
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 19 September 2021/12 Shafar 1443          Brosur No.: 2058/2098/IA 

TAQDIR 
Taqdir menurut bahasa adalah mashdar dari : 

 تَ ْقد يْ رًا -ُر يُ َقد    –َقدََّر 
Artinya : ketentuan, ketetapan, ukuran, kemampuan. 

Taqdir artinya sama dengan Qodar. Adapun Qodar, adalah mashdar dari  

 َقَدرًا –ُر ُُؚ يَ ْقد –َقَدَر 
Contoh Taqdir artinya ketentuan :  

Firman Allah SWT : 

اْل   ُحْسَبانً   ،ْصَباح  فَال ُق  َواْلَقَمَر  َوالشَّْمَس  َسَكًنا  الَّْيَل    ،َوَجَعَل 
 96النعام : . م  ز  اْلَعل يْ ُر اْلَعز يْ ل َك تَ ْقد ي ْ ذ  

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan 
(menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. [QS. Al An’aam : 96] 

ْن فَ ْوق َها َوب   َوَجَعَل ف ي ْ  َي م  َر ف ي ْ َرَك ف ي ْ َها َرَواس  ْ  اَ   َها  َها َوَقدَّ  قْ َواََتَا ف 
م  اَ ْربَ َعة   اَ  ء  َوه َي السََّما  ََل  ا  ى  ُُثَّ اْستَ و   (  10)  ئ ل ْيَ لسَّا  ًء ل   َسَوا    ،َّيَّ
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َنا طَا  اَ   قَالََتا    ،ْو َكْرًهااَ ْرض  اْئت َيا َطْوًعا  ُدَخاٌن فَ َقاَل ََلَا َول لَ   ئ ع ْيَ تَ ي ْ
َس  ىفَ َقض  (  11) َسْبَع  ْ ُهنَّ  ف  وَ   َوات   ْ ْوح  اَ يَ ْوَمْي   ف  َسَا    ى  ء  ُكل   
نْ َيا ِب ََصاب يْ َوزَي َّنَّا السََّما    ،ْمَرَهااَ  ْفظًاحَ َء الدُّ ز  ُر اْلَعز يْ ل َك تَ ْقد ي ْ ذ    ، َوح 

 12 - 10فصلت :  (12)م  اْلَعل يْ 
Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia 
memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan 
(penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi 
orang-orang yang bertanya.(10) 
Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia 
berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut 
perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami 
datang dengan suka hati". (11) 
Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan 
pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan 
bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-
baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 
(12) [QS. Fushshilat : 10 – 12] 
 

َقدََّر    َوالَّذ يْ (  2)  ىَخَلَق َفَسو     الَّذ يْ (  1)ْعَلىَسب  ح  اْسَم رَب  َك اْلَ 
  3-1العلى  (3) ىفَ َهد  

Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi,(1) 
yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), (2) 
dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk, (3) 
[QS.  Al A’laa : 1-3] 
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Contoh Taqdir artinya ketetapan : 

Firman Allah SWT: 

ْم ن ْ اَ ْرُض َوم ْن  ب ُت اْلَ ْزَواَج ُكلََّها ِم َّا تُ نْ َخَلَق اْلَ   َن الَّذ يْ ُسْبح   ه  ُفس 
يَ ْعَلُموْ  الن ََّهاَر فَ يٌَة َلَُّ ا  وَ (  36)نَ َوِم َّا َل  ْنُه  َنْسَلُخ م  الَّْيُل  ُهْم  ا  ُم  َذا 

َا  َوالشَّْمُس ََتْر يْ (  37)  نَ ُمْظل ُموْ  ز  ز يْ ُر اْلعَ ل َك تَ ْقد ي ْ ذ    ،ل ُمْستَ َقر   َلَّ
 38 - 36. يس : (38) م  اْلَعل يْ 

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari 
apa yang tidak mereka ketahui. (36) 
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; 
Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka 
berada dalam kegelapan, (37) 
dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (38) [QS. Yaasiin : 36-38] 

َيا   ُهَو الَّذ يْ  رَ  رًااْلَقَمَر نُ وْ ًء وَّ َجَعَل الشَّْمَس ض  قَدَّ ا َمَناز َل ل تَ ْعَلُموْ  ه  وَّ
الس  ن ْيَ  َواْلْ َسابَ َعَدَد  ذ    ،  َخَلَق هللاُ  ْلَْق   لَّ ا  ل َك  َما  يُ َفص  ُل    ، ِب 

