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IBLIS SAJA MEYAKINI BAHWA AL-QUR’AN ADALAH KALAMULLAH
Syarh kitab Asy-Syari’ah karya Al-Imam Al-Aajurry rahimahullah
Asy-Syaikh Rabi’ bin Hady Al-Madkhaly haﬁzhahullah
Al-Imam Al-Aajurry rahimahullah berkata:
َ ِ ﺧﺒﺮﻧﺎ أَﺑﻮ ﻋَﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟ ْ َﻘﺰوﻳﻨ
َ
َ َ ﻦ ﻋَﺒْﺪ
ُ ْ ﻳَﻘُﻮ،ﻲ
َ ﻲ ﻗَﺎ
َ  ﻗَﺎ،ﻀﺎ
:ل
َ ﺳ
ِ ﺳ
ِ
ِ ْ ْ ُ َ َ َ ْ وَأ
ْ َﺖ ﻳ
ْ َ ﺛَﻨَﺎ ﻳﺣﺪ
َ :ل
ً ْ ﻲ أﻳ
ُ ْﻦ ﻳُﻮ
َ :ل
ُ ْﻤﻌ
 ﻣ ﺰ ﻒ اﻟ
َ ْ ﺤﻴَﻰ ﺑ
 ِ ك اﻟ ْ َﻘ ْﺰوِﻳْﻨ
ُ ْ ﺤﻴَﻰ ﺑ
 ِْ ْ
ٌ ِ ﺑَﻴْﻨَﺎ أَﻧَﺎ ﻗَﺎﺋ
ﺎت َﻣ ْﺮوٍ ﻓَﺈِذ َا أَﻧَﺎ
ِ َ ت ﺧَﺎﻧ
ِ ْﺾ ﺑُﻴُﻮ
ْ ِﻞ ﻓ
ِ ْﻲ ﺑَﻌ
َ  ﻣ، ﻓَﻨﻌﻢ:ل ﻗُﻠْﺖ
َ  ﻣ: ﻓَﻘُﻠْﺖ،ﻞ ﻋَﻠَﻲ
َ ﺖ؟ ﻗَﺎ
َ ﺎ؟ ﻗَﺎف ﻳَﺎ أَﺑَﺎ َزﻛَﺮِﻳ
َ ﺖ؟ ﻗَﺎ
َ ﺧ
ﺖ
َ َ  ﻗَﺪ ْ د،ٍل ﻋَﻈِﻴْﻢ
ُ ﺲ ﺗَﺨَﺎ
ُ ﻤ
ْ ُ وَﻗ:ل
َ ْ ﻦ أﻧ
ُ
َ ْ ﻦ أﻧ
َ ْ  ﻟَﻴ:ل
ْ َ ْ ََ
ْ َ ُ

ٍ ْﺑِﻬَﻮ
ْ
َ ﺎﺣﻴ
َ ﺮةَ ﻗَﺎ  أﻧﺎ أَﺑُﻮْ ُﻣ:ل
َ  ﻓَﻘَﺎ،ِت ﻟ ِ ِﻘﺘَﺎﻟِﻪ
،ك اﻟﻠ ُﻪ
َ  َﻻ:ﺖ
ُ ْ  ﻓَﻘُﻠ:ل
ُ ﺄوَﺗَﻬَﻴ
َ  ﺖ أَﻧ
َ ن ﻗَﺎ
ُ ِﺖ أَﻧْﺰ
ْ ﺧ
َ ﻓَﻘَﺎ
:ﺖ
ُ ْ ﻢ أَد
ِ ن ﻫَﺬ َا َﻣﻨْﺰِﻟِﻲ
ِ ْ ﻲ ﻫَﺬ َا اﻟْﺒَﻴ
َ ﺳﺎ
َ  وَﻛَﺎ،ل ﺑَﻴْﺘًﺎ آﺧ ََﺮ
َ ﻴﻦ آﺗِﻲ ﺧ َُﺮا
ُ ْ  ﻓَﻘُﻠ:ل
ُ ْ  وَﻛُﻨ،ﻞ
ْ َﺖ ﻟ
ُ ﻤ
ْ ِ  ﻟَﻮْ ﻋَﻠ:ل
َ ﺣ
ْ ِﻚ ﻓ
َ ﻣﻦ أَﻳ
َ اق ﻗَﺎ
َ ﺖ؟ ﻗَﺎ
ﺖ
ِ َ وَ َﻣﺎ ﻋ:ﺖ
َ ْ ﻤﻠ
ُ ْ ل وَﻗُﻠ
َ ْ ﻦ أﺗَﻴ
َ  ِﻣ:ل
َ ْ ْ ِ
ِ ﻦ اﻟْﻌِ َﺮ
ْ
َ َ  وَإِﻟَﻰ َﻣﺎ ﻳَﺪْﻋُﻮْ؟ ﻗَﺎ:ﺖ
َ ﻦ ﻫُﻮَ؟ ﻗَﺎ
َ اق؟ ﻗَﺎ
،آن
َ ْﺖ ﻓِﻴْﻬَﺎ
ِ ْ ﺮﻳ ﻤ
ِ ْ  ﺑِﺸْ ٌﺮ اﻟ:ل
ُ ْ  ﻗُﻠ،ﻲ
ُ ْ  ﻗُﻠ،ﺧﻠِﻴ ْ َﻔ ًﺔ
ُ ﻔ ﺧَﻠ:ل
ِ ﻖ اﻟْﻘ ُْﺮ
 ﺴ
ْ  وَ َﻣ:ﺖ
ِ ﺑِﺎﻟْﻌِ َﺮ
ِ  إِﻟﻰ ﺧَﻠ:ل
َ
َ
َ ﻀﺎ ﻗَﺎ
َ ﻗَﺎ
:ﺖ
َ ﻒ ﻓِﻴْﻬَﺎ
ُ ُ ن ﻓَﺄﺧْﻠ
