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Bab I 

Identifikasi Naskah  

 
Naskah Kitab Al-Mufid merupakan bagian dari naskah 

koleksi Museum  Sri Baduga yang tergabung dalam sebuah naskah 

gabungan bernomor katalog 07.09 yang tersimpan pada urutan 

kelima dari delapan naskah, dan khusus diberi kode 07.09.5. 

Penyalinan teks-teks kitab keagamaan dengan penggabungannya  

dalam sebuah naskah merupakan hal biasa pada masa naskah ini 

disalin, akibat dari kelangkaan bahan kertas saat itu. Sehubungan 

dengan hal itu, efisiensi kertas dalam situasi seperti itu 

merupakan hal yang pantas dilakukan oleh para penulis dan 

penyalin naskah. Kitab Al-Mufid koleksi Museum Sri Baduga ini 

memiliki identitas sebagaimana tertulis berikut.  

 

1. Judul Naskah : Kitab Almufid 

2. Nomor Naskah : 07.09.5 

3. Asal Naskah : Tidak diketahui 

4. Keadaan Naskah : Masih baik dan semua 

tulisannya masih jelas. 

5. Bahan Naskah : daluang, kertas tradisional 

yang terbuat dari kulit pohon 

paper mulberry (Sd. saeh) yang 

diproses secara tradisional. 

6. Ukuran Naskah : 19 x 28 cm. 

7. Ruang Tulisan : 13 x 20 cm. 
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8. Tebal Naskah : 41  halaman 

9. Jumlah baris 

perhalaman   

: secara keseluruhan tersusun 

atas 16 baris termasuk pada 

halaman awal dan halaman 

akhir. 

10. Aksara Naskah : Aksara Arab jenis nasakh  

bersyakal lengkap 

11. Tinta yang digunakan : tinta berwarna hitam pada 

bagian syarah (penjelasan), 

dan berwarna merah pada 

bagian matan (teks dasar). 

12. Bentuk Teks    : Prosa 

13. Cara Penulisan : Menggunakan cara tradisi 

pesantren, yaitu teks dasar 

ditulis mendatar, dan teks 

logat ditulis miring dari kanan 

atas ke kiri bawah di bawah 

teks dasar. Pada beberapa 

bagian ditemukan adanya 

syarah (penjelasan) yang 

ditulis dibagian pinggir sebagai 

scholianya. 

14. Bahasa Naskah : Bahasa Arab dengan sedikit 

catatan atau logat dalam 

bahasa Jawa. 

15. Tahun Penyalinan : Tidak ditemukan adanya 

keterangan yang menunjukkan 

tahun penyalinan atau kolopon 

baik di halaman awal maupun 

halaman akhir. 

16. Pemilik Naskah : Tidak diketahui asal-usul 

naskah sebalum menjadi 

koleksi Museum Sri Baduga. 
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Bab II 

Ringkasan Isi Naskah 

 

 

Naskah Kitab Al-Mufid merupakan kitab ilmu kalam, 

yaitu suatu bidang ilmu klasik dalam Islam yang melakukan 

rasionalisasi dasar-dasar keimanan, khususnya keimanan kepada 

Allah dan Rasul-Nya dengan menggunakan dalil ‘aqli, yaitu 

argumentasi rasional. Berikut ini ringkasan isi naskah ini. 

Ada dua macam ilmu yaitu Tashawwur (gambaran)  dan  

Tashdiq (pembenaran). Adapun yang Ilmu Tashawwur ialah 

mencapai sesuatu tanpa adanya penetapan hukum terhadap hal 

tersebut, dan Ilmu Tashdiq ialah mencapai sesuatu dengan 

penetapan hukum terhadap hal tersebut, baik hukum syara', 

hukum akal, maupun hukum adat. Masing-masing hukum terbagi 

atas Dharuri (segala sesuatu yang  menunjukkan hal yang bisa 

diketahui akal tanpa perlu memikirkan yang jauh), dan Nadhari  

(segala sesuatu yang bisa diketahui akal setelah proses berfmikir. 

Hukum adat terbagi menjadi dua bagian Fi'liy (perbuatan) dan 

qauliy (ucapan).  

Hukum ialah penetapan suatu perkara  dan penafiannya  

peniadaannya. Hukum terbagi 3 bagian  Hukum syara‟, Hukum 

aqli (akal), dan Hukum adat. Hukum Syara' ialah seperti khitab 

(firman) Allah yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf  

dengan tuntutan (perintah dan larangan), atau pembolehkan. 

Termasuk kepada tuntutan empat perkara yakni : wajib, sunat,   

haram dan makruh. Maka tuntutan yang wajib yakni menuntut 

suatu pekerjaan dengan tuntutan yang harus dikerjakan seperti 
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iman kepada Allah, Rasul - Nya, Malaikat - malaikat – Nya, dan 

kaidah - kaidah islam yang lima. Sedangkan tuntutan yang sunnat 

adalah menuntut suatu pekerjaan dengan tuntutan yang tidak 

harus dikerjakan seperti shalat fajar. Tuntutan yang haram yakni 

tuntutan tegas untuk menjauhi suatu perbuatan seperti minum 

arak, berzina dan lainnya. Dan makruh adalah tuntutan bersifat 

anjuran  untuk menghindari suatu perbuatan seperti melakukan 

shalat sunat. Sementara Mubah adalah hukum  yang 

membebaskan seseorang untuk mengerjakan dan meninggalkan 

sesuatu. 

Wadha’ adalah suatu penetapan peraturan terhadap suatu 

kedudukan untuk membuat tanda atas suatu hukum dari  lima 

hukum, yakni : sebab, syarat dan mani’(pencegah atau yang 

menghalangi). Sebab adalah sesuatu yang mengharuskan  adanya 

musabbab, dan karena tidak ada sebab tidak ada pula musabbab.  

Adapun syarat adalah hal yang mestri adanya, karena tanpa 

syarat mengakibatkan tiadanya masyrut (yang disyaratkan). 

Adapun Mani' (Penghalang/pencegah) adalah sesuatu yang mesti 

adanya, karena adanya mani' mengakibatkan tiadanya mamnu' 

(yang dicegah) tanpa. 

Hukum adat ialah menetapkan hubungan antara  satu 

perkara dengan perkara  lain baik ketika ada atau ketika tiada 

dengan perantaraan pengulangan suatu peristiwa, seperti 

hubungan antara api dan panas yang diketahui dari pengalaman 

yang berulang dari keberadaan keduanya secara bersamaan. 

Hukum adat ada empat hubungan : 1. Wujud dengan wujud, 

seperti hubungan adanya kenyang karena adanya makan 2. 

Hubungan tidak ada dengan tidak ada, seperti hubungan tidak 

adanya kenyang karena tidak adanya makan. 3.  Hubungan ada 

dengan tiada, seperti hubungan adanya lapar karena tidak adanya 

makan, dan 4. Hubungan tidak ada dengan ada, seperti hubungan 

tidak adanya lapar karena adanya makan.  

Hukum akal adalah penetapan satu perkara atas perkara 

lain dan peniadaannya tanpa bersandar kepada pengulangan 

hubungan tidak pula menempatkan hubungan sebagai penyebab.  
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Hukum akal ada tiga macam, yaitu wajib, mustahil, dan  Jaiz. 

Wajib ialah sesuatu yang tidak tergambar oleh akal ketiadaannya,  

mustahil  ialah sesuatu yang tidak tergambar oleh akal 

keberadaannya, dan jaiz ialah ialah sesuatu yang mungkin 

keberadaannya dan mungkin ketiadaannya. Masing-masing 

terbagi dua bagian yakni dharuri dan nazhari. Masing-masing 

terbagi atas: Dzatiyah (berdassarkan dzatnya) dan ’Urdiyah 

(mengenai sifat/tidak esential),  

Adapun dalil hukum syara‟ ialah Qur‟an, Hadits, dan 

ijma‟. Ijma' ialah kumpulan mufakat para imam. Setiap mukallaf 

mesti mengetahui segala  perkara yang benar dengan 

berlandasakan pada dalil dan dengan  ma'rifat. Seorang mukallaf 

tiodak boleh taqlid atau menjadi muqallid, yaitu berpegang pada 

suatu kebenaran hanya ikut-ikutan, tanpa memiliki alasan atau 

landasan kebenaran menurut akal yang dimilikinya.  

 

Sifat-sifat Allah 

Setiap mukallaf wajib mengimani sifat-sifat yang wajib 

bagi Allah dengan ma’rifat dan memiliki dalil akal yang benar. 

Sifat-sifat yang wajib ada pada Allah yang harus menjadi 

keimanan mukallaf adalah  dua puluh sifat, yang terbagi menjadi 

empat bagian, yaitu Sifat Nafsiyah 2. Sifat Salbiyah 3. Sifat 

Ma'any, dan  4. Sifat Ma'nawiyah. Sifat Nafsiyah hanya ada satu 

yakni Wujud, Sifat Salabiyah ada lima yakni Qidam, Baqa, 

Mukhalafah li al hawadits, dan Qiyamuhu bi Nafsih. Sifat 

Ma'any ada tujuh yakni Qudrat, Iradat, Ilmu (Maha Mengetahui), 

Hayat, Sama' (Maha Mendengar), bashar (Maha Melihat), Kalam 

(Maha Berbicara). Dan Sifat Ma'nawiyah ada tujuh yakni adanya 

Allah Qadir (Maha Kuasa), Murid (Maha Berkendak), 'Alim 

(Maha Mengetahui), Sama' (Maha Mendengar), Bashir (Maha 

Melihat), Mutakallim (Maha Berbicara). dan termasuk segala sifat 

yang menunjukkan Keagungan, dan Kebesaran-Nya. Sifat-sifat ini  

terbagi dua bagian yakni : Wujudiyah (penekanan sifat positif) 

dan Salbiyah (penekanan sifat negatif). Wujudiyah adalah seperti 

sifat Maha Pencipta dan Maha Memberi rizki, dan Salbiyah 
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adalah seperti sifat Maha pengampun–Nya dan Maha Lembut–

Nya dan lainnya.  

Hakikat Sifat Nafsiyah yaitu Wujud adalah keadaan yang 

wajib ada pada dzatnya selama dzat itu tidak beralasan dengan 

sebab akibat, Hakikat Sifat Salabiyah adalah keterangan atau 

penjelasan dari menafikan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah 

’Azza wa Jalla. Hakikat Sifat Ma‟any adalah segala sifat yang 

berdiri di atas suatu dzat yang mewajibkan dzat itu menetapi 

suatu hukum. Hakikat  Sifat Ma‟nawiyah adalah keadaan yang 

tetap bagi dzat selama dzat itu didasari oleh alasan.  

Sifat mustahil pada hak Allah Ta'ala dua puluh sifat lawan  

dari dua puluh sifat wajib, yaitu sifat 'adam (tidak ada) sebagai 

lawan wujud (ada), huduts (baru/berubah) sebagai lawan  baqa, 

mumatsalah li alhawadits (menyerupai yang baru) sebagai lawan 

mukhalafah li alhawadits, iftiqar (membutuhkan pihak lain) 

sebagai lawan sifat qiyam bi nafsihi,   ta‟addud (berbilang) 

sebagai lawan   Wahdaniyah, jahl (bodoh) sebagai lawan Ilmu, 

maut sebagai lawan Hayat, Shummun (tuli) sebagai lawan Sama’, 

bukmun (bisu) sebagai lawan Bashar, ‘Umyun (buta) sebagai 

lawan Bashar. Ajiz (yang lemah) sebagai lawan qadir,  yang tidak 

berkehendak sebagai lawan muridun, Jahil (yang bodoh) lawan 

‟alim, Mayyit (yang mayyit) lawan Hayyun, Ashamm (yang tuli) 

sebagai lawan Samiun, A‟ma (yang buta) sebagai lawan Bashirun, 

Abkam (yang bisu) sebagai lawan Mutakallimun 

Sedangkan sifat yang jaiz bagi Allah adalah melakukan 

segala sesuatu terhadap  mumkin atau meninggalkannya, Allah 

bebas untuk melakukan tidak melakukan, atau menetapkan atau 

tidak menetapkan apa pun tanpa adanya keterikatan, kehendak 

Allah maha mutlak, dan keberadaan alam tergantung pada 

kehendaknya yang mutlak. Terjadinya sesuatu sangat erat 

hubungannya dengan sifat-sifat Allah qadir, murid, alim, hayat.  

Selanjutnya dalam naskah ini diungkapkan berbagai 

burhan (argunmentasi rasional) mengenai sifat-sifat Allah secara 

luas dengan menggunakan dalil aqli, yaitu argumentasi rasional 

yang memperkuat kebenaran sifat-sifat Allah, untuk memberikan 
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arahan kepada setiap mukallaf dalam mengimani Allah dan 

rasulnya menuju keimanan yang mencapai martabat ma’rifat, 

serta terbebas dari sifat taqlid, yaitu sifat dogmatis yang sangat 

dihindari dalam keyakinan Islam. Segala sesuatu yang berkaitan 

dengan keimanan mesti bisa dipahami secara rasional, itu 

sebabnya maka agama diturunkan kepada makhluk Allah yang 

berakal. Salah satu gambaran yang berkaitan dengan Allah 

bersifat qadim (azaly) tanpa adanya permulaan adalah bahwa 

seandainya Allah hadits (sesuatu yang baru) memerlukan adanya 

pihak yang menciptakannya yaitu muhdits (yang membuatnya 

baru),  dan apabila muhdits itu juga hadits, maka ia mesti  

memerlukan muhdits lainnya yang membuatnya hadits, dan 

apabila hal ini berangkai tanpa ujung maka hal ini disebut tasalsul 

(sebab berantai) dan  merupakan hal yang mustahil. Kemustahilan 

kedua adalah terjadinya daur (siklus), yaitu bahwa apabila Allah 

dianggap hadits (baru) maka memerlukan muhdits, dan muhdits 

ini memerlukan muhdits lainnya, dan muhdits itu yang membuat 

Allah muhdits, artinya terjadi perputaran antara Allah dan 

muhdits. Tasalsul atau sebab berantai dan daur atau siklus 

merupakan hal yang mustahil terjadi dalam hubungannya dengan 

keberadaan Allah. Itu sebabnya maka sifat qadim Allah 

merupakan mutlak adanya. 

Burhan (argumentasi rasional) penting yang berhubungan 

dengan sifat Allah adalah sifat Wahdaniyat (Esa) bagi Allah.  Sifat 

Wahdaniyah ada tiga : 1. wahdaniyah dzaty 2.wahdaniyah sifaty 

3. wahdaniyah af‟aly. Keesaan Allah terletak pada zat-Nya, sifat-

Nya, dan perbuatan-Nya, artinya bahwa keesaan Allah mutlak. 

 

Sifat-sifat  Rasul Allah 

Para rasul a.s memiliki sifat-sifat yang wajib dalam hak 

mereka, yaitu sifat sidiq, sifat amanah, sifat tabligh yaitu  

menyampaikan hal yang diperintahkan kepada para rasul untuk 

disampaikan kepada makhluk, mustahil dalam hak para rasul a.s  

kebalikan sifat–sifat ini, yakni kidzib (bohong), khianat, dan 

kitman, , yaitu menyembunyikan sesuatu dengan mengerjakan hal 
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yang dilarang Allah Ta'ala dari yang diharamkan atau dibenci atau 

menyembunyikan sesuatu dari hal-hal yang telah diperintahkan 

kepada mereka untuk menyampaikannya kepada makhluk. Jaiz 

dalam hak para rasul a.s adalah sifat Aradh Basyariyah yaitu 

memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang normal yang tidak  

mempengaruhi  berkurangnya martabat mereka yang mulia 

(luhur), seperti sakit dan lain sebagainya.  

Dalil aqli yang memperkuat sifat-sifat Rasul Allah 

diungkapkan untuk memberikan keyakinan kepada setiap 

mukallaf untuk meyakini kebenaran sifat mereka secara benar. 

Sifat siddiq (benar), amanah (jujur), dan tabligh (menyampaikan 

apaa yang harus disampaikan)  bahwa setiap Rasul Allah mesti 

memiliki sifat-sifat tersebut, karena berkaitan dengan 

kepercayaan dan kebenaran informasi yang dibawanya. Rasul tak 

pernah berbohong, tak pernah berkhianat, tak pernah 

menyembunyikan yang diamanatkan kepadanya, apabila Rasul 

Allah pernah berbohong, maka kepercayaan umat akan berkurang 

terhadap kebenaran informasi yang dibawanya. Hal yang 

diamanatkan kepada seorang Rasul adalah kebenaran yang 

berasal dari Allah, maka kebenaran itu mesti dibawa oleh seorang 

yang memiliki sifat jujur dan benar serta berani menyampaikan 

apa yang diterimanya kepada umatnya, betapa pun berat dan 

resikonya pahit. Mengenai sifat jaiz pada Rasul-rasul Allah, adalah 

bahwa apabila Rasul-rasul Allah ditetapkan dari kelompok 

manusia, maka sifat-sifat normal kemanusiaan ada pada mereka, 

mereka bukan malaikat, bukan jin, bahkan bukan tuhan, mereka 

perlu makan, minum, buang hajat, tidur, dan lainnya. Sifat-sifat 

negatif pun termasuk bagian dari sifat rasul-rasul Allah seperti 

menderita sakit dan lainnya, tetapi segala sifat kemanusiaan yang 

dimiliki oleh mereka seluruhnya mendukung tugas kerasulan dan 

tidak mungkin ada sifat yang bisa mengurangi keluhuran matabat 

rasul Allah. 

Dua kalimat syahadat merupakan kumpulan dari seluruh 

keyakinan dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illa Allah merupakan 

inti keimanan kepada Allah yang harus diikuiti oleh keimanan 
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kepada sifat-sifat-Nya yang benar disertai dengan dalil-dalil dan 

argumentasinya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah 

merupakan gambaran keimanan kepada N. Muhammad sebagai 

seorang manusia piluhan yang diutus oleh Allah yang memiliki 

sifat-sifat terhormat sesuai dengan kaluhuran martabat kerasulan 

dan sesuai dengan kemuliaan ajaran yang diterimanya dari Allah 

yang harus disampaikan kepada umatnya.  
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Bab III 

Transliterasi dan Terjemah  
 

3.1  Transliterasi 

Naskah Kitab al-Mufid  berisi teks yang ditulis dengan aksara dan  

bahasa Arab. Aksara dan bahasa Arab bukan hal yang asing bagi 

masyarakat Indonesia yang meyoritas beragama Islam, namun 

mereka yang menguasai aksara dan bahasa ini masih terbatas 

pada masyarakat tertentu, khususnya masyarakat pesantren. Itu 

sebabnya, untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang 

kurang atau tidak menguasasi aksara Arab dan ingin 

membacanya, berikut ini disampaikan hasil transliterasi (alih 

aksara) teks ini dalam aksara Latin. 

 

Bismillāhir raħmānir rahīm 

Alħamduli Allāhi rabbi al'ālamīn, wa alşalātu wa 

alsalāmu 'alā sayyidinā wa maulānā muħammadin hāsyimi 

nabiyyinā wa'ālihī wa'aşħābihi ajma'īna. I'lam anna al'ilma 

immā taşawwaru wa immā taşdīqu, fa altaşawwaru idrāku 

almāhiyyatu min gairi an-yaħkuma 'alaihā binafyin wa lā 

iŝbātin wa altaşdīqu idrāku ma'a almāhiyati an-yaħkuma 'alaihā 

binafyi wa lā  iŝbātin wa alħukmu biżālika, imma alsyar'u wa 

imma al 'aqlu wa imma al 'ādatu. Fa altaşawwaru fi 

alsyar'iyyāti ka taşawwarinā lima'na alşalāti hiya żātu iħrāmin 

wa rukū'in wa sujūdin wasalāmin faqaţ. Wa taşdīqu fīhā ka 

alşalāti alkhamsati wājibatin wa alwitru laysa biwājibin wa 

taşawwaru fi al-'aqliyāti tataşawwarunā lima'nal 'ālami huwa 
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kullu mā wujūdin siwallāhi wa taşdīqu fīhal 'ālamu hadīŝun wal-

'ālamu laysa biqadīmin wa taşawwaru fil'ādiyāti kataşawarina 

lima'naţ ţa'āmi huwa żātu ħalwin wa murrin waţ ţurābun huwa 

żātu aswādin waħamratin wa bayāďin wat taşdīqu fīhaţ ţa'āmu 

muqtātun wasysyarābu laysa bimuqtātin wa kullu wāħidin 

minhā yanqasimu ilā qismayni ďarūriyyun wa nažariyyun 

faďďarūriyyu mā dalla mā yudrikuhul 'aqlu bilā ta'ammulin 

wannažariyyu mā yudkarahul 'aqlu ba'da ta'ammulil 'aqli 

faďďarūriyyu fisysyar'iyyātiş şalātul khamsi wājibatun 

wannažriyyu fisysyar'iyyāti iqtişāduţ ţa'āmi min ŝamaniţ ţa'āmi 

ħarāmun waďďarūriyyu fil 'aqliyāti al-wāħidu (hal.1) nişful 

iŝnaini wan-nažariyyu fil „aqliyyāti hudūŝul „ālami 

waďďarūriyyu fil-„ādiyāti – annāru muħarraqatun waţţa‟āmu 

muqtātun wannažariyyu fīhā …….  ŝummal „ādiyyu „alā qismayni 

fi‟liyyun wa qauliyyun fal fi‟lu syarābu….lişşafrā-i wal qauliyyu 

karaf‟il fā‟ili wa naşbil maf‟ūli wa hukmu …… wanafyuhu wa 

yanqasimu ilā ŝalāŝati aqsāmin syar‟iyyun wa „aqliyyun wa 

„ādiyyun, fasysyar‟iyyu hiţābullāhi ta‟āla almuta‟allaqu bi-af‟ālil 

mukallifīna biţţalabi wal ibāħati wal waď‟i lahumā, fal ħiţābu 

jinsun yasytamilu ħiţābullahi ta‟āla li‟abdihi wa sulţāni 

liru‟yatihi warrajuli …liahli baitihi wassayyidu li‟abdihi. 

Faiďāfatul ħiţābi ilallahi yakhruju sāirul ħiţābati wal 

muta‟allaqu kaljinsi yasytamilu mā yata‟allaqu biżātihi kaqaulihi 

ta‟ala ………. Wa mā yata‟allaqu bi şifatihi annallaha samī‟un 

başīr  wa mā yata‟allaqu biaf‟ālihi wallāhu khāliqu kulla syaiy-in 

wa mā yata‟allaqu bil mādāti ……. Wa mā yata‟allaqu biżātinā 

nahwu walaqad khalaqnākum ŝumma şawwarnākum wa mā 

yata‟allaqu biaf‟ālinā „alā  sabiliţţalabi aqīmuş şalāta wa mā 

yata‟allaqu bi af‟ālinā „alā sabīli….. wallāhu khalaqakum wa mā 

ta‟malūn, wa mā yata‟allaqu biaf‟ālinā „alā sabīlil ibāhati “kulū 

wasyrabū” wa qauluhu biţţalabi wal ibāhati bi af‟ālil mukallaf 

īna wal fi‟lu yasymulul qaula wal fi‟la wanniyatu ………. Jam‟ul 

muta‟allaq āti wa baqiya mā yata‟allaqu biaf‟ālinā „alā sabīlil 

khairi biţ ţalibi wal ibāhati …..biţţalabi wal ibāhati ….. mā 

yata‟allaqu bi af‟ālina „alā sabīlil khairi wa baqiya mā (hal.2) 
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Wa mā yata‟allaqu bi af‟ālinā biţţalabi wal ibāħati wa 

tadkhulu ilaţţalabi arba‟atun, al-ījābu wannadbu wattaħrīmu 

wal-karāhatu. Fal'ī–jābu ţalabul fi‟li ţalaban jāziman kal-īmāni 

billāhi wa rasūlihi wa malā‟ikatihi wa qawā‟dil-islāmil 

khamsi.Wannażbu ţalabul fi‟li ţalaban gairi jāzimin ka şalātil 

fajri wanaħwu mā. wattaħrīmu ţalabul kaffi „anil fi‟li ţalaban 

ţalabu jāziman kasyarābil khamri wazzinā-i wanaħwuhumā. 

