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ABSTRACT 

 

 

 

Sheikh Abdul Qadir al Jilani is a respected scholar by the scholars from 

his day until now. He is known as the man who holds fast to the teachings of 

Islam. In addition, his name is often associated with a congregation of followers 

Qadiriyah spread in the world, including Indonesia.  

Issues raised in this study is: How can the concept of heresy by Sheikh 

Abdul Qadir al-Jilani on which the view of him against such heretical groups? 

What are the distortions in the field of Sufism by Shaykh Abdul Qadir al-Jilani? 

How does the attitude of Sheikh Abdul Qadir al-Jilani against heretical groups? 

The purpose of this study was to clarify the concept of heresy by Sheikh Abdul 

Qadir al-Jilani, to understand the distortions in the field of Sufism is criticized by 

Sheikh Abdul Qadir al-Jilani and understand the attitude of Sheikh Abdul Qadir 

al-Jilani against heretical groups. 

This study is basically a qualitative study of literary study (library 

research) and analytical-critical. The author tries to analyze every point of the 

concept of heresy by Sheikh Abdul Qadir al-Jilani in depth and critical, not just 

reportive and descriptive. 

These results indicate that the criteria are used by misguided Sheikh Abdul 

Qadir Al-Jilani to assess whether a person or group of misguided is the existence 

of irregularities committed against madzhab and aqidah the Sunnah wal Jama'ah 

scholars. Deviation can be in the realm of theology, Sufism and Shari'ah. 

Irregularities in the field of Sufism by al-Jilani is the deviation of the 

implementation of the aqidah and Islamic law. Al-Jilani assume that these groups 

are not kafir. Except for very heavy so it makes it kafir. 
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KONSEP KESESATAN MENURUT SYAIKH ABDUL QODIR AL-JILANI 

 

Syaikh Abdul Qadir al-Jilani adalah tokoh agama yang dikenal oleh 

banyak orang, tidak hanya oleh ulamanya tapi juga oleh masyarakat awam. Selain 

itu, al-Jilani tidak hanya dikenal oleh umat pada zamannya, tapi juga dikenal oleh 

umat hingga sekarang termasuk umat Islam di Indonesia. Namun sayangnya, umat 

lebih banyak mengenalnya dari sisi karomahnya saja bukan dari sisi ilmunya, 

pemikirannya, atau gerakan dakwahnya. Banyak sekali cerita-cerita tentang 

karomahnya yang beredar di tengah-tengah umat apabila dibandingkan dengan 

pemikirannya.  

Di sisi lain, dengan iklim demokrasi yang ada di Indonesia, aliran-aliran 

sesat yang muncul semakin banyak. Dan ini kemungkinan akan terus berlangsung 

apabila tidak segera disikapi oleh umat Islam dan pemerintah. Berdasarkan dua 

alasan di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul Konsep Kesesatan 

menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jilani. Penelitian ini mengkaji tentang: pertama, 

bagaimana konsep kesesatan menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jilani yang menjadi 

landasan pandangannya terhadap kelompok-kelompok sesat tersebut?; kedua, 

Penyimpangan-penyimpangan apa di bidang tasawuf menurut Syaikh Abdul Qadir 

al-Jilani?  

Penelitian ini pada dasarnya merupakan studi kualitatif bercorak studi 

kepustakaan (library research) dan bersifat analitis-kritis. Penulis berusaha 

menganalisis setiap poin konsep kesesatan menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jilani 

secara mendalam dan kritis, bukan sekedar reportive dan descriptive. 
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Al-Jilani lahir pada tahun 470 Hijriah/1077 Masehi di distrik Iran yang 

bernama Jilan. Nasab Al-Jilani, baik dari ayah maupun dari ibu, keduanya sampai 

pada Rasulullah saw.  Dari nasab ayah, garis keturunan al-Jilani sampai kepada 

Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Secara lengkap, garis keturunan tersebut adalah 

sebagai berikut: Syaikh Abdul Qadir bin Abu Shalih Musa Jinki Daust bin 

Abdullah bin Yahya az Zahid, bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah 

bin Musa al Jaun bin Abdullah al Mahdh bin al Hasan al Mutsanna bin Al Hasan 

bin Ali bin Abu Thalib. Sedangkan dari sebelah ibu, garis keturunannya sampai 

kepada Husain bin Ali bin Abu Thalib. Ibu Syaikh Abdul Qadir bernama Fatimah 

Ummu al Khair binti Abu Abdullah ash Shawma’I al Husaini bin Abi Jamaluddin 

Muhammad bin Thahir Abi al-‘Atha’ Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Alauddin 

