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Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah

Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kami 

bersyukur atas berbagai nikmat dan rahmat 

yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita 

semua. 

Usia Sabiluna tidak terasa sudah hampir 

lima tahun. Waktu berjalan dengan 

meninggalkan berbagai ibrah (pelajaran) dan 

pengetahuan kepada orang-orang yang 

menyadarinya. Sungguh perjalanan yang 

sangat panjang ini, tidak akan mungkin 

mampu kita lakukan kecuali dengan 

pertolongan dan petunjuk Allah Ta’ala.  

Hari ini tantangan yang dihadapi umat Islam 

sungguh lebih besar dan halangan serta 

rintangan yang tersebar di jalan-jalan dakwah 

dan thalabul ‘ilmi lebih banyak dan 

menyakitkan. Dengan kondisi ini, seharusnya 

kita menjadi lebih bersemangat dalam 

menuntut Ilmu Islam dan sebisa mungkin ikut 

berpartisipasi dalam menyebarkan

pemahaman dan prinsip-prinsip Islam yang 

sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW. Jika sudah seperti itu, maka 

semoga Allah memberikan banyak petunjuk, 

pertolongan, dan ampunan-Nya kepada kita. 

Terus semangat dalam berilmu dan beramal 

shalih, agar kita dikumpulkan bersama orang-

orang yang taat kepada Allah Ta’ala, yaitu 

para Nabi, shiddiqin, orang-orang yang mati 

syahid, dan orang sholih. Amiin. 

Assalamu’alaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh

IftitahIftitah
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Beliau adalah Syamsuddin Abu 'Abdillah 

Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin 

Su'ad bin Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi, dan 

dikenal dengan sebutan Ibnul Qoyyim. 

Beliau adalah ahli fiqih bermazhab 

Hanbali.  Disamping itu juga seorang ahli 

Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli 

ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, 

sekaligus seorang mujtahid. Beliau adalah 

salah seorang murid seorang imam dan 

mujtahid, Syaikhul-Islam Taqiyuddin 

Ahmad ibn Taymiyyah al-Harani ad-

Dimasyqi yang wafat tahun 728 H. 

 

Ibn Rajab menuturkan bahwa Ibnul-

Qoyyim al-Jauziyyah telah menerima 

pengeyahuan dari asy-Syihab an-Nabulsi 

dan juga dari yang lainnya. Ia juga telah 

menekuni m azhabnya, cakap dan mampu 

memberikan fatwa. Ia senantiasa 

menyertai Ibn Taymiyyah sekaligus 

mengambil ilmu dari beliau. dan 

menguasai ilmu-ilmu Islam. Ia adalah 

seorang ahli tafsir yang tiada bandingnya 

dan sekaligus ahli ilmu ushuluddin. Ia 

menguasai ilmu hadits berikut makna-

maknanya, pemahamannya serta dasar-

dasar pengambilan hukum darinya. 

 

Selain itu ia menguasai pula ilmu fiqih, 

ushul fiqih dan bahasa arab, di samping 

mahir dalam bidang menulis. Ia pun 

menguasai ilmu kalam dan ilmu-ilmu 

lainnya. Ia juga seorang alim  

TokohTokoh

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan 

rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah 

dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih 

putera Maryam. Padahal mereka hanya 

disuruh menyembah Ilah yang Esa, tidak ada 

Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Maha 

suci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan. (QS. At-Taubah : 31) 

Dari Hudzaifah Ra. Dan yang lainnya berkata: 

Mereka tidak menyembah selain Allah, akan 

tetapi mereka mentaati dalam penghalalan 

yang diharamkan Allah dan pengharaman 

yang dihalalkan Allah. (Ibnul Qoyyim dalam 

I’lamul Muwaqi’in 1/439) 

Bahkan ada hadits yang terkenal dalam hal ini, 

yang diriwayatkan dari ‘Adi bin Hatim Ra. : 

Saya mendatangi Rasulullah SAW dan 

dileherku masih melingkar salib. Kemudian 

beliau bersabda: Wahai ‘Adi lepaskan berhala 

itu dari lehermu! Kemudian saya lepas salib 

tersebut, lalu beliau membaca surat At-

Taubah ayat 31. 

Kemudian Ibnul Qoyyim setelah menjelaskan 

berbagai dalil dari ayat-ayat Al-Quran, beliau 

berkata: Jika taqlid dilarang sebagaimana saya 

jelaskan di depan, maka wajib menerima 

dasar-dasar dien dan harus tunduk 

terhadapnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 

(I’lamul Muwaqqi’in, 1/140). 

