ahli surga hingga ia memasukinya.

9 Muhammad ibn Yazid, Sunan ibn Majah.( Beirut : Al-Maktabah al-‘Ushriyah,
1999), jild. 1, hal. 29
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Hadis Kelima:

ل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في 
الرحم بأربعين ليلة وقال سفيان مرة أو خمسين وأربعين ليلة فيقول يا رب ماذا 
أشقى أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول اهللا تبارك وتعالى فيكتبان فيقوالن ماذا أذكر أم 

فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى أنثى فيقول اهللا عز و جل فيكتبان 
10ة فال يزاد على ما فيها وال ينقصالصحيف

Dari khuzaifah ibn asid menyampaikan kepadanya Nabi saw. berkata:
Seorang malaikat mendatangi air mani setelah mani itu tinggal di rahim
selama 40 hari atau 50 hari. Malaikat bertanya: “ Ya Rabb, dia laki-laki
ataukah perempuan? lalu jawabannya ditulis. ditulis pula amalnya,
pengaruh amalnya, ajalnya dan riskinya. kemudian catatan itu tidak
ditambahkan dan tidak pula dikurang.

Hadis Keenam:

اْلُمْؤِمِنيَن، قَاَلْت: ُدِعَي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ِجَنازَِة ُغَالٍم َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ 
ِمَن اْألَْنَصاِر، فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه، طُوَبى ِلَهَذا، ُعْصُفوٌر ِمْن َعَصاِفيِر اْلَجنَِّة، َلْم يـَْعَمِل 

ُر َذِلَك يَا َعاِئَشُة، السُّوَء، َوَلْم يُْدرِْكُه، قَالَ  ِإنَّ اللََّه َخَلَق ِلْلَجنَِّة َأْهًال، َخَلَقُهْم َلَها «: َأَوَغيـْ
11»َوُهْم ِفي َأْصَالِب آبَائِِهْم، َوَخَلَق لِلنَّاِر َأْهًال، َخَلَقُهْم َلَها َوُهْم ِفي َأْصَالِب آبَائِِهمْ 

Dari ‘Aisyah ummul mu`minin berkata: Rasulullah saw. diPanggil untuk
menghadiri jenazah seorang pemuda anshar, maka saya berkata: Ya
Rasulullah beruntung anak ini, ia mendapatkan burung dari burung-
burunng surga ia tidak mengerjakan kejelekan dan tidak
pulamendekatinya atau selain itu wahai ‘Aisyah:Sesungguhnya Allah
menciptakan untuk surga itu sebuah keluarga, dan menciptakan untuk
mereka didalamnya untuk anak keturunannya, dan menciptakan untuk
neraka sebuah keluarga dan untuk keturunannya pula.

10Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, (Beirut: Al-Maktabah al-
‘Ushriyah, 1999). Jild 1 hal. 231

11 Sunan Abu Daud. op.cit.Jild 1. hal. 32
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Hadis Ketujuh

ِ َعْن طَاُوٍس اْلیََمانِىِّ أَنَّھُ قَاَل  صلى هللا - أَْدَرْكُت نَاًسا ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ
ِ ْبَن ُعَمَر -علیھ وسلم یَقُولُوَن ُكلُّ َشْىٍء بِقََدٍر. قَاَل طَاُوٌس َوَسِمْعُت َعْبَد هللاَّ

 ِ ُكلُّ َشْىٍء بِقََدٍر َحتَّى اْلَعْجِز « -صلى هللا علیھ وسلم-یَقُوُل قَاَل َرُسوُل هللاَّ
12»ِس أَِو اْلَكْیِس َواْلَعْجِز َواْلَكیْ 

Dari Thowus Bahwasanya berkata: Saya berjumpada dengan para
sahabat Nabi saw. mereka berkata segala sesuatu ditentukan dengan
takdirnya, dia berkata, Saya mendengar ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata:
Bersabda Rasulullah SAW. : Setiap sesuatu ditentukan takdirnya, hingga
kelemahan dan kecerdasan, atau kecerdasan dan kelemahan.