Wal karāhātu ţalabul kaffi „anil fi‟li ţalaban gairu jāzimin 

kaqirā-atil qur'ani firrukū‟i wassujūdi wal ibāħatusy-syar‟atu fil 

fi‟li ….. ma‟an min gairi tarjīħin liaħadihimā „alal akhiri wal 

waď‟u „ibārati „annaşbisy syāri‟I imāratan „alā ħukmi min tilkal 

aħkāmil khamsati wahiya assababu wasysyaratu wal māni-

„u…waďu sababan wa syarţan wa māni‟an lilwājibi kažžahiri 

binniyati ilaz-zawāli. Fassababu lahuz-zawāli – wasysyarţul 

„aqli walmāni-„u lahul ħaiďu …… wawaď'a sababan wa syarţan 

wa māni‟an lilmanżūbi kannāfilati. Fassababu lahā dukhūlu 

waqtihā wa syarţuhā al-„aqlu wa māni‟uhā waqtal māni‟I 

kalħaiďi wal-igmā-'i wawaď-„a sababan wasyarţan wa māni‟an 

litaħrīmi ……… fassababu fīhā mautihā ……..syar‟iyyatun wa 

syar ţuhu „admuď ďarūrati wal māni‟u wujūduď-ďarūrati wa 

waď-„u sababan wa syarţan wa māni‟an lilmakrūhi kaşşaidi 

lilhawā. Fassababu lahul hawa wa syarţu „admuďďarūrati wal 

māni‟u wujūduďďarūrati wa waď'u sababan ……māni‟an 

lilmubāħi kannikāħi, fassababu lahul „aqlu. (hal.3) 

Wasysyarţu khulwul ‟aqli „anil mawāni‟i wal māni‟u 

wuqū‟un-nikāħi fil 'iddati maŝalan. fassababu mā yalzamu min 

wujūdihil wujūdu wa min „adamihi 'adamu liżātihi kazawālisy 

syamsi liwujūbiž žuhri fayalzamu min wujūdiz zawāli. Wujūbuž 

žuhri binnaž žari ila żātiz zawāli wa immā binnažri ila gairihi 

faqad yūjaduz zawālu wa lā tajibuş-şalātu li-intifā-i syarţin 

wahuwal „aqlu aw wujūdu māni‟in wa huwal ħaiďu wamin 

„adamihil „adamu ka‟adamiz zawāli bi „adami wujubi ž žuhri 

fayalzamu min „adamiz zawāli „adamu wujūbiž-žuhri binnažri ila 

żātiz zawāli. Wa immā binnažri ila gairihi faqad yan'adimuas-

sababu  wa yūjadul musababu kazawāli „aqli  linaqďiţţahārati 
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faqad yan‟adimu zawālul „aqli wa baqiya naqďuţ ţahārati 

liwujūdi sababin ukhrā  wahuwa al-mulāmasatu fattaqdīru fīhi 

biżātin rāji‟in ilal yam'aini ma‟an wahuwa yu'ŝaru biţarfaihi 

ma'an  biţarfil wujūdi fil wujūdi wa biţarfil „adami fil „adami 

wasysyarţu mā yalzamu min „adamihil „adamu min gairi 

taqyīdin walā yalzamu min wujūdihi wujūdun walā „adamun 

liżātihi kal-ħauli wujūbuz zakāti fayalzamu min „adamil ħauli 

„adamu wujūbizzakāti walā yalzamu min wujūdil ħauli 

wujūbuzzakāti walā „adamu wujūbihā  binnažri ila żātil ħauli wa 

ammā binnažri ila gairihi faqad yūjadul ħaulu walā tajibuz 

zakātu liwujūdi māni‟in wahuwa addainu awintifā-u sababin 

wahuwa malakun nişābi fa‟adamu wujūbizzakāti lā  li‟adami 

wujūbil ħauli wa wujūbiz zakāti  lā liwujūdil ħauli bal liwujūdis 

sababi (hal.4) ukhra wahuwa malakun nişşābi awintifā'i 

Māni‟in. wahuwa addainu wattaqdīru fīhi biżżāti rāji‟un ila 

jumlatil akhirah wahuwa yu‟syaru Biţarfil „adami fil „adami wa 

lā yu‟syaru bi ţarfil wujūdi fil „adami wa lā filwujudi  wal māni‟u 

mā yalzamu min wujūdihil „adamu min gairi taqyīdin wa lā 

yalzamu min „adamihi wujūdun wa lā „adamu liżātihi kalħaiďi 

li‟adami wujūbişşalāti fayalzamu min wujūdil ħaiďi „adamu 

wujūbiş şal āti wa lā yalzamu min „adamil ħaiďi wujūbuş şalāti 

wa lā „adamu wujūbihā binnažri ila żātil ħaiďi. 

Wa amma binna žri ila gairihi faqad yan‟adimul ħaiďu 

wa lā tajibuş şalātu li-ntifā-'isy syarţi wahuwal „aqlu awintifā-u 

sababin wahuwa dukhūlul waqti fa‟adamu wujūbiş şalāti ayďan 

lā liwujūdil ħaiďi bal intifā-'usy syarţi wahuwal „aqlu. awintifā-i 

sababin fahuwa dukhūlul waqti fa‟adamu wujūbişşalāti aiďan lā 

li‟adamil ħaiďi bal liwuqūfisy syarţi wahuwal „aqlu. Aw sababin 

wahuwa dukhūlul waqti fattaqdīru fīhi biżżāti rāji‟un ilā jumlatil 

akhirati wahuwa yu‟syaru bi ţarfil wujūdi fil „adami wa lā 

yu‟syaru bi ţarfil „adami fil wujūdi wa lā fil‟adami . wa ammal 

ħukmul „ādiyyu fahuwa iŝbaturrabťi baina amrin wa amrin 

wujūdan aw 'adaman biwasiţatit takarūri ma‟a şiħatit takhallufi 

wa „adamu ta‟syīri aħadihimā fil ukhra al-batata fa'iŝbātur rabţi 
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baina amrin wa amrin wujūdan aw „adaman jinsun 

yasytamilusy syar-'iyya karabţi. (hal.5) 

Wujūbiž žuhri liwujūdiz zawāli maŝalan wa‟adami 

wujūbihā bi‟adami wujūdiz zawāli wa yasytamilu „aqla karabţi 

wujūdil ma‟nawiyyati liwujūdil ma‟āni „alal qauli biŝubūtil 

aħwāli wa qaulunā biwāsiţatit takarruri  

Faşlun ukhrija bihisy-syar‟iyyu wal „aqlu fainnahumā 

biwasiţatit takarruri wabaqiyal „ādiyu waqaulunā ma‟a şiħatit 

takhallufi wa „adami ta‟syīri aħadihimā fil-ukhra al-batata qīla 

haża min tamāmil ħaddi binā-'an „ala anna jahla biba‟ďi ……….. 

şifāti fayalzamul jahlu bil mauşfi wa qīla lā, wa qaulunā ma‟a 

şiħħati takhallufi ayi yaşiħħu takhallufu fayūjadun nāru wa lā 

yūjadul iħrāqu walā yūjadun nāru wayūjadus sakīnu walā 

yūjadul qaţ‟u wa yūjadul qaţ‟u wa lā yūjadus sikkīnu wa 

yūjadusy syab‟u walā yūjadul „aqlu wa yūjadul aqlu wa lā 

yūjadusy syab‟u. wa qauluhu 'adamu ta'ŝīri aħadihima wa inna 

mā yakhluqullahu ta‟āla ħālatan wahuwa inkisāru wu şūlatil 

ħāri fil bāridi wa wuşūlatil bāridi fil ħāri wa aqsamuhu 

arba‟atun rabţun wa wujūdu bi wujūdin karabţi wujūdisy syab‟I 

biwujūdil 'aqli wa rabţu „adamin bi‟adamin karab ţi „adamu 

syab‟I bi‟adamil akli warabţu wuj ūdin bi „adamin  karab ţi wuj 

ūdil j ū‟i bi‟adamil akli wa rabţu „adamin bi wuj ūdinka rabţi 

„adamil jū‟i biwujūdil 'aqli faď ďābiţu fī hażā innaka tuŝbitusy 

syab‟a wa tunfīhi wa tanžuru aŝbutul jū‟a wa tanfiyahu wa 

tanžuru (hal.6) 

Ila mā yurtabaţu bikulli qismin fayurtabiţu ŝubūtasy 

syab‟I bi ŝubūtil aqli wa tanfiyahu binafyin wa wujūdil jū‟I 

li‟adamil akli wa „adamil akli bi ŝubūtil jūI wa „adamuhu bi‟wuj 

ūdil akli uħkum anna ħukmal „ādiyyi lahū sababun wa syarţun 

wa māni‟un, miŝālu sababihil aklu fayalzamu min wujūdil akli  

wujūdusy syab‟i wamin „adamil akli „adamusy syab‟i binnažri ila 

żātil akli wa amma binnažri ila gairihi faqad yūjadul aklu wa lā 

yūjadusy syab‟u kal-ħuşūnisy syahwatil kuliyati wa miŝālu 

syarţihin nuţfatu maŝalan fayalzamu min „adamin nuţfati 

„adamu takawunil waladi wa lā yalzamu min wujūdin nuţfati 
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takawunil waladi Wa lā „adamu takawunihi wa miŝālu 

māni‟ihisy syahwatul kalbiyyatu fayalzamu min wujūdisy 

syahwatil kalbiyyati „adamusy syab‟i walā yalzamu min 

„adamisy syahwatil kalbiyyati wujūdusy syab‟i walā „adamu 

wujūdihi wa ammal ħukmul „aqliyyu fahuwa iŝbātu amrin „ala 

amrin wa nafyihi min gairin tawaqufin „alā takarurri walā waďi 

wāďi‟in  wa qauluhu fa 'iŝbātu amrin „ala amrin wa nafyihi ay 

iŝbātul qidami wal qudrati jinsun yasytamilusy syar‟iyya 

kaqaulika aşşalātul khamsu wājibatun wal witru laisa biwājibin 

wa yasytamilul „ādiya kaqaulika aţţa‟āmu maqtātun watturābu 

laisa bimaqtātin wa yasytamilu „aqliyya kaqaulika „ālamu 

ħādiŝun wal „ālamu laisa biqadīmin wa qauluhu min gairi 

tawaqufin „ala takarrurin  

Faşlun ukhrija bihi min gairi tawaqufil „ādiyi wa 

qauluhu wa lā waďi wāďi‟in – faşlun ukhriju bihisy syar‟iyyu wa 

baqiyal „aqliyyu wa aqsāmuhu ŝalaŝatul wuj ūbu wa istiħālatu. 

(hal.7) 

Falwājibu mā lā yataşawwaru fil „aqli „adamuhu wal 

mustaħīlu mā lā yataşawwaru fil „aqli wujūduhu waljā'izu mā 

yaşiħu fil „aqli wujūduhu wa „adamuhu wa kulu wāħidin minhā 

yanqasimu ila qismaini ďarūriyyun wan aďriyyun fal 

wājibuďďarūriyyu aljaramu immā mutaħarrikun wa 

immāsākinun wannažariyyu ħudūŝul „ālamu wal mustaħīluď 

ďar ūriyyul jaramu lā muta ħarrikun wa lā sākinun 

wannažriyyu qadamul „ālami wajā-izuď ďarūriyyul al-jaramul 

muta ħarriku yajūzu an yusākina wassākinu yajūzu an 

yataħarraka wan nažriyyu kata'dībil muťī'I wa iŝābatil ma'āşi 

wakullu wāħidin minhā yanqasimu ilā qismaini żātiyyun wa 

„araďiyyun kadukhūliş şaħābati fil jannati wal mustaħīluż 

żātiyyu mā taqaddama falwājibuż żātiyyu mā taqaddama wal 

„urďiyyu kadukhūliş şaħābati fil jannati wal mustaħīluż żātiyyu 

mā taqaddama wal „urďiyyu kadukhūlil abī lahbin fī jannati wal 

jāizużżātiyyu kamā taqaddama wal „ara ďiyyu kadukhūlil ma‟āşi 

finnāri kalbayāďi yajūzu fīhis sawādu wayajibu „ala kulli 

mukallafin, walmukallaful bāligul „āqilu syar‟an lā „aqlan 
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khilāfan lilmu‟tazilati wadalīlusy syar‟iyyu walkitābu 

wassunnatu wal ijm ā‟u, fal kitabu kaqaulihi ta‟āla qulin žurū mā 

fissamawāti wal arďi wa lam yatafakkarū fī khalqis samawāti 

wal arďi wa‟lam ū innamā unzila ya‟lamullāhu wa anlā ilāha illa 

huwa ila gairi żālika min āy ātin. Was sunnatu qaulun nabiyyu 

ş.m. man „arafa nafsahu faqad „arafa rabbahu wa fi‟luhu wa 

taqrīruhu wahuwa fi‟lul. Wafi'lihu wa takrīru wahuwa fi'lul gair 

wahuwa yaqbalu minhu wa yarďa bihi wal ijmā‟u ijtama‟atil a-

immātu (hal.8)  „alā anna ma‟rifatallahi ta‟āla „aza wa jalla 

awwalu wājibin wa fī wujūbil ma‟rifati wan-nažri awil qaşďi 

ilan nažri wa humā ma‟an aqwālun wa ħaqīqatun nažri tartību 

umūrin ma‟lūmātin…………..  mā laisa bima‟lūmin wa insyi‟ta 

qulta ayin nažri hiya waď‟u ma‟lūmin aw tartību ma‟lūm īna 

faşā‟idan „alā wajhi yūşalu ila maţlūbi wa hażā aħsanu an ya‟rifa 

ay al-ma‟rifatu …… „alal ħaqqi bidalīlin wayuqābiluhat ta‟līlu 

wahuwal jazmu „alal ħaqqi min gairi dalīlin ……. Fī īmānil 

muqallidi „ala ŝalaŝatin aqwalun mu‟minun „āşun wa miŝāluhā k 

āfirun 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………….. wahiya yanqasimu „ala arba‟ati aqsāmin 

nafsiyyatun wa salbiyyatun wa ma‟āniyyu wa ma‟nawiyyatun 

fannafsiyyatu wāħidatun wahiya al-wujūdu was salbiyatul 

khamsatu wahiya al-qadamu wal baqā‟u wal mukhālifatu lil 

ħawādiŝi wanqiyāmu binafsihi……….ila ma ħāli walā ila 

muħaşşaşin wal wāħidu ………….. lahu fī żātihi wa lā fī şifātihi wa 

lā fī af‟ālihi. Wal-ma'āni Sab'atun wahiya laqudratu wal-ir ādatu 

wal-'ilmu wal-ħayātu (hal.9)wassama'u wal başaru wal-kalāmu 

wal-ma'nawiyatu sab'atun wahiya kaunuhu ta'ālā qādiran 

murīdan wa 'āliman wa ħayan wa samī'an wa başīran wa 

mutakaliman wa zīdatiş şifatu …….. kal'užmati …….   wa zīdatiş 

şifatu al-af'alu wahiya 'ala qismaini al-wujūdiyatu wa 

salbiyyatu falwujūdiyyatu kalkhalqi ……..wassalbiyyatu ………wa 

ħilmihi wa naħwihimā wa hāżaş şifātu yanqasimmu ila ŝalaŝati 

aqsāmin minhā mā yuqālu fīhi hiya …..hiya şifatul wujūdi wa 
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minhā mā yuqāllu fīhi hiya gairuhu wa hiya as-salbiyyatu wa 

minhā mā yuqālu fīhi lā hiya huwa wa lā hiya gairuhu wahiya 

şifatul ma'āni wa ma'niwiyyatu wa tanqasimu aiďan 'alā 

ŝalaŝati aqsāmin qismun lahu wujūdu fiddihni  walkhāriji 

wahiya lama'āni wa qismun lahu wujūdun fiddahni wa laisa 

lahu wujūdun fil khāriji wahiya al-aħwāllu wa qismun lahu lā 

wujūda lahu fiddahni wa lā filkhāriji wahiya assalbiyyatu 

……………..wa hiya al-ħālul wājibatu liżżāti mā dāmatiż żātu 

gaira mu'allalatin bi'illatin faqaulanā al-ħālul wajibatu liżżāti 

jinsun yasytamīlu annafsiyatu wa ma'nawiyatu wa qaulunā 

gaira mu'illatin bi'illatin faşlun – ukhrija bihi al-ma'nawiyatu 

wa ħaqīqatus salbiyati 'ibaratun 'annafyin mā lā yalīqu bihi jalla 

wa 'azza wal qadamu 'ibaratun 'an nafyil 'adamis sābiqu 

liwujūdihi wal baqā-'u 'ibaratun 'annafyil 'adami al-lāħiqu 

liwujūdihi wal-mukhāliqatu lil ħawādiŝi 'ibāratun 'an-nafyil 

mumāŝilihi fiżżāti waş şifāti wal-af'āli wal qiyāmi binnafsihi 

'ibāratun 'annafyil af'āli fatiqārin ila maħālin wa ilā muħaşşişin 

wal waħdāniyyatu 'ibāratun 'an-nafyit ta'addudi fiżżāti waş 

şifāti wal af'āli (hal.10) wa insyi'ta qulta wal waħdāniyyatu hiya 

kaunu syai'i biħaiŝu lā yanqasimu ilā umūrin musyārikatin fil 

māhiyati wa qāla fil-asyhādi wahiya asy-syai'ul lażī  lā 

yanqasimu wa lā ……….. wa ħaqīqatul ma'ānī hiya kullu şifatin 

qāmat …… wajabat lahu ħukman wal qudratu şifatun yatā'atai 

bihā ījādu kulli mumkinin aw a'dāmuhu 'alā wuqūfil irādati 

faqaulunā şifatun jinsun yasytamilul qudrata wal irādata wal 

'ilma wal ħayāta was sam'a wal başara wal kalāma wa qaulun 

āyatā 'atai bihā  

Faşlun ukhriju bihi al-'ilmu wal ħayātu was sam'u wal 

başaru wal kalāmu. Wa baqiyatul qudratu wal-irādatu wa 

qaulunā ījādu kulli mumkinin aw 'adamuhu  

Faşlun ukhrija bihi al-irādatu wa baqiyatil qudratu wa 

qaulunā yatā'atai bihā yadkhulu fīhi la-mumkini allażī 

'alimallahu annahu lā yūjadu wal irādatu şifatun yatā'atai bihā 

yataħşīşu kullu mumkinin bi ba' ďi mā yajūzu 'alaihi wa qaulunā 
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şifatun jinsun yasytamilu jami'a şifātil ma'āni wa qaulunā 

yatā'atai bihā  

Faşlun ikhraju bihi sāiruş şifāti wa baqiyatil qudratu wa 

qaulunā yataħşişu kullu mumkini  

Faşlun ikhraju bihil qudratu wabaqiyatil irādatu wa 

qaulunā biba'ďi mā yajūzu 'alaihi sittatun tuqābiluhā sittatun 

wahuwa al-wujūdul jā'izu badalan 'an nafyil 'adami al-majūzi 

wal muqaddarul makhşūşu badalan 'ansā'iril maqādiri waş 

şifatu wazzamānu makhşūşun badalan 'an sā'iril-'āzimati wal 

makānu makhşūşu badalan 'an sā'iril-amkanati wal-jihatul 

makhşūşu badalan 'an sā'iri jihātin (hal.11 )wa qaulunā yatā'atai 

bihā mā yadkhulu fīhi almumkinul lażī 'alimallahu annahu lā 

yūjadu wal 'ilmu şifatun yankasyifu bih āl ma'lūmu 'alā māhuwa 

'alaihi fa qaulunā şifatun jinsun yasytamilul 'ilmu wal qudratu 

wal irādatu wal ħayātu wassam'u wal başaru wal-kalāmmu 

wal-idrāku wa qaulunā yankasyifu bihā  

Faşlun ikhraju bihil qudratu wal irādatu wal ħayātu 

wassam'u wal başaru wal-idrāku 'alal qauli bihi wa qaulunā al-

ma'lūmu 'ala māhuwa 'alaihi  

Faşlun ikhraju bihis sam'u walba şaru wal idrāku 

fainnahumā yankasyifu bihā alwujūdu wal ħayātu şifatun taşiħu 

liman qāmat bihil idrāku wa qaulunā şifatun jinsun yasytamilu 

jamī'uşşifātil ma'āni wa qaulunā taşiħu liman qāmat bihil 

idrāku…….jamī'uş şifāti wassamu şifatun yankasyifu bihil 

maujūdu 'ala mā huwa 'alaihi inkisyāfan yubīnu siwāhu 

ħarūratan fa qaulunā şifatun jinsun yasytamilu jamī'uş şifāti wa 

qaulunā yankasyifu bihi  

Faşlun ikhraju bihil qudratu wal irādatu wal ħayātu wa 

baqiyal 'ilmu wassam'u wal başaru walidrāku 'alal qauli bihi wa 

qaulunal maujūdu 

Faşlun ikhraju bihil'ilmu wal başaru miŝlussam'i wal 

idrāku miŝluhumā wal kalāmu şifatun dālatun ….wa abadan 'ala 

kullil ma'lūmi wa qaulunā şifatun jinsun yasytamilu jamī'uş 

şifāti wa qaulunā dālatan izalan wa abadan 'alā  kulli ma'l ūmin  



 20 

Faşlun ikhraju bihi sā'iruş şifāti wa baqiyal kalāmu wa 

ħaqīqatul ma'nawiyyati hiya alħāluŝ ŝābituż żāti mādāmatiż 

żātu ma'illatan bi'illatin fa qaulunal ħāluŝ ŝābitu biżżāti jinsun 

yasytamilu bihi annafsiyyata walma'nawiyyata wa qaulunā 

ma'illatan bi'illatin  

Faşlun ikhraju bihin nafsiyyatu wa baqiya (hal.12) 