Larangan taqlid dan perintah untuk ittiba’ 

Para Imam madzhab yang empat, Imam Abu 

Hanfah, Imam Malik, Imam Asy Syafi’I , dan 

Imam Ahmad bin Hambal memerintahkan 

untuk meninggalkan ucapan mereka jika 

bertentangan dengan hadits shohih.  

Imam Abu Hanifah mengatakan : 

“Jika suatu hadist Shahih, itulah madzhabku” . 

Ibnu ‘Abidin dalam kitab al-Hasyiyah (I/63) 

dan kitab Rasmul Mufti (I/4) : “Tidak halal 

bagi seseorang mengikuti perkataan kami bila 

ia tidak tahu dari mana kami mengambil 

sumbernya.” Ibnu Abdil Barr dalam kitab Al-

Intiqa fi Fadhail Ats-Tsalatsah Al-Aimmah Al-

Fuqaha hlm 145, Ibnul Qayyim dalam I’lamul 

Muwaqqi’in, Ibnu Abidin dalam asyiyah Al-

Bahri Ar-Raiq (VI/293) dan Rasmu Al-Mufti 

hlm 29 dan 32. 

“Kalau saya mengemukakan suatu pendapat 

yang bertentangan dengan Al-Quran dan 

Hadits Rasulullah SAW, tinggalkanlah 

pendapat itu.” Al-Filani dalam Kitab Al-Iqazh 

hlm 50. 

Imam Malik bin Anas mengatakan : ”Saya 

hanyalah seorang manusia, terkadang salah, 

terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah 

pendapatku. Bila sesuai dengan Al-Quran dan 

Sunnah, ambillah dan bila tidak sesuai dengan 

Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah.” Dan 

berkata, “Siapapun perkataannya bias ditolak 

dan bisa diterima, kecuali hanya Nabi SAW 

sendiri.” 

Al-Khatib dalam Ihtijaj bi Asy-Syafi’I (VIII/2) : 

“Bila kalian menemukan dalam kitabku 

sesuatu yang berlainan dengan Hadits 

Rasulullah SAW, penganglah hadits Rasulullah 

itu dan tinggalkanlah pendapatku itu.” 

Jika para Imam dan Ulama yang sholih dan 

jujur telah menjelaskan hakikat taqlid dan 

ittiba’, serta melarang mengikuti seseorang 

dengan membuta jika berselisih dengan Al-

Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka 

bagaimanakah dengan kita ? 

 

Jumadil Awwal
1430 H
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Ingatlah wahai saudaraku kaum muslimin, 

bahwa kebenaran atau al haq itu bukan 

berdasarkan banyaknya pengikut atau status 

social orang yang mengucapkan, mungkin 

anda melihat mereka adalah syaikh yang 

cukup dikenal atau yang lainnya. Akan tetapi 

akankah kita menolak kebenaran jika 

sumbernya dari Al Quran dan As Sunnah yang 

terjaga dari kesalahan. 

Ibnu Taimiyah mengatakan, “Dien kaum 

muslimin dibangun atas dasar:  Mengikuti 

Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya dan

Kesepakatan Ummat (Ijma’). Ini adalah tiga 

pokok / landasar yang maksum.” Beliau juga 

berkata, “Ciri Ahlul Furqoh adalah menyelisihi 

Al Kitab, As Sunnah dan Ijma’. Maka 

barangsiapa yang berprinsip dengan Al Kitab, 

As Sunnah dan Ijma’ adalah termasuk Ahlus-

Sunnah wal-Jama’ah.” 

Ingatlah bahwa kebenaran akan tetap 

merupakan kebenaran meskipun hanya 

sedikit yang mengikutinya. Dan yang namanya 

kebatilan merupakan kebatilan sekalipun 

seluruh manusia mengikutinya. Dan kebiasaan 

mengekor tanpa ilmu ini jelas-jelas 

merupakan suatu hal yang sangat tercela. 

Bahkan Allah mengharamkan untuk mengikuti 

sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmu 

tentangnya. Sebagaimana disebutkan dalam 

Al-Quran, “Dan janganlah kamu mengikuti 

apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya.” (QS. Al-Israa: 36). 

Imam Bukhori mengatakan, “Bahwa ilmu itu 

sebelum ucapan dan  perbuatan.” 

Dampak yang nyata terhadap hal ini ialah 

semakin jauhnya para muqolid (orang-orang 

yang taklid) dari ajaran Islam yang murni, 

sehingga amalan-amalan mereka banyak yang 

bersumber dari hadits yang dhoif (lemah) atau 

bahkan hadits palsu dan bahkan mungkin 

mereka beramal tanda ada dalil, hanya 

mengikuti ucapan kyai, ustadz atau syaikhnya. 