Hadis Kedelapan:

ثنا ِإبـَْراِهيُم ْبُن يُوُسَف، ثنا زِيَاُد ْبُن َعْبِد اِهللا، َعْن لَْيٍث، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َسِعيِد ْبِن 
ِإنَّ اَهللا َخَلَق «ِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ نَِبيَّ اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ُجبَـْيٍر، َعْن َأبِي

ٍم َلْوًحا َمْحُفوظًا ِمْن ُدرٍَّة بـَْيَضاَء َصَفَحاتـَُها ِمْن يَاُقوتٍَة َحْمَراَء، قـََلُمُه نُوٌر، ِللَِّه ِفيِه ِفي ُكلِّ يـَوْ 
13َلْحظٍَة، َيْخُلُق َويـَْرُزُق َويُِميُت َوُيْحِيي َويُِعزُّ َويُِذلُّ َويـَْفَعُل َما َيَشاءِستُّوَن َوَثَالثُِمائَةِ 

Menyampaikan kepada kami ibrahim ibn yusuf menyampaikan kepada
kami ziyad ibn ‘abdillah dari laits dari ‘abd almalik ibn sa’id ibn khubair
dari bapaknya dari malik bahwasanya Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya
Allah menciptakan lauhul mahfudz dari mutiara berwarna putih dan
lembaran-lembarannya dari yakut berwarna merah, penanya terbuat dari
cahaya, Allah memiliki disetiap harinya 360 catatan, menciptakan,
memberi rizki, dan mematikan, dan menghidupkan dan berbuat
sekehendaknya.”

Hadis Kesembilan:

، ِإنََّك َلْن َتِجَد طَْعَم َحِقيَقِة  َعْن َأِبي َحْفَصَة، قَاَل: قَاَل ُعَباَدُة ْبُن الصَّاِمِت ِالبِْنِه: يَا بـَُنيَّ
يَماِن َحتَّى تـَْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبَك َلْم َيُكْن لُِيْخِطَئَك، َوَما َأْخطََأَك َلْم َيُكْن لُِيِصيَبَك،  اْإلِ

لَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ، يـَُقوُل: " ِإنَّ َأوََّل َما َخَلَق اللَُّه اْلَقَلَم، فـََقاَل َسِمْعُت َرُسوَل ال
َلُه: اْكُتْب قَاَل: َربِّ َوَماَذا َأْكُتُب؟ قَاَل: اْكُتْب َمَقاِديَر ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى تـَُقوَم السَّاَعُة " يَا 

12 Malik ibn Anas, Al-Muwatha`, (Beirut: Muassasah Zaid ibn Sulthan, 1425)
hal 298

13 ‘’Abd al-Wahab. op.cit. hal 201
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َمْن َماَت َعَلى َغْيِر َهَذا فـََلْيَس «ِه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: بـَُنيَّ ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ 
14ِمنِّي

Dari abi Hafshah berkata ‘Ubadah ibn Shamit kepada Anaknya: Wahai
anak ku seungguhnya kamu tidak akan dapat mersakan manisnya ima
sampai kami mengetahui apa yang menimpamu belum tentu itu
kesalahanmu, dan apa kesalahanmu belum tentu dapat menimpamu, saya
mendengar Rasulullah saw. berkata: “ Susungguhnya yang petamakali
diciptakan adalah Qolam, maka dikatakan kepadanya: Tulislah, Qolam
berkata Apa yang akan saya tulis ? Dikatakan kepadanya: tulislah
ketetapan hingga hari kiamat” Wahai anakku sesungguhnya saya
mendengar Rasulullah saw berkata: “ Barang siapa yang mati tidak
mengimani ini maka ia bukan golongan saya.