alma'nawiyyatu wa dalīlal ma'āni lajaw āmi'ul arba'u wahiya 

aljami'u bil ħaqīqati wal jami'u bil 'illati wa jami'u biddalīli wal 

jamī'u bisysyarťi. Fal jamī'u bilħaqīqati 'alal-qauli binafyil 

aħwāli wal jamī'u bil-'illati 'alal qauli biŝautil aħwāli wal jamī'u 

bil- ħaqīqati hawānun taqūlu ħaqīqatul qādiru fisysyāhidi huwa 

man lahu qudratun wal murīdu man lahul irādatu wal'ālimu 

man lahul'ilmu walħayyu man lahul ħayātu was sam ī'u man 

lahus sam'u wal başīru man lahul başaru wal-mutakallimu man 

lahu al-kalāmu wal mudriku 'alal qauli bihi man lahu idrāku wal 

jamī'u bil-'illati wa hawānun taqūlu kaunul maħali qādiran 

'illatuhu qiyāmul qudrati bihi wakaunuhu murīdan 'illatuhu 

qiyāmul irādati bihi wa kaunuhu 'āliman 'illatuhu qiyāmul 'ilmi 

bihi wa kaunuhu ħayyan 'illatuhu qiyāmul ħayāti bihi wa 

kaunuhu sāmi'an wabaşīran wa mutakalliman wa mudruikan 

'illatuhu qiyāmus sam'I wal başari wal kalāmi wal idrāki bihi 

'alal qauli bihi wal jamī'u bisysyar ťi wa hawānun yaqūlul ījādu 

dalīlul qudrati wattakhşīşu dalīlul irādati wal ittiqādu dalīlul 

'ilmi wal-ittişāfu …..dalīlun 'alal ħayāti Iżā lā yattaşşifu bihā illā 

ħayyun wa dalīlus sam'i 'alā ťarīqi ba'ďil mutakallimīnal aşwātu 

wa dalīlul başariaş şūratu wa dlīlul kalāmi al-khabaru wal-

'amru wan-nahyu I'lam inna ħaqā'iqa khamsatun ażżātu waş 

şifātu wa qiyāmuş şifati bimā yata'allaqu bihi watta'allaqu  

huwa ťalabuş şifati imran wa zaidan ba'da qiyāmihā bima 

ħalihā wal qudratu wal irādātu yata'allaq āni bijamī'il mumkin 

āti wakhtalafa ahlus sunnati (hal.13)wal jamā'ati. Hal 

yata'allaqul qudratu wal-ir ādatu bilmumkinil ma'dūmi 'alal 

qaulīna wal mumkin āti hiya 'ala arba'ati aqsāmin mumkinaun 

ma'dūmun ba'da wujūdihi wamumkinun maujūdun ba'da 

'adamihi wa mumkinun sayūjadu wa mumkinul lażī 'alimallahu 
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annahu lā yūjadu wa ammal mumkinul lażī wajada wan qa ďa 

fa lā …. Fī ta'alluqil qudrati wal irādati bihi wa ammal mumkinul 

maujūdu wa inqaďa fa lā khilāfa fī ta'alluqihi mā bihi wa ammal 

mumkinul lażī sayūjadu fa lā khilāfa fī ta'alluqihimā bihi 

waammal mumkinul lażī 'alimallahu annahu lā yūjadu 

fafiddurāril makanūnati lā yata'allaq āni bihi ittifāqan wa 'inda 

………yata'allaqu bihil irādatu wal 'ilmu wa lā yata'allaqu bihil 

qudratu  …………..wāhidun fil wājibi wal mustahīli wal jā'izi. Wal 

başaru …….wāħidun wahuwa fil maujūdati ayil wājibāti wal 

jā'izāti wal ħayātu wahiya lā yata'allaqu bisyai-in fabayyana 

muta'alliqul qudrati wal irādati wa muta'alliqus sam'i wal 

başari 'umūman wa khuşūşan min wajhin ……… filmumkinil 

maujūdi wa tanfaridul qudratu wal irādatu bil mumkinil 

ma'dūmi wa tanfaridus sam'u wal başaru bil wājibi wa bayyina 

muta'alliqul qudrati wal irādati wa muta'alliqul 'ilmi wal kalāmi 

'umūman wa khuşūşan muťalaqan fal'ilmu wal kalāmu …….. 

qudarata wal irādata fil mumkini wa yazīdāni 'alaihimā bil 

wājibi wal mustaħīli wa bayyana muta'alliqas sam'i wal başari 

wa muta'alliqal 'ilmi wal kalāmi 'umūman wa khuşūşan mu 

ťalaqan fayusyārikuhumal 'ilmu wal kalāmu fil wājibi wal jā'izil 

maujūdi wa yazīdāni 'alaihimā bil mustaħīli (hal.14)kawujūdi 

zaidin wa 'adamihi fī zamānin waħidin maŝalan wal 

mutaďāyufāni humal imrāni ŝubūtiyāniż żāni bainihim āgāyatul 

khilāfi wa yatawaqqafu 'aqliyatu aħaduhumā'ala 'aqliyatil 

akhiri kal-abwati wan nubuwwati wal-'adamu ……. 'ibāratun 'an 

ŝubūti amrin wa nafyihi 'ammā min sya'nihi an-yattaşifa bihi kal 

başari wal a'mā falbaşaru wujūdun wa wujūdiyyun wahuwal 

mulkatu wal'umyu afyuhu 'ammā min sya'nihi an-yattaşifa bihi 

wal miŝlāni humā al-imrānil musāwiyāni fī kulli māyajibu wa 

mā yajūzu wa māyastaħīlu wal khalāfāni humal imrāni allażāni 

bainahumā gairu musāwīna faďďidāni lā yajtami'āni wa lā …….. 

miŝāluhumā kabayāďin wa siwādin wa lā yajtami'āni wa qad….. 

lijawāzāni yakūnu la-jaramu li-aswādin wa lā abyaďin balil 

aħmara wal aşfara  wal akhďara wa qad lā yajtami'āni wa lā 

yartafi'āni ………….biirtif ā'il maħali kal ħarakati was sukūni 
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birtifā'il jarami walakinnas sukūnu ďiddul ħarakati kall bayāďi 

ďiddus sawādi wa qad yartafi'āni birtifā'il maħali wannuqďāni 

lā yajtami'āni wa lā yartafi'āni kawujūdi zaidin wa 'adamihi wal 

miŝlāni lā yajtami'āni wa lā yartafi'āni  wa qad yartafi'āni 

birtifā'il maħali wal khalāfāni yajtami'āni wa yartafi'āni 

wahuwa kalbayāďi wal qu'ūdi lizaidin walmutaďā'ifāni lā 

yajtami'āni wa lā yartafi'āni kawujūdi zaidin wa 'adamihi, 

wal'adamu wal mulkatu lā yajtami'āni wa lā yartafi'āni 

birtifā'il(hal.15) maħali falwujūdu ďidduhul 'adamu wal qadamu 

ďidduhul ħudūŝu wal baqā'u ďidduhu ťarful 'adami 

walmukhālafatu lilħawādiŝi ďidduhul mumāŝalatu 

……..almumāŝalatu 'asyaratu qaulihi ……………..lahu mumāŝilun 

fīżātihi aw şifātihi wa yakūnu ma'ahu fil wujūdi …..fī fi'lin minal 

af'āli wa każā yastħīlu ….'alaihi ta'ala al-'ajzu 'anhu mumkinu 

mā wa yujādu syai-'in minal 'ālami ma'a karāhatin liwujūdihi 

ayi 'adamu….ta'āla ……………….wa bittaqlīli wa biťťab'i wakażā 

yastaħīlu 'alaihi ta'āla aljahlu wa mā fī ma'nāhu bima'lūmin 

walmautu waşşummu wal 'umyu wal bukmu waş şifātil 

ma'nawiyyati wāďiħatun min hāżihi wal qiyāmu binafsihi ……al-

iftiqāru ila maħali wal mukhaşşaşi wal waħdāniyyatu ďidduhā 

atta'addudu (hal.16) fiżżāti waşşifāti wal-af'āli wal qudrati 

ďidduhā  al-'ajzu wal-irādatu ďidduhā  'adamul irādati waż 

żahūlu wal fiflatu watta'līlu wa biťťab'i wal 'ilmu ďidduhā  al-

jahlu wa žannu wasysyakku wanniyātu wan-nažaru wal-

I'tiqādu wal-ħayātu ďidduhā  walmautu was-sam'u ďidduhā  

aşşammu wa yasma'u bijāriħatin wal-başaru ďidduhā  al-'umyu 

wa yarā bil ħalaqati wal-kalāmu ďidduhā  al-bukmu wa 

yatakallamu bil ħurūfi waşşauti wa-'aďdāduş şifātil 

ma'nawiyyati wa ďiħatun min ………… kaunuhu qādiran wa 

kaunuhu 'ājizan wa ďiddu kaunihi murīdan kaunuhu gairi 

murīdin aw żāhilan wa gāfilan aw 'illatan aw ť ābi'atan wa 

ďiddu kaunihi 'āliman kaunuhu jāhilan aw žannan aw syākan 

aw wāhiman aw nāsiyan aw nāžiran aw mu'taqidan, wa ďiddu 

kaunihi ħayyan kaunuhu mayyitan wa ďiddu kaunihi samī'an 

kaunuhu ħamman wa sāmi'an bijāriħatin wa ďiddu kaunihi 
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başīran kaunuhu 'āmiyan aw rāiyan biħādiqatin wa ďiddu 

kaunihi mutakalliman kaunuhu b ākiman wa mutakalliman bil 

ħurūfi waş şauti wa-amma jā'izu fī ħaqqihi ta'āla fafi'lu kullu 

mumkinin aw tarkuhu wabil-jumlati fakullu mā yurja'u ilal fi'li 

fahuwa jā'izun wa qad khālifatil mu'tazilati fa awjabū 'alallahi 

ta'ala tabāraka wa ta'āla min murā'atiş şilāħi wal-aşlaħi was-

sawābi wal 'iqābi wa aħālu wal-ma'ā şawaru'yata wa ammā 

burhānun wa wujūdihi ta'āla fa ħudūŝul 'ālami wal burhānu 

huwa addalīlu wa yuqālu lahu addalīlu wan-nafsud dalīli wa 

wajhud dalīli wam wajhul lażī yadullu 'alaihid-dalīliu. (hal.17) 

Faddalīlul 'ālamu wan-nafsud dalīlli ħudūŝahu wa wajhud dalīli 

iftaqāruhu ilā maujūdin aw jadduhu wal wajhul lażī yadullu 

'alaihi addalīlu istaħalatu wujūdihi min gairi maujūdin wal 

'ālamu murākabun min jauhiri fardin wa 'irďin wad dalīlul 

ħaşaru fīhi ŝalaŝatu ťurūqin, al-ūla al-maujūdu lā yaħlū mimmā 

an-yakūna mumutaħyizan aw lā fānin muta ħayyizan fahuwa 

la-jauharu wa illā fa lā yaħlū ammā an-yakūna qā'iman 

bimutaħayyizin aw lā qā'iman bimutaħayyizin fainkāna qā'iman 

bimuta ħayyizin fahuwa al-'araďu wa illā  fahuważ żātu 

maulanā jalla wa 'azza waŝŝāniyatu al-mumkinu lā taħlū immā 

an-yakūna fī maħālin aw lāfānin lam yakun fī maħalin fahuwa 

al-jaramu wa inkāna fī maħali fahuwa al-'araďu ŝumma al-

jaramu lā yaħlū immā an-yakūna an-yaqbalal qasama wa lā 

fāninqablal qismati fahuwa al-jismu wa illā fahuwa jauharun 

ŝumma al-'araďu lā yaħlū immā an-yakūna masyrūťan bil 

ħayāti wa lā fānin kāna masyrūťan bil ħayāti fahuwa al-qudratu 

walkirādatu wal 'ilmu fain-lam yakun masyrūťan bilħayāti 

fahuwa al-akwābul arba'atu wal-alwānu waťā'ūmu ………fal-

akwānul arba'atu hiyal ijtimā'u wal-iftirāqu wal ħarakatu was 

sukūnu waŝŝāliŝatul mumkinu lā yaħlū immā an-yakūna 

mutaħayyizan aw qāiman bimuta ħayyizin fainkāna 

mutaħayyizan fahuwa al-jauharu wa inkāna qā'iman 

bimutaħayyizin fahuwa al-'arďu ayi qāla al-mu'āzilatu fain-lam 

yakun mutaħayyizan wa lā qā'iman bimutaħayyizin fahuwa al-

'uqūlul mufāriqatu wal-lufūsul basyariyyatu wa ħudūŝul 'ālami 
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mutawaqqafun 'alā arba'atin aw kānal awwalu  iŝbātu zaidan 

waŝ ŝāni ħudūŝuhu waŝāliŝu (hal.18)…… limā zāda 'alaihi war-r 

ābi'u istiħālatul  ħawādiŝi lā awwalahā wa bayānu tauqifihi 

żālika innā Iżā aradnā ……'ala ħudūŝil-ajrāmi bi ħudūŝil a'rāďi 

……wujūdal 'araďi fanaħtāju ilā iŝbātihi ……fanaħtaju ilā iŝbāti 

ħudū ŝihi linastadalla bi'aħadil mutalāzim īna 'alal aħari ŝumma  

iħtāja ilā istiħālati ħawā di ŝihi liawwalihā Iżā lā yatumma lanā 

istidlālu illā bihi ŝumma ħud ūŝuha żaz-z ā'idi mutawaqqafun 

'ala arba'ati uşūlin al-awwalu istiħālatu qiyāmuhu binafsihi waŝ 

ŝāni istiħālatu intiq ālihi waŝāliŝu istiħālatu kaunihi wažuhūrihi 

war-rābi'u istiħālatu 'adamil qadīmi wa bay ānu tauqifihi 'ala 

żālika innā iżā aradnā an-natadalla 'ala ħudūŝihi fahuwal 

'araďu an-yūjada ba'da 'adamihi aw yan'adimu ba'da wujūdihi 

fawujūduhu ba'da 'adamihi ……'ala ŝalaŝati ūşūlin wahiya 

istiħālatu qiyāmihi binafsihi wa istiħālatu intiqālihi wa istiħālatu 

kamaunihi wa žuhūruhu liannahu immā an-yakūna yaťra'u lā 

min maħalin aw fī maħalin fain-ťara'a lā min maħalin 

…qiyāmuhu binafsihi qabla ťari'ihi wa in-kāna fī maħalin falā 

yaħlū ammā an-yakūna al-maħalu binafsihi aw gairihi fainkāna 

ilal maħali binafsihi lazima kamaunuhu wa žuhūruhu wa in-

gairuhu fain lazima intiqāluhu fa wujūduhu ba'da 'adamihi  

'araďin huwa nafsuhu wāħudūsahu wa 'adamuhu ba'da 

wujūdihi mutawaqqafun  aiďan 'ala arba'atin wahiya istiħālatu 

qiyāmihi ba'da wujūduhu binafsihi wa istiħālatu intiqāli wa 

istiħālatu kamaunihi wa žuhūrihi wa istiħālatu 'adamul 'adami 

liannahu lā yaħlū ammā (hal.19) an-yakūna yan'adamu lā ila 

maħalin aw ila maħalin fain-adama lā ilamaħalin lazima 

qiyāmuhu binafsihi ba'da 'adamihi wa inin'adama ila maħalin lā 

yaħlū ammā an-yakūna żālika maħalu binafsihi aw gairihi wa 

inkāna żālikal maħalu binafishi aw lazima kamaunuhu wa 

žuhūruhu wa in-kāna bigairihi lazima intiqāluhu fa yataħşulu 

min …..anna ħudūŝal 'ālami yatawaqqafu 'ala syaiati uşūlin, al-

awwalu  iŝbātu zā'idin aŝāni istiħālatu qiyāmihi binafsihi aŝāliŝu 

istiħālatu intiqālihi ar-rābi'u istiħālatu 'adamil qadimi wal 

khamsu istiħālatu kamaunihi wa žuhūrihi as-sādisu 
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mulāzimatuhū assābi'u istiħālatul ħawādiŝi li'awwalalahā …….. 

mā yajduhul insānu fī nafsihi minal 'ālami waďďarru wal 

maraďi walħarri wal baraďi fahuwa …… wa dalīlu istiħālati 

qiyāmihi binafsihi liannal 'araďa şifatun waş şifatu lā ta'qilu 

biddauli mauşūfihā wa dalīlu istiħālati intiqālihi liannahu aw 

intiqāla lazima an-yaftaqarra illa intiqāli akhara ważālikal 

intiqālu yaftaqarru ilal intiq āli wa yalzamud dauru awit 

tasalsuli wa aiďan al-intiqālu ma'nan wal'araďu ma'nā falaw 

intaqala bintiqāli lazima qiyāmul ma'na bima'na ważālika 

maħālun wa dalīlu istiħālatu kamaunihi wa žuhūrihi fa-innahu 

……. …….  Ħīnal ħarakati aw kamnati al-ħarakatu ħīna …lazima 

ijtim ā'iď ďaddaini wa bayānużālika anna ħaqīqatas sukūni  

ŝubūti aljarami fil ħayyizi wa ħaqīqatul ħarakati intiqāluhu 

'annil ħayyizi falau sakanal jaramu ħīnal ħarakati aw taħarraka 

ħīnas sukūni lazima ijtimā'aď ďaddaini wahuwa 

mutaħarrikatun wa sākinatun. (hal.20) 

Wa żālika bāťilun wa dalīlu istiħālati 'adamil qadīmi faliannahu 

…… yal ħaquhul-'adamu ….'anhul qadamu fayakūnu ħādiŝan wal 

farďu annahu qadīmun wa dalīlun mulāzimatuhu fali'annahu lā 

ya'qulul jaramu lā taħriku wa lā sākinun fahuwa ďarūriyyun wa 

dalīlu istiħālatil ħawādiŝi lā awwala lahā fali'annahu lā yaħlū 

mā an-yakūna lā zaujan wa lā fardan wa żālika bāťilun an-

yakūna lā zaujan wa lā fardan limā yalzamu 'alaihi min ijtimā'i 

……fa in-kāna zaujan faqad …wa inkāna fardan ………….faiżā 

'alimtu hāżā fataqūlu innā wajadnā innal 'ālima murakibbun … 

jaw āhirin wa a'rāďin wa wajadnā innal a'rāďa tāratan tūjadu 

wa tāratan ta'damu …… dalīlul ħudūŝi wa wajadnā annal aj-

rāma mutalāzimul a'rāďi wa mutalāzimul ħudūŝi ħādiŝun 

fayakhruju lanā innal 'ālama ħādiŝun wa inkāna ħādiŝan fa lā 

yaħlū immā an-yakūna lahu fa inkāna lahu ….faqhuwal maťlūbu 

wa inlam yakun lahu muħdiŝun bal ħadi ŝalinafsihi lazima an-

yakūna aħadul amrainil mutasāwiyaini musāwiyan ……………… 

aħadul amrainil mutasāwiyaini wahuwa al-wujūdu badalan 

'anil 'adami wal maqdūrul makhşūşu bilā badalan 'an sā'iril 

maqādir wazzamānul makhşūşu badalan 'an sā'iril azminati 
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wal-makānul makhşūşu badalan 'an sā'iril amkinati waş şifatul 

makhşūşu badalan 'an sā'iriş şifāti wal jihatul makhşūşatu 

badalan 'an sā'iril jihāti wa hāża in qulnā innal 'adama wal 

wujūda (hal.21) 

Syai'āni mutasāwiyāni binnisbati ilal amkāni wa inqulnā annal 

'adama …. Falā yakūnu tarjihul marjūħi 'alat tarājiħi bābil 

ukhra.wal ħudūŝu fi'lun wahuwa ……………'ala 'arba'ati  asmā'in 

wahuwa kaunuhu ta'ala qādiran wa murīdan wa 'āliman wa 

ħayyan wal-asmā'u tadullu 'alaş şifāti wahiya al-qudratu wal-

irādatu wa-'ilmu wal-ħayātu waşşifātu 'alaż żāti wa ammā 

burhānun wujūbil qadami lahu ta'āla fainnahu 

……………………………………………wabayānul mulāzimati in ħişārul 

maujūdāti fil qadīmi walħādiŝi fainkāna qadīman fahuwal 

maťlūbu wainkāna ħādiŝan fataqarru ila muħdiŝin ŝumma 

intaqala al-kalāmu ila muħdiŝin ammā an-yakūna  asyaran lahu 

lazima addauru wa'inlam yakun asyarran lahu lazima 

attasalsulu wad dauru wat tasalsulu maħālāni limā yalzamu 

'alaihi fil-awwali min taqdīmisy syai'i 'ala nafsihi bimurattibīna 

aw marātiba aw ta'khīrihi minhā wa bayānu żālika annā lau 

farďanā żālika baina iŝnaini fayajibu an-yataqaddama 'alaihi 

liannahu fā'iluhu wa yajibu an-yata'akhara 'alaihi liannahu 

maf'ūlun 'ala mā yajibu an-yata'akhara 'anhu walimā yalzamu 

'alaihi fiŝ ŝāni ayi tasalsuli minal faragi wa 'adamin nihāyati wa 

bayānu żālika anna wujūdal 'ālami masyrūťun biintih ā'il 'adadi 

ila wujūdin waħidin qādimin wal farďu annahu gairu 

mutanāhiyatin fayakūnu wujūdiyan mustaħīlan aw wujūdiyan 

mu ħaqqiqan bittasalsuli wahuwa muħallun wa ammā burhānu 

wujūbil baqā'I (hal.22)  

lahu ta'āla faliannahu lau amkana an-yal ħiqahu al-'adamu lā 

natafā 'anhul qadamu likauni wujūdihi ħina'iżin taşīru jā'izan 

illā wājiban wainkāna jā'izan lā yakūna wujūduhu illā ħādiŝan 

kaifa wa qad sabaqa qarīban wujūbu qadamihi wa bayānul 

mulāzimati anna maujūdahu ħīnaiżin yaşīru jā'izan lā wājiban. 