Jika dikatakan kepada mereka bahwa amalan 

mereka itu menyelisihi dalil yang shohih dari 

Rasulullah SAW, m ereka mengatakan “kami 

hanyalah mengikuti apa-apa yang ada pada 

bapak-bapak kami atau kyai / ustadz kami.” 

Perbedaan taqlid dan ittiba’ 

Muqollid (orang yang taqlid) berasal dari kata 

“taqlid” yaitu mengikuti secara mem buta, tuli 

tanpa ilmu pengetahuan. Kalau ada orang 

yang menyuruh atau mengajarnya sesuatu 

ajaran atau amalan lalu ia mengikutinya tanpa 

melihat, apakah ada dalilnya dari Al-Quran 

ataupun Hadits Nabi SAW ataupun tidak. 

Ataupu sekadar melihat orang mengamalkan 

suatu amalan lalu ia tanpa memeriksanya 

mengikuti saja. Jadi ringkasnya taqlid 

maknanya mengikuti tanpa ilmu. 

Adapun Muttabi’ (orang yang mengikuti) 

berasal dari kata ittiba’, yaitu mengikuti 

seseorang dengan ilmu pengetahuan. Dan 

Muttabi’ artinya orang yang mengikuti 

berdasarkan hujjah atau dalil. Muttabi’ adalah 

lawan daripada Muqallid. 

Allah Ta’ala telah melarang taqlid 

sebagaimana firman-Nya : 

Ibnu Taimiyah berkata : “ Dien kaum muslimin 

dibangun atas dasar:  Mengikuti Kitabullah, 

Sunnah Rasul-Nya dan Kesepakatan Ummat 

(Ijma’). Ini adalah tiga pokok / landasar yang 

maksum. “ 

Kita mendapatkan banyak di kalangan kaum 

muslimin hari ini, dalam menjalankan 

agamanya hanya mengikuti apa-apa yang 

diajarkan oleh kyai, ustadz atau syaikhnya 

tanpa mau mempelajari lebih dalam dasar-

dasar dalam beribadah. Mengikuti di sini yang 

dim aksudkan adalah mengikuti tanpa dasar 

ilmu. Mereka hanya ikut saja apa kata sang 

kyai atau sang ustadz, seolah apa yang 

mereka katakana pasti benar. Sehingga 

mereka melihat kebenaran hanya diukur oleh 

ucapat-ucapan ustadz tersebut tanpa 

melakukan pengecekan terhadap dasar 

ucapan mereka. Mereka tidak mengecek 

apakah sumbernya dari Rasulullah SAW atau 

hanya bersumber dari kesimpulan para syaikh 

tersebut. 

Lebih parah lagi ketika mereka menghukumi 

orang-orang yang berbeda pendapat dengan 

syaikhnya dianggap sesat, dan wajib dijauhi 

oleh segenap kelompoknya. Padahal mereka 

belum pernah membaca kitabnya, mendengar 

cerahmahnya dan menyelami dalil-dalil yang 

digunakannya. Sungguh ini musibah yang 

besar. 

Kerja samaKerja sama

dalam hal ilm u suluk dan menguasai 

wacana ahli tasawuf dan tidak menolak 
sama sekali tasawuf. Kuatnya kesadaran 
akan perjalanannya ke alam kubur 

memotivasinya untuk menyebarkan 
ilmunya. 

 
Selain itu Imam Ibnul-Qoyyim juga 
seorang ahli ibadah dan senantiasa 

menunaikan shalat tahajjud dengan 
memanjangkannya. Ia mengalami
beberapa kali ujian penjara bersama 

Syaikh Ibn Taymiyyah. Dalam kesempatan 
terakhir, ia berada di penjara sendirian 
dan baru dilepaskan setelah syaik Ibn 

Taymiyyah meninggal.  Ia menunaikan haji 
beberapa kali. Orang-orang banyak 

mengambil ilmu dan memperoleh 
manfaat darinya. 
 

Sementara itu, Burhanuddin Az-Zar'i 

mengatakan bahwa tidak ada di bawah 

ufuk bumi ini yang lebih luas ilmunya 
daripada Ibnul-Qoyyim . Dia telah menulis 
dengan tangannya karya-karya yang tak 

dapat digambarkan dan menyusun 
sejumlah karangan yang banyak sekali 
tentang berbagai ilmu. 

 

Ibnul-Qoyyim meninggal dunia pada 
waktu isya' tanggal 18 Rajab 751 H. Ia 
dishalatkan di Mesjid Jami' Al-Umawi dan 

setelah itu di Masjid Jami' Jarrah; 
kemudian dikuburkan di Pekuburan 
Babush Shagir. 

Antara Taqlid dan Ittiba’
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