ً ْ ﺧﻠِﻴ ْ َﻔ ًﺔ أﻳ
َ ﺳﺎ
َ  وَآﺗِﻲ ﺧ َُﺮا:ل
ُ ْ  ﻗُﻠ:ل
َ َ ل ﻓﻲ اﻟْﻘُﺮآن أَﻧﺖ؟ ﻗَﺎ
ُ ﻤﺎ أَﻗُﻮ
.ق
ُ  اﻟْﻘ ُْﺮآ:ل
ْ ِ  أﻧَﺎ وَإ:ل
ً ْ ﺟﻴ
ِ ﺖ ﺷَ ﻴْﻄَﺎﻧًﺎ َر
ُ ْ ن ﻛُﻨ
َ ْ ِ ْ
ْ ِ ُ ْﻳﺶ ﺗَﻘُﻮ
ٍ ْن ﻛ َ َﻼ ُم اﻟﻠﻪِ ﻏَﻴ ْ ُﺮ َﻣﺨْﻠُﻮ
ِ ِإ

Telah mengabarkan juga kepada kami Abu Abdillah Al-Qazwainy: telah menceritakan kepada
kami Yahya bin Abdak Al-Qazwainy dia berkata: saya mendengar Yahya bin Yusuf Az-Zimmy
bercerita: “Ketika saya sedang tidur siang di salah satu penginapan di kota Marwa, tiba-tiba
ada seseorang yang masuk dalam bentuk yang menyeramkan. Maka saya bertanya: “Siapa
engkau?”
Dia menjawab: “Engkau tidak takut kepadaku wahai Abu Zakariya?!”
Saya jawab: “Tidak, siapa engkau?” Saya bangkit untuk bersiap menyerangnya.
Maka dia menjawab: “Aku Abu Murrah.”
Saya membalas: “Semoga Allah tidak memberimu kehidupan.”
Dia berkata: “Seandainya aku tahu engkau berada di rumah ini, aku tidak akan masuk dan
aku akan tinggal di rumah lain, dan ini adalah rumah yang biasa aku tinggali jika aku datang
ke Khurasan.”
Saya bertanya: “Engkau datang dari mana?”
Dia menjawab: “Dari Iraq.”
Saya tanya lagi: “Apa yang engkau lakukan di Iraq?”
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Dia menjawab: “Aku mengangkat seorang khalifah di sana.”
Saya tanya: “Siapa dia?”
Dia menjawab: Bisyr Al-Mirrissy.”
Saya tanya: “Apa yang dia dakwahkan?”
Dia menjawab: “Meyakini bahwa Al-Qur’an adalah makhluk, dan aku akan pergi ke Khurasan
untuk mengangkat seorang khalifah di sana juga.”