Wa inkāna jā'izan jāzāni yalħaqahul 'adamu wa iżā jāza an-

yalħaqahu al-'adamu jāzāni sabaqahul 'adamu wa iżā jāzāni 
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yasbaqahul 'adamu kāna ħādiŝan wa iżā kāna ħādiŝan iftaqarra 

ila muħdiŝin wa lazima ad-dauru wa tasalsulu wa ħaqīqatud 

dauri tawaqqafu syai'in 'ala mā yatawaqqafu 'alaihi ammā 

bimurattuibataini aw marātiba wat-tasalsuli huwa tartību 

umūrin gairi mutanā hiyatin …………………………… Wahuwa 

muħalun limā sabaqa min wujūbi qadamihi wa baqā'ihi 

wabayānu mulāzimatin annal miŝlaini humā al-amrāni al-

mutasāwiyāni fī jamī'iş şifātin nafsi fī mā yajibu wa mā yajūzu 

wa mā yastaħīlu falau māsyala syai'an minhā lakāna ħādiŝan 

miŝlahā wa iżā kāna ħādiŝan ila muħdiŝin wa lazimud dauru wa 

tasalsulu hāża 'alal ħimlati wa ammā 'ala an-nafsihi falaumā 

syala syai'an minhā bi'an-yakūna jariman ayi ta'khużu żātuhu 

al-'aliyyatu qādiran minal farāgi lakāna ħādiŝan miŝlahā. Wa 

inkāna ħādiŝan iftaqarra ila muħdiŝin fayalzamu ad-dauru wa 

tasalsulu wa ammā lau mā syala syai'an minhā bian-yakūna 

'ara ďan …….. ila maħalin yaqūmu bihi waiżā kāna iftawarra ila 

maħalin lakāna ħādiŝan. (hal.23) 

wa iżā  kāna ħādiŝan fataqarra ila muħdaŝin wa yalzamu mā 

taqaddama walau mā  ŝala syai'an minhā bian-yakūna fī jihatin 

liljarami aw muħādiyan lahu aw murtasīman fī ħiyālihi aw lahu 

huwa jihatun aw yataqayyadu bimakānin aw zamānin aw 

yattaşifu żātuhul 'aliyyatu bil-ħawādiŝi aw yattaşifu bişşafri wal 

kasri aw yattaşifu bil-agrāďi fil-af'āli wal aħkāmi lakāna 

ħadiŝan wa iftaqarra ila muhdaŝin wa yalzamud dauru wa 

tasalsulu wa ammā burhānu wujūbu qiyāmihi ta'āla binafsihi 

fainnahu ………………………………………………… maulānā jalla wa 

'azza yajibu ittişāfuhu bihimā falaisa bişifatin walaw iħtāja ila 

muħaşşaşin lakāna ħādiŝan wa qad qāma al-burhānu 'ala wuj 

ūbi qadamihi wa baqā'ihi wa iżā kāna ħādiŝan ifatqarra ila 

muħdaŝin wa yalzamud dauru wa tasalsulu, wa ammā  burhānu 

wujūbil waħdāniyyati lahu ta'āla fali'annahu lau lam yakun 

wāħidan lazima an-lāyūjada syai'un minal 'ālami liluzūmi 'ajzihi 

ħīna'iżin. Wa'lam anna aqsāmal waħdāniyyati arba'atun 

wāħidun ……..wa lā yanqasimu wa lā yaftaqirru ila maħalin wa 

yaftaqirru ila muħaşşaşin wahuwa jauharun wa wāħidun 
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………………….. yanqasimu wa lā yaftaqirru ila maħalin  wa 

yaftaqirru ila muħaşşaşin wahuwa al-jismu (hal.24) wa 

wāħidun ………………. Wa lā yanqasimu wa yaftaqirru ila 

maħalin wa ila muħaşşaşin wahuwa al-'araďu wa wajhul 

waħdāniyyatil af'āli fawaħdāniyyatuż 

żāti……………………………………. Innā walau faraďnā lahā 

yatarakkabu min juz'aini faşā'idan fa lā yaħlū an-taqūma şifatul 

wahiyyati bikulli jazā'in aw taqūma biba'ďi wa taqūma 

bilmajmū'i wa bāťilun na-taqūma bikulli jazā'in limā yalzamu 

'alaihi min ta'addudil 'alwaħiyyati wa saya'tī …… żālika ……al-

munfaşilu wa bāťilun an-taqūma bil-ba'ďi limā yalzamu 'alaihi 

minat taħaşşuşi wa bāťilun an-taqūma bilmajmū'i  limā yalzamu 

'alaihi min inqisāmin mā lā yanqasimu wa bayānu……al-

munfaşili innā lau faraďnā ilahaini limā minal qudrati wal-

irādati wa faraďnā  jauharan lā yaħlū  imā an-yattafaqā 'ala 

ījādihi aw yakhtalifā fainittafaqā  'ala ījādihi fa lā yaħlū  immā 

inittafaqā iďťirāran aw ikhtiyāran wa inittafaqā iďťirāran 

lazima qahruhumā wa'inittafaqā  ikhtiyāran falā yaħlū  immā 

an-yūjada aħaduhumā mā aujadahul akharu wa gairuhumā wa 

bāťilun an-yūjada mā awjadahul akharu limā yalzamu 'alaihi 

min taħşīlin ħāşilun wabāťilun an-yūjada gairahu limā yalzamu 

'alaihi min aqsāmi mā lā yanqasimu wainikhtalafā bi 'an-arāda 

aħaduhumā ījādahu wal akharu 'adamahu fa lā yaħlū  immā an-

yanfada irādatahumā wa lā yanfadu irādatahumā (hal.25) wa 

yanfadu irādatu aħadihimā dūna ŝānī wa bāťilun an lā yanfada 

irādatuhumā limā yalzamu 'alaihi minirtrif ā'i ………. Wa bā ťilun 

an-yanfada irādatu aħadihimā lima yalzamu 'alaihi min 

'ajzişāħibihi 'ajzuhu liannahu miŝluhu wa iżā  lazima 'ajzuhumā 

baťalat ……lazima ….. ma'a wujūdinā wanafiyyatan ma'a taħqīqi 

wujūdinā huwa maħalun fafar ďul ilahaini ……… maħālun wa 

waħdāniyyatuş şifāti …..atta'adduda fişşifati bian-yakūna 

qādiran biqudratin wāħidatin wa 'āliman bi'ilmin wāħidin wa 

ħayyan biħayātin wāħidatin wa samī'an bisam'in wāħidatin wa 

başīrin bibaşarin wāħidatin wa mudrakan bi'idrākin wāħidatin 

wa mutakalliman bikalāmin wāħidin falau faraďnā biqudratin 



 29 

ukhrā lazima ijtimā'ul mi ŝlaini fī maħalin wa taħşulul ħāşilu fil 

muta'allaqi wa każā law faraďnā al-irādatu ŝāniyatan wa 

'āliman ŝāniyatan wa lau faraďnā ħayātan ŝāniyatan lalazima 

ijtim ā'ul miŝlaini fil maħali walā taħşīlu al-ħāşillu fil muta'allaqi 

li'anna ħayāta lā yata'allaqu bisyai'in walau faraďnā sam'an 

ŝāniyan wa başaran ŝāniyan wa irādatan ŝāniyan wa kalaman 

ŝāniyan lalazima mā taqaddama wa waħdaniyyatul af'āli an-lā 

khāliqa illallahu wa dalīlu waħdāniyyatul af'āli mā taqaddama fī  

waħdāniyyatiż żāti min dalīlittamāni'i wa bayānu żālika lau 

faraďnā jauhiran ila akhirihi wal mażhabu fil-af'āli ŝalāŝatun 

mażhabul jabariyyati wa mażhabul qadariyyati mażhabul ahlus 

sunati wal jamā'ati famażhabul jabariyyati wujūdul af'āli 

(hal.26)kullihā bilqudrati …… faqatun in gaira muqārinatihā 

bilqudratil ħādiŝati mażhabul jabariyyati wujūdul af'ālil 

ikhtiyāriyyati bil-qudratil ħādiŝati faqaťun mubāsyaratan ……. 

Wa mażhabul ahlussunati wal jama'ati wujūdul af'āli kullihā 

bilqudratil azliyyati faqaťun ma'a muqārinatihā bilqudratil 

ħādiŝati lā ta'syīra lahā wa lā mubāsyaratan wahiya mā kāna 

dākhilan fil maħali ……… wahuwa mākāna khārijan bil maħali 

wa qīla wa ħaqīqatut tauħidi wujūdu…………..maqdūrin 

biqudrātil ħādiŝati wal maqdūrul ħarakatu was sukūnu wan-

nažru ……..'ibāratun 'an ta'alluqil qudratil ħādiŝati  bilmaqdūri fī 

maħalihā min gairi ta'syīrin wa ammā burhānu ………..wa 

bayānu …inna wujūdal 'alami muwafiqun 'ala kaunihi qādiran 

wa kaunihi qādiran dalla 'alal qudrati wakhtişāşuhu bimā huwa 

'alaihi  dalla 'ala kaunihi murīdan wa kaunuhu murīdan dalla 

'alal irādati ………………..dalla 'ala kaunihi 'āliman wa kaunihi 

'āliman dalla 'ala kaunihil 'ilmi wakaunuhu qādiran biqudratin 

wa murīdan bi'ir ādatin wa'āliman bi'ilmin dalla 'ala kaunihi 

ħayyan wa kaunuhu ħayyan dalla 'alal ħayāti liannahā syarťun 

wa hāżihiş şifatu dallat 'ala ………………'ala wujūdi 'asmā'ihi wa 

wujūdi 'asmā'ihi dalla 'ala ŝubūti awşāfihi biŝubūti awşāfihi 

dalla 'ala wujūdi żātihi liannahu (hal.27)  

maħalun an-taqūma …. Binafsihi wa ammā burhānu wujūbis 

sam'i lahu ta'āla wal başari wal kalāmi wa kaunihi samī'an wa 
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başīran wa mutakalliman falkitābu was sunatu wal'ijmā'u 

ammalkitābu faqauluhu ta'āla innallāha samī'un başīrun wa 

kallamallāhu mūsa taklīman wa ammassunatu faqauluhu 

şallallāhu 'alaihi wa sallama yā'ayyuhan nāsu ud'ū ilā 

anfusikum fa'innakum lā tad'ū şamman wa lā 'amiyan wa lā 

gā'iban wa lakin ud'ū samī'an wa başīran wahuwa ma'akum wa 

ammal ijmā'u fa'ijtama'atil a'immati innallaha ta'āla samī'un 

başīrun mutakallimun ………………………. Wa bayānul mulāzimati 

innal maħalal qābila bisyai'in lā yaħlū  'anhu aw 'anďid ādihi 

……………āfātun wa naqşun wahiya kal'ammi wal 'umyi wal 

bukmi wahiya…….. wa innamā kāna dalīlul 'aqli hunnā ďa'īfan 

liannahu lā yalzamu an-yakūna kullu mā ………'ala syāhidi 

akmālan 'alal gā'ibi liannahā lā ta'rifu każżāti fainnahā fī 

ħaqqinā kamālun wahiya fī ħaqqihi ta'āla naqşun wa ammā 

burhānu kauni fi'lil mumkināti wa tarkuhā jā'izan fī ħaqqihi 

ta'āla faliannahu law wajaba 'alaihi ta'āla syai'un minhā ……wa 

istaħāla 'aqlan ….. al-mumkinu wājiban wa mustaħīlan ważālika 

lā ya'qilu wa bayānu żālika  inna ħaqīqatal wājibi mā lā 

yumkinu fil-'aqli nafyun wa ħaqīqatul mustaħīli mā lā yumkinu 

fil-'aqli ŝubūtuhu wa ħaqīqatul jā'izi mā yumkinu fil'aqli (hal.28) 

ŝubūtuhu wa nafyuhu falau faraďa syai'un minal jā'izi kal-kufri 

warru'yati wal-ma'āşi …wa mustaħīlu inqalabal ħaqīqatu 

wanqilābul ħaqā'iqi mustaħīlun fafarďul jā'izi wājiban 

wamustaħīlan fahuwa maħālun 

………………………………………………………………………………………………

…. fa'lam anna hunnā sittatu maťāliba, al-awwalu mā yajtami'u 

fīhi wujūbuş şidqi wal amānati wattablīgi waŝŝāni mā yajtami'u 

'ala nafyihiş şidqu wal-'amānatu wattablīgu waŝŝāliŝu mā 

yajtami'u 'ala nafyihiş şidqu wal-'amānatu warrābi'u mā 

yajtami'u 'alā nafyihiş şidqu wattablīgu wassādisu mā yazīduhu 

kullu wāħidin minal wājibatiŝ ŝalāŝati 'ala şāħibihi immā 

ħaqīqatuhā fa'lam anna awwalal kalāmi huwa mā afāda 

binisbatin maqşūdatin liżātihā  awwalan wa yanqasimu ayiŝ 

ŝalāŝati ila khabarin wa insyā'in falkhabaru huwal lażī 

yaħtamiluş şidqa wal każiba liżātihi faqaulunā al-khabaru huwal 
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lażī yaħtamiluş şidqa wal każiba (hal.29) liżātihi. faşlun 

yakhruju biqayyidil Iħtimālil insyā'i kal-amri wannahyi wal-

istifhāmi wattamani wal'irďi wattaħďīďi wannidā'i wa yadkhulu 

fīhi ŝalaŝatu aqsāmin, al-awwalu mā yaħtamiluş şidqa wal 

każiba muťalaqan sawā'un binnažri ila şūratin binnisbati wa ilā 

māżātihi kaqauli gairil ma'şūmi minal każibi fulānun min ahlil 

jannati aw fulānun min ahlin nāri. Waŝ ŝānī mā yaħtamiluş 

şidqa wal każiba binnažri ilaş şūrati binnisbati faqaťun wa 

ammā binnažri ila māżātihi faqad yaħtamu şidquhu kaqaulihi 

ta'āla innal muttaqīna fil jannāti wan nahri wa kaqaulil qā'ili 

……akŝaru minal wāħidi wanaħwihi minaďďarūriyyāti  wa 

każālika mā yuntahā ilaďďarūrati kaqaulika al-'ālamu ħādiŝun 

wallāhu maujūdun wallāhu ta'āla qadīmun. Waŝŝāliŝu mā 

yaħtamiluş şidqa wal każiba binnažri ila māżātihi faqaťun wa 

ammā binnažri ila amrin zā'idin faqad yaħtamu kiżbuhu kaqaulil 

mu'tazilatil irādati lā yata'allaqu bilkāfiri wal ma'āşi wal 

munāfiqi , wal-qudratul ħādiŝu mu'asyiratun wa kaqaulil qā'ilil 

arba'ati aqallu minaŝ ŝalaŝati wa naħwihi minaď ďarūriyāti wa 

yadkhulu fī qaulinā liżātihil qismānil ākhirāni kamā yadkhulu fil 

awwali wahuwa mā yaħtamiluş şidqa wal każiba muťlaqan wa 

yakhruju bihi amrun syakhişun bikulliť ťa'āmi fannažru ilā żātihi 

lā yaħtamiluş şidqa wal każiba li'annahu insyā'un wa binnažri 

ila amrin zā'idin faqad yaħtamuş şidqu iżā fahima 

'anhu……….wa yaħtamul każibu iżā  fahima minhu 

…………………wa'adamu…(hal.30) 

wal-insyā'u mā lā yaħtamiluş şidqa wal każiba liżātihi wahuwa 

yasytamilul 'amru naħwu qum waq'ud wannawāhī naħwu lā 

taqum wa lā taq'ud wal-istifhāmu……wa lā yasytamilul 

qismainil ākhiraini min-aqsāmil khabariŝ ŝalaŝati wa liżātihi 

yakhruju bihil qismānil ākhirāni fainna 'adama Iħtimālihāş 

şidqa biżżātihimā bal li'amrin zā'idin wa yadkhlu fīhi amrun 

syakhşun bikulliť ťa'āmi yaħtamu şidquhu kamā iżā  fahima 

minhu ………wayaħtamu każibuhu iżā fahima ………aw 'adamu 

mā yu'akalu wa şidqu muť ābiqaťul khabari limā fī nafsil amri 

khālafa al-I'tiqādu am lā, kal-'iqrāri birrisālati minannabiyyi 
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şallallāhu 'alaihi wa sallama in-ħāşalat limu'minin fahuwa 

şidqun …… al-I'tiqādu wain ħāşalat minal munāfiqi fahuwa 

….wa khāliful i'tiqādi wal każibu 'adamu muťābiqatil khabari 

limā fīnafsil mar'i ….wāfiqul I'tiqādi am lā kaqadamil 'ālami in 

ħaşala minal fulāsifati fahuwa wa wāfaqa al-I'tiqāda wa inna 

ħaşala …….. fī mau ďi'i yakhāfā fīhi kiżbun wa khālafa al-I'tiqādu 

wal amānatu wat tablīgu ħifžul jawāriħiž žāhirati wal bāţinati 

………. Bimā nahā 'anhu nahyu taħrīmin aw karāhatin wal 

ħiyānatu ….'adamu ħifžihimā min żālika ammā maťlubul 

awwalu fahuwa mā yajtami'uş şidqu wal amānatu wattablīgu 

katablīgir rusuli mā amarū tablīgahu likhalqil maťlubi ….. 

fahuwa mā yajtami'u 'alā nafyihiş şidqu wal amānatu (hal.31)  

wattablīgu ay yajtami'uŝ ŝalāŝatu fī nafyi tabdīli syai'in mimmā 

…….wa tagyiru ma'nāhu 'umdan fayanfīhiş şidqu liannahu 

każibun watanfīhil amānatu liannahu ma'şiyyatun wa tanfīhit 

tablīgu liannahu kitmānun wa ammal maťlabu….fahuwa mā 

yajtami'u 'ala nafyihiş şidqu wal-amānatu fabainahumā 

'umūmun wa khuşūşun min wajhin yajtami'āni fī nafyil każibi 

'umdan biziyādati mā amarū ….wa tagayyuri ma'nāhu 'umdan 

fayanfīhiş şidqu biannahu każibun watanfīhil …… liannahu 

ma'şiyyatun wa lā tanfīhit tablīgu lianna ta'allaqa tablīgu……..fa 

lā yanfī mā zāda 'alaihi ………………fahuwa mā yajtami'u 'ala 

nafyihi….tablīgu …….(minhumā) 'umūmun wa khuşūşun min 

wajhin yajtami'āni fī nafyi ….ba'ďu mā amarū  bitablīgihi 

…..fayanfīhiş şidqu liannahu każibun wa tanfīhi …..liannahu 

kitmānun wa lā tanfīhil amānatu liannat tabdīla 'ala 

sabīli…….bimukallafi bihi wal-amānatu innamā dilālatuhā 

maťlubul kaffi 'anil muħarrāmi …..wal maťlubul khāmisu huwa 

mā yajtami'u 'ala nafyihil amānatu wat tablīgu …..'umūmun wa 

khuşūşun min wajhin yajtami'āni fī nafyi tarki ba'ďi syai'in 

mimmā wa tablīgihi 'umdan fatanfīhil amānatu liannahu 

ma'şiyyatun wa tanfīhit tablīgu ….wa lā tanfīhiş şidqu lianna 

şidqa tanfīhi muta'alliqul każibi wa tarku ba'ďi syai'in bitablīgihi 

laisa bikiżbin falā yanfīhiş şidqu wal maťlubu… (hal.32) 
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huwa  mā yazīdu bihi kullu wāħidin minal wājibatiŝ ŝalāŝati 'ala 

şāħibihi faşşidqu yazīdu 'alal amānati biman'il każibi sahwan  

wa yazīdu 'ala tablīgi biman'iz ziyādati 'ala mā amarū ibtalīgahu 

'umdan aw bayānan wa tazīdul amānatu 'alaş şidqi tamna'u 

wuqū'il ma'şiyyati gaira kiżbil lisāni kanažril ajnabiyyati ligairi 

ďarūratin wa tazīdul amānatu 'alat tablīgi tamna'u wuqū'il 

ma'şiyyati allatī laisat min muta'alliqit tablīgi kassirqati wa 

yazīdut tablīgu 'alaş şidqi yamna'u tarkusy syai'in mimmā 

amarū bitablīgihi 'umdan wa bayānan wa tazīdu 'alal amānati 

yamna'u tarku syai'in mimmā amarut tablīga  

bayānan……………………………………………………………wa bayānu 

żālika innallaha ta'āla şaddaqahum bilmu'jizāti 

……………walmu'jizātu nazalat ……………………fī kulli mā yuballigu 

'annī falau taşawwarul każiba fī khabarihim lazima kiżbu illā 

bihi wal kiżbu 'alallahi ta'āla muħālun fataşawwarul kiżbi fī 

khabarihim muħālun wa ammā burhānu wujūbil amānati wat 

tablīgi lahum 'alaiihimuş şalātu was salāmu faliannahum 

……bifi'lin muħarramin aw makrūhin ……syai'an mimmā amarū 

bitablīgihi ………al-muħarramu wal makrūhu wal kitmānu 

ţā'atan fī ħaqqihim liannallāha ta'āla qad amaranā bi'iqtidā'ihim 

fī aqwālihim wa af'ālihim wa lā ya'murullahu ta'āla 

bimuħarramin wal makrūhin wa hāża 'anhu huwa burhānu 

wujūbiŝ ŝāliŝi wa ammā dalīlu (hal.33) 

jawāhiril a'rāďil basyariyyati lahum 'alaihimuş şalātu wa 

salāmu ……………………'alaihimuş şalātu wa salāmu wa yajma'u 

ma'na hāżihil 'aqliyyati qaulu lā'ilāha illallāhu 

muħammadurrasūlullāhi………………fī ħaqqihi ta'āla wa mā 

yastaħīlu wa mā yajūzu yadkhulu wa fī qaulinā illallāhu wa mā 

yajibu wa mā yatħīlu wa mā yajūzu fī ħaqqirrusuli 'alaihimuş 

şalātu wa salāmu yadkhulu fī qaulinā mu ħammadurrasūlullāhi 

ş.m. …………………………wa ma'nal ilāha al-mustafniyyu 'ankulli 

mā siwāhu wal muftaqirru ilaihi kullu mā 'adāhu wa ma'na lā 

ilāha illallāhu lā mustafiyan 'an kulli mā siwāhu wa lā 

muftaqiran kullu mā 'adāhu illallāhu fa lā ilāha illallāhu 

tarakabbatu min ma'naini  minal istifnā'i wal iftiqāri fayadkhulu 
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fil-'istifnā'i aħada 'asyara minal w ājibāti ……minal jā'izāti 

fayadkhulu fīhi al-wujūdu , al-ma'dūmu lā yakūnu mustaqiyan 

wal-qadamu al-ħādiŝu lā yakūnu mustafniyan wal-baqā'u 

……law ťara'a 'alaihi al-ma'dūmu limā wajaba lahul qadamu falā 

yakūnu mustafniyan wal-mukhālafatu.. (hal.34) 

law māsyala syai'an minhā lakāna ħādiŝan miŝlahā falā yakūnu 

mustafniyan wal-qiyāmu binnafsi iż lawiftarra ila maħalin 

waila muħaşşaşin limā kāna mustafniyan ……..'an naqā'iďi wa 

yadkhulu fīhi sittatun minal wājibāti wujūbu …….lahu ta'āla 

hāżihiş şifāti lakāna …….ilal muħdaŝi fil wujūdi wal-qadamu wal 

baqā'u wal mukhālafatul lilħawādiŝi wa wāħidun min juz'il 

qiyāmi binnafsi …………………………..fissittatil bāqiyati wahiya 

assam'u wal başaru wal-kalāmu wa kaunuhu samī'an başīran 

wa mutakalliman 

…………………………………………………………………………. Wainnahu 

yaf'alul asy-yā'a lā lilfarďi Iż law kāna lahu 'araďun fī fi'li syai'in 

laiftaqarra ila żālikal farďi fa lā yakūnu mustafniyan wa 

yadkhulu fil iftiqāriyati tis'atun minal wajibāti wa iŝnāni minal 

jā'izāti fattis'atul wājibatu kaunuhu qādiran biqudratin wa 

yalzamu minhul qudratu al-'ājizu lā yaftaqirrunna ilaihi syai'un 

……bi'irādatin wa yalzamu minhul irādatu iż 'ādimul irādati lā 

yaftaqirru ilaihi ….syai'un …..bi'ilmin ……. Lā yaftaqirru ilaihi 

syai'un wa ħayyan biħayātin iżal-mayyitu lā yaftaqirru ilaihi 

syai'un wal waħdāniyyatu law kāna ma'ahu ……(hal.35) 

