9
Fatwa Dewan Pimpinan MUI Tentang
Malaikat Jibril Mendampingi Manusia

Memperhatikan : 1.

Surat dari Ir. Andan Nadriasta tanggal
4 Oktober 1997 yang bertanya dan
mengharapkan ada penjelasan dari Majelis
Ulama Indonesia tentang ajaran kelompok
pengajian yang dipimpin oleh Ibu Lia
Aminuddin, Jln. Mahoni 30 Jakarta Pusat
10460 Telp. 4207420-4247218.
Dalam surat itu dinyatakan, antara lain,
bahwa Ibu Lia Aminuddin ditemani
(didampingi) oleh Malaikat Jibril. Pengajian
atau ajaran yang disampaikan Ibu Lia
itu pada hakikatnya adalah ajaran yang
dibawa Malaikat Jibril melalui Ibu Lia. Hal
demikian, menurut pengirim surat, jelas
dapat meresahkan umat karena bertentangan
dengan akidah Islam;
2. Penjelasan Ibu Lia Aminuddin kepada
Sekretaris Komisi Fatwa MUI pada Selasa, 4
Nopember 1997, bahwa benar ia didampingi
dan mendapat ajaran dari Malaikat Jibril.
3. Penjelasan Ibu Lia Aminuddin dalam Sidang
Komisi Fatwa tanggal 11 Nopember 1997,
yang antara lain, mengatakan:
a. Setelah merasa dikecewakan oleh
sikap Anton Medan dan dua kiai (Nur
Muhammad Iskandar dan Zainuddin
MZ) mengenai masalah Yayasan AtTa’ibin, Ibu Lia setiap malam menangis
dan mengadu kepada Allah tentang
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ketidakadilan dan kebenaran yang
dirasakannya tidak ada. Ibu Lia yang
mengaku sangat awam dalam bidang
agama Islam pada suatu malam
mengalami suatu peristiwa: seluruh
badan bergetar, keringat bercucuran,
tetapi ia merasa kedinginan. Esok harinya
tiba-tiba ia bisa melihat segala sesuatu
(misalnya ia dapat mengetahui bahwa
sebuah mobil yang dilihatnya adalah
hasil korupsi) dan dapat mengobati
berbagai penyakit.
b. Setelah itu, ia didatangi oleh makhluk
gaib yang kemudian mendampinginya
serta memberikan ajaran dan tuntunan
agama Islam. Makhluk itu kemudian
diketahui (mengaku) sebagai malaikat
bernama Habib al-Huda.
c. Pada suatu hari, seorang pasien bernama
Indra yang menurut Ibu Lia, kasyaf jin
memberitahukan bahwa pendamping
Ibu Lia adalah malaikat Jibril. Kemudian
di hari lain, datang lagi seseorang yang
memberikan kesaksian serupa. Dan ketika
Ibu Lia bertanya kepada pendampingnya
tentang kebenaran kesaksian dua orang
tersebut, pendamping itu membenarkan
dan mengaku bahwa sebenarnya ia
adalah Malaikat Jibril.
d. Ibu Lia kemudian disuruh beribadah
umrah oleh “Jibril” untuk mendapat
kesaksian (pembuktian) bahwa ia
adalah Jibril. Sepanjang perjalanan
umrah ia melihat peristiwa-peristiwa
yang memberikan keyakinan kepadanya
bahwa pendampingnya itu benar-benar
Jibril.
e. Ibu Lia juga menjelaskan bahwa ia dapat
berkomunikasi dengan Jibrilnya jika ia
memerlukan dan Jibril tidak bisa datang
semaunya. Tegasnya, kedatangan Jibril
tidak bergantung pada Ibu Lia, kecuali
jika ada amanat yang harus disampaikan
kepadanya.
4. Keputusan Sidang Komisi Fatwa dan Hukum
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Majelis Ulama Indonesia, pada hari Selasa,
11 Nopember 1997 dan 3 Desember 1997,
yang membahas tentang “kemungkinan
manusia pada saat ini (setelah wafat Nabi
Muhammad s.a.w) didampingi serta dapat
berkomunikasi dan mendapat ajaran dari
Malaikat Jibril”.
Menimbang:

1. Bahwa akidah (aqidah) dalam ajaran Islam
mempunyai kedudukan sangat penting dan
harus didasarkan pada dalil-dalil qat’iy, oleh
karena itu, akidah tersebut harus dijaga dan
dilindungi kemurniannya.
2. Bahwa masalah Jibril merupakan masalah
penting yang menyangkut akidah Islam;
oleh karena itu, akidah atau keimanan
(kepercayaan)
kepada
Jibril
harus
berlandaskan dan tunduk pada dalil-dalil
qat’ iy.
3. Bahwa menurut akidah Islam, Jibril hanya
turun kepada para nabi untuk menyampaikan
wahyu Allah, dan mengingat Nabi.
Muhammad saw adalah nabi terakhir maka
Jibril tidak lagi turun menemui manusia
untuk menyampaikan wahyu.
4. Bahwa pengakuan seseorang, dalam hal
ini Ibu Lia Aminuddin, didampingi dan
mendapat ajaran dari Jibril harus segera
ditanggapi dan diluruskan oleh Majelis
Ulama Indonesia.

Mengingat:

1.

Salah satu rukun Iman dalam sistem akidah
Islam - yang wajib diyakini dan menj adi
akidah setiap muslim - adalah iman kepada
malaikat. Cukup banyak ayat al-Qur’an
menjelaskan hal ini: antara lain firman
Allah:

ﺮﹺﺏﹺﻐﺍﻟﹾﻤﻭ ﺮﹺﻕﹺﺸﺍﻟﹾﻤ ﻞﹶﺒﻗ ﻜﹸﻢﻮﻫﺟﻭ ﻟﱡﻮﺍﻮﺗ ﺃﹶﻥﹾ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ ﺲﻟﹶﻴ
ﻜﹶﺔﻠﹶﺎﺋﺍﻟﹾﻤﻭ ﺮﹺﺍﻟﹾﺂﺧ ﻡﹺﻮﺍﻟﹾﻴﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻦﺁﻣ ﻦﻣ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ ﻦﻟﹶﻜﻭ
(:)ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ...ﲔﺒﹺﻴﺍﻟﻨﻭﺎﺏﹺﺘﺍﻟﹾﻜﻭ
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke
arah timur dan barat itu suatu kebajikan;
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akan tetapi, sesungguhnya kebajikan
itu adalah beriman kepada Allah, hari
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab,
nabi-nabi .... “ (QS. al-Baqarah [2]:177)

ﻡﹺﻮﺍﻟﹾﻴﻭ ﻪﻠﺳﺭﻭ ﺒﹺﻪﻛﹸﺘﻭ ﻪﻜﹶﺘﻠﹶﺎﺋﻣﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻜﹾﻔﹸﺮﻳ ﻦﻣﻭ...
(:)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻴﺪﻌﺑﻠﹶﺎﻟﹰﺎﺿﻞﱠﺿﻓﹶﻘﹶﺪﺮﹺﺍﻟﹾﺂﺧ