Muhammad al-Jawad bin Ali Ridha bin Musa al-Khadim bin Ja’far ash-Shadiq 

bin Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin bin al Husain bin Ali bin Abu Thalib.  

Syaikh Abdul Qadir menempuh jenjang pendidikan dasar di Katatib di 

Jilan. Pada tahun 488 Hijriah/1095 Masehi, saat berumur 18 tahun, dia 

meninggalkan Jilan menuju Baghdad  untuk melanjutkan pendidikannya. Dia 

belajar selama 32 tahun. Salah satu guru yang sangat berpengaruh pada jiwa 

tasawufnya adalah Hammad bin Muslim Ad-Dabbas. Syaikh Abdul Qadir al-Jilani 

meninggal tanggal delapan Rabi’ul Akhir tahun 561 Hijriyah. 

Al-Jilani membagi umat Islam menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

yang selamat dan kelompok yang sesat. Pembagian itu berdasarkan hadits-hadits 

yang menjelaskan tentang keberadaan kelompok yang selamat dan kelompok yang 

sesat di antara umat Islam. Di antara hadits-hadits itu adalah: 
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 Dari ’Abdullah bin Zaid, dari ’Abdullah bin ’Amr radliyallahu 'anhu, 

berkata bahwa Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

وستفترق أمتي . إن بني إسرائيل إفترقىا علً إحدي  وسبعين فرقت كلها في النار إال واحدة

قالىا وما تلك الىاحدة؟  قال رسىل اهلل من . علً ثالثت وسبعين فرقت كلها في النار إال واحدة

 . كان علً مثل ما أنا عليه وأصحابي

Artinya: Sesungguhnya Bani Israel terpecah sebanyak 71 kelompok yang 

semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Dan umatku juga akan terpecah 

menjadi 73 kelompok yang semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok”. Para 

shahabat bertanya: ”Kelompok apa itu?” Rasulullah menjawab:”Kelompok yang 

mengikutiku dan para shahabatku.”  

Sesuai hadits di atas, al-Jilani mengelompokkan umat menjadi 73 

kelompok, dimana salah satu kelompok adalah kelompok yang selamat (al-firqah 

an-naajiyyah), sedangkan 72 lainnya merupakan kelompok-kelompok sesat (al-

firaq adh-dhaallah). Kelompok yang selamat adalah kelompok yang disebut 

dengan Ahli Sunnah wa al- Jama’ah, yaitu kelompok yang mengikuti sunnah 

Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallam dan kesepakatan (ijma’) para 

shahabatnya.  

  Sedangkan kelompok-kelompok lain yang berjumlah 72 kelompok di 

luar Ahli Sunnah wa al-Jama’ah beliau anggap sebagai kelompok sesat. 

Kelompok-kelompok tersebut sebenarnya hanya sembilan kelompok. Kemudian 

bercabang-cabang hingga mencapai 72 kelompok. Kesembilan kelompok tersebut 
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adalah Khawarij, Syi’ah, Mu’tazilah, Murji’ah, Musyabbihah, Jahmiyyah, 

Dlarariyyah, Najjariyyah dan Kilabiyyah.  

 Kelompok Khawarij memiliki 15 cabang, yaitu Najdat, Azariqah, 

Fadikiyyah, ’Athowiyyah, ’Ajaridah, Yamuniyyah, Khozimiyyah, Majhuliyyah, 

Shulthiyyah, Akhnasiyyah, Shofriyyah, Ubadliyyah, Bayhasiyyah, Syamrahiyyah, 

Bada’iyyah. 

 Kelompok Mu’tazilah memiliki 6 cabang, yaitu Hudzailiyyah, 

Nizhomiyyah, Ma’mariyyah, Jubaiyyah, Ka’abiyyah, dan Bahasyimiyyah. 