fil-ulūħiyyati limā iftaqarra ilaihi syai'un liluzūmi 'ajzihimā 

ħīna'iżin kaifa wahuwal lażī yaftaqirru ilaihi kullu mā siwāhu 

yu'nā law kāna ma'ahu ŝānin lalazima li'istifnā'i syai'in 'an kulli 

minhumā falā yaftaqirru ilaihimā ħīna'iżin wa yadkhulu aiďan 

iŝnāni minal jā'izāti ħudūŝul 'ālami ……law kāna syai'un minhu 

qadīman lakāna żālika  syai'un mustafniyan 'anhu falā 

yaftaqirru ilaihi 

…………………………………………………………………………… ħīna'iżin 

maulānā jalla wa 'azza muftaqirrun fī ījādi ba'ďil af'āli ila ……wa 

żālika  bāţilun lā 'arafta min wujūbi 'istifnā'i ……………………… mā 

siwāhu wa man qāla fil kā'ināti bi'annahā mu'asyirun biťab'ihā 
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faqad ħukiya al-ijmā'u 'ala kufrihi wa man qāla biannahā 

mu'asyirun biquwwatin aw da'ahallāhu fīhā fahuwa 

…………………wa fī kufrihi qaul āni faqad 

……………………………qaulu lā ilāha illallāhu lil-'aqsāmi……allatī 

…'alal mukallafi ma'rifatuhā fī ħaqqi maulānā jalla wa 'azza 

………fī ħaqqihi ta'āla wa mā yastaħīlu ……………………………wa mā 

żakaranā min qablu (hal.36) 

qaulunā muħammadu rasūlullāhi fayadkhulu fīhi al-īmānu 

bisā'iri ………walmal ā'ikati 'alaihimuş şalātu wassalāmu wal 

kutubus samāwiyyatil-manzilati 'alaihim kal-qur'āni wa mā 

qablahu wal yaumil ākhiri liannahu 'alaihis salāmu jā'a 

……..jamī'u żālika  wa yauma'iżin minhu wujūbuş şidqir rusuli 

'alaihimuş şalātu wassalāmu wa istiħālatu bilkażibi wa illā lam 

yakūnū rusulan …….limaulanal „ālamu ……jalla wa „azza lā 

syakka annallāha ta‟āla ikhtāra nabiyyan şallallāhu „alaihi wa 

sallama lirisālatihi kamā ikhtāra akhawātahul mursalīna wa 

innallāha ta‟āla bižālika muħīţun bimā lā nihāyatan fainnal 

jahla wa mā fī ma‟nāhu mustaħīlun „alaihi ta‟āla fayalzamu inna 

taşdīqahu ta‟āla lahum muţābiqun limā ……minaş şidqi wal 

amānati wa lā yajūzu an-yakūnū fī nafsil amri „alā khilafi mā 

„alimallāhu ta‟āla minhum…………………………………………………fī 

jamī‟ihā mukhālafatun liamrin maulānā jalla wa „azza allażī 

ikhtārahum 'alā jamī‟il khalqi wa minhum 'alā ……liris ālatihi wa 

amaranallahu ta‟āla bi‟iqtidā‟ihim fī „aqwālihim wa „af‟ālihim wa 

sukūnihim fayalzamu an-yakūna fī jamī‟ihā 'alā ……. Yarďāhu 

maulānā jalla wa „azza wahuwal maţlūbu wa yu‟aħadu 

minhu……………albasyariyyati lahum „alaihimuş şalātu was 

salāmu……………fī risālatihim ………manzilatuhum „indallāhi 

ta‟āla bal żālika  (hal.37) 

mimmā yazīdu fīhā bi'tibāri ta'žīmi ajrihim mā man ħaramat 

biqārinihā min ţā'atiş şabri wa gairihi wa fīhā aiďan a'žamu 

żalīlin 'alā şidqihim wa innahum mab'ūŝūna 'indallāhi ta'āla wa 

inna tilkal ħawāri wallati žaharat aidīhim hiya yamħaďu 

khalqillāhi ta'āla litaşdīqihim  Iż lau kānū  qādirīna 'alā iħtirā'ihā 

lidaf'au 'alā anfusihim mā huwa aisaru minhā minal amrāďi 
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waljū'i wa-ālamil ħarri wal bardi wa naħwi żālika mimmā huwa 

minal-a'rāďi ……wa fīhā aiďan dalīlun ŝubūti risālatihim 

faqaţun dūnal ulūhiyyati wa qad istidalla 'alan naşarā bi-iŝbāti 

ilaihiyyati 'isabnu maryama wa ummihi 'alihihimus salāmu 

biftiqārihim 'alā a'rāďil basyariyyati min 'aqliţ ţa'āmi wan 

naħwihi waqāla ta'āla  laqad kafarallażīna qālū innallāha huwal 

masīħubnu maryama ilā qaulihi ta'ālā  malmasīħubnu maryama 

illārasūlun qad khalat minqablihirrusuli wa ummuhu şiddīqatun 

kānā ya'kulāniţ ţa'āmi ja'alnallāhu mimman 'alā mā fafa'ala wa 

'amila fa-aħalaşa fatadāma 'alā żālika ilal mamāti faqad 

ittaďaħa laka taďammunu kalimatisy syahadati ma'al qillati 

ħurufihā bijamī'i mā yajibu 'alal mukallafi ma'rifatihā min 

'aqā'idil īmāni fī ħaqqihi ta'ālā wa fī ħaqqi rasūlihi 

'alaihimuşşalawātu wassalāmu hāżal-kalāmu žāhirun lā yaħtāju 

ilassarħi ……li-iħtişārihā ma'a isytimālihā 'alā mā żakarnāhu 

ja'alahasy syar'u tarjamatan 'alā mā fil-qalbi (hal.38)minal-

islāmi walam yataqabbal aħadun al-īmānu illā bihi lāsyakka 

innahu 'alaihissalāmu qad ħaşşa bijawāmi'il kalāmi fatajidu kulli 

kalimatin min kalāmihi minal fu'ādi mā lā yabħaşiru faħtāra 

liummatihi fī tarjamatil īmāni mā ……nafyul jannāti ħaiŝu syā'ū 

fahāżihil kalimatusy syar'iyyatu as-sahalatu ħifžan wa żikran 

kaŝīratul fawā'idi 'ilman wa ħissan faja'alasy syar'u żukira 

hażihil kalimatul musyrifatu jāmi'an lil'aqā'idi  kullihā fahiya 

żikrun wāħidun fillafži waidkārun kaŝīratun fil ħaqīqati lā yanjul 

mukallafu minal khulūdi finnāri illā iżā taşafa fī akhiri ħayātihi 

bi'aqā'idil-īmāni allatī yata'allaqu billāhi ta'āla wa birusūlihi 

'alaihimuşşalātu wassalāmu qālan-nabiyyu şallallāhu 'alaihi 

wassalāmu. Man kāna ākhiru kalāmihil lā ilāha illāhu dakhalal 

jannata wahāża fīman yastaţī'un nuţqa bihā waqāla aiďan man 

māta wahuwa ya'lamu an lā  ilāha illallāhu dakhalal jannata 

hāża fīman yastaţī'un nuţqa wallāhu a'lamu wakażālika aiďan 

ma'an taktafī lahu fī jawābil malakini al-karīmaini fil qabri 

bimujarradin hāżihil kalimatil musyrifati liannahā tarjamatul 

'aqā'idi kullihā 'alassamā'i fīmā ausa'a karamin maulānā 'alal 

mu'minīna wal mu'mināti wa a'žamu ni'matin 'alaihim fayajibu 
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'alainā an-nasykurahu 'alā mā a'ţāhu iyyānā bisyarafi sayyidinā 

muħammadin şallallāhu 'alaihi wassalāmu. Fa'alal 'āqili an-

yasykura min żikrihā mustaħďarran limā Iħtawat 'alaihi min 

'aqā'idil īmāni ħattā yatamaza'a ma'nāhā bilaħmihi wa dammihi 

fa-'innahu yusrā lahā minal asrāri wal 'ajā'ibi insyā'allāhuta'ālā 

(hal.39) mā lā yadkhulu taħta ħaşrin wa billāhit taufīqu 

innallāha a'lamu lā rabba gairahu fa'lam innahu yunqī 'alal 

'āqili lilabībin an-yakŝura min żikril kalimatil musyrifati allatī lā 

ya'lamu 'āmmatun nāsi 'ažīma qadrihā illā ba'dal mauti wa 

ya'rifu ma'nāhā ħatta yantafi'a biżikrihā dīnan wa ukhrā 

yas'aluhu subħānahu wa ta'āla an-yaj'alanā wa aħabbā'inā 

nāţiqīnā kalimataisy syahadati 'indal mauti wa 'ālimīna bihā 

şallallāhu 'alā sayyidinā muħammadin wa'ālihi waşaħbihi 

ajma'īna wa 'anittābi'īna waman tabi'ahum wal-ħamdulillāhi 

rabbil 'ālamīna. Āmīn. tammat hāżal kitābu al-musamma bil 

mufīdi wallāhu a'lamu. (hal.40) 
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3.2  Terjemahan 

Segala puji bagi Allah Penguasa seluruh alam, salawat dan 

salam ke atas baginda kita yakni Muhammad SAW penutup para 

nabi dan kepada keluarganya, serta semua para sahabatnya. 

Ketahuilah bahwasanya ilmu ada Tashawwur (gambaran/ 

angan-angan )  dan ada pula Tashdiq (pembenaran). Adapun yang 

Ilmu Tashawwur ialah mencapai (sesuatu) tanpa memberikan 

hukum terhadapnya dengan menghilangkan dan tidak dengan 

menetapkan. Sedangkan Ilmu Tashdiq adalah mencapai (sesuatu) 

dengan memberikan hukum terhadapnya dengan cara menghi-

langkan dan untuk menetapkan. Adapun hukum untuk semua itu 

baik dalam hukum syara', akal,dan hukum adat. Maka Tashawwur 

dalam hukum-hukum syara' adalah seperti gambaran kita untuk 

makna sholat yakni suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat 

takbiratul ihram, ruku, sujud, dan salam saja. Sedangkan Tashdiq 

dalam hukum-hukum syara' adalah seperti halnya bahwa sholat 

lima waktu itu wajib dan sholat witir tidak wajib. Dan tashawwur 

menurut hukum akal yakni tashawwur kita untuk makna alam 

adalah segala sesuatu yang ada selain Allah, sedangkan Tashdiq 

menurut hukum akal yakni bahwasanya alam adalah baru dan 

tidaklah lama/kekal. Dan Tashawwur menurut hukum adat adalah 

seperti bahwa makanan adalah sesuatu yang manis dan pahit, dan 

tanah adalah sesuatu yang berwarna hitam, merah dan putih. 

Sedangkan tashdiq menurut hukum adat seperti makanan adalah 

sumber kekuatan dan tanah bukanlah sumber kekuatan. Dan 

setiap unsur dari semuanya terbagi menjadi 2 bagian yakni 

Dharuri (penting/inti) dan Nadhari. Dharuri adalah apa–apa yang 

menunjukkan sesuatu yang bisa diketahui akal tanpa perlu 

memikirkan, sedangkan Nadhori adalah segala sesuatu yang bisa 

diketahui akal setelah memikirkan dengan menggunakan akal. 

Dharuri menurut hukum-hukum syara' seperti sholat yang lima 

waktu adalah wajib, sedangkan Nadhari menurut hukum - hukum 

syara' seperti menghendaki makanan berdasarkan harga makanan 

adalah haram. Dharuri menurut hukum akal adalah seperti bahwa 

satu /1/ merupakan setengah dari dua, sedangkan Nadhari 
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menurut hukum akal seperti barunya alam semesta. Dharuri 

menurut hukum adat seperti bahwa api itu membakar/panas, 

makanan adalah sumber kekuatan, sedangkan Nadhori menurut 

adat ………… adalah tempat yang berwarna kuning . 

 Hukum adat terbagi menjadi dua bagian Fi'liyyun 

(pekerjaan) dan Kaoliyyun ( perkataan ). Maka contoh dari Fi'ly 

(pekerjaan) adalah seperti minuman ………….. dan contoh Kaoli 

(ucapan) seperti seperti merafa'kan fa'il dan menashobkan maf'ul. 

Hukum ialah menetapkan suatu perkara  dan menafikannya  

meniadakannya), dan hukum terbagi menjadi 3 bagian yakni : 

Hukum syara", Hukum aqli (akal), dan Hukum adat. Hukum 

Syara' ialah seperti khitab (firman) Allah yang berhubungan 

dengan pekerjaan para mukallaf (orang yang dibebani pekerjaan) 

dengan cara menuntut (tuntutan), memperbolehkan, dan dengan 

kedua – duanya. Maka lafadz khitob adalah suatu jenis yang 

meliputi firman Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, seorang raja 

terhadap rakyatnya, seorang lelaki terhadap keluarganya, dan 

seorang majikan kepada budaknya.  Penggabungan khitab kepada 

Allah Ta'ala mengeluarkan sebagian dari khitobat. Dan lafadz 

Muta'alliq ( yang berhubungan ) adalah suatu jenis yang meliputi 

apa–apa yang berhubungan dengan dzat – Nya Allah seperti 

firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Aku-lah Allah Pencipta 

segala sesuatu ", dan apa–apa yang berhubungan dengan sifat–

Nya: "Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha 

Melihat", dan apa–apa yang berhubungan dengan pekerjaan–Nya: 

"Dan Allah adalah Pencipta segala sesuatu", dan apa–apa yang 

berhubungan dengan benda mati (yang diciptakan) "katakanlah 

wahai Muhammad pada hari Kami menerangi gunung– 

gunung", dan apa–apa yang behubungan dengan dzat kita 

seumpamanya firman, "Aku  telah menciptakan kamu sekalian 

kemudian Aku  memberikan kamu sekalian suatu gambaran", 

dan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita dengan 

tuntutan contohnya "Dirikanlah sholat ",  dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pekerjaan kita dengan pemberitahuan 

(khobar) "Allah telah Menciptakan kamu sekalian dan segala 
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sesuatu yang kamu sekalian telah ketahui", dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pekerjaan kita dengan cara 

memperbolehkan contohnya "Makanlah dan minumlah kamu 

sekalian ". Perkataan  pengarang  a ”bi althalab wal al-ibahah bi 

'af'aali almukallifin” (dengan thalab dan ibahah yang 

berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf) dan fi'il meliputi 

perkataan, dan pekerjaan serta niat yang merupakan suatu bagian 

(fasal) yang telah di keluarkan oleh mukallifin untuk  

mengumpulkan hubungan-hubungan, dan tersisa sesuatu yang 

berhubungan dengan pekerjaan kita dengan pemberitahuan, 

dengan thalab dan ibahah. Dan ucapan mushonnif lafadz bith 

thalab wa al-ibahah (dengan tuntutan dan memperbolehkan) 

merupakan bagian yang telah dikeluarkan karenanya sesuatu yang 

berhubungan dengan pekerjaan kita dengan pemberitahuan dan 

tersisa suatu perkara, /2/ juga segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pekerjaan kita dengan tuntutan dan memperbolehkan.  

Dan termasuk kepada tuntutan empat perkara yakni: wajib, 

sunat,   haram dan makruh. Maka tuntutan yang wajib yakni 

menuntut suatu pekerjaan dengan tuntutan yang harus dikerjakan 

seperti iman kepada Allah, Rasul-Nya, Malaikat-malaikat–Nya, 

dan kaidah-kaidah islam yang lima. Sedangkan tuntutan yang 

sunnat adalah menuntut suatu pekerjaan dengan tuntutan yang 

tidak harus dikerjakan seperti sholat fajar dan seumpamanya 

sholat fajar. Tuntutan yang haram yakni menuntut untuk 

menghentikan pekerjaan dengan keharusan seperti menghentikan 

meminum arak, berzina dan semisal keduanya. Dan tuntutan yang 

makruh adalah menuntut untuk berhenti dari pekerjaan dengan 

tuntutan yang tidak harus dikerjakan seperti membaca Al-Qur’an 

ketika ruku dan sujud. 

Mubah adalah hukum  mengerjakan dan meninggalkannya 

sama, tanpa mengunggulkan salah satu  di antara keduanya atas 

yang lainnya. Dan lafadz wadha’ adalah suatu penjelasan dari 

mengangkat pembuat peraturan kepada suatu kedudukan untuk 

membuat tanda atas suatu hukum dari hukum–hukum yang lima, 

yakni: sebab, syarat dan mani’ (pencegah atau yang 
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menghalangi). Tepatnya memberikan sebab, syarat dan mani’ 

untuk perkara yang wajib seperti sholat dhuhur dinisbatkan 

kepada munculnya matahari, maka sebab adanya dhuhur adalah 

zawal (bergesernya matahari dari tengah–tengah langit) dan 

syaratnya akal, serta yang mencegahnya adalah seperti haid dan 

mabuk. Dan Memberikan sebab dan syarat serta mani’ untuk 

perkara yang haram yang contohnya adalah seperti makan 

bangkai, maka sebabnya adalah matinya hewan karena 

kematiannya tanpa disembelih secara syara', dan  syaratnya 

adalah tidak adanya bahaya, serta mani’nya adalah adanya 

bahaya. Dan  memberikan sebab, syarat dan mani’ untuk perkara 

yang makruh yang contohnya adalah seperti berburu/mencari 

hiburan, maka sebabnya makruh adalah hiburan, syaratnya adalah 

tidak adanya bahaya, maninya adalah adanya bahaya. Dan 

memberikan sebab, syarat, dan mani’ untuk yang perkara yang 

mubah yang contohnya seperti nikah, maka sebabnya adalah 

karena berakal, /3/ syaratnya adalah sepinya akal dari semua 

perkara yang menghalangi, dan maninya adalah terjadinya nikah  

dalam (ketika) 'iddah umpamanya.  

      Adapun  sebab adalah sesuatu yang mengharuskan karena 

adanya sebab yakni adanya musabbab, dan karena tidak adanya 

sebab yakni tidak adanya musabbab karena adanya dzat sebab. 

Contohnya adalah seperti zawalusy syamsyi (lengsernya 

matahari) karena wajibnya dhuhur, maka diharuskan karena 

adanya zawal wajibnya dhuhur melihat kepada dzatnya zawal, 

sedangkan dengan melihat kepada selainnya maka terkadang 

ditemukan zawal tetapi tidak mewajibkan sholat karena tidak 

adanya syarat yakni akal dan adanya mani’ yaitu haid. Dan contoh 

dari tiadanya musabbab seperti karena tiadanya zawal maka  tiada 

wajib sholat dhuhur, maka keharusan dari tiadanya zawal menjadi 

wajibnya dhuhur meninjau kepada dzatnya zawal. Sedangkan 

meninjau kepada selainnya, maka terkadang hilang sebab tapi 

ditemukan musabab seperti hilangnya akal membatalkan 

kesucian, terkadang tidak ditemukan hilangnya akal tapi masih 

ada batalnya wudhu karena adanya sebab yang lain yaitu 
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bersentuhan (menyentuh). Maka perkiraan sebab di dalamnya 

berdasarkan dzat yang merujuk kepada berkumpulnya dua 

perkara secara bersamaan, yakni ditunjuk dengan kedua ujungnya 

secara bersamaan yang satu dengan ujung adanya sebab dalam 

ujung adanya musabbab, dan dengan ujung tidak adanya sebab 

dalam ujung tiadanya musabbab.  

Adapun syarat adalah apa–apa yang diharuskan karena 

tiadanya syarat yakni tiadanya masyrut (yang disyaratkan) tanpa 

mengikat, dan tidak diharuskan karena adanya syarat adanya 

maysrut, tidak juga tiadanya masyrut karena dzatnya syarat. 

Contohnya seperti Haol (tahun/setahun) adalah syarat wajibnya 

zakat, maka diharuskan karena tiadanya haol tidak wajibnya 

zakat, dan tidak diharuskan karena adanya haol wajibnya zakat 

tidak pula tidak wajibnya zakat karena meninjau kepada dzatnya 

haol. Sementara meninjau kepada selain dzatnya, maka terkadang 

ditemukan haol tapi tidak wajib zakat karena adanya mani’ yakni 

hutang , atau hilangnya sebab yaitu memiliki nishob (kadar yang 

harus untuk wajib zakat). Maka tidak wajib zakat karena tiadanya 

syarat yakni haol, dan wajib zakat bukan karena adanya haol akan 

tetapi karena adanya sebab /4/  yang lain yaitu memiliki nishob 

atau hilangnya mani’ yakni hutang. Dan perkiraan di dalam syarat 

yakni berdasarkan dzat yang merujuk kepada jumlah terakhir, dan 

syarat itu ditunjuk dengan ujung  tiadanya syarat ketika tiadanya 

masyrut, tidak ditunjuk dengan ujung adanya syarat ketika tidak 

adanya masyrut tidak pula ketika adanya syarat. 

Adapun Mani' (penghalang/pencegah) adalah sesuatu yang 

mengharuskan karena adanya mani' tiadanya mamnu' (yang 

dicegah) tanpa mengikat, dan tidak diharuskan karena tiadanya 

pencegah adanya yang dicegah, tidak pula tiadanya mamnu' 

karena adanya dzat pencegah. Seperti halnya karena adanya mani' 

yakni Haid tidak wajib sholat, maka diharuskan karena adanya 

haid tidak wajib sholat dan tidak diharuskan dari tidak adanya 

haid wajibnya sholat, tidak pula tidak wajibnya sholat karena 

melihat kepada dzatnya haid. Sedangkan melihat kepada 

selainnya haid maka terkadang tiada haid tapi tidak mewajibkan 



 43 

sholat karena hilangnya syarat yakni akal dan hilangnya sebab 

yakni masuknya waktu sholat. Maka tidak wajibnya sholat juga 

bukan karena adanya haid, akan tetapi hilangnya syarat yakni akal 

dan hilangnya sebab yakni masuknya waktu sholat. Perkiraan di 

dalam mani' berdasarkan dzat yang merujuk kepada jumlah 

terakhir yakni ditunjuknya pencegah dengan ujung adanya mani' 

dalam tiadanya mamnu', dan tidak ditunjuk dengan ujung 

tiadanya mani' dalam adanya mamnu' tidak pula dalam tiadanya 

mamnu'.  

      Hukum adat ialah menetapkan hubungan antara  satu perkara 

dengan perkara yang lain baik ketika adanya ataupun ketika 

tiadanya dengan perantaraan pengulangan beserta sahnya 

perbedaan, dan tidak adanya petunjuk salahsatu dari kedua 

perkara itu dalam perkara yang lain sama sekali. Maka lafadz " 

menetapkan hubungan antara satu perkara dengan perkara 

yang lain baik ketika adanya atau pun ketika tiadanya " menjadi 

suatu jenis yang meliputi hukum seperti seumpama hubungan /5/ 

wajibnya sholat dhuhur karena adanya zawal dan tidak wajibnya 

sholat dhuhur karena tidak adanya zawal. Meliputi lafadz itsbat 

(menetapkan) kepada hukum akal seperti hubungan adanya sifat 

ma’nawiyah karena adanya sifat ma'aany atas perkataan dengan 

tetapnya tingkah laku. Dan ucapan mushonnif lafadz bi 

washithothit takarrur (dengan perantaraan pengulangan) 

merupakan suatu bagian yang dikeluarkan karenanya hukum 

syara' dan hukum akal, karena sesungguhnya hukum dan akal 

dengan perantaraan pengulangan hubungan dan tersisa hukum 

adat. Dan ucapan kita "serta sahnya perbedaan dan tidak adanya 

petunjuk keduanya dalam perkara yang lain sama sekali" 

dikatakan dari sempurnanya batasan bersandarkan atas 

keterangan orang hukum adat bahwa kebodohan merupakan 

sebagian sifat–sifat, maka wajib kepada sifat bodoh dengan yang 

disifati dan diucapkan juga tidak. Dan ucapan kita "beserta 

sahnya perbedaan", maka ditemukan api tetapi tidak di temukan 

kebakaran atau panas, ditemukannya panas tetapi tidak 

ditemukannya api, ditemukannya pisau tetapi tidak ditemukan-
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nnya memotong, ditemukannya memotong tetapi tidak ditemu-

kannya pisau, ditemukannya kenyang tetapi tidak ditemukannya 

makan, ditemukannya makan tapi tidak ditemukannya kenyang. 

