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akdir atau Qadar adalah ketentuan Allah q yang berlaku 

bagi setiap makhluk-Nya, sesuai dengan  ilmu, dan hikmah 

yang dikehendaki-Nya. Beriman terhadap takdir merupakan 

bagian dari Rukun Iman. Dan keimanan seseorang belum 

sempurna, sampai ia meyakini bahwa semua yang menimpanya 

(kebaikan atau keburukan), adalah dengan takdir Allah q. 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p, Rasulullah a bersabda, 

“Tidak beriman seorang hamba, sampai dia beriman dengan takdir 

yang baik dan yang buruk, sampai ia mengetahui bahwa apa yang 

menimpanya tidak akan meleset (luput) darinya dan apa yang 

meleset darinya tidak akan menimpanya.”  

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 2144, Ash-Shahihah Juz 5 : 2439) 

 

Seorang muslim dituntut untuk mengimani takdir dengan 

pemahaman yang benar dan keyakinan yang kuat, yang tidak ada 

keraguan sedikitpun. Pernah suatu ketika Ibnu Ad-Dailami 

mendatangi Ubay bin Ka‟ab y, ia mengatakan, ”Di hatiku (masih) 

ada ganjalan tentang takdir.” maka dengan nada tinggi Ubay bin 

Ka‟ab y menjawab, ”Demi Allah, seandainya engkau berinfaq emas 

sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan pernah menerima infaq 

tersebut darimu hingga engkau beriman terhadap takdir.” 
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Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t menjelaskan; 

bahwa beriman terhadap takdir mengandung 4(empat) unsur, antara 

lain : 

1. Al-Ilmu 

Yaitu mengimani bahwa Allah q mengetahui segala sesuatu, 

baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. 

Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah q ataupun perbuatan 

hamba. Semuanya diketahui-Nya secara global ataupun terperinci 

dengan Ilmu-Nya yang Dia bersifat dengannya secara azali (sebelum 

diciptakannya makhluk) dan abadi (selamanya, tidak ada akhirnya). 

Hal ini sebagaimana yang Allah q firmankan dalam Surat Al-An‟am 

ayat 59. 

 

2. Al-Kitabah 

Yaitu mengimani bahwa Allah q menulis takdir setiap sesuatu 

hingga Hari Kiamat. Allah q telah menuliskan takdir seluruh 

makhluk-Nya 50.000 (lima puluh ribu) tahun sebelum penciptaan 

langit dan bumi. Hal ini sebaimana sabda Rasulullah a dalam hadits 

yang diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Amr bin Al-Ash y. Al-

Kitabah ini dibagi menjadi 4(empat), antara lain :  

 Al-Kitabah Al-Azaliyyah, yaitu catatan takdir yang ada di 

Lauhul Mahfudz. 

 Al-Kitabah Al-Umriyyah, yaitu catatan takdir sekali seumur 

hidup, yakni pada waktu janin berumur 120 hari (4 bulan). 

 Al-Kitabah Al-Hauliyyah, yaitu catatan takdir tahunan, yakni 

yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. 

 Al-Kitabah Al-Yaumiyyah, yaitu catatan takdir harian. 

3. Al-Masyi’ah 

Yaitu mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta 

ini adalah atas kehendak Allah q. Al-Masyi’ah dibagi menjadi 

2(dua), antara lain : 

 Masyi’ah Syar’iyyah, yaitu kehendak yang Allah q ridha, tetapi 

belum tentu terjadi. 

 Masyi’ah Kauniyyah, yaitu kehendak yang Allah q belum tentu 

ridha, tetapi terjadi. 

 

4. Al-Khalq 

Yaitu mengimani bahwa Allah q adalah yang menciptakan 

segala sesuatu. Allah q adalah Pencipta, selain Allah q adalah 

makhluk.   

KHATIMAH 

 

Tidak diperbolehkan seorang melakukan kemaksiatan 

beralasan dengan takdir. Disebutkan dalam suatu riwayat dari ‟Umar 

bin Khaththab y bahwa beliau pernah akan memotong tangan 

seorang pencuri. Tiba-tiba pencuri tersebut berkata, “Sebentar, 

wahai Amirul Mukminin, sebenarnya aku mencuri ini atas takdir 

Allah.” „Umar y menjawab, “Kami memotong tanganmu ini juga 

dengan takdir Allah.” lalu di potonglah tangan pencuri tersebut. 

 

Diantara buah memahami takdir adalah agar menumbuhkan 

tawakkal yang kuat kepada Allah q, dan agar seorang tidak terlalu 

berduka cita terhadap apa yang luput darinya serta tidak terlalu 

bersuka cita terhadap apa didapatkannya. Shalawat dan salam 

semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada 

keluarganya, dan para sahabatnya.                           ***** 