Kelompok Murji’ah memiliki 12 cabang, yaitu: Jahamiyyah, Shalihiyyah, 

Syamriyyah, Yunusiyyah, Yunaniyyah, Najariyyah, Ghailaniyyah, Syabibiyyah, 

Ghassaniyyah, Mu’adziyyah, Marisiyyah dan Karamiyyah. 

 Kelompok Syi’ah memiliki 3 cabang besar yaitu   Ghaliyyah (memiliki 12 

cabang, yaitu Bayaniyyah, Thoyyariyyah, Manshuriyyah, Mughiriyyah, 

Khaththabiyyah, Ma’mariyyah, Bazi’iyyah, Mufadlaliyyah, Mutanasikhoh, 

Syari’iyyah, Sabaiyyah dan Mufawwidlah), Zaidiyyah (memiliki 6 cabang, yaitu: 

Jarudiyyah, Sulaimaniyyah, Butriyyah, Na’imiyyah, Ya’qubiyyah, dan kelompok 

yang mengingkari kepemimpinan (imamah) Abu Bakar as-Siddiq dan Umar ibn 

Khaththab. Tetapi mereka tidak mengingkari anggapan bahwa orang yang telah 

meninggal itu akan hidup kembali ke dunia ini sebelum hari kiyamat) dan 

Rafidlah (memiliki 14 cabang, yaitu: Qath’iyyah, Kaisaniyyah, Karbiyyah, 

’Umairiyyah, Muhammadiyyah, Husainiyyah, Nawusiyyah, Isma’iliyyah, 

Qaramithah, Mubarakiyyah, Syamithiyyah, ’Ammariyyah, Mamthuriyyah, 

Mausuwiyyah dan Imamiyyah).  
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Kelompok Musyabbihah memiliki 3 cabang yaitu: Hisyamiyyah, 

Muqatiliyyah dan Wasimiyyah. 

Berdasarkan kajian penulis, kriteria sesat menurut Syaikh Abdul Qadir Al-

Jilani adalah: a) Salah dalam ma’rifat Ash-Shani’ (Mengenal Allah Sang 

Pencipta), b) Mengingkari bahwa Al-Qur’an adalah kalamullah, kitabullah, 

khithabullah dan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah shollallahu 

'alaihi wa sallam melalui malaikat Jibril, c)  Mengingkari sebagian atau seluruh 

ayat-ayat al-Qur’an, d) Meyakini bahwa iman itu cukup diucapkan dengan lisan 

atau hati saja, tidak perlu diterapkan dalam perbuatan, e) Mengingkari bahwa 

seluruh qada’ dan taqdir berasal dari Allah, yang baik maupun yang buruk, f) 

Meyakini bahwa pelaku dosa besar masuk neraka selamanya, g) Mengingkari hari 

qiyamat beserta hal-hal yang berkaitan dengannya seperti mizan, shirat, surga, 

neraka dan lain-lain, h) Mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, 

sayyidul mursalin, Nabi yang terakhir dan diutus kepada seluruh manusia dan jin, 

i) Mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i, j) Merampas hak-hak para 

shahabat untuk dihormati sebagaimana mestinya, k) Mengubah hukum agama 

yang qath’i atau sudah menjadi kesepakatan para ulama, l) Mengingkari sebagian 

atau seluruh rukun Iman dan rukun Islam. 

Menurut Al-Jilani, penyimpangan-penyimpangan itu bisa terjadi di tiga 

bidang, yaitu bidang aqidah, bidang syari’ah dan bidang tasawuf. Di bidang 

aqidah, kriteria yang digunakan oleh al-Jilani untuk menentukan apakah suatu 

kelompok itu sesat atau tidak sesat, ternyata tidak disandarkan secara mutlak pada 

penyimpangan terhadap aqidah dan madzhab Ahli Sunnah wa al-Jama’ah yang ia 
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tulis dalam kitab Al-Ghunyah. Al-Jilani tidak secara otomatis mengklaim bahwa 

kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda dengannya dalam hal aqidah 

sebagai kelompok sesat (melakukan bid’ah), melainkan masih 

mempertimbangkan letak penyimpangan atau perbedaan tersebut, apakah masih 

dalam wilayah perbedaan di antara ulama ahli sunnah wa al-jama’ah yang 

diperbolehkan atau tidak. Meskipun demikian, al-Jilani tetap menyampaikan 

pendapat yang ia anggap paling benar di antara pendapat-pendapat ulama ahli 

sunnah wa al-Jama’ah itu. 