Dan perkataan pengarang "tidak menunjuk adanya salahsatu 

dari keduanya dalam perkara yang lain sama sekali ", maka 

bukan panas yang menunjukkan adanya dingin, tidak juga dingin 

yang menunjukkan dalam panas ketika keduanya disatukan, akan 

tetapi Allah SWT menciptakan keadaannya dalam pertengahan 

yakni pecahnya keadaan panas dalam dingin dan keadaan dingin 

dalam panas.  

Bagian hukum adat ada empat hubungan: (1) Wujud dengan 

wujud / ada dengan ada seperti hubungan adanya kenyang karena 

adanya makan, (2) Hubungan tidak ada dengan tidak ada seperti 

hubungan tidak adanya kenyang karena tidak adanya makan, (3)  

Hubungan ada dengan tiada seperti hubungan adanya lapar 

karena tidak adanya makan, dan (4) Dan hubungan tidak ada 

dengan ada seperti hubungan tidak adanya lapar karena adanya 

makan. Maka kaidah yang ada dalam hukum adat adalah bahwa 

sesungguhnya kamu menetapkan kenyang dan meniadakannya,  

menetapkan lapar dan meniadakannya. Meninjau /6/ kepada apa-

apa yang dihubungkan dengan setiap bagian, maka dihubungkan 

tetapnya lapar karena tetapnya makan, tidak adanya kenyang 

karena tidak adanya makan, adanya lapar karena tidak adanya 

makan, tidak adanya makan tetapnya lapar, dan tidak adanya 

lapar karena adanya makan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya 

hukum adat memiliki sebab, syarat, dan pencegah. Seperti 

sebabnya makan.  Sebab hukum adatnya yakni makan maka lazim 

dari adanya makan adanya kenyang dan dari tidak adanya makan 

tidak adanya kenyang dengan melihat kepada dzat makan, 

sedangkan melihat kepada selain dzat makan maka terkadang 

ditemukan makan tetapi tidak ditemukan kenyang karena adanya 

(kenginan) syahwat yang dahaga atau tamak. Dan contohnya 

syarat dalam hukum adat yakni seumpamanya air mani, maka 

mengharuskan dari tidak adanya air mani tidak adanya anak, 

tidak mengharuskan dari tiadanya syahwat dahaga atau tamak 
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adanya kenyang, dan tidak mengharuskan dari tiadanya kenyang 

adanya syahwat dahaga tamak.  

Hukum akal adalah menetapkan satu perkara atas perkara 

yang lain dan menghilangkannya tanpa bersandar kepada 

pengulangan hubungan tidak pula menempatkan hubungan 

sebagai penyebab. Maka ucapan pengarang "menetapkan satu 

perkara atas perkara yang lain dan menghilangkannya" yakni 

menetapkan pendahuluan, dan kata perkiraannya adalah suatu 

jenis yang meliputi hukum syara’ seperti perkataan kamu bahwa 

sholat yang lima waktu wajib dan sholat witir tidak wajib, dan 

meliputi hukum adat seperti perkataan kamu bahwa makanan 

merupakan sumber kekuatan dan tanah bukan sumber kekuatan, 

dan meliputi hukum akal seperti perkataan kamu bahwa alam ini 

baru (sebentar) dan bukan lama (tidak kekal). Dan perkataan 

pengarang "tanpa bersandar kepada pengulangan hubungan" 

merupakan suatu bagian yang dikeluarkan dengannya yakni 

dengan tanpa bersandar kepada hukum adat. Dan perkataan 

pengarang "Dan tanpa menempatkan hukum sebagai penyebab 

atau pembuat" merupakan suatu bagian yang dikeluarkan 

dengannya hukum syara’ dan tersisa hukum akal. Terbagi hukum 

akal kepada tiga bagian: (1) wajib, (2) mustahil, dan  /7/ (3)  

Jawaz (dibolehkan).         

Maka wajib ialah sesuatu yang tidak tergambar atau tidak 

terdeskripsikan dalam hukum akal atau hukum syara' 

ketiadaannya. Dan mustahil  ialah sesuatu yang tidak 

terdeskripsikan dalam hukum akal wujudnya. Dan jawaz ialah 

ialah sesuatu yang syah dalam hukum akal dengan ada dan 

tiadanya. Setiap salahsatu di antaranya terbagi kepada dua bagian 

yakni dhoruri dan nadhori. Maka wajib dhoruri ialah tubuh, baik 

yang bergerak ataupun yang diam, dan wajib nadhori ialah 

terjadinya alam semesta. Mustahil dhoruri  ialah tubuh tidak 

bergerak dan tidak pula yang diam, mutahil nadhori ialah 

kekalnya alam semesta. Jaiz dhoruri ialah tubuh yang bergerak 

boleh diam dan yang diam boleh bergerak, dan jaiz nadhori ialah 

seperti beradabnya orang yang taat dan tetapnya ma’syiat. Dan 
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setiap satu dari semuanya terbagi menjadi dua bagian yakni : 

Dzatiyah (berdassarkan dzatnya) dan ’Urdiyah (mengenai 

sifat/tidak esential), seperti masuknya sahabat nabi ke dalam 

surga. Maka wajib dzat ialah apa yang telah disebutkan 

sebelumnya, dan wajib ‟urdy ialah seperti masuknya Abu lahab ke 

dalam surga. Jaiz dzat ialah seperti apa yang telah disebutkan 

sebelumnya, dan jaiz ‟urdy ialah seperti masuknya orang yang 

melakukan ma’syiat ke dalam neraka seperti halnya putih, maka 

boleh terdapat di dalamnya hitam dan wajib kepada setiap 

mukallaf, mukallaf yang baligh dan berakal mengerjakan hukum 

syara’, berbeda dengan orang yang menyendiri atau memisahkan 

diri. 

 Adapun dalil hukum syara’ ialah Qur’an, Hadits, dan ijma’ 

(kesepakatan) para ulama.  Maka dalil Qurannya adalah seperti 

Firman Allah Ta’ala ”Katakanlah wahai Muhammad: 

"perkatikanlah apa-apa yang ada di atas langit dan di dalam 

bumi dan jangan memikirkan dalam penciptaan langit-langit 

dan bumi dan ketahuilah sesungguhnya telah diturunkan Our'an 

dengan ilmu Allah dan sesungguhnya tiada tuhan selain Allah" 

kepada selain ayat itu dari ayat–ayat Quran. Dan dalil hadistnya 

adalah seperti perkataan Nabi SAW  "Barang siapa yang tahu 

akan dirinya sendiri maka dia telah mengenal tuhannya, dan 

pekerjaan Nabi dan ketetapannya, yakni pekerjaan yang lain di 

hadapan Nabi SAW dan dia menerimanya dari nabi dan ridlo 

dengannya". Dan ijma' ialah kumpulan mufakat para imam /8/ 

seperti bahwasanya ma'rifat kepada Allah 'azza wa jalla 

merupakan kewajiban pertama, dan dalam kewajiban ma'rifat 

atau melihat, atau sengaja melihat/memerhatikan, atau kedua-

duanya secara bersamaan yakni merupakan perkataan–perkataan.  

Hakikat melihat adalah menertibkan perkara–perkara yang sudah 

diketahui dengan tujuan merasuki/memasuki suatu perkara yang 

belum diketahui, dan jika engkau kehendaki maka kau akan 

mengatakan melihat adalah menempatkan satu perkara yang 

ma'lum (diketahui) atau menertibkan dua perkara yang ma'lum 

atau lebih dengan tujuan supaya tercapai apa yang diminta dan ini 
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lebih bagus agar mukallaf mengetahui atau tahu akan 

pengetahuan yang mengharuskan kepada perkara yang benar 

dengan dalil dan dengan yang menerima ma'rifat yang bersebab 

akibat yakni mengharuskan kepada perkara yang benar dengan 

tanpa dalil.  

Ada yang mendesak pertanyaan seperti dalam imannya 

seorang muqallid (pengikut sesuatu dari seseorang tanpa tahu 

dari mana ia dapat) atas tiga ucapan: (1) Mukmin yang berbuat  

maksyiat,  contohnya adalah orang kafir dengan mengikuti 

sesorang kemudian menjadi Islam, maka wajib baginya mengakui 

dalam hak Allah sifat  'Azza wa Jalla, sifat yang mustahil dan sifat 

yang boleh atau jaiz bagi Allah, begitu juga wajib bagi mukallaf 

mengetahui seumpama yang telah disebutkan dalam haknya 

Rasul–rasul a.s yakni tepatnya wajib bagi mukallaf memberikan 

haknya para Rasul dan apa yang mustahil bagi para Rasul, dan 

apa–apa yang jaiz bagi para Rasul. Maka dari apa–apa yang wajib 

bagi Tuhan kita yakni sifat Azza wa jalla dalam kewajiban 

seseorang karena sebagiannya tepatnya sebagian yang wajib, dan 

apabila bukan sebagiannya ketika mengurangi haknya tidak ada 

penutupan/akhir bagi sebagian. Maka tidak wajib bagi kita 

atasnya memberikan dalil yang telah kita ajarkan kepadanya, dan 

apa – apa yang tidak wajib bagi kita atasnya dalil maka kita tidak 

termasuk orang – orang dibebani hukum dengan kewajiban itu.  

Sifat yang dua puluh itu yakni terbagi menjadi empat 

bagian: (1) Nafsiyah, (2) Salabiyah, (3) Ma'any, dan  (4) 

Ma'nawiyah. Maka Nafsiyah hanya ada satu yakni Wujud, 

Salabiyah ada lima yakni Qidam, Baqa, Mukhalafah lil hawaadits, 

dan Qiyaamuhu bi Nafsih tepatnya memerlukan kepada 

ruang/tempat dan tidak pula kepada sesuatu yang tertentu. 

Wahdaniyah tepatnya tidak ada duanya yang menyamai baik 

dalam dzat–Nya dan tidak pula dalam sifat– sifat–Nya. Ma'aany 

ada tujuh yakni Qudrat, Iradat, Ilmu (Maha Mengetahui), Hayat, 

/9/ Sama' (Maha Mendengar), bashar (Maha Melihat), Kalam 

(Maha Berbicara). Dan Ma'nawiyah ada tujuh yakni adanya Allah 

Qadir (Maha Kuasa), Murid (Maha Berkendak), 'Alim (Maha 
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Mengetahui), Sama' (Maha Mendengar), Bashir (Maha Melihat), 

Mutakallim (Maha Berbicara), dan tambahan sifat – sifat yang 

menyeluruh  seperti Keagungan, dan Kebesaran, juga tambahan 

sifat yang berupa pekerjaan  dan ini terbagi kepada dua bagian 

yakni: (1) Wujudiyah (positif/ada), (2) Salabiyah (negatif/tidak 

ada). Maka Wujudiyah adalah seperti sifat Maha Pencipta dan 

Maha Memberi rizki, dan salabiyah adalah seperti sifat Maha 

pengampun–Nya dan Maha Lembut–Nya dan seumpama 

keduanya. Sifat–sifat ini terbagi atas tiga bagian di antaranya apa–

apa yang diucapkan di dalamnya bahwa Dia bukanlah Dia, dan 

Dia bukanlah selain Dia, yakni sifat Ma'any. Dan sifat Ma'nawiyah 

terbagi pula atas tiga bagian: satu bagian yang ada baginya 

menurut akal dan luar akal adalah sifat Ma'any, dan satu bagian 

yang ada baginya menurut akal dan tidak ada baginya di luar akal 

yakni sifat ma'nawy, dan satu bagian yang tidak ada bagi menurut 

akal maupun luar akal yakni sifat Salabiyah.  

Hakikat nafsiyah adalah keadaan yang wajib dzatnya selama 

dzat itu tidak beralasan dengan sebab akibat, maka perkataan kita 

lafadz ghoiru mu‟illatin bi ‟illatin (tidak beralasan dengan sebab 

akibat) merupakan suatu jenis yang meliputi sifat nafsiyah dan 

ma'nawiyah. Perkataan kita ghoiru mu‟illatin bi ‟illatin (tidak 

beralasan dengan sebab akibat) merupakan bagian yang 

dikeluarkan dengannya sifat maknawiyah.  

Hakikat salabiyah adalah keterangan atau penjelasan dari 

menghilangkan apa–apa yang tidak pantas bagi Allah ’Azza wa 

Jalla. Dan qidam ialah keterangan atau penjelasan dari 

menghilangkan ketiadaan. Mukhalafah lil hawadits adalah 

keterangan atau penjelasan dari menghilangkan yang menyerupai 

baik dalam dzat, sifat–sifat, dan pekerjaan. Qiyam bi nafsihi 

adalah keterangan atau penjelasan dari menghilangkan pekerjaan 

yang mana membutuhkan kepada ruang atau tempat dan kepada 

sesuatu yang tertentu. Wahdaniyah adalah keterangan atau 

penjelasan dari terbilangnya baik dalam dzat, sifat–sifat, dan 

pekerjaan–pekerjaan. /10/ Dan jika engkau kehendaki maka kau 

kau akan berkata:  Wahdaniyyah adalah adanya sesuatu yang 
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sekiranya tidak terbagi kepada perkara–perkara yang mengikuti/ 

menyertai  dalam (...mahiyah...) Dan pengarang berkata 

berdasarkan dalil yang ada dalam kitab bahwa sesungguhnya 

wahdaniyah adalah perkara yang tidak terbagi dan tidak 

menjadikan sesuatu sebagai wakil–Nya. 

Hakikat sifat ma’aany adalah segala sifat yang berdiri 

dengan suatu dzat tempat yang mewajibkan kepada dzat itu suatu 

hukum.  

Qudrat adalah suatu sifat yang jadi gampang karenanya 

mendatangkan segala kemungkinan dan meniadakannya 

berdasarkan kehendak. Maka ucapan kita lafadz sifat adalah suatu 

jenis yang meliputi sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama’, bashar, 

kalam. Dan ucapan kita lafadz mendatangkan karenanya ialah 

suatu ayat/bagian yang dikeluarkan olehnya sifat ilmu, hayat, 

sama’, bashor, dan kalam dan sifat qudroh, irodah. Dan ucapan 

kita ijadu kulli mumkinin au I‟damuhu (mengadakan segala 

munkin atau meniadakannya) merupakan suatu ayat/bagian yang 

dikeluarkan karenanya sifat iradah dan tersisa sifat qudrat. Dan 

ucapan kita ya‟ti biha (gampang mendatangkan dengannya) 

masuk di dalamnya kemungkinan yang mana telah diketahui Allah 

bahwa kemungkinan itu tidak ditemukan.  

Irodah adalah suatu sifat yang jadi gampang karenanya 

memastikan segala kemungkinan dengan sebagian perkara yang 

dibolehkan atasnya. Maka Ucapan kita lafadz sifat adalah suatu 

jenis yang meliputi semua sifat–sifat ma’aany. Dan ucapan kita 

yatatta biha (mendatangkan dengannya) merupakan suatu 

ayat/bagian yang dikeluarkan karenanya sebagian sifat dan tersisa 

sifat qudroh. Dan ucapan kita takhshishu kulli mumkinin 

(memastikan segala kemungkinan) merupakan suatu ayat/bagian 

yang dikeluarkan karenanya sifat qudroh sehingga tersisa sifat 

irodah. Dan ucapan kita biba'di ma yajuzu „alaihi (dengan 

sebagian yang diperbolehkan atasnya) memiliki enam padanan  

yakni: (1) wujud yang dibolehkan sebagai pengganti dari ketiadaan 

yang dibolehkan, (2) yang dikira–kira (perkiraan) yang 

dikhususkan sebagai pengganti dari sebagian perkiraan dan sifat, 
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(3) zaman yang dikhususkan sebagai pengganti dari sebagian 

zaman, (4) tempat yang dikhususkan sebagai pengganti dari 

sebagian tempat, (5) arah yang dikhususkan sebagai pengganti 

dari sebagian arah.  /11/ Dan ucapan kita yata atta biha 

merupakan suatu perkara yang masuk di dalamnya kemungkinan 

yang mana telah diketahui Allah bahwasanya kemungkinan itu 

tidak ditemukan.  

Dan ilmu adalah sifat yang terbuka/dapat diketahui 

karenanya sesuatu yang sudah diketahui atas perkara yang 

bersandar kepadanya sifat ilmu. Maka ucapan kita lafadz sifat 

adalah suatu jenis yang meliputi sifat ilmu, irodah, qudro, hayat, 

sama’, bashor, kalam, dan kepada idrok. Dan ucapan kita lafadz 

yankasyifu biha (terbuka karenanya) merupakan bagian yang 

dikeluarkan karenanya sifat qudrat, iradat, hayat, sama’, bashar, 

dan idrak  atas perkara yang ada karenanya. Dan ucapan kita 

lafadz alma‟lum „ala ma huwa „alaihi (perkara yang diketahui atas 

perkara yang bersandar ilmu atasnya) merupakan suatu bagian 

yang dikeluarkan karenanya sifat sama’, bashor dan idrok karena 

keduanya terbuka karenanya sifat wujud. 

Sifat Hayat adalah suatu sifat yang sah untuk orang yang 

mengerjakannya untuk idrok. Dan ucapan kita lafadz sifat adalah 

suatu jinis yang meliputi semua sifat.  

Sifat Sama’ adalah suatu sifat yang terbuka karenanya yang 

ada atas perkara yang bersandar kepadanya secara pembukaan 

yang menerangkan kepada selainnya karena menjadi penting. 

Maka ucapan kita lafadz sifat adalah suatu jinis yang meliputi 

semua sifat.  Dan ucapan kita yankasyifu bihi (terbuka karenanya) 

merupakan suatu bagian yang dikeluarkan karenanya sifat qudrat, 

iradat, hayat dan tersisa sifat ‘ilmu, sama, bashar, dan idrak atas 

perkataan. Dan ucapan kita lafadz almaujud (sesuatu yang 

ada/ditemukan) adalah suatu bagian yang dikeluarkan karenanya 

sifat ‘ilmu, bashor menjadi seumpamanya sama’, dan idrok 

seumpama keduanya.  

Sifat kalam merupakan sifat yang menunjukkan kepada 

kedahuluan dan selama–lamanya atas setiap perkara yang 
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ma’lum. Dan ucapan kita lafadz sifat adalah suatu jinis yang 

meliputin semua sifat. Dan ucapan kita lafadz azlan wa abadan 

„ala kulli ma‟lum (kedahuluan dan selama–lamanya atas setiap 

perkara yang ma’lum) adalah suatu bagian yang dikeluarkan 

karenanya sebagian sifat dan tersisa sifat al kalam.  

Hakikat ma’nawiyah adalah keadaan yang tetap bagi dzat 

selama dzat itu didasari oleh alasan. Maka ucapan kita lidzaati 

adalah suatu jinis yang meliputi kepada sifat nafsiyyah dan 

ma’nawiyah. Dan ucapan kita mu‟illatun bi „illatin (beralasankan 

dengan sebab akibat) adalah suatu bagian yang dikeluarkan 

karenanya sifat nafsiyyah sehingga tersisa (halaman 12) sifat 

ma’nawiyah.  

Dalil ma’anynya adalah aljawami‟ al arba‟i yakni: (1) jami' 

bi alhaqiqah (kumpulan yang sebenarnya), (2) jami‟ bi illatih 

(kumpulan dengan sebab akibat), (3) jami‟ bi aldalil (kumpulan 

dengan dalil), dan (4) Jami‟  bi al syarthi (kumpulan dengan 

syarat). Maka jami‟ bi alhaqiqah berdasarkan perkataan 

pengarang dengan menghilangkan keadaan. Jami’ bil ‘illah 

berdasarkan ucapan pengarang dengan menetapkan ahwal. Jami‟ 

bi alhaqiqah yakni agar diucapkan hakiqoh yang ada dan yang 

diperkirakan dalam dalil yakni orang yang mampu dan menguasai 

hadits, yang berkeinginan yakni orang yang mempunyai 

keinginan, ‘alim adalah orang yang berilmu, hayat adalah orang 

yang hidup, sama’ adalah yang mempunyai pendengaran, bashar 

adalah yang mempunyai penglihatan, mutakallim adalah yang 

berbicara, dan mudrik adalah yang dapat menyusun ucapan. Dan 

Jami‟ bi „illatin adalah agar engkau ucapkan adanya dzat yang 

menjiplak memiliki sifat kuasa yang sebab akibatnya adalah 

mengungkapkan adanya dzat itu memiliki kekuasaan, adanya 

muridan (berkehendak) yang mana sebab akibatnya adalah 

mengungkapkan adanya dzat itu memiliki kehendak. Adanya ‘alim 

(Maha Mengetahui) yang mana sebab akibatnya ialah 

mengungkapkan adanya dzat itu memiliki sifat ilmu. Adanya hayat 

( Yang Hidup ) yang mana sebab akibatnya yakni mengungkapkan 

adanya dzat itu memiliki sifat hayat. Adanya sama’, bashar, 
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mutakallim, dan mudrik yang mana sebab akibatnya adalah 

mengungkapkan adanya dzat itu memiliki sifat sama’, bashar, 

kalam, dan idrak. Jami‟ bi alsyarthi yakni mengucapkan adanya 

yang menjiplak memiliki sifat qadir, murid. Maka ‘alim syaratnya 

adalah supaya terbukti Allah hayat. Jami‟ bi dalil yakni 

mengucapkan  adanya alam sebagai dalil akan kekuasaan-Nya, 

yang menjadi wakil sebagai dalil adanya iradat, itqan sebagai dalil 

adanya ilmu, engan menyifati semua sifat–sifat ini menunjukkan 

kepada kehidupan karena tidak ada yang disifati dengan sifat–

sifat tersebut kecuali dzat Yang Maha Hidup.  

Dalil sama’ berdasarkan caranya sebagian mutakallim/ahli 

bahasa dalam ilmu aswat (suara-suara/fonologi), dan dalil bashar 

yakni gambar, dan dalil kalam adalah khobar dan amr serta nahi.  

Ketahuilah bahwasanya hakikat–hakikat ada lima: dzat, 

sifat–sifat, qiyamussifat dengan yang menggantikan, menyifati 

pengganti dengan hukum sifat dari sifat itu sendiri, dan 

menghubungkan sifat dengan perkara yang ada kaitannya dengan 

perkara itu. Menghubungkan adalah meminta kepada sifat suatu 

amr jaid (perkara tambahan) setelah mengerjakannya dengan  

penggantinya.  

Qudrat serta irodah berhubungan keduanya dengan segala 

kemungkinan. Sehingga berdebat ahli sunnah /13/ dan jamaah 

apakah berhubungan sifat qudrat dan iradat dengan kemungkinan 

yang ditiadakan yakni kepada dua poin (pernyataan/perkataan). 