   5يونس:  .نَ ْعَلُموْ ت  ل َقْوم  ي َّ ي  ال  
Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan 
itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah 
tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia 
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang 
mengetahui. [QS. Yuunus: 5] 
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الَّذ يْ َتب َ  َعل    َك  اْلُفْرقَاَن  ل ْلع  ل َيُكوْ   ه  َعْبد    ىنَ زََّل  َنذ ي ْ َلم ْيَ َن  ( 1)رًا 
السَّم    َل    الَّذ يْ  َواْلَ و  ُمْلُك  َوَلَْ  ت   وَّ ْرض   َوَلًدا  ْذ  َيُكنْ يَ تَّخ   لَّ    َلَْ 
رَ ٌك ف  اْلُمْلك  َوَخَلَق ُكلَّ َشْيء   َشر يْ  الفرقان :  .  (2)  رًاتَ ْقد ي ْ   ه  فََقدَّ
1-2   

Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada 
hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam,(1) 
yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai 
anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan (Nya), dan Dia telah 
menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya 
dengan serapi-rapinya. (2) [QS. Al Furqaan : 1-2] 
 

Contoh Qodar artinya ukuran : 

Firman Allah SWT.: 

 49القمر : . ُه ب َقَدر  نَّ ُكلَّ َشْيء  َخَلْقن  ا  
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. [QS. Al 
Qomar: 49] 

ْود يٌَة ب َقَدر َها فَاْحَتَمَل السَّْيُل زََبًدا  اَ ًء َفَساَلْت  ء  َما  نْ َزَل م َن السََّما  اَ 
ْلَية   َن َعَلْيه  ف  النَّار  ابْت َغا  ق ُدوْ َوِم َّا يُ وْ   ،اب ًيارَّ  ثُْل    ْو َمَتاع  زََبدٌ اَ َء ح  ِّ   ، م 

مَّا اَ وَ   ،ءً فَ َيْذَهُب ُجَفا  مَّا الزََّبُد  اَ فَ   ، ل َك َيْضر ُب هللاُ اْلَْقَّ َواْلَباط لَ َكذ  
َفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث ف  اْلَ  .  ْمثَالَ ل َك َيْضر ُب هللاُ اْلَ َكذ    ،ْرض  َما يَ ن ْ

 17الرعد : 
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Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di 
lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang 
mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk 
membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. 
Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. 
Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; 
adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. 
Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. [QS. Ar Ra’ad: 
17] 

َباد  َوَلْو َبَسَط هللاُ الر  ْزَق   ا  َنز  ُل ب َقَدر  مَّ ك ْن ي ُّ ْرض  َول  لَبَ َغْوا ف  اْلَ   ه  ل ع 
َّ ، ءُ َيَشا   ن َباد   ه  ا  ْيٌ َخب ْيٌ  ه  ب ع   27الشورى : .  َبص 

Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah 
mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa 
yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat. [QS. Asy 
Syuuraa: 27] 

Contoh Qodar artinya kemampuan : 
Firman Allah SWT. : 

ََلُنَّ  ا  ْو تَ ْفر ُضوْ اَ ُهنَّ  َء َما ََلْ ََتَسُّوْ ْن طَلَّْقُتُم الن  َسا  ا   ُجَناَح َعَلْيُكْم  َل 
ع   ُهنَّ َعَلى اْلُموْ َوَمت  ُعوْ   ،َضةً َفر يْ  َمَتاًعا   ،ه  قََدرُ َوَعَلى اْلُمْقِت      ه  قََدرُ س 

ْلَمْعُروْ  ن ْيَ  ،ف  ِب   236البقرة : . َحقًّا َعَلى اْلُمْحس 
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 
istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 
menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah 
(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya 
dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 
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menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan. [QS. Al Baqarah: 236] 

اْل  اَ  َنَّْ اَ ْنَساُن  ََيَْسُب  َظامَ َمَع  لَّْن  ق  بَ ل  (  3)ه  ع   د ر يْ ى 
 
َعل  ْن اَ ى  َن 

َ  َسو  يَ نُّ   4-3القيمة : . (4) ه  بَنَان
Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) 
tulang belulangnya?(3) 
Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya 
dengan sempurna. (4) [QS. Al Qiyaamah: 3-4] 

  25القلم : .نَ د ر يْ ى َحْرد  ق  َوَغَدْوا َعل  
Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-
orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya). [QS. Al Qalam: 25] 

Taqdir menurut isthilah ialah : 

هُ رُ ي ْ د  قْ لت َّ )اَ   : ي ُ ذ  الَّ   ه  د   ب َ   ق  وْ لُ مَْ   ل   كُ   دُ يْ د  تَْ   وَ (    نْ م    ه  ب    دُ جَ وْ ى 
َ ْي  غَ  وَ  ر   ضُ  وَ   ع  فْ ن َ  وَ  ح  بْ ق ُ وَ  ن  سْ حُ 

 ( 405رقم  89ص   ) التعريفات   .اه 

Taqdir, yaitu ketentuan pada setiap makhluq dengan batasan batasannya 
yang ada padanya, berupa kebaikan maupun keburukan, manfaat maupun 
madlarat, dan lain lain. [At Ta’riifaat, oleh Imam Al Jurjaaniy (wafat 816 H), 
hal 89, no 405] 

Taqdir Allah, maksudnya ialah ketetapan Allah kepada makhluq Nya yang 
telah tertulis di Lauhul Mahfudh. 