Saya tanya lagi: “Kalau kamu sendiri apa keyakinanmu terhadap Al-Qur’an.”
Dia menjawab: “Walaupun aku adalah syetan yang terkutuk, aku meyakini bahwa Al-Qur’an
adalah kalam Allah dan bukan makhluk.”
(Asy-Syari’ah hal. 244 no. 217, atsar no. 104, terbitan Muassasah Qurthubah, cet. Pertama
tahun 1417 H –pent)
َ
َ
ْ ُ ْ ﻤﺪٍ ﻋَﺒْﺪ ُ اﻟﻠﻪِ ﺑ
َ ﻲ ﻗَﺎ
ﻦ
ِ ِ ﻴَﺎﻟﺎس اﻟﻄ
َ ﻦ ُﻣ
َ َ ﺎرٍ وﻦ ﺑَﺸ
َ ار ُﻣ
َ :ل
َ ﺛَﻨَﺎ أﺑُﻮ ُﻣﺣﺪ
َ
 ﺤ
 ﺤ
 ﺤ
ُ ْ ﺛَﻨَﺎ أﺑُﻮ ﺑَﻜْﺮٍ ﻋَﺒْﺪ ُ اﻟﻠﻪِ ﺑﺣﺪ
ُ ْ ﻤﺪ ُ ﺑ
ٌ َ ﺛَﻨَﺎ ﺑُﻨْﺪﺣﺪ
 ﺴ
ِ ْ ﻤﺪِ ﺑ
ِ  ﻦ اﻟﻌَﺒ
َ
َ ﻲ ﻗَﺎ
ﻦ
ِ ﻤﻴﺪِ اﻟْﻮَا
ِ ﺤ
َ ﺳﻰ ُﻣ
َ :ل
َ ْ ﻋَﺒْﺪِ اﻟ
َ ﺛَﻨَﺎ أﺑُﻮ ُﻣﻮﺣﺪ
 ﺤ
ُ ْ ﻤﺪ ُ ﺑ
 ِ ﺳﻄ

َ َ  ﻓَﻠ، ﻛُﻨﺎ ﻧﻘْﺮأ ُ ﻋَﻠَﻰ ﺷَ ﻴﺦ ﺿﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟْﺒﺼﺮة:ل
ْ
َ آن ﻗَﺎ
َ ْﺣﺪَﺛُﻮْا ﺑِﺒَﻐْﺪَاد َ اﻟْﻘَﻮ
ن
ِ َ ْ َ ِ ٍ ِْ َ ٍْ
ُ ﻦ اﻟْﻘ ُْﺮآ
ْ ِ  إ:ُ ﻴْﺦل اﻟﺸ
ْ ﻤﺎ أ
ْ َن ﻟ

ُ ْ اﻟ
ِ ﻖ اﻟْﻘ ُْﺮ
َ َ  َ ﻰ ﻗَﺎﻤﺜَﻨ
ِ ُ ﻢ ﻳَﻜ
ِ ل ﺑِﺨَﻠ
َ ﺻﺪْرِيْ ﻗَﺎ
ﻤﻌْﻨَﺎ
ِ ﺳ
َ ﺤﺎ اﻟﻠ ُﻪ اﻟْﻘ ُْﺮآ
َ ﻤ
َ ﻤﺎ
 َ  ﻓَﻠ:ل
َ َ ﻓ،َﻣﺨْﻠُﻮﻗًﺎ
َ ﻦ
ْ ن ِﻣ
َ ن؟ ﻗَﺎ
َ َن َﻣﺎ ﻓَﻌ
ﺻﺪْرِي
ُ ﻞ اﻟْﻘ ُْﺮآ
ُ  ﻓَﻘُﻠْﻨَﺎ ﻳَﺎ ﻓُ َﻼ،ُةٍ ﻟ َ ِﻘﻴﻨَﺎهن ﺑَﻌْﺪ َ ُﻣﺪ
َ ﻤﺎ ﻛَﺎ
 َ  ﻓَﻠ،ﺼ َﺮﻓْﻨَﺎ ﻋَﻨ ْ ُﻪ
َ ﻲ
َ ْ ﻦ ﻗَﻮْﻟِﻪِ ﺗ َ َﺮﻛْﻨَﺎهُ وَاﻧ
ْ ِﻲ ﻓ
َ  َﻣﺎ ﺑ َ ِﻘ:ل
ْ ﻫَﺬ َا ِﻣ
َ
ْ ُ وَ َﻻ }ﻗ: ﻗُﻠْﻨَﺎ،ٌﻲء
[1 :ﺣﺪٌ{ ]اﻹﺧﻼص
َ ﻞ ﻫُﻮَ اﻟﻠ ُﻪ أ
ْ َِﻣﻨ ْ ُﻪ ﺷ
َ َ ﻻ أ [ إ1 :ﻞ ﻫُﻮ اﻟﻠﻪ أَﺣﺪ{ ]اﻹﺧﻼص
َ ﻗَﺎ
.ﻦ ﻏَﻴْﺮِي ﻳَﻘ َْﺮؤُﻫَﺎ
ْ
ٌ َ ُ
ْ نأ
َ ﺳ
ْ ﻤﻌَﻬَﺎ ِﻣ
َ ْ ُ وَ َﻻ }ﻗ:ل
ِ
.
Telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdullah bin Al-Abbas Ath-Thayalisy: telah
menceritakan kepada kami Bundar Muhammad bin Basysyar, dan telah menceritakan kepada
kami Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid Al-Wasithy: telah menceritakan
kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsanna dia berkata: “Kami dahulu mengambil
riwayat dari seorang syaikh yang buta di Bashrah, maka ketika manusia membuat bid’ah di
Baghdad dengan menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk, syaikh tersebut berkata:
‘Jika Al-Qur’an bukan makhluk, semoga Allah melenyapkan Al-Qur’an dari dadaku.’ Ketika
kami mendengar kesesatannya tersebut maka kami meninggalkannya. Beberapa waktu
kemudian kami berjumpa lagi dengannya, maka kami bertanya: ‘Wahai fulan, apa yang
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terjadi dengan Al-Qur’an?’ Dia menjawab: ‘Tidak ada darinya yang tersisa di dadaku sedikit
pun.’ Kami tanya lagi: ‘Walaupun cuma qulhuwallahu ahad?’ Dia menjawab: ‘Walaupun cuma
qulhuwallahu ahad, kecuali jika aku mendengar orang lain membacanya.” (Asy-Syari’ah hal.
244 no. 218, atsar no. 105)
Penjelasan:
Dua kisah ini shahih, mungkin ada yang menganggap aneh, tetapi ini tidak aneh dan bukan
kisah yang baru. Yahya bin Yusuf Az-Zimmy menceritakan kisah ini, maksudnya diceritakan
darinya dengan sanad shahih bahwa syetan mendatanginya di Marwa di sebuah penginapan,
sepertinya menyerupai hotel yang biasa untuk singgah orang-orang asing dan para utusan,
demikian juga dari jenis ini. Syetan berkata kepadanya: “Engkau tidak takut kepadaku?” Abu
Zakariya (Yahya bin Yusuf –pent) menjawab: “Tidak, aku tidak takut kepadamu, siapa
engkau?” Syetan menjawab: “Aku Abu Murrah.” Maksudnya dia adalah syetan, yaitu syetan
terbesar (Iblis –pent) yang telah dilaknat oleh Allah.