Dan mumkinat (kemungkinan – kemungkinan) ada empat bagian: 

(1) Mumkin ma'dum (mumkin yang ditiadakan) setelah adanya, 

(2) Mumkin maujud (mumkin yang ada) setelah ketiadaannya, (3) 

Mumkin sayujadu (mumkin yang akan ditemukan ada), dan (4) 

kemungkinan yang mana telah diketahui Allah bahwasanya 

kemungkinan itu tidak ada.  Adapun kemungkinan yang 

ditemukan dan memberatkan maka tiada perdebatan dalam 

hubungan qudroh dan iradat dengan kemungkinan.  

Kemungkinan yang akan ada maka tiada perdebatan dalam 

hubungan keduanya (qudrat dan iradat) dengan kemungkinan 

yang ada. Kemungkinan yang sekiranya akan ada (ditemukan) 
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maka tiada perdebatan dalam hubungan keduanya dengan 

kemungkinan itu. Kemungkinan yang mana telah diketahui Allah 

bahwasanya kemungkinan itu tidak ada maka dalam arah 

jalan/ungkapan yang tersembunyi tidak berhubungan keduanya 

dengan kemungkinan karena adanya kesepakatan.  

Dan menurut Syekh kita berhubungan dengan kemungkinan 

sifat iradat dan ilmu, dan tidak berhubungan dengan 

kemungkinan sifat qudrat. Ilmu dan kalam keduanya berhu-

bungan yang satu di antara keduanya dalam sifat wajib, mustahil, 

dan jaiz. Sifat sama' dan bashor berhubungan keduanya satu 

kemungkinan dalam maujudat (benda–benda yang ada) yakni 

dalam sifat–sifat yang wajib dan dalam sifat–sifat yang jaiz. Dan 

sifat hayat tidak berhubungan dengan sesuatu. Maka jelas 

hubungan qudrat dengan iradat, dan hubungan sama' dengan 

bashor ialah secara umum dan khusus dengan tujuan agar  

keduanya berkumpul dalam kemungkinan yang ada. Dan 

mengecualikan qudrat dengan iradat kepada kemungkinan yang 

ditiadakan, mengecualikan sifat sama' dan bashar kepada sifat 

yang wajib. Pengarang menjelaskan  hubungan sifat qudrat 

dengan iradat dan hubungan sifat ilmu dengan kalam halnya 

secara umum dan khusus, maka ilmu dan kalam keduanya 

menyertai qudrat dan iradat dalam kemungkinan, menjadi 

tambahan keduanya (ilmu dan kalam) atas qudrat dan iradat 

dengan sifat yang wajib dan mustahil, menjelaskan hubungan 

sama' dan bashar dan hubungan ilmu dengan kalam secara umum 

dan khusus halnya. Maka kepada sifat sama' dengan bashor 

menyertai sifat ilmu dan kalam dalam sifat yang wajib dan yang 

jaiz yang ada. Dan keduanya ilmu dan kalam menjadi tambahan 

atas sama' dan bashor dengan sifat yang mustahil /14/ 

kemungkinan yang ditiadakan.   

Pengarang menjelaskan hubungan qudrat dengan iradat dan 

hubungan sama' dengan bashar serta hubungan ilmu dengan 

kalam secara umum dan khusus halnya, maka ilmu dengan kalam 

keduanya menyertai qudrat dengan iradah dalam kemungkinan, 

dan ilmu dengan kalam menjadi tambahan atas qudroh dan 
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irodah dengan sifat yang wajib, dan mustahil. Dan menjelaskan 

mushonnif hubungan sama' dengan bashor dan hubungan ilmu 

dengan kalam secara umum dan khusus halnya. Maka menyertai 

keduanya sifat sama' dengan bashor sifat ilmu dengan kalam 

dalam sifat yang wajib dan yang jaiz adanya, dan keduanya ilmu 

dan kalam menjadi tambahan atas sama' dengan bashor  dengan 

sifat yang mustahil dan kemungkinan yang dihilangkan. Dan  

pengarang menjelaskan hubungan qudrat dengan iradat dan 

hubungan sama' dengan bashar serta hubungan ilmu dengan 

kalam secara umum dan khusus halnya. Maka ilmu dengan kalam 

keduanya menyertai sama' dengan bashor dalam wujud yang wajib 

dan jaiz, dan keduanya menjadi tambahan atas sifat qudrat 

dengan iradat dengan sifat yang wajib dan mustahil, dan jadi 

tambahan pula atas sifat sama' dengan bashar dengan sifat yang 

mustahil dan mumkin ma'dum.  

      Dari perkara yang mustahil dalam haknya Allah Ta'ala yaitu 

ada dua puluh sifat yang menjadi lawan  dari sifat yang dua puluh 

yang pertama, dan yang dimaksud dengan lawannya di sini yakni 

secara bahasa. Bagian-bagian yang dihilangkan (dinafikan) 

berdasarkan apa – apa yang ditentukan dalam ilmu mantiq ada 

empat yakni: (1) dua yang berlawanan, (2) dua yang saling 

memberatkan (berlawanan), (3) dua yang saling menambahkan, 

dan (4) 'adam (yang tiada), yang menguasai, dan ditambah juga 

dua yang menyerupai yang berbeda. Maka yang dua yang 

berlawanan ialah sifat ma’nawy, keduanya yang dikerjakan dengan 

sempurna serta ada dzatnya yakni yang ada di antara keduanya 

suatu tujuan perbedaan dan tidak bersandar secara hukum akal 

salahsatu dari keduanya kepada hakum akal yang lain, seperti 

warna putih dengan warna hitam. Dan yang hilang keduanya 

yakni keterangan atau penjelasan dari tetapnya suatu perkara dan 

hilangnya /15/ seperti adanya tambahan dan tiadanya dalam satu 

zaman/waktu seumpamanya. Dan dua yang saling menambahkan 

adalah dua perkara yang tetap yang di antara keduanya suatu 

tujuan perbedaan yang bersandar secara akal salahsatu dari 
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keduanya atas 'aqliyah yang lain seperti seorang bapak dengan 

anak.  

      Adapun 'adam juga malakah adalah keterangan atau 

penjelasan dari tetapnya suatu perkara dan tiadanya atas perkara 

yang lain dilihat dari keadaannya agar tersifati dengan perkara itu,  

seperti bashar (melihat ) dan buta. Maka melihat merupakan sifat 

yang wujud (ada) yakni memiliki penglihatan, dan buta hilangnya 

penglihatan karena perkara yang dari keadaannya tersifati dengan 

bashar.  Contoh keduanya yakni dua perkara yang sama dalam 

setiap perkara yang wajib, perkara yang jaiz dan perkara yang 

mustahil. Dan yang berbeda keduanya yakni dua perkara yang di 

antara keduanya tidak ada kesamaan, maka dua yang berlawanan 

keduanya tidak berkumpul dan tidak saling mengangkat 

keduanya, contoh dari keduanya seperti putih dan hitam tidak 

berkumpul keduanya dan terkadang terangkat  keduanya karena 

jaiznya/memongkinkannya warna tertuju kepada warna hitam 

tidak kepada putih akan tetapi kepada merah, kuning dan hijau.  

Terkadang tidak berkumpul juga tidak terangkat, dan terkadang 

terangkat karena terangkat tempat/dzatnya, seperti gerak dan 

diam. Maka tidak diperbolehkan menjadi badan/tubuh yakni tidak 

diam dan tidak bergerak, terkadang terangkat bergerak dan diam 

karena terangkatnya badan, akan tetapi diam sebagai lawan dari 

bergerak seperti putih lawan dari hitam, terkadang terangkat 

keduanya karena terangkatnya dzat yang menjadi pengganti. Dan 

dua yang saling menambahkan tidak berkumpul keduanya seperti 

adanya tambahan dan tiadanya tambahan. Dua yang menjadi 

contoh (saling menyerupai) tidak berkumpul keduanya, tidak 

terangkat dan terkadang terangkat keduanya karena terangkatnya 

dzat yang menjadi  pengganti. Dan dua yang berbeda berkumpul 

keduanya dan terangkat keduanya yakni seperti putih dan duduk 

karena adanya tambahan. Dan dua yang saling menambahkan 

tidak berkumpul keduanya dan tidak terangkat, seperti adanya 

tambahan dan tidak adanya tambahan.  'Adam dan malakah tidak 

berkumpul keduanya karena terangkatnya /16/ dzat yang menjadi 

pengganti.  
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      Maka wujud lawannya adalah 'adam, qidam lawannya adalah 

huduts, baqa lawannya adalah  'adam, mukhalafah li alhawadits 

lawannya adalah mumatsalah. Bentuk mumatsalah ada sepuluh 

yakni seperti ucapannya pengarang terbuktinya Allah memiliki 

badan yakni dzatnya Yang Maha Tinggi mengambil tempat dari 

kekosongan, atau terbukti Allah memiliki jiwa yang berdiri dengan 

badan, atau terbukti Allah dalam satu segi memiliki badan, atau 

terbukti Allah terambil atau di luar angan–angan, atau baginya 

suatu sudut pandang, atau terbukti Allah berkaitan dengan tempat 

atau waktu, atau terbukti Allah tersifati dzat-Nya Yang Maha 

tinggi dengan kejadian, atau terbukti Allah tersifati dengan kecil 

dan besar, atau terbukti Allah tersifati dzat-Nya Yang Maha Tinggi 

dengan tujuan–tujuan yang ada dalam fi’il–fi’il dan hukum–

hukum.  

      Begitu juga mustahil atas-Nya tidak terbukti Allah Ta’ala 

memiliki sifat berdiri sendiri dengan terbuktinya Allah sebagai 

suatu sifat yang berdiri ….muhal…., yang menggantikannya, atau 

membutuhkan kepada suatu wakil. Begitu pula mustahil tidak 

terbukti bahwa Allah itu Esa karena terbukti tersusun dalam dzat-

Nya atau sifat-Nya, dan mustahil terbukti bagi–Nya ada yang 

menyerupai dalam dzat-Nya dan sifat-Nya, atau mustahil terbukti 

menyamai-Nya dalam wujud, menemani dalam pekerjaan. Begitu 

pula mustahil bagi Allah Ta’ala sifat lemah dari berbagai 

kemungkinan, dan ada di dunia ini sesuatu dengan kebencian 

terhadap wujudnya Allah yakni tidak adanya kehendak bagi Allah 

Ta’ala, atau mustahil Allah mempunyai sifat goflah (lalai), atau 

bersebab akibat, atau memiliki tabiat. Begitu pula mustahil bagi-

Nya sifat bodoh dan apa–apa yang dalam maknanya dengan 

perkara yang diketahui, maut, tuli, buta, dan bisu dan semua 

sifat–sifat yang berlawanan dengan sifat ma’nawiyah yang secara 

jelas dari semua ini. Sifat qiyam bi nafsihi lawan darinya adalah 

sifat iftiqar atau membutuhkan kepada dzat tempat dan yang 

menjadi wakil/pengganti.  

      Wahdaniyah lawannya adalah sifat ta‟addud (banyak/ 

berbilang) /17/ dalam dzat-Nya, sifat – sifat-Nya dan pekerjaan – 
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pekerjaan-Nya. Sifat qudrat lawannya adalah sifat lemah. Sifat 

iradat lawannya adalah tiadanya kehendak, atau kebingungan, 

atau lalai, atau mempunyai sebab akibat, atau memiliki tabiat. 

Ilmu lawannya adalah sifat jahil (bodoh), berprasangka, ragu–

ragu. Niat, melihat, dan beri’tikad. Hayat lawannya adalah sifat 

maut. Sama’ lawannya adalah tuli, atau mendengar dengan 

anggota tubuh. Bashor lawannya adalah buta dan melihat dengan 

bola mata. Kalam lawannya adalah bisu atau berbicara dengan 

huruf dan suara. Dan lawan dari sifat–sifat ma’nawiyah telah jelas 

dari semuanya. Dan lawan dari terbuktinya Allah qadir (kuasa) 

yakni adanya Allah Lemah, lawan dari adanya Allah berkehendak 

adalah adanya Allah tidak berkehendak, atau kebingungan, atau 

pelupa, atau lalai, atau bersebab akibat, atau bertabiat. Lawan dari 

adanya Allah ’alim (berilmu) adalah adanya Allah bodoh, atau 

berprasangka, atau ragu–ragu, atau pelupa, atau langka dan 

beri’tikad. Lawan dari adanya Allah Hayat (hidup) adalah adanya 

Allah mati. Dan lawan dari adanya Allah mendengar adalah 

adanya Allah tuli, atau mendengar dengan anggota yang cacat. 

Lawan dari adanya Allah melihat adalah adanya Allah buta atau 

melihat dengan bola mata. Lawan dari adanya Allah mutakallim 

(dapat berfirman) adalah adanya Allah bisu atau berbicara dengan 

huruf dan dengan suara.  

Sedangkan sifat yang jaiz bagi Allah adalah melakukan 

segala perkara mumkin atau meninggalkannya, dan dengan 

jumlah yang ada kepastiannya, maka segala perkara yang berujuk 

kepada pekerjaan adalah jaiz. Tapi telah berbeda pendapat para 

ulama mu’tazilah,  mereka menetapkan bahwa Allah Ta’ala 

memiliki berkah dan Maha luhur  dari pengawasan yang benar 

dan dari semua Ishlah (pembenaran), pahala, dan celaan. Dan 

menurut mereka mustahil bagi Allah sifat kufur, berma’shiat, dan 

dapat dilihat. Sedangkan bukti dari adanya Allah Ta’ala adalah 

terjadinya alam semesta dan keajaiban adalah sebuah dalil. 

Dinyatakan bahwa alam adalah suatu dalil, dalil itu tersendiri, 

bentuk (wajah) dari dalil, dan segi yang menunjukkan kepada 

alam adalah dalil. /18/. Maka dalil alam dan dalil itu tersendiri 
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adalah terjadinya alam.  Dari satu sisi dalil  membutuhkannya 

alam kepada sesuatu yang exist atau ada yang menjadikannya ada. 

Dan sisi yang menunjukkan mustahil adanya adalah adanya alam 

tanpa yang menjadikan ada (yang menciptakan). Dan alam 

tersusun dari elemen benda dan jiwa.  

Dalil sebagai pembatasan maka di dalam dalil itu sendiri 

ada tiga cara: yang pertama adalah yang ada yang tidak sepi baik 

ketika yang ada itu terbukti mempunyai tempat atau pun tidak, 

apabila memiliki tempat maka yang ada itu adalah elemen benda, 

kalaupun tidak maka tidak sepi baik terbuktinya qoiman (berdiri) 

dengan elemen atau tidak berdiri dengan elemen. Maka kalau 

terbukti berdiri dengan elemen maka yang ada itu adalah jiwa, 

kalupun tidak maka ia adalah dzat Tuhan kita ‘azza wa jalla. Yang 

kedua kemungkinan yang tidak sepi baik terbuktinya ada di dalam 

suatu tempat atau tidak, maka kalau tidak terbukti di dalam dzat 

tempat maka ia adalah badan,dan jikalau terbukti maka ia adalah 

jiwa. Kemudian bagi badan tidak sepi baik terbuktinya menerima 

bagian (terbagi)  ataupun tidak , maka kalau terbukti menerima 

bagian maka ia adalah jism dan apabila tidak maka ia adalah 

elemen. Kemudian jiwa jika tidak sepi baik terbuktinya memiliki 

syarat dengan hayat atau tidak, maka apabila terbukti disyaratkan 

dengan hayat maka ia adalah qudrat, iradat, dan ilmu. Karena 

jikalau tidak bersyaratkan dengan hayat maka ia adalah keadaan 

yang empat, warna–warna, rasa, dan bebauan. Maka keadaan 

yang empat adalah kumpulan, perpisahan/perbedaan/perdebatan, 

gerakan, dan diam. Yang ketiga adalah kemungkinan yang tidak 

sepi baik terbuktinya kemungkinan berelemen atau berdiri dengan 

elemen. Maka kalau terbukti dengan elemen maka ia adalah 

anggota badan, dan jika terbukti berdiri dengan elemen maka ia 

adalah jiwa. Tepatnya berkata para ulama mu’tazilah : maka jika 

tidak terbukti berelemen atau tidak berdiri dengan elemen maka 

ia adalah akal–akal yang membedakan, dan jiwa–jiwa manusia.  

Dan terjadinya alam bersandar atas empat, pertama adalah 

penetapan, yang kedua adalah terjadinya alam, /19/ yang ketiga 

adalah lazimnya alam karena adanya perkara yang menambahkan 
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atasnya, yang ke empat adalah mustahilnya kejadian-kejadian 

bukan karena permulaannya. Penjelasan bersandarnya alam 

dalam semua itu bahwa sesungguhnya kita jika kita menginginkan 

untuk ditunjukkan kepada terjadinya badan-badan dengan 

terjadinya jiwa–jiwa.  Para ahli membantah adanya jiwa,  maka 

kita membutuhkan untuk menetapkan terjadinya jiwa, jika kita 

sudah menetapkan  maka kita membutuhkan untuk menetapkan 

terjadinya supaya kita ditunjukkan dengan salahsatu dari yang 

yang diwajibkan kepada yang lain, kemudian membutuhkan 

kepada mustahilnya terjadinya alam karena ada yang mendahului 

kepadanya jika tidak sempurna bagi kita dalilnya kecuali dengan 

adanya kejadian. 

Kemudian kejadian ini merupakan tambahan yang 

bersandar kepada empat asal,  pertama  mustahil berdirinya alam 

dengan sendiri, kedua mustahil adanya alam ini kekal  dan 

penjelasan sandarannya atas semua itu bahwa jika kita 

menginginkan agar mendapatkan petunjuk (dalil) atas 

kejadiannya alam maka ia adalah jiwa, yang  ditemukan setelah 

tidak adanya atau menghilang (tiada) setelah ditemukannya. Maka 

adanya alam setelah tiadanya bersandar kepada tiga perkara asal, 

yakni :mustahil qiyamuhu bi nafsihi , mustahil pindahnya, 

mustahil adanya dan tampaknya, karena jiwa baik terbuktinya 

datang dengan tiba–tiba bukan dari suatu tempat atau dalam 

tempatnya, maka jika datang jiwa dari tempatnya maka wajib 

qiyamuhu binafsih sebelum datangnya, dan jika terbukti dalam 

tempatnya maka tidak sepi baik terbukti menjadi wakil dengan 

dirinya sendiri atau selainnya, maka jika terbukti menjadikan 

wakil dengan dirinya sendiri, maka wajib adanya jiwa dan 

tempaknya jiwa, dan jika terbukti selainnya maka wajib pindahnya 

jiwa, maka adanya jiwa setelah tiadanya yakni jiwa itu sendiri  

Kejadiannya dan tiadanya setelah adanya bersandar atas 

empat yakni : mustahil qiyamuhu bi nafsih, mustahil pindahnya, 

mustahil pastinya dan tampaknya, dan mustahil tiadanya yang 

ditiadakan karena jiwa tidak sepi baik /20/ terbuktinya tiada 

bukan kepada suatu tempat atau kepada tempat maka jika tiada 
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bukan kepada tempat wajib qiyamuhu binafsihi setelah tiadanya 

dan apabila menghilang kepada suatu tempat tidak sepi baik 

terbuktinya tempat itu dengan sendirinya atau selainnya, dan 

apabila terbukti tempat itu dengan sendirinya, atau diharuskan 

adanya dan jelasnya atau tampaknya, dan apabila terbukti tempat 

itu dengan selainnya maka wajib pindahnya.  

Maka hasil dari yang empat ini bahwa sesungguhnya 

terjadinya alam bersandar atas tujuh unsur: (1) penetapan,  (2) 

mustahil qiyamuhu binafsihi, (3) mustahil pindah tempat, (4) 

mustahil tiadanya yang kekal, (5) mustahil adanya dan 

tampaknya, (6) mustahil lazimnya,  dan (7) mustahilnya kejadian  

tidak ada permulaan bagi kejadian itu.  

Maka dalil menetapkan penambah yakni perkara yang 

menemukannya seseorang dalam dirinya dari kesakitan, bahaya, 

sakit, panas, dan dingin. Maka perkara itu penting . Dan dalil 

mustahil qiyamuhu binafsih karena sesungguhnya jiwa 

merupakan sifat, dan sifat tidak berakal tanpa ada yang menyipati 

sifat itu. Dan dalil mustahil pindahnya karena jika berpindah 

maka wajib membutuhkan kepada berpindah ke tempat yang lain, 

dan perpindahan itu membutuhkan kepada perpindahan, dan 

diharuskan beredar atau sambung–menyambung, dan juga 

perpindahan adalah suatu makna. Dan jiwa merupakan makna, 

maka jika berpindah dengan perpindahan maka diwajibkan 

mendirikan makna dengan makna dan semua itu mustahil.  

Dan dalil mustahil tersembunyinya jiwa dan tampaknya 

adalah sesungguhnya jiwa jika tersembunyi dari diam ketika 

bergerak atau tersembunyinya dari bergerak ketika diam maka 

wajib berkumpulnya dua yang berlawanan. Dan penjelasan semua 

itu bahwa sesungguhnya hakikat diam adalah yaitu tetapnya 

badan dalam suatu tempat, dan hakikat bergerak yakni 

berpindahnya badan dari suatu tempat, maka jika diam badan 

ketika bergerak atau bergerak ketika diam, maka dipastikan 

kumpulnya dua yang berlawanan, dan berkumpulnya dua yang 

saling berlawanan yakni bergerak juga diam  /21/ dan itu  tidak 

benar.  
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Dan dalil mustahil terbuktinya tidak kekal adalah 

sesungguhnya jika memungkinkan untuk mempertemukan Qadim 

dengan ketiadaan karena menghilang dari qadim yakni sifat 

qidam, maka terbukti qadim hadits. Dan maksud tujuannya 

adalah sesungguhnya Allah qadim.  

Dan dalil yang wajibnya jiwa yakni sesungguhnya tidaklah 

berakal suatu badan, tidak bergerak dan tidak diam maka dalil itu 

penting. Dan dalil mustahilnya kejadian – kejadian tidak memiliki 

permulaan adalah sesungguhnya Allah tidak sepi baik terbuktinya 

tidak memiliki pasangan dan tidak tunggal, dan semua itu batal. 

Agar supaya terbuktinya tidak berpasangan dan tidak tunggal 

karena adanya perkara yang diharuskan atasnya berkumpulnya 

dua yang berlawanan, jika terbukti tidak berpasangan maka saling 

mencegah berkumpulnya itu, dan jika terbukti tunggal maka 

saling mencegah berkumpulnya itu. 