“.... Barang siapa yang kafir kepada Allah,
malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,
ﺒﹺﻪﻏﹶﻴﹶﻰ
ﻠﻋﺮkemudian,
ﻈﹾﻬﹺﻳﻓﹶﻠﹶﺎﺐﹺﻴﻐmaka
ﺍﻟﹾﻢﺎﻟﻋ
ﻰ
ﻀﺗﺍﺭﻦﹺﻣﺇﹺﻟﱠﺎ.ﺍﺪﺃﹶﺣdan
rasul-rasul-Nya,
hari
ﺍsesungguhnya
ﺪﺻﺭﻪﻠﹾﻔﺧﻦﻣﻭﻪorang
ﻳﺪﻳﻦﹺﻴﺑitu
ﻦﻣtelah
ﻠﹸﻚﺴﻳsesat
ﻪﻓﹶﺈﹺﻧﻮﻝﹴsejauh
ﺳﺭﻦﻣ
jauhnya”(QS. an-Nisa [4]: 136).
ﻡﻮﺍﻟﹾﻴﻭ ﻪﻠﺳﺭajaran
ﻭ ﺒﹺﻪﻛﹸﺘﻭIslam
 ﻪﻜﹶﺘ(ﹶﺎﺋal-Qur’an),
ﻠﻣﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ(ﺮﻜﹾﻔﹸ-malaikat
ﻳ ﻦ:ﺍﳉﻦﻣ
ﻭ...)
2. ﹺMenurut

adalah makhluk gaib dan termasuk ke dalam
(:)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻴﺪﻌﺑﻠﹶﺎﻟﹰﺎﺿﻞﱠﺿﻓﹶﻘﹶﺪﺮﹺﺍﻟﹾﺂﺧ
hal (alam) yang gaib. Mengenai hal yang
gaib, Allah
(:berfirman:
)ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀﻭﻥﹶﺮﻔﹾﺘﻳﻟﹶﺎﺎﺭﻬﺍﻟﻨﻭﻞﹶﺍﻟﻠﱠﻴﻮﻥﹶﺤﺒﺴﻳ

ﻰﻀﺗﺍﺭﻦﹺﻣﺇﹺﻟﱠﺎ.ﺍﺪﺃﹶﺣﺒﹺﻪﻏﹶﻴﻠﹶﻰﻋﻈﹾﻬﹺﺮﻳﻓﹶﻠﹶﺎﺐﹺﻴﺍﻟﹾﻐﻢﺎﻟﻋ
ﺍﺪﺻﺭﻪﻠﹾﻔﺧﻦﻣﻭﻪﻳﺪﻳﻦﹺﻴﺑﻦﻣﻠﹸﻚﺴﻳﻪﻓﹶﺈﹺﻧﻮﻝﹴﺳﺭﻦﻣ
(-:)ﺍﳉﻦ

“(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui
yang gaib; maka Dia tidak memperlihatkan
kepada(
seorang
gaib
:)ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀpun
ﻭﻥﹶﺮtentang
ﻔﹾﺘﻳﻟﹶﺎﺎﺭﻬﻨyang
ﺍﻟﻭﻞﹶﺍﻟﻠﱠﻴﹶ
ﻮﻥﺤitu,
ﺒﺴﻳ
kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya;
maka sesungguhnya Dia mengadakan
penjaga penjaga (malaikat) di muka dan di
belakangnya “ (QS. Al-Jinn [72]:26-27).
3. Atas dasar itu, dalam melaksanakan
keimanan kepada malaikat yang gaib itu,
setiap muslim yang yakin (beriman) bahwa
sumber akidah dalam Islam mengenai
persoalan gaib hanyalah al-Qur’an semata,
harus tunduk dan mengikuti, serta terbatas
pada keterangan yang dijelaskan oleh alQur’an, baik menyangkut materi mereka,
sifat, tugas, maupun dalam hal melihat
mereka. Malaikat, dalam akidah muslim,
adalah makhluk (alam) gaib yang tidak
dapat diketahui oleh manusia melalui idrak
basyari (intelek manusia). Mereka hanya
dapat diketahui melalui pemberitaan valid
(al-khabar as-sadiq) dari Allah SWT., yaitu
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keterangan yang terdapat dalam al-qur’an.
(perhatikan Mahmud Syaltut, al-Islam
Aqidah wa Syari‘ah, t.t.: Dar al-Qalam,
1966, h. 32). Dengan kata lain, pengetahuan
tentang malaikat haruslah berdasarkan
wahyu.
4. Perintah al-Qur’an agar beriman kepada
malaikat tersebut, pada dasarnya, bukan
hanya beriman dari sudut bahwa mereka
adalah makhluk yang benar-benar ada
semata, melainkan juga dari sudut tugastugas mereka yang berkaitan erat dengan
misi penting ajaran agama, yaitu, antara lain,
ﹺpembersihan
ﻡﻮﺍﻟﹾﻴﻭ ﻪﻠﺳﺭﻭ ﻪjiwa
ﺒﹺﻛﹸﺘﻭ (at-tahzib
ﻪﻜﹶﺘﻠﹶﺎﺋﻣﻭ ﹺﺎﻟﻠﱠﻪan-nafsiy)
ﺑ ﻜﹾﻔﹸﺮﻳ ﻦﻣﻭdan
...
pengarahan terhadap kebaikan. (perhatikan
(:)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺍﻴﺪﻌﺑﻠﹶﺎﻟﹰﺎﺿﻞﱠﺿﻓﹶﻘﹶﺪﺮﹺﺍﻟﹾﺂﺧ
ibid., h. 35).
5. Al-Qur’an telah menjelaskan sifat-sifat
malaikat; di antaranya adalah:
ﻠﹶﻰﻋsuci
ﻈﹾﻬﹺﺮdari
ﻳﻓﹶﻠﹶﺎﹺsifat-sifat
ﺐﻴﺍﻟﹾﻐﻢﺎﻟﻋ
ﻰ
ﺍﻦﹺﻣﺇﹺﻟﱠﺎmalaikat
.ﺍﺪﺃﹶﺣﺒﹺﻪﻏﹶﻴitu
a.ﻀﺗﺭbahwa
ﺍﺪﺻﺭmanusia
ﻪﻠﹾﻔﺧﻦﻣ(ﻭa’rad
ﻪﻳﺪﻳﻦﹺﻴal-basyariyah)
ﺑﻦﻣﻠﹸﻚﺴﻳﻪﻓﹶﺈﹺﻧﻮﻝﹴseperti
ﺳﺭﻦﻣ
lapar, sakit, makan, tidur, bercanda,
berdebat, dst. Hal ini ditunjukkan
oleh)
(-:ﺍﳉﻦ
Allah, melalui dalalah iltizam, dalam
firman-Nya:

(:)ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀﻭﻥﹶﺮﻔﹾﺘﻳﻟﹶﺎﺎﺭﻬﺍﻟﻨﻭﻞﹶﺍﻟﻠﱠﻴﻮﻥﹶﺤﺒﺴﻳ

“Mereka (malaikat) selalu bertasbih
(beribadah kepada Allah) pada waktu
malam dan siang hari tiada hentihentinya.” (QS. al-Anbiya [21]: 20)
b. bahwa malaikat itu selalu takut (al-khaufi
dan taat kepada Allah, sebagaimana
dijelaskan dalam firmanNya:

ﻭﻥﹶﺮﻣﺆﻳ ﺎﻣ ﻠﹸﻮﻥﹶﻔﹾﻌﻳﻭ ﻬﹺﻢﻗﻓﹶﻮ ﻦﻣ ﻢﻬﺑﺭ ﺎﻓﹸﻮﻥﹶﺨﻳ
(:)ﺍﻟﻨﺤﻞ
“Mereka (malaikat) takut kepada
Tuhan mereka yang di atas mereka dan
melaksanakan apa yang diperintahkan
(kepada mereka) “ (QS. An-Nahl [ 16]:
50)
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ﺎﺩﺒﻋ ﻞﹾﺑ ﻪﺎﻧﺤﺒﺳ ﺍﻟﹶﺪﻭ ﻦﻤﺣﺍﻟﺮ ﺬﹶﺨﺍﺗ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻭ
.ﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻌﻳﺮﹺﻩﺑﹺﺄﹶﻣﻢﻫﻭﻝﹺﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﻮﻪﺒﹺﻘﹸﻮﻧﺴﻳﻟﹶﺎ.ﻮﻥﹶﻣﻜﹾﺮﻣ
ﺇﹺﻟﱠﺎﻮﻥﹶﻔﹶﻌﺸﻳ ﻟﹶﺎﻭﻢﻠﹾﻔﹶﻬﺧ ﺎﻣﻭ ﻳﻬﹺﻢﺪﺃﹶﻳ ﻦﻴﺑﺎﻣ ﻠﹶﻢﻌﻳ
:)ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻘﹸﻮﻥﹶﻔﺸﻣﻪﺘﻴﺸﺧ ﻦﻣ ﻢﻫﻭ ﻰﻀﺗﺍﺭ ﻦﹺﻤﻟ
(-

“Dan mereka berkata: “Tuhan Yang
Maha Pemurah telah mengambil
ﻭﺮﻣﺆﻳ ﺎﻣ ﻠﹸﻮﻥﹶﻔﹾﻌanak’.
ﻳﻭ ﻢﻫﺮﻣMaha
ﺃﹶ ﺎﻣ ﻠﱠﻪSuci
ﺍﻟ ﻮﻥﹶﺼAllah.
ﻌﻳ ﻟﹶﺎ
(ﻥﹶmempunyai)
Sebenarnya (malaikat-malaikat itu)
 (:)ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ
adalah hamba-hamba yang dimulaikan,
mereka itu tidak mendahului-Nya
dengan
perkataan
dan
mereka
ﺤﺘﺴﺗﻞﹴﺟﺭﻦﻣ ﻰﺤﺘﺃﹶﺳﺃﹶﻻﹶ
ﺭﻭﺍﻩ
)ﻜﹶﺔﹸﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤﻪﻨﻣﻰ
mengerjakan
perintah-perintah-Nya.
Allah mengetahui segala apa yang di
ﻣﺴﻠﻢ
hadapan mereka (malaikat) dan (yang
di belakang mereka, dan mereka tiada
memberi syafaat melainkan kepada
ﺩorang
ﺎﺒﻋ ﻞﹾﺑyang
 ﻪﺎﻧﺤﺒdiridhai
ﺳ ﺍﻟﹶﺪﻭ Allah,
ﻦﻤﺣﺍﻟﺮdan
ﺬﹶﺨﺗmereka
ﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍﻭ
.itu
ﻠﹸﻮﻥﹶﻤselalu
ﻌﻳﺮﹺﻩﺑﹺﺄﹶﻣberhati-hati
ﻢﻫﻭﻝﹺﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﻮﻪﻘﹸﻮﻧkarena
ﺒﹺﺴﻳﻟﹶﺎ.ﻮﻥﹶtakut
ﻣﻜﹾﺮﻣ
kepada-Nya “ (QS. Al-Anbiya [21]: 26ﱠﺎ28).
ﺇﹺﻟﻮﻥﹶﻔﹶﻌﺸﻳ ﻟﹶﺎﻭﻢﻠﹾﻔﹶﻬﺧ ﺎﻣﻭ ﻳﻬﹺﻢﺪﺃﹶﻳ ﻦﻴﺑﺎﻣ ﻠﹶﻢﻌﻳ
c. bahwa malaikat itu selalu taat kepada
:Allah,
)ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀtidak
 ﻘﹸﻮﻥﹶdurhaka
ﻔﺸﻣﻪﺘﻴﺸ(ﺧmelakukan
 ﻦﻣ ﻢﻫﻭ ﻰmaksiat)
ﻀﺗﺍﺭ ﻦﹺﻤﻟ
kepada-Nya. Hal ini sebagaimana
(-
ditegaskan dalam QS. al-Anbiya [21]:
26-28 di atas dan dalam firman-Nya:

ﻭﻥﹶﺮﻣﺆﻳ ﺎﻣ ﻠﹸﻮﻥﹶﻔﹾﻌﻳﻭ ﻢﻫﺮﺃﹶﻣ ﺎﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻮﻥﹶﺼﻌﻳ ﻟﹶﺎ
 (:)ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ

“... mereka (malaikat) tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya
ﻞﺟﺭﻦﻣ ﻰmereka
ﺤﺘﺃﹶﺳﺃﹶﻻﹶ
ﺭﻭﺍﻩ
)ﻜﹶﺔﹸﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤﻪﻨﻣﻰﺤﺘﺴﺗﹴkepada
dan selalu mengerjakan apa yang
(ﻣﺴﻠﻢ
diperintahkan “ (at-Tahrim [66]: 6).
Termasuk durhaka kepada Allah adalah
berbohong. Dengan demikian, tidak
mungkin ada malaikat berbohong,
seperti hari ini ia mengaku bernama
Jibril dan esok harinya atau kemarin
mengakui selain Jibril.
d. bahwa malaikat itu mempunyai sifat
malu. Hal ini sebagaimana dijelaskan
oleh Nabi:

67

ﻭﻥﹶﺮﻣﺆﻳ ﺎﻣ ﻠﹸﻮﻥﹶﻔﹾﻌﻳﻭ ﻢﻫﺮﺃﹶﻣ ﺎﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻮﻥﹶﺼﻌﻳ ﻟﹶﺎ
 (:)ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ
BIDANG AQIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN
)ﺭﻭﺍﻩﻜﹶﺔﹸﻼﹶﺋﺍﻟﹾﻤﻪﻨﻣﻰﺤﺘﺴﺗﻞﹴﺟﺭﻦﻣ ﻰﺤﺘﺃﹶﺳﺃﹶﻻﹶ
(ﻣﺴﻠﻢ

e.