Firman Allah SWT.: 

ْ نَّ ذ  ا    ،ْرض  ء  َواْلَ نَّ هللَا يَ ْعَلُم َما ف  السََّما  اَ َلَْ تَ ْعَلْم  اَ   ، ب  ك ت    ل َك ف 
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ْيٌ نَّ ذ  ا    70اْلج : . ل َك َعَلى هللا  َيس 
Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa 
saja yang ada di langit dan di bumi?; bahwasanya yang demikian itu terdapat 
dalam sebuah kitab  ( Al Lauhul mahfudh) . Sesungguhnya yang demikian 
itu amat mudah bagi Allah. [QS. Al Hajj: 70] 

ي ْ َصاَب م ْن مُّ اَ   َما   ْ    ْرض  َوَل اْلَ ف   َبة   ص  ُكْم  اَ   ف  ْ لَّ ا  نْ ُفس  ب  ك ت     ف 
ْيٌ نَّ ذ  ا   ،َهااَ بَْ ْن نَّ اَ ْن قَ ْبل  م     22اْلديد : . ل َك َعَلى هللا  َيس 

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu 
sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Al Lauhul mahfudh)  sebelum 
Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 
Allah. [QS. Al Hadiid: 22] 

Di dalam hadits disebutkan : 

قَالَ  هللا   َعْبد   َرُسوْ   : َعْن  ثَ َنا  هللا   َحدَّ الصَّاد ُق    ملسو هيلع هللا ىلصُل  َوُهَو 
ْ اَ نَّ  ا    :قُ اْلَمْصُدوْ  ُُثَّ    ،  يَ ْوًماْربَع ْيَ اَ م  ه   اُ َبْطن     َحدَُكْم ُُيَْمُع َخْلُقُه ف 

ْ َيُكوْ  ْثَل ذ  ذ    ُن ف  ْ ُُثَّ َيُكوْ   ،ل كَ ل َك َعَلَقًة م  ْثَل  ذ    ُن ف  ل َك ُمْضَغًة م 
ُفُخ ف يْ   ،ل كَ ذ     ، ْرَبع  َكل َمات  َويُ ْؤَمُر ِب َ   ،حَ ه  الرُّوْ ُُثَّ يُ ْرَسُل اْلَمَلُك فَ يَ ن ْ

َه  ل  ا  َل    فَ َوالَّذ يْ   .دٌ ْو َسع يْ اَ َوَشق يٌّ    ، َوَعَمل ه    ، َجل ه  اَ وَ   ،ب َكْتب  ر ْزق ه  
ب َعَمل   اَ نَّ  ا    ،َغْيُهُ  لَيَ ْعَمُل  َيُكوْ اَ َحدَُكْم  َما  اْْلَنَّة  َحَّتَّ  َنُه  ْهل   بَ ي ْ ُن 
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نَ َها   ،ْهل  النَّار  اَ فَ يَ ْعَمُل ب َعَمل   ،لَّ ذ رَاٌع فَ َيْسب ُق َعَلْيه  اْلك َتابُ ا  َوبَ ي ْ
َنُه  وْ ْهل  النَّار  َحَّتَّ َما َيكُ اَ َحدَُكْم لَيَ ْعَمُل ب َعَمل   اَ نَّ  ا  فَ َيْدُخُلَها وَ  ُن بَ ي ْ
نَ َها     ، ْهل  اْْلَنَّة  اَ فَ يَ ْعَمُل ب َعَمل     ،لَّ ذ رَاٌع فَ َيْسب ُق َعَلْيه  اْلك َتابُ ا  َوبَ ي ْ
 1رقم  2036:  4مسلم .فَ َيْدُخُلَها