Yahya berkata: “Saya bangkit untuk bersiap menyerangnya.” Ini menunjukkan bahwa dia
tegar dan kokoh hatinya, mungkin kalau seorang pengecut dia bisa jatuh dan meninggal
karena syetan ada di hadapannya dan dia merasa takut. Manusia biasanya tidak mampu
menghadapi jin. Banyak manusia ketika melihat jin mati karena ketakutan. Namun sebagian
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berkata kepadanya: “Seandainya aku tahu engkau berada di rumah ini, aku tidak akan
masuk dan aku akan tinggal di rumah lain.” Ini bukti yang menunjukkan bahwa syetan dan jin
tidak mengetahui perkara ghaib sebagaimana yang Allah ﬁrmankan pada kisah Sulaiman:
َ ﻓَﻠَﻤﺎ ﺧَﺮ ﺗﺒﻴﻨﺖ اﻟْﺠ
(14 :ﻴﻦ( )ﺳﺒﺄ
ِ َََ 
َ ْ ن اﻟْﻐَﻴ
َ ﻤﻮ
ُ ْ َاب اﻟ
ُ َ ﻮْ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَﻌْﻠﻦ أن ﻟ

ِ ﺐ َﻣﺎ ﻟَﺒِﺜُﻮا ﻓِﻲ اﻟْﻌَﺬ
 ِ
ِ ِﻤﻬ
“Maka tatkala dia (jasad Sulaiman) jatuh tersungkur, jelaslah bagi syetan bahwa seandainya
mereka mengetahui perkara ghaib, niscaya mereka tidak akan terlalu lama berada pada
siksaan (kekuasaan Sulaiman) yang menghinakan.” (QS. Saba’: 14)
Juga ﬁrman-Nya:
َ
َ
َ  ُ ل ﻋَﻠَﻰ ﻛ
ُ ْ َ)ﻫ
ُ ﺰ َ ﻴﻦ * ﺗَﻨ
ُ ﺰ َ ﻢ ﻋَﻠَﻰ َﻣﻦ ﺗَﻨ
:ن( )اﻟﺸﻌﺮاء
َ ﻢ ﻛَﺎذِﺑُﻮ
َ ﺎك أﺛِﻴﻢ ٍ * ﻳُﻠْﻘُﻮ
ٍ ﻞ أﻓ
 ن اﻟ
ْ ُﻤﻊَ وَأﻛْﺜ َ ُﺮﻫ
ْ ﺴ
ْ ُ ﺌُﻜﻞ أﻧَﺒ
ُ ِ  ﻴَﺎﻃل اﻟﺸ
(223-221
“Katakanlah: maukah kukabarkan kepada siapa syetan-syetan itu suka turun. Dia turun
kepada setiap pendusta lagi pendosa. Mereka suka mencuri-curi berita dari langit dan
kebanyakan mereka adalah para pendusta.” (QS. Asy-Syu’araa’: 221-223)
Mereka para pendusta –baarakallahu ﬁik– karena suka mencuri berita di awan atau di langit
dan menyambar satu kalimat lalu turun dan menyampaikannya ke telinga dukun atau tukang
sihir dan menambahinya dengan seratus kedustaan. Yang menambahi ini ada yang
mengatakan syetan dan ada yang mengatakan dukun. Yang jelas sama saja apakah dukun
atau syetan. Tukang sihir dan dukun mengambil berita bohong dan dusta dari syetan,
mereka adalah para pendusta, karena siapa saja yang menyampaikan sebuah ucapan yang
dia ketahui itu dusta maka dia termasuk salah seorang pendusta.
Yang jelas syetan berkata: “Seandainya aku tahu engkau berada di rumah ini, aku tidak akan
masuk dan aku akan tinggal di rumah lain.” Dia tidak akan tinggal di rumah tersebut. Dia
berkata: “Dan ini adalah rumah yang biasa aku tinggali…” Maksudnya rumah yang engkau
(Yahya) tinggali ini biasa aku singgahi. Ucapannya: “… Jika aku datang ke Khurasan.”
Maksudnya ﬁtnah menyala di sana.
Yahya bertanya: “Engkau datang dari mana?” Syetan menjawab: “Dari Iraq.” Yahya bertanya
lagi: “Apa yang engkau lakukan di Iraq?” Syetan menjawab: “Aku mengangkat seorang
khalifah di sana.” Khalifah itu bisa juga khalifah yang diangkat oleh syetan. Yahya bertanya:
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“Siapa dia?” Syetan menjawab: “Bisyr Al-Mirrisy.” Jadi para dai bid’ah dan kesesatan adalah
para khalifah syetan. Sedangkan para ulama adalah pewaris para nabi dan khalifah
sepeninggal mereka insya Allah. Para dai bid’ah, kebathilan, kekaﬁran, dan kesesatan adalah
khalifah Iblis dan bala tentaranya. Maka hati-hatilah jangan sampai salah seorang dari kalian
menjadi salah seorang tentara syetan atau khalifahnya! Kita memohon kepada Allah agar
menjaga agama kita dari berbagai ﬁtnah dan bid’ah serta membersihkan kita dari kekuasaan
syetan.