“Bagaimana aku tidak malu terhadap
seorang laki-laki yang malaikat pun
malu terhadapnya” (HR. Muslim).
bahwa malaikat itu merasa sakit (tidak
suka, terganggu) dengan hal-hal yang
tidak disenangi (makruh), misalnya bau
tidak sedap; demikian juga anjing dan
patung, sebagaimana halnya manusia.
Nabi menjelaskan:

ﻦﺑﻘﹾﺮﻳ ﻓﹶﻼﹶ ﺍﺙﹶﺍﻟﹾﻜﹸﺮﻭ ﺍﻟﺜﱡﻮﻡﻭ ﻞﹶﺼﺍﻟﹾﺒ ﺃﹶﻛﹶﻞﹶ ﻦﻣ
ﻮﻨﺑﻪﻨﻣﺄﹶﺫﱠﻯﺘﻳﺎﻤﻣﺄﹶﺫﱠﻯﺘﺗﻜﹶﺔﹶﻼﹶﺋﺍﹾﻟﻤﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺎﻧﺠﹺﺪﺴﻣ
(ﻣﺴﻠﻢ)ﺭﻭﺍﻩﻡﺁﺩ

“Barang
siapa
makan
bawang
putih,
bawang
merah,
dan
ﻦﺑﻘﹾﺮﻳ ﻓﹶﻼﹶ ﺍﺙﹶﺍﻟﹾﻜﹸﺮﻭ ﺍﻟﺜﱡﻮﻡﻭ ﻞﹶﺼﺍﻟﹾﺒ bawang
ﺃﹶﻛﹶﻞﹶ ﻦﻣ
bakung
ﻪﻠﹶﻴﻋﺍﻟﻠﱠﻪﱠﻰjanganlah
ﻠﺻﺒﹺﻲﺍﻟﻨﺪﻋﻭﹶmendekati
ﻗﹶﺎﻝﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﻋ ﻢﹴmasjid
ﺎﻟﺳﻦﻋ
ﻮ
ﻨﺑﻪﻨﻣﱠﻯ
ﺄﹶﺫﺘﻳﺎﻤﻣﱠﻯ
ﺄﹶﺫﺘﺗﻜﹶﺔﹶﻼﹶﺋmerasa
ﺍﹾﻟﻤﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺎﻧﺪsakit
ﺠﹺﺴﻣ
kami,
karena
malaikat
(terganggu)
ﺒﹺﻲﺍﻟﻨ ﻠﹶﻰﻋ ﺪﺘﺍﺷ ﻰdengan
ﺘﺣ ﻪﻠﹶﻴﻋ ﺙﹶhal-hal
ﺍﻓﹶﺮ ﺮﹺﻳﻞﹸﺟﹺﺒyang
ﻠﱠﻢﺳﻭ
(ﻣﺴﻠﻢﺭﻭﺍﻩsakit”
)ﻡﺁﺩ
membuat
ﻪﻠﹶﻴﻋﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱠﻰﺻmanusia
ﺒﹺﻲﺍﻟﻨﺝﺮﺨpun
ﻓﹶﻠﱠﻢﺳmerasa
ﻭﻪﻠﹶﻴﻋﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱠﻰﺻ
(HR. Muslim).

ﹶﺎ
ﻟﹶ ﹶﺎﻠﻝﹶﻓﹶﻘﺻ ﻲﺒﹺﺪﺟﺍﻟﻨ
ﻭﺎﺪﻣﻋﻭ ﹶﻝﻪﹶﺎﺇﹺﻟﹶﻴﻗﺑﹺﻴﻪﻜﹶﺎﺃﹶﺸﻦﻓﹶ ﻋﻪﻴﻓﹶﻠﹶﻢﹴﻘﻟﺎﺳﻢﻠﱠﻦﺳﻋﻭ
ﻟﻪﻴﻠﹶﺎﻋﻧﺇﹺﻠﱠﻪﺍﻟﻪﱠﻰ
ﺐ
ﺒﹺﻲﺍﻟ(ﻨﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺭﻭﺍﻩ
ﻠﹶﻰﻋ ﺪﺘﺍﺷ)ﻰ
ﺘﻠﹾﺣﻛﹶﻪﹶﺎ
ﻟﻠﹶﻴﻋﻭﺙﹶﺓﹲﻮﺭﺍﻓﹶﺻﺮﻴﻞﹸﻪﺮﻓﹺﻳﺎﺟﹺﺘﺒﻴﺑﻞﹸﻢﻠﱠﺧﺳﺪﻭﻧ
ﻪﻠﹶﻴﻋﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱠﻰﺻﺒﹺﻲﺍﻟﻨﺝﺮﻓﹶﺨﻠﱠﻢﺳﻭﻪﻠﹶﻴﻋﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱠﻰﺻ
ﺵﹺﺮﺍﻟﹾﻌﻱﺫﺪﻨﻋﺓﻗﹸﻮﻱﺫ.ﻛﹶﺮﹺﱘﹴﻮﻝﹴﺳﺭﻝﹸﻟﹶﻘﹶﻮﻪﺇﹺﻧ
ﻟﹶﺎ ﺎﺇﹺﻧ ﻟﹶﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺪﺟﻭ ﺎﻣ ﻪﺇﹺﻟﹶﻴ ﻜﹶﺎﻓﹶﺸ ﻪﻴﻓﹶﻠﹶﻘ ﻠﱠﻢﺳﻭ
.ﻮﻥﻨﺠﺑﹺﻤ ﻜﹸﻢﺒﺎﺣﺻ ﺎﻣﻭ .ﲔﹴﺃﹶﻣ ﺛﹶﻢ ﻄﹶﺎﻉﹴﻣ .ﲔﹴﻜﻣ
(ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ)ﺭﻭﺍﻩﻛﹶﻠﹾﺐﻟﹶﺎﻭﺓﹲﻮﺭﺻﻴﻪﻓﺎﺘﻴﺑﻞﹸﺧﺪﻧ
(-:)ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮﺒﹺﲔﹺﺍﻟﹾﻤﺑﹺﺎﻟﹾﺄﹸﻓﹸﻖﹺﺁﻩﺭﻟﹶﻘﹶﺪﻭ
“Dari Salim, dari ayahnya, ia berkata:
kepada Nabi, namun
ﹺJibril
ﺵﺮﺍﻟﹾﻌﻱberjanji
ﺫﺪﻨﻋﺓﻗﹸﻮﻱ
ﺫ.ﻛﹶﺮﹺﱘﹴﻮﻝﹴﺳﺭﻝﹸﻟﹶﻘﹶﻮﻪﺇﹺﻧ
kemudian ia terlambat datang sehingga
.hal
ﻮﻥﻨﺠﻤitu
ﺑﹺ ﻜﹸﻢmenyusahkan
ﺒﺎﺣﺻ ﺎﻣﻭ .ﲔﹴﺃﹶﻣ ﺛﹶﻢhati
ﻄﹶﺎﻉﹴﻣ Nabi.
.ﲔﹴﻜﻣ
Kemudian Nabi keluar dan dijumpai
Jibril. (Nabi
mengadu
ﺑﹺﺎﻟﹾﺄﹸﻓﹸﺁﻩﺭﻟﹶﻘﹶﺪﻭ
-:ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ
)ﺒﹺﲔﹺﺍﻟﹾﻤﻖﹺkepadanya
tentang apa yang ia dapatkan. Jibril
menjawab : “Kami tidak akan masuk
ke dalam rumah yang didalamnya
terdapat gambar dan anjing”.” (Matn
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ﻮﻨﺑﻪHIMPUNAN
ﻨﻣﺄﹶﺫﱠﻯﺘﻳﺎﻤFATWA
ﻣﺫﱠﻯMAJELIS
ﺄﹶﺘﺗﻜﹶﺔﹶﻼﹶﺋULAMA
ﺍﹾﻟﻤﺈﹺﻥﱠINDONESIA
ﻓﹶ ﺎﻧﺠﹺﺪﺴﻣ
(ﻣﺴﻠﻢﺭﻭﺍﻩ
)ﻡﺁﺩ
al-Bukhari
bi-Hasyiyah
as-Sindi,

[Bairut: Dar al-Fikr, 1995], jilid IV, h.
53.