Dari Abdullah (bin Mas'ud), ia berkata, "Rasulullah SAW menceritakan 
kepada kami, sedangkan beliau adalah seorang yang benar dan diakui 
kebenarannya, beliau bersabda: “Sesungguhnya seorang manusia mulai 
dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. 
Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu pula (empat puluh hari). Lalu 
menjadi segumpal daging seperti itu pula (empat puluh hari). Kemudian 
diutuslah seorang malaikat untuk meniupkankan ruh kepadanya. Dan 
diperintahkan untuk menuliskan empat ketetapan; ditulis rezeqinya, ajalnya, 
amalnya, dan celaka ataupun bahagianya.'' Demi Allah yang tiada Tuhan 
selain Dia, sungguh ada seseorang diantara kalian yang mengerjakan amal 
perbuatan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga 
melainkan tinggal satu hasta, karena ketetapan telah mendahuluinya, lalu ia 
mengerjakan amal perbuatan ahli neraka, dan akhirnya ia masuk neraka. 
Dan sungguh ada seseorang diantara kalian yang mengerjakan amal 
perbuatan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara ia dengan neraka 
melainkan tinggal satu hasta, karena ketetapan telah mendahuluinya, lalu ia 
mengerjakan amal perbuatan ahli surga, dan akhirnya ia masuk surga." [HR. 
Muslim juz 4, hal 2036, no 1]   

Iman kepada Taqdir Allah adalah salah satu diantara rukun iman yang enam. 
Di dalam hadits disebutkan : 

ْلَبْصَرة   ِب  اْلَقَدر   قَاَل ف   َمْن  اَوََّل  قَاَل: َكاَن  يَ ْعَمَر  ْبن   ََيََْي  َعْن 
اْلْ ْمَي يُّ  الرَُّْح ن   َعْبد   ْبُن  َوُُحَْيُد  اََن  فَاْنطََلْقُت   .ُّ َاْْلَُهِن  َمْعَبٌد 
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َنا َرْين . فَ ُقْلَنا: َلْو َلق ي ْ َاَحًدا م ْن َاْصَحاب  َرُسْول     َحاجَّْي  اَْو ُمْعَتم 
ُؤَلء  ف  اْلَقَدر . فَ ُوف  َق لََنا َعْبُد هللا   هللا  ملسو هيلع هللا ىلص َفَسأَْلَناُه َعمَّا يَ ُقْوُل ه 
 ْ ِب  اََن َوَصاح  فَاْكتَ نَ ْفُتُه  َد،  اْلَمْسج  ًل  َداخ  ْبن  اْلَْطَّاب   ُعَمَر  ْبُن 

ْين ه  َواْْلَخُر َعْن ش َ  ْ َسَيك ُل  َاَحُدَن َعْن يَ م  ِب  ال ه . َفظَنَ ْنُت اَنَّ َصاح 
َنٌس  ق بَ َلَنا  َظَهَر  َقْد  ا نَُّه  الرَُّْح ن ،  َعْبد   اََِب  فَ ُقْلُت:  ا ََلَّ،  اْلَكَلَم 
َواَنَّ ُهْم  ْم،  َشْأن  ه  م ْن  َوذََكَر  اْلع ْلَم،  َويَ تَ َقفَُّرْوَن  اْلُقْرا َن  يَ ْقَرُءْوَن 

َر، َواَنَّ اْلَْمَر اُُنٌف. قَاَل: فَا َذا َلق ْيَت اُول ئ َك  يَ ْزُعُمْوَن اَْن َل َقدَ 
ْ. َوالَّذ ْي ََيْل ُف ب ه  َعْبُد  ُهْم َواَنَّ ُهْم بُ رَا ُء م ِن   ن ْ ْ بَر ْيٌء م  ُْهْم َاّن   فََاْخب 

ْثَل اُُحد  َذَهًبا فَاَنْ َفَقُه َما قَب لَ  ْم م  ََحد ه  هللاُ   هللا  ْبُن ُعَمَر، َلْو اَنَّ ل 
  ، ْ ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّاب  ْ َاِب  ْلَقَدر . ثُ مَّ قَاَل: َحدََّثِن  ْنُه َحَّتَّ يُ ْؤم َن ِب  م 
َنا  َعَلي ْ طََلَع  ا ْذ  يَ ْوم   َذاَت  َرُسْول  هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  ع ْنَد  ََنُْن  َنَما  بَ ي ْ قَاَل: 

، َشد ْيُد َسَواد  الشََّعر ، َل يُ رَ  ى َعَلْيه   َرُجٌل َشد ْيُد بَ َياض  الث  َياب 
ََل النَِّب    ملسو هيلع هللا ىلص، فََاْسَنَد 