Hal ini nampak misalnya pada pendapat Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani 

yang mengatakan bahwa huruf itu, baik yang ada di dalam Al-Qur’an maupun di 

luar Al-Qur’an,  adalah tidak makhluk. Al-Jilani menggunakan dalil ayat:  

                        

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah 

berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia. (Q.S. Yaasiin: 82) 

 

Kata kun terdiri dari dua huruf (huruf kaf dan huruf nun). Apabila kata kun 

itu makhluk, berarti butuh kata kun lagi yang menciptakan kun yang pertama. 

Begitu seterusnya, kata kun akan membutuhkan kun sebelumnya, terus tanpa 

batas. Dan ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, huruf itu harus qadim. 

Dan apabila huruf yang ada di dalam Al-Qur’an itu qadim, berarti huruf 

yang ada di luar Al-Qur’an juga qadim. Karena pada dasarnya keduanya adalah 

sama. Jadi tidak mungkin (laa yajuuzu) sesuatu yang qadim, tetapi di tempat lain 

menjadi muhdats.  
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Al-Jilani juga mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat 

Imam Syafi’i yang memperkuat pendapatnya. Imam Ahmad bin Hambali 

rakhimahullah berkata, ”Barang siapa yang mengatakan bahwa huruf hijaiyyah itu 

muhdats, berarti dia kafir kepada Allah. Karena ketika dia mengatakan bahwa 

huruf itu makhluk berarti dia mengatakan bahwa Al-Qur’an itu juga makhluk.” 

Imam Syafi’i rakhimahullah berkata, ”Kalian jangan mengatakan bahwa 

huruf itu huduts, karena Yahudilah orang pertama yang melakukannya. Barang 

siapa yang mengatakan bahwa huruf itu huduts, berarti dia juga berpendapat 

bahwa Al-Qur’an juga huduts.   

Namun demikian, al-Jilani tidak menulis satu kelompok pun yang 

memiliki perbedaan dalam hal tersebut sebagai kelompok sesat. Justru ia menulis 

dengan kalimat, ”Sebagian kelompok ahli sunnah menganggap bahwa huruf yang 

ada di Al-Qur’an itu qadim sedang di luar Al-Qur’an itu muhdats”. Ini 

menunjukkan bahwa perbedaan pandangan seputar makhluk atau tidaknya huruf, 

tidak dijadikan beliau sebagai kriteria sesat, sehingga sebagian kelompok ahli 

sunnnah yang berpendapat bahwa huruf itu makhluk, tidak beliau keluarkan dari 

golongan ahli sunnah. 

Contoh lain adalah tentang jumlah asmaul husna. Meskipun al-Jilani 

meyakini bahwa asmaul husna yang dimiliki oleh Allah swt itu berjumlah 

sembilan puluh sembilan, namun ia tidak menganggap sesat orang-orang atau 

kelompok yang meyakini bahwa jumlah asmaul husna itu lebih dari sembilan 

puluh sembilan. Bukti yang lain adalah al-Jilani tidak memasukkan kelompok 
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Asy’ariyyah sebagai kelompok sesat. Padahal di dalam bukunya, ia 

mengungkapkan beberapa perbedaan pendapatnya dengan pendapat Asy’ariyyah. 

Ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang memiliki pandangan 

yang berbeda dengannya dalam hal aqidah, tidak langsung ia tetapkan sebagai 

kelompok sesat. Al-Jilani masih melihat letak perbedaannya, apakah perbedaan itu 

dalam hal-hal yang mengakibatkan kelompok yang berbeda tersebut dianggap 

sebagai kelompok sesat atau tidak.  