Hadis Kesepuluh:

فـَُقْلُت يَا َرُسوَل -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َعْن َأِبى ُخَزاَمَة َعْن َأبِيِه 
ًئا قَاَل اللَِّه َأرََأْيَت رًُقى َنْستَـْرِقيَها َوَدَواًء نـََتَداَوى بِِه َوتـَُقاًة نـَتَِّقيَها َهْل تـَُردُّ ِمْن َقَدِر اللَِّه َشيْ 

15ِهَى ِمْن َقَدِر اللَّهِ « 

Dari abi  abi Khuzamah dari bapaknya, berkata Saya bertanya kepada
Rasululllah saw.“Ya Rasulallah adakah sebuah mantra atau obat yang
bisa saya gunakan untuk berobat menyembuhkan sesuatu ataukah ada
sesuatu yang bisa saya gunakan untuk berlindung dengannya maka
apakah semua itu dapat menolak taqdir Allah, “ Nabi menjawab: “
itulah taqdir Allah.”

Hadis Kesebelas:

ٌر « -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِبى ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  اْلُمْؤِمُن اْلَقِوىُّ َخيـْ
َفُعَك َواْسَتِعْن بِاللَِّه  ٌر اْحِرْص َعَلى َما يـَنـْ َوَأَحبُّ ِإَلى اللَِّه ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف َوِفى ُكلٍّ َخيـْ

14 Sulaiman ibn ‘Asy`ast, Sunan abi Daud, (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ushriyah,
1999) jild.4. hal 225

15 Sunan at-Tirmidzi, op.cit. hal 295
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َشْىٌء َفَال تـَُقْل َلْو َأنِّى فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا. َوَلِكْن ُقْل َقَدُر اللَِّه َوَال تـَْعِجْز َوِإْن َأَصاَبكَ 
16َوَما َشاَء فـََعَل فَِإنَّ َلْو تـَْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَانِ 

Dari abi Hurairah berkata, Bersabda Rasulullah saw. “ Mukmin yang
kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada mukmin yang lemah.
Dan pada keduanya ada kebaikan. bersungguh-sungguhlah untuk
mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan
kepada Allah serta jangan sekali-kali engkau lemah. apa bila engkau
tertimpa musibah, janganlah engkau berkata: seandainya aku berbuat
demikian, tentu tidak akan begini dan begitu,” Akan tetapi katakanlah, “
Qadar Allah wa Masya af’al (Ini telah ditakdirkan Allah dan Allah
berbuat apa saja yang Dia kehendaki). karena ucapan seandainya akan
membuka pintu perbuatan syaitan.”

Dari keseblas hadis tersebut penulis akan mentakhrij hadis

riwayat Abud Daud untuk hadis pertama, Hadis riwayat Ahmad ibn

Hanbal untuk hadis kedua dan Hadis riwayat ibn Majah untuk

hadis yang ketiga. Dari tiga hadis diatas yang sangat menarik bagi

penulis untuk diteliti kedudukan hadisnya adalah pada periwayat

Abu Daud, Ahmad ibn Hanbal ddan Ibn Majah. Sebab cakupan

hadisnya menyatakan bahwa manusia itu musayyar, sehingga jika

dipahami dengan salah akan membawa kepada pemikiran

jabariyah.

Untuk itu penulis akan menjelaskan dan mengkaji persoalan

itu dengan sebuah tema: PEMIKIRAN HADIS MUHAMMAD

IBN ‘ABD AL-WAHAB TENTANG IMAN KEPADA QADHA

DAN QADAR (ANALISIS PERKEMBANGAN PEMIKIRAN

HADIS)

16 Sunan ibn Majah, op.cit. Jild.1 hal 31
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B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa sebab yang menarik perhatian penulis dalam

pemilihan judul ini untuk dijadikan sebagai sebuah tulisan yaitu :

1. Belum adanya penelitian ilmiah tentang pembahasan ini

2. Kaum rasional mengingkari akan adanya Qadr Allah

3. Mengingatkan sebagian manusia bahwasanya dalam hal penciptaan

manusia telah ditentukan keadaannya sampai akhir (surga atau neraka).

C. Penegasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi terhadap makna, maka perlu

dijelaskan arti dari beberapa kata yang dianggap perlu, guna memudahkan

pemahaman dan menghindari kesalah pahaman makna kata yang

dimaksud:

1. Pemikiran bermakna : Proses, cara atau perbuatan memikir17

2. Hadis bermakna : Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi

Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, ataupun

sifat-sifat beliau18

3. Muhammad ibn ‘Abd Al-Wahab : Ulama Nejad sebagai pembaharu

setelah syaikh al-Islam Ibn Taimiyah

4. Iman bermakna : membenarkan dengan hati atau percaya,

sedangkan menurut syara’ iman itu bukanlah suatu angan-angan

17 Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya, 2008),
hal. 349

18 M.Abdurrahman, Metode Kritik Hadis, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2011) , hal. 25
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akan tetapi apa yang telah mantap dalam hati dan dibuktikan

lewat amal perbuatan.

5. Qadha bermakna : Hukum, ciptaan,kepastian dan penjelasan

6. Qadar bermkna: Sesuatu yang telah diketahui sebelumnya dan

telah tertuliskan dari apa-apa yang terjadi hingga akhir masa, dan

bahwa Allah swt. telah menentukan ketentuan makhluknya dan

hal-hal yang terjadi . Sebelum diciptakan sejak zaman azali19

7. Analisis bermakna : penguraian suatu pokok atas berbagai

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar

bagiian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman

keseluruhan.20

8. Perkembangan bermakna : Perihal berkembang maksudnya

pikiran yang meluas21

Dari penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan judul

penelitian ini adalah memperoleh pemahaman tentang qadha dan qadar

dari maksud yang dikemukakan Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahab.

19 Op.Cit. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 25
20 Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern Press,

1991), hal. 58
21 Ibid, hal. 1089
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D. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas masalah perkembangan pemikiran

qadha dan qadar seorang ulama yang dikenal dengan julukan

wahabi. Untuk itu dalam kajian ini penulis melihat ada sebelas

hadis yang dipakai Muhammad bin ‘abd al-Wahab dalam

menuangkan pemikirannya Hadis-hadis diatas dapat penulis

klasifikasikan dengan tiga kelompok, adapun klasifikasi tersebut;

Klasifikasi Pertama : Hadis Pertama, hadis kedua, hadis

ketujuh, hadis kedelapan, hadis kesembilan, hadis kesepuluh serta

hadis yang kesebelas. Merupakan diantara hadis yang menjelaskan

manusia itu mukhayyar.

Klasifikasi kedua : Hadis ketiga, hadis keempat, hadis

kelima. Merupakan diantara hadis yang menjelaskan manusia itu

musaayyar.

Klasifikasi ketiga : Hadis keenam. Merupakan hadis yang

berkaitan dengan balasan Allah kepada manusia yang tidak

melakukan perbuatan yang dilarang Allah.

Pada klasifikasi kedua, yaitu hadis yang ketiga setelah dilacak

kedalam kitab Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadits dengan

menggunakan kata Khalaqa diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab

anbiya` bab no. 1, Abu Daud dalam kitab Sunnah bab no. 16, al-Tirmidzi

dalam kitab tafsir surah bab no. 7, 6-14, 49, dan 15, al-Muwatha` dalam
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kitab Qadr bab no 2.22 Adapun untuk hadis yang keempat dengan

menggunakan kata Khalqu terdapat pada al-Bukhari dalam kitab tauhid

bab no.28, dan dalam kitab bada`a al-khalq bab no 6, Muslim dalam kitab

qadar bab no.16, al-Tirmidzi dalam kitab qadar bab no. 4, Sunan ibn

Majah dalam kitab Muqaddimah bab no.1.23 Adapun untuk hadis yang

kelima dengan menggunakan kata Nuthfah terdapat pada Ahmda bin

Hanbal bab no. 4 dan 7, Muslim dalam kitab qadr bab no.6.24

Dari tiga hadis tersebut penulis akan mentakhrij hadis riwayat

Abud Daud untuk hadis pertama, Hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal untuk

hadis kedua dan Hadis riwayat ibn Majah untuk hadis yang ketiga.

Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain akan dijadikan

syawahid dan tawabi’.

Maka dalam keteetapan ini penulis menjelaskan rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang Qadha dan Qadar dalam kitab Ushul

al-Iman pada riwayat Abu Daud, Ahmad bin Hanbal dan Ibn Majah ?

2. Bagaiman pemikiran hadis Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahab tentang

Qadar Allah?

22 A.J. Wensick, al-Mu’jam Muafahras li al-Fazi al-Hadits,(Leiden: Maktabah
Berlin,1926). jild.2 hal.71

23 Ibid, jild.2 hal. 73
24 Ibid, jild.6 hal.472
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

a. Untuk mengetahui kualitas hadis yang berkenaan dengan Qadar

yang terdapat pada kitab Ushulul Iman

b. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman Muhammad ibn ‘Abd

Al-Wahab terhadap Qadar Allah

c. Untuk mengungkapkan rahasia Qadr Allah pada kehidupan sehari-

hari

2.   Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini berguna sebagai khazanah ilmu pengetahuan

keislaman, khususnya dibidang Qadha dan Qadar

b. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan

pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

F. Tinjauan Pustaka

Penulisan tentang Qadha dan Qadar dalam pemikiran Muhammad

bin ‘abd al-Wahab secara umum ditulis oleh Syaikh ‘Abd al-Aziz ar-Rumi

dengan pengumpulan keseluruhan hadis-hadis yang terdapat didalam

berbagai kitab Muhammad bin ‘Abd al-Wahab. Namun dalam penulisan

tersebut menurut penulis belum lah secara khusus ia cantumkan tentang

pembahasan hadis tersebut.
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Dalam kesempatan ini penulis mencoba meneliti dan menelaah

pemikiran Syaikh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahab tentang Qadha dan

Qadar. Karena pembahasan ini adalah sesuatu yang perlu dikaji dan direka

ulang supaya masyarakat memahami tentang takdir tidak salah dalam

memaknainya. Penelitian terhadap Qadha dan Qadar dalam kitab Ushul

al-Iman belum ada penulis temukan secara lengkap.

Dengan demikian penulis mencoba menelaah hadis dalam kitab

Ushul al-Iman yang menurut penulis tiga hadis Abu Daud, Ahmad bin

Hanbal dan Ibn Majah. Dalam penulisan ini berbeda dengan penulisan

yang lain. Pembeda tersebut pada pemaparan yang akan penulis

kemukakan hanya berpedoman pada hadis tiga hadis riwayat Abu Daud,

Ahmad bin Hanbal dan Ibn Majah.

Adapun literatur dalam pengkajian ini penulis kemukakan dalam

berbagai kitab Syaikh Muhammad  ibn ‘Abd al-Wahab serta didukung

oleh kitab yang berkenaan mirip dengan literatur tersebut. Literatur

terssebut adalah Kitab Ushul al-Iman, Kitab at-Tauhid, Kitab Kasfu as-

Syubuhat, Buku Theologi Islam oleh Harun Nasution, Kitab Risalah at-

Tauhid, Buku Induk Akidah Islam, serta dibarengi pendapat-pendapat

beliau dengan merujuk kepada surat-surat Syaikh Muhammad ibn ‘Abd al-

Wahab kepada ulama ataupun raja-raja pada masa itu dan buku-buku kecil

karangan beliau.
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Dengan adanya karya ini, penulis berharap pemahaman terhadap

Qadha dan Qadar sesuai pemahaman yang dipahami oleh para ulama

terdahulu. sehingga keimanan tersebut tetap terjaga.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).