نَّا َاَحٌد، َحَّتَّ َجَلَس ا  اَثَ ُر السََّفر ، َوَل يَ ْعر فُُه م 
َذْيه ، َوقَاَل: ََّي ُُمَمَُّد،   رُْكبَ تَ ْيه  ا ََل رُْكبَ تَ ْيه ، َوَوَضَع َكفَّْيه  َعَلى َفخ 
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. فَ َقاَل َرُسْوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ْ َعن  اْل ْسَلم  ّْن  ْسَلُم اَْن َتْشَهَد  :  َاْخب  َاْل 
َ اَْن َل ا ل َه ا لَّ هللاُ َواَنَّ ُُمَمًَّدا َرُسْوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلص، َوتُق ْيَم الصََّلَة،   َوتُ ْؤِت 

الزََّكاَة، َوَتُصْوَم َرَمَضاَن، َوَتُجَّ اْلبَ ْيَت ا ن  اْسَتطَْعَت ا لَْيه  َسب ْيًل.  
ْ قَاَل: َصَدْقَت. قَاَل:   ّْن  َنا َلُه َيْسأَلُُه َوُيَصد  قُُه. قَاَل: فََاْخب  ب ْ فَ َعج 

َوُرُسل ه ،   َوَمَلئ َكت ه ، وَُكتُب ه ،  هلل ،  تُ ْؤم َن ِب  اَْن  قَاَل:   . يْ َمان  اْل  َعن  
ْلَقَدر  َخْي ه  َوَشر  ه . قَاَل: َصَدْقَت. قَاَل:   ر ، َوتُ ْؤم َن ِب  َواْليَ ْوم  اْل خ 

. قَاَل: اَْن تَ ْعُبَد هللَا َكاَنََّك تَ رَاُه، فَا ْن لَ ْم فََاْخب ْ  ْ َعن  اْل ْحَسان  ّن 
َما  قَاَل:  السَّاَعة .  َعن    ْ ّْن  فََاْخب  قَاَل:  يَ رَاَك.  فَا نَُّه  تَ رَاُه  َتُكْن 
ْ َعْن اََمارَت  هَ  ّْن  . قَاَل: فََاْخب  َْعَلَم م َن السَّائ ل  َها ِب  ا.  اْلَمْسئُ ْوُل َعن ْ

ر َعاَء  اْلَعاَلَة  اْلُعرَاَة  اْْلَُفاَة  تَ َرى  َواَْن  رَب َّتَ َها،  اْْلََمُة  تَل َد  اَْن  قَاَل: 
. قَاَل: ثُ مَّ اْنطََلَق. فَ َلب ْثُت َمل يًّا. ثُ مَّ   َيان  اْلبُ ن ْ الشَّاء  يَ َتطَاَوُلْوَن ف  

ْ: ََّي ُعَمُر، اََتْدر ْي َمن  السَّائ ُل؟ قُ ْلُت: اَ  هللُ َوَرُسْولُُه اَْعَلُم.  قَاَل َل 
ْب ْيُل اَََتُكْم يُ َعل  ُمُكْم د يْ َنُكمْ   1رقم  36: 1. مسلم قَاَل: فَا نَُّه ج 