ﻪ

ﻠﹶﻴﻋﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱠﻰﺻﺒﹺﻲﺍﻟﻨﺪﻋﻭﻗﹶﺎﻝﹶﺃﹶﺑﹺﻴﻪﻦﻋ ﻢﹴﺎﻟﺳﻦﻋ
6. Malaikat Jibril, sebagai salah satu malaikat
yang
ﺒﹺﻲmenurut
ﺍﻟﻨ ﻠﹶﻰﻋ ﺪﺘﺷal-Qur’an
ﺍ ﻰﺘﺣ ﻪﻠﹶﻴﻋmempunyai
 ﺍﺙﹶﻓﹶﺮ ﺮﹺﻳﻞﹸﺟﹺﺒnama
ﻠﱠﻢﺳﻭ
lain seperti ar-ruh, ar-ruh al-qudus, dan
ar-ruh
ﻪﻠﹶﻴﻋﻪal-amin,
ﺍﻟﻠﱠﻠﱠﻰﺻﺒﹺﻲtentu
ﺍﻟﻨﺝﺮﺨmemiliki
ﻓﹶﻠﱠﻢﺳﻭﻪﻠﹶﻴﻋsifat-sifat
ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﱠﻰﺻ
malaikat pada umumnya. Di samping itu,
ﻟﹶﺎ ﺎﺇﹺﻧ ﻪJibril
ﻟﹶ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶmemiliki
 ﺪﺟﻭ ﺎﻣ ﻪsifat
ﺇﹺﻟﹶﻴ ﻜﹶﺎlain
ﻓﹶﺸ ﻪdan
ﻴﻓﹶﻠﹶﻘtugas
ﻠﱠﻢﺳﻭ
malaikat
tertentu, antara lain sebagaimana dijelaskan
(ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ)ﺭﻭﺍﻩﻛﹶﻠﹾﺐﻟﹶﺎﻭﺓﹲﻮﺭﺻﻴﻪﻓﺎﺘﻴﺑﻞﹸﺧﺪﻧ
dalam:
a. Firman Allah:

ﺵﹺﺮﺍﻟﹾﻌﻱﺫﺪﻨﻋﺓﻗﹸﻮﻱﺫ.ﻛﹶﺮﹺﱘﹴﻮﻝﹴﺳﺭﻝﹸﻟﹶﻘﹶﻮﻪﺇﹺﻧ
.ﻮﻥﻨﺠﺑﹺﻤ ﻜﹸﻢﺒﺎﺣﺻ ﺎﻣﻭ .ﲔﹴﺃﹶﻣ ﺛﹶﻢ ﻄﹶﺎﻉﹴﻣ .ﲔﹴﻜﻣ
(-:)ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮﺒﹺﲔﹺﺍﻟﹾﻤﺑﹺﺎﻟﹾﺄﹸﻓﹸﻖﹺﺁﻩﺭﻟﹶﻘﹶﺪﻭ

“Sesungguhnya al-Qur’an itu benarbenarfirman (Allah yang dibawa
oleh) utusan yang mulia (Jibril),
yang mempunyai kekuatan, yang
mempunyai kedudukan tinggi di sisi
Allah Yang mempunyai Arasy, yang
ditaati di sana (di alam malaikat) lagi
dipercaya. Dan temanmu (Muhammad)
itu bukanlah sekali-kali orang yang
gila; dan sesungguhnya Muhammad
itu melihat Jibril di ufuk yang terang”
(QS. At-Takwir [81]: 19-23).
b. Firman Allah:

.ﲔﺍﻟﹾﺄﹶﻣﻭﺡﺍﻟﺮﺑﹺﻪﻝﹶﺰﻧ.ﲔﺎﻟﹶﻤﺍﻟﹾﻌﺏﺭﺰﹺﻳﻞﹸﻨﻟﹶﺘﻪﺇﹺﻧﻭ
-:)ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀﺭﹺﻳﻦﺬﻨﺍﻟﹾﻤﻦﻣﻜﹸﻮﻥﹶﺘﻟﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻚﻠﹶﻰﻋ
(

“Dan sesungguhnya al-Qur’an ini
benar-benar diturunkan oleh Tuhan
ﻝﹶsemesta
ﻮﺳﺭﻦﻟﹶﻜﻭalam,
ﻜﹸﻢﺎﻟﺟdia
ﺭﹺﻦﻣdibawa
ﺪﺃﹶﺣﺎﺃﹶﺑﺪturun
ﻤﺤﻣﹶﺎﻥﹶoleh
ﻛﺎﻣ
ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam
ﻴﻤﻠﻋ ٍﺀﻲ(ﺷMuhammad)
 ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶﻭ ﲔ
ﺒﹺﻴﺍﻟﻨ ﻢmenjadi
ﺎﺗﺧﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺎhatimu
agar
salah seorang di antara orang-orang
(:)ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
yang memberi peringatan “ (QS. Asy
Syu’ara [261192-194).
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Ayat Qur’an di atas (QS. Asy-Syu’ara:
192-194) menegaskan bahwa (1) Malaikat
Jibril mempunyai tugas menyampaikan/
menurunkan pesan dan ajaran dari
Allah, (2) pesan dan ajaran yang dibawa
turun oleh malaikat Jibril adalah kalam
(wahyu dari) Allah, dalam hal ini alQur’an, (3) wahyu tersebut dibawa
turun oleh malaikat Jibril kedalam hati
(kalbu) Nabi Muhammad, dan (4) bahwa
tujuan penurunan wahyu kepada Nabi
Muhammad ialah agar ia menjadi nabi
(munzir). Atas dasar ini, maka (1) tidak
dapat dibenarkan jika Jibril membawa
turun selain wahyu, misalnya pendapat
atau penjelasan dari Jibril sendiri, baik
kepada Nabi Muhammad maupun orang
lain, (2) sesudah Nabi Muhammad wafat
Jibril tidak akan lagi menurunkan wahyu
maupun ajaran kepada siapapun, karena
Nabi Muhammad adalah nabi terakhir
dan ajaran Allah untuk umat manusia
.telah
ﲔﺍﻟﹾﺄﹶﻣdinyatakan
ﻭﺡﺍﻟﺮﺑﹺﻪﻝﹶﺰﻧsempurna.
.ﲔﺎﻟﹶﻤﺍﻟﹾﻌﺏﺭﺰﹺﻳﻞﹸﻨﻟﹶﺘﻪﺇﹺﻧﻭ
Dua hal disebut terakhir ini, yakni bahwa
-:)ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀﺭﹺﻳﻦﺬﻨﺍﻟﹾﻤﻦﻣﻜﹸﻮﻥﹶﺘﻟﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻚﻠﹶﻰﻋ
Nabi Muhammad adalah nabi terakhir
dan bahwa ajaran Allah untuk umat
(
manusia telah sempurna dijelaskan
dalam firman Allah:

ﻮﻝﹶﺳﺭﻦﻟﹶﻜﻭﻜﹸﻢﺎﻟﺭﹺﺟﻦﻣﺪﺃﹶﺣﺎﺃﹶﺑﺪﻤﺤﻣﻛﹶﺎﻥﹶﺎﻣ
ﺎﻴﻤﻠﻋ ٍﺀﻲﺷ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﺎﻥﹶﻭ ﲔﺒﹺﻴﺍﻟﻨ ﻢﺎﺗﺧﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 (:)ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah
bapak dari seorang laki-laki di antara
kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan
penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu “ (QS. AlAhzab [33]: 40).

ﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻋ ﺖﻤﻤﺃﹶﺗﻭ ﻜﹸﻢﻳﻨﺩ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻠﹾﺖﺃﹶﻛﹾﻤ ﻡﻮﺍﻟﹾﻴ...
 (:)ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ...ﺎﻳﻨﺩﻠﹶﺎﻡﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻟﹶﻜﹸﻢﻴﺖﺿﺭﻭﻲﺘﻤﻧﹺﻌ
“... Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah
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Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Kuridai Islam itu jadi agama
bagimu... “ (QS. Al-Ma’idah [5]: 3).
7. Jibril, sebagaimana dijelaskan di atas,
hanyalah bertugas menyampaikan wahyu
dari Allah dan ia tidak diberi wewenang oleh
Allah untuk menjelaskan kandungan (isi dan
ﻜﹸﻢﻠﹶﻴﻋ ﺖﻤﻤDalam
ﺃﹶﺗﻭ ﻜﹸﻢﻳﻨﺩhal
 ﻜﹸﻢal-Qur’an,
ﻟﹶ ﻠﹾﺖﺃﹶﻛﹾﻤ ﻡﻮtugas
ﺍﻟﹾﻴ...
maksud)-nya.
menjelaskannya
Nabi,
ﺎﻳﻨﺩﻠﹶﺎﻡﺍﻟﹾﺈﹺﺳﻟﹶﻜﹸﻢkepada
ﻴﺖﺿﺭﻭﻲ
ﺘﻤﻧﹺﻌ
 (:)ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ...dibebankan
sebagaimana dikemukakan dalam firman
Allah:

ﻬﹺﻢﺇﹺﻟﹶﻴ ﻝﹶﺰﻧ ﺎﻣ ﺎﺱﹺﻠﻨﻟ ﻦﻴﺒﺘﻟ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮ ﻚﺇﹺﻟﹶﻴ ﺎﻟﹾﻨﺰﺃﹶﻧﻭ...
 (:)ﺍﻟﻨﺤﻞﻭﻥﹶﻔﹶﻜﱠﺮﺘﻳﻢﻠﱠﻬﻟﹶﻌﻭ
“....Dan
Kami
turunkan
kepadamu
(Muhammad) al-Qur’an, agar kamu
menerangkan kepada umat manusia apa
yang telah diturunkan kepada mereka dan
supaya mereka memikirkan.” (QS. an-Nahl
[ 16]:44)
Selain Nabi, tugas menjelaskan al-Qur’an
juga menjadi tanggung jawab para ulama.
Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam
firman Allah, antara lain:

:)ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌﺗ ﻟﹶﺎ ﻢﺘﻛﹸﻨ ﺇﹺﻥﹾ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﹺ ﻞﹶﺃﹶﻫ ﺄﹶﻟﹸﻮﺍﻓﹶﺎﺳ...
 (

“... Maka bertanyalah kepada orang yang
mempunvai pengetahuan (ulama) jika
kamu tidak mengetahui “ (QS. an-Nahl [16]:
43).
Jelaslah kiranya bahwa malaikat, termasuk
juga Jibril, menurut al-Qur’ an tidak
mempunyai wewenang untuk menafsirkan
atau menjelaskan maksud al-Qur’an,
sedangkan pengetahuan tentang tugastugas malaikat haruslah berdasarkan wahyu
(al-Qur’an dan Hadis) sebagaimana telah
dikemukakan di atas. Dengan demikian,
pengakuan siapapun bahwa Jibril telah
menafsirkan
al-Qur’an
tidak
dapat
dibenarkan.
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8. Ayat lain yang menjalaskan bahwa tugas
Jibril adalah menyampaikan wahyu antara
lain:

ِﺍﺀﺭﻭ ﻦﻣ ﺃﹶﻭ ﺎﻴﺣﻭ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻪﻜﹶﻠﱢﻤﻳ ﺃﹶﻥﹾ ﺮﹴﺸﺒﻟ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺎﻣﻭ
ﻲﻠﻋﻪﺇﹺﻧُﺎﺀﺸﻳﺎﻣﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻧﹺﻪﻲﻮﺣﻓﹶﻴﻮﻟﹰﺎﺳﺭﻞﹶﺳﺮﻳﺃﹶﻭﺎﺏﹴﺠﺣ
ﻴﻢﻜﺣ

“Dan tidak ada bagi seorang manusia pun
bahwa Allah berkata-kata dengan dia
kecuali dengan perantaraan wahyu atau
di belakang tabir atau dengan mengutus
seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan
kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia
kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi
lagi Maha Bijaksana “ (QS. Asy-Syura [42]:
51).

ﺮﹴﺃﹶﻣ ﻛﹸﻞﱢ ﻦﻣ ﻬﹺﻢﺑﺭ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺎﻴﻬﻓ ﻭﺡﺍﻟﺮﻭ ﻜﹶﺔﹸﻠﹶﺎﺋﺍﻟﹾﻤ ﻝﹸﺰﻨﺗ
(:)ﺍﻟﻘﺪﺭ
“Pada malam itu turun malaikat-malaikat
dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya
untuk mengatur segala urusan “ (QS. AlQadr [97]:4)
9. Sebagaimana malaikat pada umumnya yang
tidak akan pernah melakukan maksiat,
misalnya melihat aurat, Malaikat Jibril tidak
mau masuk ke dalam suatu rumah yang
didalamnya ada aurat terbuka. Ini dapat
diketahui dari hadis berikut:

ﺖﻛﹶﺎﻧ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﺭﺿﻲ ﺔﹶﺠﻳﺪﺧ ﺓﹶﺪﻴﺍﻟﺴ ﺃﹶﻥﱠ ﺩﺭﻭ ﻗﹶﺪ
ﻦﻋﺎﺭﹺﻤﺍﻟﹾﺨﺎﻃﹶﺔﺑﹺﺈﹺﻣﻝﹺﻮﺳﺍﻟﺮﻠﹶﻰﻋﻲﹺﺣﺍﻟﹾﻮﻝﹶﻭﺰﻧﻦﺤﺘﻤﺗ
ﺇﹺﺫﹶﺍﻭ،ﻝﹺﻮﺳﺍﻟﺮﺎﻟﹶﺔﹸﺣﺃﹶﺕﺪﻫﺎﻫﺮﻌﺷ ﹶﻔﺖﻛﹶﺸﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ،ﺎﻬﺃﹾﺳﺭ
ﻠﹶﻚﺍﻟﹾﻤ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﺎﻬﻠﹾﻤﻌﻟ ،ﺎﻟﹶﺔﹸﺍﻟﹾﺤ ﻪﺇﹺﻟﹶﻴ ﺕﺎﺩﻋ ﺎﻫﺮﻌﺷ ﻏﹶﻄﱠﺖ
ﻚﺬﹶﻟﻟﻭ.ﺃﹾﺱﹺﺍﻟﺮﻓﹶﺔﹸﻮﻜﹾﺸﻣﺃﹶﺓﹲﺮﺍﻣﻪﻴﻓﺎﺘﻴﺑﻞﹸﺧﺪﻳﻻﹶﻞﹶﺮﹺﻳﺟﹺﺒ
،ﻻﹶ:ﻗﹶﺎﻝﹶ؟ﺍﻩﺮﺗﻞﹾﻫ:ﺎﻬﺃﹾﺳﺭﻦﻋﺕﺴِﺮﺣﺎﻟﹶﻤ:ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
ﺬﹶﺍﻫﺎﻣﻭ،ﻠﹶﻚﻟﹶﻤِﺍﷲﻓﹶﻮﺮﺸﺃﹶﺑﻭﺃﹶﺛﹾﺒﹺﺖﻢﻋﻦﺍﺑﺎﻳ:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
 (ﺹﺇﺳﻼﻣﻴﺔ)ﻋﻘﻴﺪﺓﻄﹶﺎﻥﻴﺑﹺﺸ
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“Terdapat keterangan (hadis) bahwa Khadijah
r.a. pernah mencoba (menguji) turunnya
wahyu kepada Rasul dengan melepaskan
kerudung dari kepalanya. Jika ia membuka
rambutnya, tenanglah keadaan Rasul; dan
jika ia menutup rambutnya, keadaan Rasul
kembali seperti semula. Hal itu ia lakukan
karena ia mengetahui bahwa malaikat Jibril
tidak akan masuk ke dalam rumah yang di
dalamnya ada seorang perempuan yang
terbuka kepalanya. Oleh karena itu, ketika
membuka kepalanya ia (Khadijah) bertanya
kepada Rasul: ‘Apakah engkau melihatnya
(Jibril)?’ Rasul menjawab: ‘Tidak!’ Khadij
ah berkata: ‘Wahai putra paman! Tabah
dan bergembiralah! Demi Allah! (Yang
datang kepada engkau) itu adalah malaikat,
dan bukan syaitan’.” (Sayyid Sabiq, Aqidah
Islamiyah, h. 268).
10. Malaikat Jibril hanya turun dan datang
kepada Nabi Muhammad atas izin dan
perintah
Tanpa
ﺖ
ﻛﹶﺎﻧ ﻋﻨﻬﺎAllah.
ﺍﷲ ﺭﺿﻲ
ﺔﹶﺠﻳﺪﺧizin
 ﺓﹶﺪﻴﺴdan
ﺍﻟ ﺃﹶﻥﱠperintah
 ﺩﺭﻭ ﻗﹶﺪ
Allah ia tidak akan turun, betapa pun Nabi
ﻦMuhammad
ﻋﺎﺭﹺﻤﺍﻟﹾﺨﺎﻃﹶﺔﺑﹺﺈﹺﻣsangat
ﻝﹺﻮﺳﺍﻟﺮﹶﻰmenginginkan
ﻠﻋﻲﹺﺣﺍﻟﹾﻮﻝﹶﻭﺰﻧﻦﺤdan
ﺘﻤﺗ
mengharapkan. Cukup banyak peristiwa yang
ﹶﺍmemerlukan
ﺇﹺﺫﻭ،ﻝﹺﻮﺳﺍﻟﺮﺎﻟﹶﺔﹸﺣsegera
ﺃﹶﺕﺪﻫﺎ
ﻫﺮﻌﺷ ﹶﻔﺖﺸjawaban
ﻛﹶﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ،ﺎﻬdan
ﺃﹾﺳﺭ
mendapat
penjelasan wahyu, tetapi Jibril tidak kunjung
ﻚ
ﻠﹶﺍﻟﹾﻤ ﺄﹶﻥﱠmembawa
ﺑﹺ ﺎﻬﻠﹾﻤﻌﻟ ،ﺎﻟﹶﺔﹸwahyu.
ﺍﻟﹾﺤ ﻪﺇﹺﻟﹶﻴ Contoh
ﺕﺎﺩﻋ ﺎﻫpenantian
ﺮﻌﺷ ﻏﹶﻄﱠﺖ
datang
Nabi
paling
ﻚ
ﺬﹶﻟﻟﻭ.yang
ﺃﹾﺱﹺﺍﻟﺮﹸ
ﻓﹶﺔﻮﻜﹾﺸmendesak
ﻣﺃﹶﺓﹲﺮﺍﻣﻪﻴﻓﺎadalah
ﺘﻴﺑﻞﹸﺧﺪﻳperistiwa
ﻻﹶﻞﹶﺮﹺﻳﺟﹺﺒ
menggemparkan yang menuduh ‘Aisyah r.a.,
،ﹶisteri
ﻻ:ﹶﺎﻝﹶNabi,
ﻗ؟ﺍﻩﺮﺗﹾberbuat
ﻞﻫ:ﺎﻬﺃﹾﺳserong
ﺭﻦﻋ(ﺕhadis
ﺴِﺮﺣﺎﻤal-ifki).
ﻟﹶ:ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
Di samping itu, Nabi pernah meminta
ﹶﺍkepada
ﺬﻫﺎﻣﻭ،ﻚJibril
ﻠﹶﻟﹶﻤِﺍﷲﻮagar
ﻓﹶﺮﺸﺃﹶﺑﻭlebih
ﺃﹶﺛﹾﺒﹺﺖsering
ﻢﻋﻦﺍﺑﺎﻳdatang
:ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
mengunjungi Nabi,
tetapi Jibril menjawab
 (ﺹﺇﺳﻼﻣﻴﺔﻋﻘﻴﺪﺓ
)ﻄﹶﺎﻥﻴﺑﹺﺸ
bahwa kunjungannya harus atas izin Allah.
Hal ini dij elaskan dalam hadis berikut:
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ﻝﹸﺰﻨﺘﻧﺎﻣ}ﻭﻟﹶﺖﺰﻓﹶﻨﺎ؟ﻧﻭﺭﺰﺗﺎﻤﻣﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﺎﻧﻭﺭﺰﺗﺃﹶﻥﹾﻚﻌﻨﻤﻳ
ﻚﺫﹶﻟﻦﻴﺑﺎﻣﻭ ﺎﻠﹾﻔﹶﻨﺧﺎﻣﻭﺎﻳﻨﺪﺃﹶﻳﻦﻴﺑﺎﻣﻟﹶﻪﻚﺑﺭﺮﹺﺑﹺﺄﹶﻣﺇﹺﻟﱠﺎ
:ﻣﺮﱘﺳﻮﺭﺓ{ﺎﺴِﻴﻧﻚﺑﺭﻛﹶﺎﻥﹶﺎﻣﻭ
ﺑﹺﺄﹶﻟﹾﻒﻛﹸﻢﺪﻤﻣﻲﺃﹶﻧﻟﹶﻜﹸﻢﺎﺏﺠﺘﻓﹶﺎﺳﻜﹸﻢﺑﺭﻴﺜﹸﻮﻥﹶﻐﺘﺴﺗﹾ73
ﺇﹺﺫ
(:)ﺍﻷﻧﻔﺎﻝﲔﻓﺩﺮﻣﻜﹶﺔﻠﹶﺎﺋﺍﻟﹾﻤﻦﻣ