Penyimpangan di bidang syari’ah yang dianggap sebagai kesesatan oleh 

al-Jilani adalah penyimpangan terhadap syari’at yang bersifat qath’i, seperti 

hukum-hukum mendasar mengenai pokok-pokok aturan ibadah, keluarga dan 

warisan, hudud dan qisas, dan lainnya yang dijelaskan dalam ayat muhkamat,  

yang  tidak  dapat dipertentangkan lagi, sehingga semua orang memiliki 

pandangan yang sama. Misalnya tentang wajibnya sholat lima waktu, haramnya 

riba, khomr, dan lain-lain.. 

Adapun contoh-contoh penyimpangan pemikiran di bidang syari’ah yang 

al-Jilani tulis dalam buku Al-Ghunyah, dan dijadikan sebagai kriteria sesat antara 

lain menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, menghalalkan membunuh kedua 

orang tua (pendapat kelompok Syamrahiyyah), mengharamkan rajam (pendapat 

kelompok Azariqoh), dan membolehkan seseorang menikah dengan anak 

perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan, anak 

perempuan. 

Contoh lainnya adalah berpendapat bahwa sholat sehari semalam hanya 

dua kali, yaitu dua raka’at di pagi hari dan dua raka’at di sore hari. Pendapat ini 
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dikemukakan oleh kelompok Bad’iyyah. Mereka menggunakan dasar al-Qur’an 

surat Hud: 114.  

                                

         

Artinya: ”Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi 

dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 

(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-

orang yang ingat.” 

Demikian juga merupakan contoh kesesatan lainnya yaitu 

memperbolehkan membunuh anak-anak orang kafir. Ini adalah pendapat dari 

kelompok Khawarij Azariqoh dan kelompok Bad’iyyah. Mereka menggunakan 

dasar al-Qur’an Surat Nuh: 26. 

                      

Artinya:” Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan 

seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.” 

Sedangkan perbedaan di bidang syari’ah yang bersifat dzanny, yang para 

ulama juga berbeda pendapat dalam hal tersebut, tidak beliau jadikan sebagai 

kriteria sesat. Seperti masalah tentang melafalkan niat, bacaan basmalah dalam 

sholat, qunut, sholat tasbih, dan lain sebagainya.  

Sedangkan di bidang tasawuf, al-Jilani menjadikan hukum-hukum syari’ah 

dan akidah sebagai inti tasawuf dan ufuk tertingginya. Oleh karena itu ahli sufi 

yang hakiki dapat dikenali dengan dua cara: pertama, zhahir mereka, yaitu mereka 
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mengamalkan syari’at. Kedua, batin mereka, yaitu boleh dijadikan teladan karena 

mereka mewarisi keruhanian Nabi Muhammad saw.  

Dengan demikian, menurut al-Jilani, kelompok tasawuf ada yang memiliki 

madzhab yang lurus, yaitu yang sesuai dengan hukum syari’ah dan aqidah yang 

bersumber dari al-Qur’an dan as-sunnah, dan ada juga kelompok tasawuf yang 

sesat dan menyimpang yaitu kelompok tasawuf yang madzhabnya menyimpang 

dari al-Qur’an dan as-sunnah. 

Kelompok tasawuf yang sesat atau palsu terdiri dari beberapa kelompok, 

antara lain pertama, Kelompok Haluliyyah. Mereka berpendapat bahwa halal 

hukumnya melihat badan orang yang bukan mahramnya, yang menggiurkan 

nafsu, dan paras yang cantik yang bisa mendorong kepada zina, baik lelaki atau 

perempuan, siapa pun baik anak atau isteri orang. Mereka berbaur antara lelaki 

dan perempuan dan menari bersama-sama. 

Kedua, kelompok Haliyyah. Mereka gemar menyanyi, menari, memekik, 

menjerit dan bertepuk tangan. Konon, dalam keadaan demikian mereka dapat 

mengatasi dan melampaui hukum-hukum syari’at Islam. Tidak perlu lagi 

bersyari’at karena telah melampaui peringkat syari’at. Hal ini jelas sesat karena 

Nabi Muhammad saw sendiri pun mengikuti syari’at, walaupun ia kekasih Allah 

swt. 