Dari  Yahya bin Ya'mar,  dia berkata, "Orang yang pertama kali tidak percaya 
taqdir di Bashrah adalah Ma'bad Al-Juhaniy. Kemudian ketika aku dan 
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Humaid bin Abdurrahman Al-Himyariy pergi hajji atau 'umrah, kami berkata, 
"Seandainya kami bertemu dengan salah seorang shahabat Rasulullah 
SAW, maka kami akan bertanya kepadanya tentang sesuatu yang mereka 
katakan berkaitan dengan taqdir". Lalu 'Abdullah bin 'Umar  bin Al-Khaththab 
diberi taufiq (oleh Allah) untuk kami ketika dia masuk masjid. Lalu aku dan 
temanku mendekatinya. Salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan 
yang lain di sebelah kirinya. Aku mengira bahwa temanku akan mewakilkan 
pembicaraan kepadaku, maka aku berkata, "Wahai Abu 'Abdur Rahman, 
sesungguhnya di daerah kami ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an 
dan mencari ilmu, (Yahya bin Ya'mar menceritakan keadaan mereka), tetapi 
mereka menganggap bahwa taqdir itu tidak ada, dan yang terjadi adalah 
sesuatu yang baru (tidak didahului oleh taqdir dan ilmu Allah)". Maka 
'Abdullah bin 'Umar  menjawab, "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang 
itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan 
bahwa mereka berlepas diri dariku. Dan demi Tuhan yang Abdullah bin 
'Umar bersumpah dengan-Nya, seandainya salah seorang dari mereka 
menafqahkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya sedeqahnya itu tidak 
akan diterima oleh Allah sehingga ia beriman kepada taqdir". Kemudian Ibnu 
'Umar berkata : Telah menceritakan kepadaku ayahku, yaitu 'Umar bin 
Khaththab, ia berkata, "Dahulu pada suatu hari ketika kami berada di sisi 
Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang memakai baju 
sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas 
perjalanan, dan tidak ada seorang pun diantara kami yang mengenalnya, ia 
datang kepada Nabi SAW lalu menyandarkan dua lututnya pada dua lutut 
Nabi SAW, dan meletakkan kedua tapak tangannya pada kedua paha Nabi 
SAW, orang laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku 
tentang Islam ?". Rasulullah SAW menjawab, "Islam ialah kamu bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadlan, dan 
berhajji ke Baitullah jika kamu mampu melaksanakannya". Orang laki-laki itu 
berkata, "Kamu benar". ('Umar bin Khaththab) berkata, "Maka kami heran 
terhadapnya, dia menanyakannya dan membenarkannya". Orang laki-laki itu 
bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang iman ?". Beliau menjawab, 
"Iman ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-
Nya, para Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, dan taqdir baik dan buruk". 
Orang laki-laki itu berkata, "Kamu benar". Orang laki-laki itu bertanya lagi, 
"Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan ?". Beliau menjawab, "Ihsan ialah 
kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, jika kamu tidak 
melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu". Orang laki-laki itu 
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bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya hari qiyamat ?". 
Beliau menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada 
orang yang bertanya". Orang laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukanlah 
kepadaku tentang tanda-tandanya?". Beliau menjawab, "Apabila budak 
perempuan melahirkan  tuannya, (itu diantara tanda-tandanya). Dan kamu 
melihat orang yang dahulunya tidak beralas kaki, telanjang, miskin, 
penggembala kambing, mereka bermegah-megah dalam mendirikan 
bangunan, (itu diantara tanda-tandanya)". Kemudian orang laki-laki itu pergi. 
Maka aku tetap saja heran. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, 
"Hai 'Umar, tahukah  kamu siapa orang yang bertanya tadi?". Aku menjawab, 
"Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui". Beliau bersabda, "Dia adalah 
Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian". [HR. 
Muslim juz 1, hal. 36, no. 1] 

Taqdir sering pula disebut Qodlo’ dan Qodar. Diantara ulama ada yang 
membagi Taqdir menjadi 2 macam. 

1. Taqdir mubrom 
2. Taqdir mu’allaq 

Taqdir mubrom ialah ketetapan dari Allah SWT. yang pasti terjadi dan tidak 
dapat diubah. 

Taqdir mu’allaq ialah ketetapan Allah SWT yang mengikutsertakan peran 
manusia, berupa usaha dan ikhtiar. 

Mereka berpendapat demikian dengan mengambil dasar Firman Allah SWT: 

ُء َويُ ْثب تُ ََيُْحوْ  ْندَ وَ  ،ا هللاُ َما َيَشا   39. الرعد : ب  أُمُّ اْلك ت   ه   ع 
Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang 
Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Umulkitab (Al Lauhul mahfudh). 
[QS. Ar Ra’ad 39] 

َ  ه  َخلْف  ْن َبْي  َيَدْيه  َوم ْن  ٌت م   ُمَعق  ب   َل   َفُظْون نَّ هللاَ ا   ، ْمر  هللا  اَ م ْن  ه  ََيْ
ُوْ  يُ َغي  ُ َما ب َقْوم  َحَّت   َل  ه مْ ا َما ِب َ  يُ َغي   ءًا رَاَد هللاُ ب َقْوم  ُسْو  اَ   َذا  ا  وَ   ،نْ ُفس 
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 11الرعد : . ال  م ْن وَّ  ه  ُدْون  ْن َوَما ََلُْم م    ،َل   َمَردَّ َفَل 
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
[QS. Ar Ra’ad 11] 

Apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari taqdir Allah. Manusia lari 
dari taqdir Allah, menuju kepada taqdir Allah yang lain, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ketika terjadi wabah di negeri 
Syam. Di dalam hadits disebutkan : 

ام   َعْن َعبْ د  هللا  ْبن  َعب َّاس  اَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَْ  ط َّاب  َخرََج ا ََل الش              َّ
ْرُ  َلق َيُه اَْهُل اْلَ  رَّاح  َو ْجَناد  اَبُ ْو ُعبَ ْيَدَة ْبُن اْلَْ َحَّتَّ ا َذا َكاَن ب س          َ

َحابُُه. فََاْخَبَُه اَنَّ الْ  :  َاص         ْ . قَاَل اْبُن َعبَّاس  ام  لش         َّ َوَِبَء َقْد َوَقَع ِب 
َ الْ  ر ْيَن اْلَ فَ َقاَل ُعَمُر: اُدُْع َل  . َفَدَعْوَُتُمْ ُمَهاج  اَرُهْم   .وَّل ْيَ َتش   َ فَاس   ْ