Yahya bertanya lagi: “Apa yang dia dakwahkan?” Syetan menjawab: “Meyakini bahwa AlQur’an adalah makhluk.” Satu ini saja merupakan pekerjaan besar bagi syetan, padanya ada
peperangan dan khilafah dan lain-lain. Di sana ada berbagi bid’ah besar –kita berlindung
kepada Allah darinya– yang sebagiannya diserukan oleh banyak manusia. Engkau jumpai ini
adalah satu dari ratusan bid’ah yang dibisikkan oleh syetan, namun yang memilukan mereka
(hizbiyun –pent) lebih kuat dan hebat dalam melaksanakan kekhalifahan syetan
dibandingkan Bisyr Al-Mirrisy.
Saya pernah mengatakan hal ini kepada sebagian orang-orang yang membela sebagian ahli
bid’ah di masa ini, saya katakan kepadanya: “Apa yang menyebabkan kalian membantah AlMirrisy dan karena apa dia jatuh (terhina) di mata umat baik yang dari Ahlus Sunnah maupun
dari ahli bid’ah?!”
Dia menjawab: “Karena dia meyakini bahwa Al-Qur’an adalah makhluk.”
Saya katakan kepadanya: “Si fulan ikut andil bersamanya dalam masalah ini dan padanya
terdapat ratusan bid’ah yang lain yang besar dan lebih besar dibandingkan ini, kenapa
semua itu tidak membuatmu tergerak (marah) sama sekali?!
Lihatlah ya ikhwah, ini adalah kebutaan (hati –pent), kita berlindung kepada Allah dari
kebutaan dan kesesatan. Saya berlindung kepada Allah dari bala ini, terlebih lagi ketika bala
ini ada pada mereka dalam keadaan mereka mengaku bermanhaj salaf. Tentunya bencana
semakin besar dan musibahnya bertambah parah jika para pembela berbagai bid’ah besar
mengklaim dan mengaku bermanhaj salaf. Jadi demi Allah ini adalah bencana besar bagi
umat. Mereka telah banyak membahayakan diri mereka sendiri dan orang-orang yang dungu
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dan bodoh yang mengikuti mereka, kita memohon keselamatan kepada Allah.
Syetan berkata: “Dan aku akan mendatangi Khurasan.”
Karena daerah timur ini sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi was sallam:
.ﺎن
ُ ﺑِﻬَﺎ ﻳَﻄْﻠُﻊُ ﻗَ ْﺮ
ِ َ  ﻴْﻄن اﻟﺸ
“Di sana muncul tanduk syetan.”(HR. Al-Bukhary no. 1037 dan Muslim no. 2905 –pent)
Jadi di Iraq dan wilayah setelahnya munculnya tanduk syetan. Bid’ah Raﬁdhah, Khawarij,
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dan seterusnya?! Jika dia meyakininya maka dia termasuk mereka, dan jika dia tidak
meyakininya maka dia lebih jahat dari mereka. Ini termasuk makar syetan, dia tidak
meyakini bahwa Al-Qur’an adalah makhluk tetapi menyerukannya dan semangat
melakukannya, demikianlah dalam keadaan dia tidak meyakininya.
Maka jika seseorang misalnya menyerukan sosialisme atau agama Yahudi atau Nashrani
serta memujinya walaupun tidak mengimaninya, seperti Paulus yang menyerukan agama
Nashrani dalam keadaan dia tidak meyakininya, maka dia lebih kaﬁr dari mereka, padahal
dia tidak meyakini bahwa Isa adalah anak Allah atau satu dari yang tiga atau meyakini bahwa
Isa adalah Allah sendiri. Dia yang membuat-buat keyakinan ini walaupun dia tidak
meyakininya, tetapi dia lebih najis dan lebih kaﬁr dibandingkan orang-orang Nashara.
Jadi demikianlah, orang yang menyerukan bid’ah, sama saja apakah bid’ah yang sampai
tingkat kaﬁr atau tidak, maka dia lebih buruk dibandingkan orang yang tidak menyerukannya
dari orang-orang yang meyakininya. Kalian faham ini?!
Maka jika ada orang yang mengatakan kepadamu: “Si fulan tidak meyakini wihdatul wujud.”
Ceritakanlah kisah ini dan hafallah agar menjadi hujjah yang membantahnya, dan ini adalah
kisah yang shahih, kalian paham?.
***
Download Audio
Ditranskrip oleh: Abu Ubaidah Munjid bin Fadhl Al-Haddad, pada Jum’at, 15 Ramadhan 1433
H
Sumber artikel: www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=29449
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