ﻦﻋﺎﺭﹺﻤﺍﻟﹾﺨﺎﻃﹶﺔﺑﹺﺈﹺﻣﻝﹺﻮﺳﺍﻟﺮﻠﹶﻰﻋﻲﹺﺣﺍﻟﹾﻮﻝﹶﻭﺰﻧﻦﺤﺘﻤﺗ
ﺇﹺﺫﹶﺍﻭ،ﻝﹺﻮﺳﺍﻟﺮﺎﻟﹶﺔﹸﺣﺃﹶﺕﺪﻫﺎﻫﺮﻌﺷ ﹶﻔﺖﻛﹶﺸﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ،ﺎﻬﺃﹾﺳﺭ
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ﻠﹶﻚﺍﻟﹾﻤ ﺑﹺﺄﹶﻥﱠ ﺎﻬﻠﹾﻤﻌﻟ ،ﺎﻟﹶﺔﹸﺍﻟﹾﺤ ﻪﺇﹺﻟﹶﻴ ﺕﺎﺩﻋ ﺎﻫﺮﻌﺷ ﻏﹶﻄﱠﺖ
“Imam
ﻚ
ﺬﹶﻟﻟﻭ.ﺱﹺBukhari
ﺃﹾﺍﻟﺮﻓﹶﺔﹸﻮﻜﹾﺸdan
ﻣﺃﹶﺓﹲﺮAhmad
ﺍﻣﻪﻴﻓﺎﺘﻴﺑﹸmeriwayatkan
ﻞﺧﺪﻳﻻﹶﻞﹶﺮﹺﻳﺟﹺﺒ
dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah berkata
،ﹶkepada
ﻻ:ﻗﹶﺎﻝﹶ؟ﻩJibril:
ﺍﺮﺗﻞﹾﻫ:‘Apa
ﺎﻬﺃﹾﺳﺭyang
ﻦﻋﺕﺮmenghalangimu
ِﺴﺣﺎﻟﹶﻤ:ﻟﹶﻪ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
untuk berkunjung kepada kami lebih
ﹶﺍsering
ﺬﻫﺎﻣﻭ،
ﻠﹶﻚﻤkunjunganmu
ﻟﹶِﺍﷲﻓﹶﻮﺮﺸﺃﹶﺑﻭﺒﹺﺖselama
ﺃﹶﺛﹾﻢﻋﻦﺑin?’
ﺍﺎﻳ:Nabi
ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
dari
berkata. Lalu turunlah ayat : ‘Dan tidaklah
 (ﺹﺇﺳﻼﻣﻴﺔ)ﻋﻘﻴﺪﺓﻄﹶﺎﻥﻴﺑﹺﺸ
kami (Jibril) turun kecuali dengan perintah
Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa
yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada
ﻝﹶdiﻗﹶﺎﻪbelakangkita,
ﻨﻋﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺭﺎﺱﹴﺒdan
ﻋﻦﹺﺍﺑapa-apa
ﻦﻋﻭﺃﲪﺪﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺭﻭﻯ
yang ada di
antara
keduanya,
dan
tidaklah
ﻮﺳﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ
ﺎﻣ ﺮﹺﻳﻞﹶﺠﹺﺒﻟ ﻠﱠﻢﺳﻭ ﻪﻠﹶﻴﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻠﱠﻰﺻ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻝﹸTuhanmu
lupa’. “ (QS. Maryam [19]: 64). (Lihat Matn
ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺎﻧﻭﺭﺰﺗ[ﻥﹾBairut:
ﺃﹶﻚﻌﻨﻤﻳ
ﻝﹸal-Bukhari
ﺰﻨﺘﻧﺎﻣ}ﻭﻟﹶﺖﺰbi-Hasyiyah
ﻓﹶﻨﺎ؟ﻧﻭﺭﺰﺗﺎﻤﻣﺮas-Sindi,
Dar al-Fikr,1995], jilid II, h. 245).
ﺫﹶﻟﻦﻴﺑﺎﻣﻭal-Qur’an,
 ﺎﻠﹾﻔﹶﻨﺧﺎﻣﻭﺎmanusia
ﻳﻨﺪﺃﹶﻳﻦﻴﺑﺎﻣdapat
ﻟﹶﻪﻚﺑﺭmelihat,
ﺮﹺﺑﹺﺄﹶﻣﺇﹺﻟﱠﺎ
11. ﻚ
Menurut
ditemui, atau bahkan dibantu oleh malaikat,
:ﻣﺮﱘﺳﻮﺭﺓ
ﺎﺴِﻴﻧﻚﺑﺭﻥﹶseperti
ﻛﹶﺎﺎﻣﻭ
dan itu termasuk
karamah.{Misalnya
dijelaskan dalam al-Qur’an:

ﺑﹺﺄﹶﻟﹾﻒﻛﹸﻢﺪﻤﻣﻲﺃﹶﻧﻟﹶﻜﹸﻢﺎﺏﺠﺘﻓﹶﺎﺳﻜﹸﻢﺑﺭﻴﺜﹸﻮﻥﹶﻐﺘﺴﺗﺇﹺﺫﹾ
(:)ﺍﻷﻧﻔﺎﻝﲔﻓﺩﺮﻣﻜﹶﺔﻠﹶﺎﺋﺍﻟﹾﻤﻦﻣ
“(Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankanNya bagimu. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan
seribu malaikat yang datang berturut-turut
“’ (QS. al-Anfal [8]; 9).
Mengingat hal tersebut sebagai karamah,
tentu sahib al karamah (orang yang
mempunyai karamah) diharuskan memenuhi
suatu persyaratan, yaitu amal perbuatannya
harus sesuai dengan dan berdasarkan Kitab
(al-Qur’an) dan sunnah atau menurut Abu
Yazid al-Bustami, ia harus memahami dan
mengamalkan awamir dan nawahi (perintah
dan larangan agama).
Dengan memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT.
MEMUTUSKAN
Memfatwakan :
Doa Keyakinan atau akidah tentang malaikat, termasuk malaikat
Jibril, baik mengenai sifat dan tugasnya harus didasarkan pada
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keterangan atau penjelasan dari wahyu (Al-Qur’an dan Hadis).
Tidak ada satupun ayat maupun hadis yang menyatakan bahwa
malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan ajaran
kepada umat manusia, baik ajaran baru atau ajaran yang bersifat
penjelasan terhadap ajaran agama yang telah ada. Hal ini karena ajaran
Allah telah sempurna. Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi
dan mendapat ajaran keagamaan dari malaiakt Jibril bertentangan
dengan Al-Qur’an. Oleh karena itu, pengakuan itu dipandang sesat dan
meyesatkan.
Menghimbau kepada :
1. Ibu Lia Aminudin (dan jama’ahnya), dan orang lain yang memiliki
keyakinan serupa, yakni keyakinan bahwa dirinya mendapat
ajaran agama dari malaikat Jibril, agar kembali dan mendalami
ajaran Islam, terutama dalam bidang akidah, dengan memahami
dan mempelajari al-Qur’an dan hadis kepada ulama, dan menurut
kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya
oleh para ulama sebagai pedoman dalam mempelajari Al-Qur’an
dan hadis.
2. Masyarakat umat Islam agar berhati-hati dan tidak mengikuti
akidah yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis.
3. Majelis Ulama Indonesia bersedia memberikan bimbingan dan
pengarahan kepada Ibu Lia Aminudin dan jama’ahnya, serta orang
lain yang memiliki keyakinan serupa.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan : Jakarta, 22 Desember 1997 M
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