Ketiga, kelompok Auliyaiyyah. Mereka mendakwakan diri dekat dengan 

Allah. Dengan kata lain telah mencapai peringkat auliya’ Allah. Apabila telah 

menjadi waliyullah tidak perlu lagi shalat, puasa, haji, dan beribadah lainnya. 

Mereka berpendapat bahwa seorang wali adalah anak Allah. Dengan demikian, 
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mereka lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi. Mereka mengatakan bahwa ilmu 

atau wahyu sampai kepada Nabi melalui malaikat Jibrl, tetapi waliyullah 

menerima ilham atau hikmah langsung dari Allah. Itulah pengakuan mereka. 

Pendapat mereka ini adalah salah dan sesat yang akan membawa mereka kepada 

kebinasaan dan akan menjerumuskan mereka ke lembah bid’ah dan kafir. 

Keempat, kelompok Syamuraniyyah. Mereka percaya kalam (perkataan) 

adalah kekal dan barangsiapa menyebut kalam yang kekal (kalam Allah) itu tidak 

terikat dengan hukum atau syari’at agama. Mereka tidak peduli dengan hukum 

halal atau haram. Dalam upacara ibadah mereka menggunakan alat musik. 

Perempuan dan dan lelaki berbaur menjadi satu. Tidak ada hijab lelaki dengan 

perempuan.  

Kelima, kelompok Hubbiyyah. Mereka berpendapat bahwa apabila 

seseorang mencapai peringkat cinta, mereka tidak lagi berada di bawah hukum 

syari’at. Mereka tidak peduli dengan pakaian. Kadang-kadang mereka 

bertelanjang bugil. Tidak ada lagi perasaan malu pada diri mereka. 

Keenam, kelompok Hurriyyah. Mereka senang berteriak-teriak, memekik-

mekik, menyanyi dan bertepuk tangan untuk mendapatkan dzauq (ekstase). 

Mereka mengaku bahwa dalam keadaan dzauq itu mereka bersenggama atau 

bersetubuh dengan bidadari. Setelah mereka keluar dari keadaan dzauq, mereka 

pun mandi hadas. Mereka ini tertipu oleh nafsu mereka sendiri. 

Ketujuh, kelompok Ibahiyyah. Mereka tidak menyuruh berbuat baik dan 

tidak melarang berbuat jahat. Sebaliknya mereka menghalalkan yang haram. Zina 



16 
 

pun dihalalkan. Bagi mereka, semua wanita halal untuk semua lelaki. Mereka juga 

meminta-minta sedekah dari rumah ke rumah. Mereka beranggapan bahwa 

mereka menerima azab Allah yang hina. 

Kedelapan, kelompok Mutakassiliyyah. Mereka mengamalkan prinsip 

bermalas-malasan dalam mencari nafkah. Mereka telah meninggalkan dunia dan 

keduniaan. 

Kesembilan, kelompok Mustajahhiliyyah. Mereka berpura-pura bodoh dan 

berpakaian tidak senonoh dan bersikap seperti orang kafir. 

Kesepuluh, kelompok Wafiqiyyah. Mereka berpendapat bahwa Allah yang 

mampu mengenal Allah. Oleh karena itu, mereka tidak mau berusaha mencari 

hakikat atau kebenaran. 

Kesebelas, kelompok Ilhamiyyah. Mereka mementingkan ilham. Tidak 

mau menuntut ilmu dan tidak mau belajar. Mereka berpendapat bahwa karangan 

mereka sebagai ganti Al-Qur’an. Mereka membuang Al-Qur’an dan 

meninggalkan ibadah shalat, dan lain-lain. Mereka mengajarkan anak-anak 

mereka berpuisi sebagai ganti Al-Qur’an. 

Adapun sikap al-Jilani terhadap kelompok sesat yaitu tidak menghukumi 

mereka sebagai kelompok kafir semua, namun memilah-milah dan 

mengklasifikasikan mereka menjadi tiga klasifikasi yaitu ahlul bid’ah, kafir tapi 

tidak sampai menjadikan mereka menjadi murtad dan kafir yang murtad. 