Penelitian difokuskan pada penelusuran dan anlisis melalui literatur serta

bahan pustaka lainnya. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai

berikut:

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua kategori

yaitu:

a. Data primer adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama

dalam penelitian ini. Sebagai sumber utama dalam penelitian ini

adalah Karya Muhammad ibn ‘Abd Al-Wahab seperti ; Kitab

Tauhid Al-Jadid, Kitab Ushulul Iman, Kitab Al-Iman, Kitab

Majmu’atu Tauhid, Kitab semua karangan Syaikh Muhammad

ib ‘abd Al-Wahab ditambah dengan kitab yang mendukung

penelitian ini seperti kitab Pokok-Pokok Akidah Islam, Kitab

Qadha dan Qadar Ibn Qayyim al-Jauziyah, kitab tauhid Al-

Wasitiyah, dan masih banyak lainnya yang mendukung

penelitian ini. Selain itu rujukan yang  terpenting dalam

penelitian ini adalah Mu’jam Mufahras li al-Faz al-Hadis karya
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A.J. Wensick, Tahzib al-Kamal fi Asma` al-Rijal, karya al-

Mizzi,Tahzib al-Tahzib karya Imam al-Hafiz Syihabuddin Ibn

‘Ali Ibn Hajar al-Asqalani.

b. Data Sekunder adalah referensi yang mendukung tema pokok

yang dibahas baik berupa buku, artikel ataupun pustaka lainnya

yang dapat dijadikan rujukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan masalah yang

diteliti.

b. Melakukan pelacakan tentang klasifikasi hadis pada kitab Ushul

al-Iman pada klasifikasi hadis kedua.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa

dengan menggunakan metode takhrij hadis dengan dua pendekatan:

a. Pendekatan Sanad dan Matan Hadis

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah hadis

yang ada dalam klasifikasi ketiga berstatus Shahih atau tidak.

Adapun unsur-unsur tersebut adalah sanadnya bersmabung,

periwayatnya ‘Adil, dhabith, terhindar dari syadz dan ‘illat.

Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah

metodologis. langkah-langkah tersebut adalah:

1) Melakukan i’tibar al-Sanad
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2) Meneliti dan menganalisis perawi dan metode

periwayatannya, yang meliputi ilmu Jarh wa Ta’dil, Shigat

Tahammu wa al-Ada’ serta penelitian mungkin adanya

syadz dan ‘illat.

3) Menyimpulkan hasil penelitian

Adapun pada matan hadis penulis mengacu kepada kaedah-

kaedah keshahihan matan hadis. Apakah dalam matan ini

bertentang dengan al-qur’an atau tidak dan menjelakannya dengan

merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis.

b. Pendekatan Pemikiran

Pendekatan ini lebih mengcu kepada karya-karya

Muhammad bin ‘Abd al-Wahab yang berkenaan dengan

pembahasannya tentang qadha dan qadar. serta perbandingan

dengan pendapat ulama kepada pembahasan yang berkaitan dengan

qadha dan qadar.
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H. Sistematika Penelitian

Bab I merupakan bab pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah

alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan

kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan

sistematikan penelitian.

Bab II Tinjauan umum tentang biografi Muhammad ibn ‘Abd al-

Wahab dan Iman kepada Qadha dan Qadar

Bab III menjelaskan tentang takhrij hadis tentang Iman Qadha dan

Qadar  yang terdapat pada kitab Ushulul Iman

Bab IV Dalam bab ini menjelaskan tentang analisa pemikiran

Muhammad ibn ‘Abd al-Wahab dalam perkembangan pemikiran hadis

Bab V adalah merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan

saran-saran yang diperlukan