ام  َو َاْخَبَُهْم اَنَّ الْ  لش      َّ ُهْم:  َوَِبَء َقْد َوَقَع ِب  فَاْختَ َلُفْوا، فَ َقاَل بَ ْعض      ُ
َت ل َ  ُهْم: ْمر  َو َل قَ ْد َخَرج ْ َع َعن ُْه. َو قَ اَل بَ ْعض              ُ  نَ َرى اَْن تَ ْرج 

ْول  هللا   َحاُب َرس              ُ نَ َرى اَْن  َو َل   ملسو هيلع هللا ىلصَمَعَك بَق يَُّة النَّاس  َو َاص              ْ
د َمُهْم َعَلى   ْ الْ   َذاه    تُ ق  ْ اَل: ا ْرَتف ُعْوا َعِن   َ َوَِبء . فَ ق  َ . ُُثَّ قَ اَل: اُدُْع َل 
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ارَ اْلَ  ب ْيَل ا  .ْنص  َ َلُكْوا س  َ اَرُهْم َفس  َ َتش  َ ر ْيَن، لْ َفَدَعْوَُتُْم َلُه. فَاس  ْ ُمَهاج 
اْخت َل  ْم. فَ قَ اَل: ا ْرَتف ُعْوا َعِن  ْ َو اْختَ َلُفْوا ك َ ْ ف ه  َمْن  . ُُثَّ قَ اَل: اُدُْع َل 

ِ  م نْ  ُهَناه  َكاَن  َيَخة  قُ َرْي َرة  الْ م ْن َمش    ْ . َفَدَعْوَُتُْم فَ َلْم  َمَهاج  َفْتح 
لنَّاس  َو َل ََيَْتل ْف َعَلْيه  َرُجَل  َع ِب  . فَ َقاُلْوا نَ َرى اَْن تَ ْرج   تُ ْقد ْمُهْم ن 

. ا ّن  ْ  َوَِبء . فَ َناَدى ُعَمُر ف  الْ   َذاه  َعَلى   ب ٌح َعَلى َظْهر   النَّاس  ُمص     ْ
اَل اَبُ ْو ُعبَ يْ َدَة ْبُن اْلَْ  ب ُحْوا َعَليْ ه . فَ ق َ :  فَ َاص              ْ  ف رَارًا م ْن قَ َدر   اَ رَّاح 

اَن ُعَمُر  َدَة. )َو ك   َ اَل   ََا ََّي اََِب ُعبَ ي   ْ اَل ُعَمُر: َلْو َغْيَُك ق   َ هللا ؟ فَ ق   َ
َل  ْن ق َ َدر  هللا  ا  َيْكَرُه خ   رَاَي ْ َت َلْو اَ ََل ق َ َدر  هللا .  ف َ ُه(. نَ َعْم، نَف رُّ م 

بَ ٌة َو  َداه َُا َخص              ْ انَ ْت لَ َك ا ب  ٌل فَ َهَبطْ َت َواد ًَّي لَ ُه عُ ْدَوََتن  ا ح ْ ك َ
تَ َها ب َقَدر  هللا ، َو  لَْيَس ا ْن َرَعْيَت اْلَْ اَ   ،ْخَرى َجْدبَةٌ اْلُ  َبَة َرَعي ْ ص        ْ

ا ب ق ََدر  هللا  ا ْن َرَعيْ َت اْل َْ  تَ ه َ اَء َعبْ ُد  :؟ قَ الَ ْدبَ َة َرَعي ْ ْبُن   ن  الرَُّْح  َفج َ
اَن ُمتَ َغي    ، َو ك َ ْ َعْوف  اَل: ا نَّ ع ن ْد    بً ا ف  اَجت  ه ، فَ ق َ م ْن   يْ بَ ْعض  ح َ

ْوَل هللا    َذاه   ْعُت َرس          ُ َْرض    ملسو هيلع هللا ىلصع ْلًما. سَ  ْعُتْم ب ه  ِب  يَ ُقْوُل: ا َذا سَ 
ه  َفَل  َدُمْوا َعَلي  ْ َْرض  َو اَنْ ُتْم ِب   َا َفَل   ، تَ ق  ْ  ََتُْرُجْوا ف رَارًا  َو ا َذا َوَقَع ِب 
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ْنُه. قَاَل: َفَحم َد هللَا ُعَمُر ْبُن اْلَْ  َرفَ م  : 4. مس           لم طَّاب  ُُثَّ اْنص           َ
 98رقم   1740