Klasifikasi itu berdasarkan sejauh mana penyimpangan mereka terhadap madzhab 

dan aqidah ahli sunnah wal jama’ah.  
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Al-Jilani berpendapat bahwa seorang mukmin yang melakukan berbagai 

dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil dan dia meninggal sebelum bertaubat, 

maka dia tidak menjadi kafir sebab dosa-dosa yang dilakukannya tersebut selama 

dia meninggal dalam keadaan bertauhid dan ikhlas. Sedang urusannya diserahkan 

kepada Allah, apakah Allah akan mengampuninya dan memasukkannya ke dalam 

surga ataukah Allah akan memberikannya adzab dan memasukkannya ke neraka.   

 Namun demikian, pada bid’ah-bid’ah tertentu Syaikh Abdul Qadir al-

Jilani menganggap bahwa di antara ahli bid’ah ada yang kafir tapi tidak sampai 

mengeluarkan agama, dan ada juga yang kafir yang mengeluarkan dari agama 

Islam (murtad).  

Sikap Syaikh Abdul Qadir al-Jilani terhadap ahli bid’ah sangat tegas dan 

keras, yaitu tidak boleh mendekati dan mengajak bergaul, tetapi harus 

mengasingkannya, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, tidak boleh 

mengucapakan selamat kepada mereka di hari raya dan waktu-waktu bahagia 

lainnya, tidak boleh menyalatkan dan mendoakan mayat mereka, selalu memusuhi 

dan memerangi mereka, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh menjadikan 

mereka sebagai wali nikah, tidak boleh menjadikan mereka sebagai imam sholat, 

tidak boleh menerima kesaksian mereka, dan menyuruh mereka bertaubat. Jika 

tidak mau dibunuh. 

 

 

 



18 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Aziz, Jum’ah Amin, 2005, Pemikiran Hasan Al-Banna dalam Akidah 

& Hadits, Terjemahan oleh Shofiyullah Mukhlas, Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar. 

Al-‘Izz, Ibnu Abi, 2005, Syarh al-‘Aqidah ath-Thohawiyyah, Kairo: Darul 

Hadits,. 

Al-‘Utsaimin, Muhammad Shalih, 1992, Syarh Lum’atul I’tiqad, Riyadl: 

Maktabah Thabariyyah, 

Al-A’jami, Abul Yazid Abu Zaid, 2007, Al-‘Aqidah al-Islamiyyah ‘Indal 

Fuqoha’ al-Arba’ah, Kairo: Darussalam,. 

Al-Alusi, Syihabuddin, 2005, Ruh al-Ma’ani, juz 1, Kairo: Dar al-Hadits. 

Al-Amin, Muhammad, tt, Tafsir Hadaiq ar Ruh war Raihan, jilid 1, Makkah: 

Dar Thauq an-Najah, 

Al-Ghazali, Imam, 2008, Al-Iqtishod  fi al-I’tiqod, Cetakan Pertama, Beirut: 

Dar Al-Minhaj Lin-Nasyr wat Tauzi’. 

Al-Hakim, Abi Luthfi, 1422 H, An-Nur al-Burhani, Semarang: Karya Thoha 

Putera 

Al-Hulaibi, Ahmad bin Abdul Aziz, et al, 2007, Dasar Membid’ahkan Orang 

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Surabaya: Pustaka Elba. 

Al-Jilani, Abdul Qadir, 2006, Al-Fath ar-Rabbany wa al-Faydh ar-Rahmany, 

edisi ke-3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,. 

Al-Jilani, Abdul Qadir, 2007, Al-Ghunyah li Tholibi Thoriqi al-Haqqi ‘Azza 

wa Jalla, edisi Ketiga, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 

Al-Jilani, Abdul Qadir, 2010, Sirr al-Asrar fi ma Yahtaj Ilayh al-Abrar, 

Jogjakarta: Diva Press,. 

Al-Jilani, Syaikh Abdul Qadir, 1413 H, Futuh al Ghoib, cetakan ke-2, 

Damaskus: Dar al Albab. 

Al-Kilani, Majid ‘Irsan, 2007, Misteri Masa Kelam Islam dan Kemenangan 

Perang Salib, Bekasi: Kalam Aulia.  

 

   


