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A. Kesimpulan

1. Asal

usul

thoriqot

shiddieiyyah

muneul

dan

Losari Jombang yang kegiatannya
d imu lai oleh Kyai Huchtar Hu 'thi
pada tahun 1953.
berkernbang di

Thoriqot yang dipimpinnya i.tu merupakan kebangkitan
kembali sebab dia menerima warisan dari Kyai Syu'aib
Janral. $edanEikan perkenbangannya di
Karangjari
dibawa oleh Khalifah Bapak Ronli tahun 1983,
sekarang
Sh

terbentuk

idd iq iyyah

sebuah

yayasan

Thoriqot

.

2. Theologi thoriqot shiddiqiyyah, dalan: nasalah sifat
dan dzat Tuhan menurut mereka bahna keduanya tidak
berbeda. nensifatinya harus sama dengan dzaLnya,
mensifatinya dengan sifat-sifat
dengan dzaLnya maka itu

yang

berlainan

termasuk syirik

sifat.

Sedangkan pandangannya tentang Tuhan bahwa Tuhan

tidak dapat dipisahkan darl

dirinya

artinya

Tuhan

itu dekat dengan nanusi.a. tuhan tidak hanya berada
di langil tetapi berada dinana saja mereka n:elihat
Tuhan dalan keadaan ghaib tapi

tidak

fiten1etahui Tuhan merelia berikhtiar

diririya

I

ebitr dalarr.
100

gJhaib. Untuk
aEiar

men6ienal

101

3. Peranan t.heolo€'i
pembinaan aeidah

thoriqot'
para

shiddiqiyvah
pengikutnya'

dalam
dengan

berdasarkan anali-sa bahsa pemahaman aqidah para
7A7"
pengikut thoriqot shiddieivvah sebesar
sedanEikan Peningkatan

sebesar

57

,g

terhadap

syari'at

Islam

rrvah

nrssih

Z.

B. Saran-saran
1

. Karena theoloei
belum begitu

f.horioot

-qh'icld -ioi

dj-kena1 nasyarakat.

ini

maka hendaknya

lebih dikenalkan pada masyarakat yang belun mengenal
aElarnenjadilebihnnengenalthoriqotshiddiqiyyah.
Dengan denikian rrasyarakat akan menilai.nya positif
selain itu

.

hendaknya dalam mengaiarkan ajarannya

lebih bersifat terbuka.
dalaur rnenganalkan aj aranajaran theologi tersebut, supaya rrelihat situasi dan
kondisi, jangan berlebih-lebihan dalam nengamalkan

Hendaknya para pengikut

aj ar an - aj ar anya
J.

.

Hendaknya dalam menEiarlalkan dzikir

dijadikan

Sarana uniuk

mendekatkan diri

kita tersinari

benar-benar

mensucikan j iwa

guna

dan men6!ingat AIlah semata sehj.ngga

oleh Nur-nya.

LOz

C.

Penutup

Puji syukur ka.mi paniatkan kehaCirat A1lah Sl,[T
yang telah menberihan petuniuk dan hidayah-Nya kepada
karni, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
ini yang mungkin
Maka dalam sumbangan skripsi
hanya merupakan bentuk ide, tentu

dikaji

perlu

1ebi.h laniut

kembali rranakala ada kekurangan dan kesalahan,

haI itu

r+ajar sebagai uanusia, kami mohon untuk

dibetulkan.
Semua

maghfiroh

do'a pun penulis

semoga

Sehingga hati
menempuh jalan

na'rifat.

ucapkan untuk

menohon

A1lah menberi taufiq dan hidayah-Nya.

cahaya-Nya untuk

manusia tersinari
syari'at,

thoriqot,

Karena semua itu

hakekat,

dapat nenunbuhkan

dan
amal

shaleh.

Akhirnya semoEfa skripsi

ini

dapat memberikan

manfaat kepada pembaca, khususnya bagi penulis sendiri,
dan semoga A11ah memberikan petunjuk pada jalan yang
benar.