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, bahwasanya ‘Umar bin Khaththab pergi ke negeri 
Syam. Ketika ‘Umar sampai di kota Saragh (kota di pinggiran Syam dari arah 
Hijaz), ia ditemui oleh para pemimpin pasukan, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah 
dan shahabat-shahabatnya. Mereka memberitahu kepada Khlalifah ‘Umar 
bahwa wabah sedang berjangkit di negeri Syam. Ibnu Abbas berkata, “’Umar 
lalu berkata, “Panggilkan untukku orang-orang Muhajirin yang pertama”. Lalu 
aku panggilkan mereka. Kemudian ‘Umar bermusyawarah dengan mereka 
dan memberitahu mereka bahwa wabah telah berjangkit di negeri Syam. 
Lalu mereka berbeda pendapat. Sebagian mereka berkata, “Sungguh 
engkau keluar untuk suatu urusan yang penting, maka kami tidak setuju 
kalau kamu kembali”. Dan sebagian mereka berkata, “Engkau diikuti oleh 
orang banyak dan shahabat-shahabat Rasulullah SAW, maka kami tidak 
setuju kalau kamu membawa mereka itu menuju ke wabah ini”. Lalu ‘Umar 
berkata, “Tinggalkanlah aku”. Kemudian dia berkata, “Panggilkan untukku 
orang-orang Anshar”. (Ibnu Abbas) berkata, “Lalu aku panggilkan mereka. 
Kemudian ‘Umar bermusyawarah dengan mereka. Dan ternyata orang-
orang Anshar itupun sama seperti orang-orang Muhajirin tadi, yaitu orang-
orang Anshar itu berbeda pendapat seperti orang-orang Muhajirin”. Maka 
‘Umar berkata, “Tinggalkanlah aku !”. Kemudian ‘Umar berkata, “Panggilkan 
untukku sesepuh-sesepuh Quraisy yang hijrah pada waktu Fathu Makkah 
(orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah) !” Maka aku 
panggilkan mereka itu. Dan ternyata mereka itu satu pendapat, tidak terjadi 
perbedaan pendapat diantara dua orang. Mereka berkata : “Kami 
berpendapat, bahwasanya engkau harus kembali membawa orang-orang ini 
dan jangan engkau membawa mereka datang ke wabah itu”. Kemudian 
‘Umar menyeru kepada orang banyak, “Sesungguhnya aku bersiap-siap naik 
kendaraan untuk pulang, maka bersiap-siaplah kalian !”. Maka Abu Ubaidah 
bin Jarrah berkata, “Apakah engkau akan lari dari taqdir Allah ?”. Umar 
menjawab, “Seandainya bukan kamu yang mengatakan begitu hai Abu 
‘Ubaidah, (saya tidak heran)”. Dan ‘Umar tidak mau berselisih dengannya. 
(‘Umar berkata ), “Ya, kita lari dari taqdir Allah menuju kepada taqdir Allah 
yang lain. Bagaimana pendapatmu, kalau kamu mempunyai onta yang kamu 
bawa turun ke suatu lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan 
yang satunya lagi tandus. Bukankah jika kamu menggembalakannya pada 
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sisi yang subur itu berarti kamu menggembalakannya dengan taqdir Allah ? 
Dan jika kamu menggembalakannya pada sisi yang tandus itupun berarti 
kamu menggembalakannya dengan taqdir Allah ?”. Kemudian 
‘Abdurrahman bin ‘Auf datang dari (bepergian karena) suatu keperluan. 
Kemudian ia berkata, “Sesungguhnya saya mempunyai ilmu tentang hal ini. 
Saya pernah mendengar Raulullah SAW bersabda, “Apabila kalian 
mendengar di suatu daerah (terjangkit wabah), maka janganlah kalian 
masuk ke daerah itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di suatu daerah 
sedang kalian berada padanya, maka janganlah kalian keluar melarikan diri 
dari daerah tersebut”. (Ibnu ‘Abbas) berkata, “Lalu ‘Umar bin Khaththab 
memuji Allah, kemudian kembali dan meninggalkan tempat itu”. [HR. Muslim 
juz 4, hal. 1740, no 98]  

Dalam memahami Taqdir ini dikalangan kaum muslimin terjadi perbedaan 
pendapat. Ada yang meyaqini bahwa manusia memiliki kehendak yang 
bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Adapula yang meyaqini bahwa 
manusia tidak memiliki kekuasaan apapun atas kehendak dan nasibnya, 
segala tindak tanduknya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan ada pula 
yang berpendapat bahwa taqdir itu adalah sebab akibat. Barangsiapa 
beriman dan beramal shalih, ia akan masuk surga, dan barangsiapa kafir 
dan mendustakan ayat-ayat Allah, ia akan masuk neraka. Walloohu a’lam. 
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