Jika kau ketahui semua ini maka kamu akan mengatakan 

sesungguhnya kami telah menemukan bahwa sesungguhnya alam 

tersusun dari elemen–elemen dan jiwa–jiwa, dan kami telah 

menemukan bahwa sesungguhnya jiwa–jiwa terkadang ditemukan 

dan terkadang tidak, semua ini adalah perubahan dan perubahan 

merupakan bukti adanya kejadian. Dan kami telah menemukan 

bahwa sesunggunhya badan–badan mengharuskan adanya kepada 

jiwa–jiwa, dan wajib adanya baru. Maka terdetik di pikiran kita 

bahwa sesungguhnya alam itu baru dan apabila terbukti alam baru 

maka tidak sepi baik terbuktinya Allah bagi alam yang membuat 

baru ataupun tidak. Maka jika terbukti bagi alam ada yang 

menjadikannya baru maka alam ini  adalah yang diminta, dan 

apabila tidak terbukti bagi alam ada yang membuatnya baru tetapi 

terjadi karena sendirinya maka wajib bagi alam salah satu dua 

perkara yang serupa, serupa karena ada kejadian sebagai penguat 

atasnya tanpa sebab dan itu mustahil. Dan salah satu dari perkara 

yang dua yang serupa yakni adanya sebagai pengganti dari tiada, 

perkiraan yang telah ditentukan karena jadi pengganti dari 

sebagian perkiraan, zaman yang ditentukan karena menjadi 

pengganti dari sebagian zaman, tempat yang ditentukan karena 
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menjadi pengganti dari sebagian tempat, sifat yang ditentukan 

karena menjadi dari sebagian sifat dan arah yang di khususkan 

dari sebagian arah. Semua yang disebutkan ini jika kita katakan 

sesungguhnya ada dan tiada /22/ merupakan dua perkara yang 

serupa menimbang kepada segala kemungkinan, dan jika kita 

katakan bahwa sesungguhnya ketiadaan lebih unggul maka tidak 

terbukti unggulnya yang diunggulkan daripada yang lebih unggul 

dari bab yang lain.  

Kejadian merupakan suatu pekerjaan yang terbubuhi tanda 

atas empat nama yakni: terbuktinya Allah Ta’ala qadir, murid, 

alim, hayat dan nama-nama yang menunjukkan atas sifat yakni 

qudrat, iradat, ilmu,hayat, dan sifat-sifat yang menunjukkan 

kepada dzat. Sedangkan buktinya adalah wajibnya sifat qidam 

bagi Allah Ta’ala,  karena sesungguhnya Allah apabila tidak 

terbukti bagi Allah sifat qadim maka yakin akan terbukti Allah 

hadist. Maka Allah membutuhkan kepada yang menjadikan baru 

maka tetap berperan dan berkesinambungan, dan penjelasan 

wajibnya adalah terbatasnya benda–benda ciptaan dalam qadim 

dan hadist, maka jika terbukti Allah qadim maka Allah adalah 

yang diminta , dan apabila terbukti Allah baru maka Allah 

membutuhkan kepada muhdist. Kemudian berpindah 

pembicaraan kepada muhdist baik terbuktinya terbubuhi tanda 

bagi Allah maka wajib berperan dan apabila tidak terbukti 

terbubuhi tanda bagi Allah maka wajib berkesinambungan. Daur 

(siklus) juga tasalsul (berantai) adalah dua kemustahilan karena 

ada perkara yang harus  diawal,  yakni mendahulukan perkara atas 

perkara itu sendiri dalam dua rangkaian, atau beberapa rangkaian, 

atau mengakhirkan perkara itu. Dan penjelasan semua itu bahwa 

sesungguhnya jika kita mewajibkan peran sesuatu antara yang 

dua,  maka wajib mendahulukan perkara yang pertama, karena  

perkara itu merupakan fail (subjek)nya, dan wajib meng-

akhirkannya atas perkara itu, karena perkara itu merupakan 

maf'ul (objek)nya  yang wajib berada terakhir, dan karena 

diharuskan atas tanda itu, yakni berabtai tidak ada ujung. Dan 

penjelasan semua itu bahwa adanya alam disyaratkan dengan 
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tidak mungkinnya sesuatu yang berbilang, dan menuntut adanya 

yang tunggal, yakni Qadim, maksudnya bahwa tasalsul itu  tidak  

berujung maka terbukti Allah  itu ada, dan mustahil atau ada 

secara hakiki berdasarkan kesinambungan merupakan nhal yang  

mustahil.  

Sedangkan bukti wajibnya sifat baqa /23/ bagi Allah Ta’ala, 

karena jika memungkinkan untuk mempertemukan-Nya  dengan 

sifat ‘adam maka yakin akan hilang dari Allah Ta’ala sifat qidam,  

karena  bila demikian adanya Allah menjadi jaiz tidak wajib, dan 

apabila  wujud Allah jaiz,  maka tidak terbukti adanya Allah 

kecuali hadits, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, 

yakni wajib  Allah qidam. Dan penjelasan wajibnya adalah bahwa  

wujudnya Allah ketika itu menjadi jaiz tidak wajib, apabila 

terbukti jaiz maka dimungkinkan  menyatukan sifat wujud Allah 

dengan sifat adam, jika mungkin  menyatukan Allah dengan sifat 

adam, maka mungkin untuk  Allah didahului dengan sifat adam, 

apabila mungkin sifat „adam mendahulu keberadaan Allah , maka 

berarti Allah itu hadits,  apabila  Allah  hadits, maka Allah 

membutuhkan  yang membuat-nya hadits, dan dipastikan adanya 

kemungkinan  adanya tasalsul.   

Hakikat daur  yakni ketergantungan sesuatu atas sesuatu  

perkara yang lain baik dengan dua rangkaian atau beberapa 

rangkaian. Dan tasalsul (berantai) adalah rangkaian  banyak 

perkara tanpa berujung. Sedangkan bukti wajibnya perbedaan 

bagi Allah Ta’ala dengan yang bersifat hadits, maka sesungguhnya 

jika Allah menyerupai sesuatu  maka  Allah berarti hadits, dan 

halnya   hadits itu adalah mustahil, karena apa–apa yang sudah 

disebutkan sebelumnya akan wajib qidamnya Allah dan baqanya 

Allah. Dan penjelasan wajibnya adalah bahwa dua contoh itu 

merupakan dua perkara yang serupa dalam semua sifat-sifat nafs, 

karena ada perkara yang wajib, perkara yang boleh, dan perkara 

yang mustahil. Maka jika Allah menyerupai sesuatu dari kejadian 

kejadian maka terbukti Allah baru seperti segala yang hadits, dan 

apabila terbukti Allah hadits yakin Allah butuh kepada yang 

menjadikan-Nya hadits, dan wajib adanya daur dan tasalsul 
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secara keseluruhan. Sedangkan secara tafsili,  maka jika Allah 

menyerupai sesuatu dari yang hadits, dengan terbuktinya Allah 

adalah suatu diri, tepatnya dzat–Nya Yang Maha Tinggi 

mengambil tempat dari kekosongan, maka yakin terbukti Allah 

hadits seperti haditslainnya. Dan apabila terbukti Allah hadits, 

maka Allah membutuhkan pihak yang menjadikan-Nya hadits, 

maka mesti adanya daur atau tasalsul.  Sedangkan jika Allah 

menyerupai sesuatu  makhluk yang hadits, dengan terbuktinya 

Allah suatu diri, maka Allah membutuhkan  ruang/tempat berada, 

dan apabila Allah membutuhkan  ruang, maka terbukti Allah  

hadits./24/ Jika terbukti Allah hadits,  maka Allah membutuhkan  

pihak yang menjadikan-Nya baru dan wajib adanya apa yang telah 

tertera sebelumnya. Jika Allah menyerupai sesuatu yang hadits 

dengan terbuktinya Allah dalam satu segi menyerupai  suatu diri, 

atau Allah hidup dengan badan, atau Allah terhalangi dalam 

angan – angannya badan, atau Allah memiliki arah, atau terikat 

dengan tempat atau waktu, atau tersifati dzat–Nya Yang Maha 

Tinggi dengan sifat-sifat hadits, atau tersifati dengan besar dan 

kecil, atau tersifati dengan keinginan dalam perbuatan dan 

hukum–hukum, maka yakin terbukti Allah  itu hadits, dan 

membutuhkan kepada yang menjadikan-nya hadits, dan mesti 

mengalami  daur dan tasalsul.  

Sedangkan bukti wajib berdiri sendirinya Allah Ta’ala yakni 

sesungguhnya jika Allah membutuhkan  dzat yang menjadikan-

Nya hadits, maka yakin terbukti Allah menjadi suatu sifat dan sifat 

itu tersendiri tidak tersifati oleh sifat-sifat ma'any, tidak pula 

dengan sifat–sifat ma'nawy. Akan tetapi dzat Tuhan kita bersifat 

'Azza wa Jalla, yakni Allah wajib tersifati dengan sifat keduanya, 

maka bukanlah Allah itu merupakan suatu sifat. Apabila Allah 

membutuhkan kepada yang menggantikan maka yakin terbukti 

Allah baru, dan telah ada penjelasan atau bukti atas wajib 

Qidamnya Allah dan Baqa–Nya. Jika terbukti Allah baru maka 

membutuhkan Allah kepada yang menjadikan-Nya hadits dan 

wajib adanya daur dan tasalsul.  



 65 

Sedangkan bukti wajibnya sifat wahdaniyah bagi Allah 

Ta'ala yakni sesungguhnya Allah jika tidak terbukti Esa maka 

wajib tidak ditemukannya sesuatu dari alam ini karena wajib 

lemahnya Allah ketika itu. Dan ketahuilah bahwa sifat 

wahdaniyah ada empat:  (1) Esa tidak berlingkar, tidak dapat 

dibagi, tidak terbagi, dan tidak membutuhkan Allah kepada 

ruang/tempat tidak pula kepada yang menjadi wakil 

(menentukan) yakni dzat Allah adalah yang memiliki sifat 'Azza 

wa Jalla, (2) Esa berlingkar dan tidak dapat dibagi, tidak terbagi, 

membutuhkan kepada ruang atau tempat dan membutuhkan 

kepada yang menjadi wakil yakni suatu badan, (3) Esa berlingkar 

dan terbagi, dapat dibagi dan tidak membutuhkan kepada ruang 

atau tempat dan membutuhkan kepada yang menjadi wakil yakni 

suatu jism (tubuh), /25/ dan (4) satu tidak berlingkar, tidak dapat 

dibagi, tidak terbagi dan membutuhkan kepada ruang atau tempat 

juga membutuhkan kepada yang menjadi wakil yakni suatu jiwa.  

Gambaran sifat wahdaniyah ada tiga: (1) wahdaniyah 

dzatnya, (2) wahdaniyah sifatnya, dan (3) wahdaniyah 

pekerjaannya. Maka wahdaniyah dzatnya menghilangkan bilangan 

yang menyatu dan bilangan yang terpisah. Penjelasan bilangan 

yang menyatu adalah bahwa jika kita mewajibkan kepada bilangan 

itu tersusun dari dua bagian atau lebih maka tidak sepi berdirinya 

sifat ketuhanan dengan seluruh bagian, atau berdiri dengan 

sebagian, atau berdiri dengan yang dikumpulkan. Batal berdirinya 

dengan seluruh bagian karena adanya perkara yang 

mengharuskan atas bilangan itu akan bilangan ketuhanan 

(Tuhan), dan akan datang penjelasan pembatalan semua itu dalam 

menghilangkan bilangan yang terpisah. Batal berdirinya sifat 

dengan sebagian karena diharuskan atasnya untuk menentukan. 

Batal berdirinya sifat dengan kumpulan karena diharuskan 

atasnya untuk pembagian apa–apa yang tidak terbagi. Dan 

penjelasan bilangan yang terpisah adalah jika kita mewajibkan 

kepada dua Tuhan dua bilangan qudroh dan irodah, dan 

mewajibkan kepadanya suatu anggota badan maka tidak sepi baik 

bersepakat keduanya untuk membuatnya ada atau berbeda 
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keduanya. Maka jika sepakat keduanya untuk membuatnya bagus 

maka tidak sepi baik bersepakat keduanya halnya secara 

darurat/terpaksa atau karena memilih–milih, dan jika bersepakat 

keduanya halnya secara terpaksa maka wajib memaksa keduanya, 

dan apabila bersepakat keduanya secara memilih–milih maka 

tidak sepi baik ditemukan salahsatu dari keduanya tidak 

ditemukan yang lainnya atau selain keduanya. Batal 

ditemukannya salahsatu di antara keduanya perkara yang lain 

karena diharuskan atasnya untuk menghasilkannya yang berhasil. 

Batal ditemukan selainnya karena diharuskan atasnya untuk 

membagi perkara yang tidak terbagi, dan jika berbeda keduanya 

karena salahsatu di antaranya menginginkan untuk membuat ada 

suatu badan dan yang lain menginginkan tiadanya (hilangnya) 

badan, maka tidak sepi baik menembus kehendak keduanya atau 

/26/ tidak menembus kehendak keduanya atau menembus 

kehendak salahsatu dari keduanya tanpa ada yang kedua. Batal 

untuk menembus kehendak keduanya karena diharuskan atasnya 

untuk berkumpulnya dua perkara yang berlawanan. Batal tidak 

menembusnya kehendak keduanya karena diharuskan atasnya 

untuk lemahnya yang memiliki salahsatu dari dua tuhan, 

lemahnya adalah karena sesungguhnya bilangan itu seperti 

salahsatunya. Jika wajib lemah keduanya maka batal sifat 

ketuhanan keduanya, dan jika batal ketuhanan keduanya maka 

wajib hilangnya kita beserta wujud kita dan hilangnya kita beserta 

membenarkan wujud kita adalah mustahil, maka mewajibkan 

kepada dua tuhan atau lebih adalah mustahil.  

Dan wahdaniyahnya sifat–sifat adalah menghilangkan 

bilangan dalam sifat supaya terbuktinya Allah Qadir dengan 

kekuasaan yang satu, murid dengan kehendak yang satu, alim 

dengan pengetahuan yang satu, hayat dengan kehidupan yang 

satu, sama' dengan pendengaran yang satu, bashor dengan 

penglihatan atau pengawasan yang satu, mudrik dengan 

penyusunan yang satu, dan mutakallim dengan pembicaraan yang 

satu. Maka jika kita mewajibkan dengan qudroh yang lain maka 

diharuskan untuk berkumpulnya dua contoh dalam suatu ruang 
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atau tempat dan mustahil ada hasil dalam keterkaitannya begitu 

pula jika kita mewajibkan irodah yang kedua, dan alim kedua. Dan 

jika kita mewajibkan hayat yang kedua maka diharuskan 

berkumpulnya dua contoh dalam suatu ruang atau tempat dan 

tidak membuahkan hasil dalam keterkaitan karena sesungguhnya 

hayat tidak berkaitan dengan sesuatu. Dan jika kita mewajibkan 

sama' yang kedua, bashor yang kedua, idrok yang kedua, dan 

kalam yang kedua maka diharuskan apa–apa yang telah 

disebutkan sebelumnya.  

Dan wahdaniyah af 'al,  yakni bahwa tiada dzat Yang 

Menciptakan kecuali Allah Ta'ala dan dalil wahdaniyah af 'al 

adalah apa–apa yang telah disebutkan sebelumnya yang ada 

dalam wahdaniyah dzat dari dalil yang saling mencegah. Dan 

penjelasan dalil itu adalah jika kita mewajibkan badan dan 

seterusnya.  

Dan pemikiran madzhab dalam wahdaniyat af‟al ada tiga: 

(1) madzhab jabbariyah, (2) madzhab Qadariyah,  (3) madzhab 

ahli sunnah dan jama'ah. Maka madzhab jabbariyah berpikiran 

bahwa adanya af’al /27/ keseluruhannya yakni dengan qudrat dan 

iradat saja tanpa menggabungkannya dengan qudrat yang terjadi. 

Dan madzhab qadariyah berpendapat bahwa adanya af‟al adalah 

milih–memilih dengan qudrat  yang terjadi (baru) saja baik secara 

langsung maupun secara tiba-tiba. Dan madzhab  Ahli sunnah dan 

jamaah berpendapat bahwa adanya af‟al  keseluruhannya yakni 

dengan qudrat yang bersifat 'azaly, lama serta menggabungkannya 

dengan qudrat yang  hadits, tidak memberi tanda kepadanya dan 

tidak secara langsung yakni apa–apa yang masuk ke dalam suatu 

ruang atau tempat, dan tidak secara tiba–tiba yakni  apa–apa yang 

keluar dari suatu ruang atau tempat. Diucapkan bahwa hakikat 

tiba–tiba adalah adanya kejadian sesuatu diperkirakan dengan 

qudrat yang  hadits, dan yang diperkirakan adalah bergerak, diam 

dan melihat........................ adalah keterangan atau penjelasan dari 

bersandarnya qudroh yang terjadi atau baru dengan yang 

diperkirakan dalam suatu ruang atau tempat tanpa memberi 

tanda.  
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Sedangkan bukti wajib tersifatinya Allah Ta'ala dengan 

qudrat, iradat, ilmu, hayat dan penjelasan bahwa Allah Ta'ala 

qadir, murid, 'alim, dan hayat, karena sesungguhnya jika hilang 

sesuatu di antaranya disebabkan adanya sesuatu yang ditemukan 

dari  yang hadits. Dan penjelasan wajibnya adalah bahwa 

sesungguhnya adanya alam  dihubungkan dengan terbuktinya 

Allah Qadir yang menunjukkan kepada qudrat dan ketentuannya 

alam dengan perkara yang menunjukkan alam atas terbuktinya 

Allah murid, dan terbuktinya Allah murid menunjukkan kepada 

iradat, dan sempurnanya ciptaan-Nya menunjukkan kepada bukti 

bahwa Allah 'alim, dan terbuktinya Allah 'Alim menunjukkan 

kepada Allah ilmu (Maha Tahu), dan terbuktinya Allah qadir 

dengan qudrat, murid dengan iradatnya, dan ‟alim dengan 

ilmunya  menunjukkan bahwa Allah hayat, dan bukti bahwa Allah 

hayat menunjukkan bukti hayat, karena hayat adalah syarat, dan 

sifat ini menunjukkan kepada suatu dzat.  Yang menunjukkan sifat 

qudrat adanya nama–nama Allah, dan adanya nama–nama Allah 

menunjukkan kepada tetapnya sifat–sifat Allah, dan adanya sifat–

sifat Allah menunjukkan adanya dzat Allah, karena sesungguhnya 

/28/ adalah mustahil berdiri sifat dengan sendirinya.  

Sedangkan bukti wajibnya sifat sama' bagi Allah Ta'ala juga 

sifat bashar dan sifat kalam, dan terbuktinya Allah sama', bashar 

dan mutakallim, ada dalam kitab (Quran), sunnah (hadits), dan 

kesepakatan para ulama. Sedangkan dalam kitab firman Allah 

Ta'ala: "sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha 

Melihat dan Allah telah berbicara kepada Musa suatu firman". 

Sedangkan sunnah sabda Rsulullah saw.: "Wahai manusia 

berdoalah  kamu sekalian, maka sesungguhnya kamu sekalian 

tidak berdoa kepada  yang tuli dan Dia tidak buta dan tidak 

gaib, akan tetapi berdo'alah kepada Yang Maha Mendengar dan 

Maha Melihat dan Dia bersamamu". Sedangkan ijma' para ulama 

maka telah sepakat para imam, bahwa Allah Ta'ala Maha 

Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, dan juga jika tidak 

tersifati Allah semua sifat itu, maka  Allah mesti memiliki sifat  

kebalikan sifat–sifat itu , dan  merupakan hal yang tidak benar.  
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Penjelasan wajibnya adalah bahwa sesungguhnya mustahil 

Allah bersifat sesuatu yang tanpa sifat-sifat itu atau dari sifat-sifat 

kebalikannya, maka sifat-sifat kebalikannya merupakan 

kelamahan dan kekurangan yaitu sifat bisu, buta, dan tuli. Semua 

ini menunjukkan  sifat–sifat kekurangan, dan kekurangan bagi 

Allah Ta'ala adalah mustahil,  karena dalil akalnya di sini berarti 

Allah lemah karena tidak dimestikan tersifati  sifat-sifat  

kesempurnaan bagi yang sempurnan bagi Yang Ghaib (Allah).  

Sesungguhnya sifat–sifat kekurangan itu tidak diketahui 

gambarannya, seperti kesenangan–kesenangan bagi hak kita itu 

merupakan kesempurnaan, tapi bagi haknya Allah Ta'ala hal itu 

merupakan kekurangan.  

Bukti adanya menciptakan segala mumkin atau 

meninggalkannya sebagai sesuatu yang jaiz dalam haknya Allah 

Ta'ala,  sesungguhnya jika wajib bagi Allah Ta'ala sesuatu dari 

segala mumkin yakni secara akal, dan mustahil secara akal maka 

yakin akan berbalik kemungkinan menjadi wajib dan mustahil 

yang  semua itu tidak masuk akal. Penjelasan semua itu adalah 

bahwa sesungguhnya hakikat wajib adalah perkara yang tidak 

mungkin bagi akal ketiadaannya, dan hakikat mustahil adalah 

perkara yang tidak mungkin bagi akal  keberadaannya, dan 

hakikat jaiz adalah perkara yang mungkin bagi akal /29/ 

keberadannya dan ketiadaannya. Jika diwajibkan sesuatu dari 

perkara yang jaiz seperti kebaikan, perbaikan, pahala dan siksaan 

menjadi wajib atau diwajibkan sesuatu dari perkara yang jaiz 

seperti kufur, ru'yat dan maksiat–maksiat, maka akan berbalik 

perkara yang sebenarnya, dan ketebalikan perkara–perkara  yang 

sebenarnya menjadi mustahil. Maka mengharuskan perkara yang 

jaiz menjadi wajib dan mustahil merupakan kemustahilan.  

Bagi para rasul a.s wajib dalam hak mereka sifat sidiq, sifat 

amanah, sifat tabligh yaitu menyampaikan hal yang 

diperintahkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada 

makhluk. Dan mustahil dalam hak para rasul a.s  kebalikan sifat–

sifat ini, yakni kidzib (bohong), khianat, dan kitman , yaitu 

menyembunyikan sesuatu dengan mengerjakan hal yang dilarang 
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Allah Ta'ala dari yang diharamkan atau dibenci atau 

menyembunyikan sesuatu dari hal-hal yang telah diperintahkan 

kepada mereka untuk menyampaikannya kepada makhluk. Dan 

jaiz dalam haknya para rasul a.s perkara yang ada dari sifat-sifat 

kemanusiaan yang tidak  mempengaruhi kerusakan  martabat 

mereka yang mulia (luhur), seperti sakit dan lain sebagainya. 

Maka ketahuilah, bahwa di sini ada tiga tuntutan, yang pertama 

tuntutan yang berkumpul di dalamnya wajibnya sidiq, amanah, 

dan tabligh, kedua tuntutan yang berkumpul di dalamya 

hilangnya sidiq, amanah, dan tabligh,   ketiga tuntutan yang 

berkumpul di dalamnya  hilangnya sidiq dan amanah, keempat 

tuntutan yang berkumpul di dalamnya hilangnya sidiq dan 

tabligh...... dan keenam  hal-hal yang merupakan penambahan 

salah satu dari sifat wajib yang tiga untuk pemiliknya. Sedangkan 

hakikatnya segala tuntutan itu, ketahuilah bahwa awal 

pembicaraan adalah perkara yang berfaidah dengan hubungan 

yang dimaksud dengan  dzat tuntutan–tuntutan pada awalnya, 

dan sifat yang tiga terbagi atas khobar dan insya.  

Adapun khabar adalah yang memiliki kemungkinan sidiq 

atau kidzib untuk dzatnya, maka ucapan kita lafadz khabar adalah 

yang memungkinkan sifat sidiq dan kidzib /30/ untuk dzatnya 

merupakan suatu bagian yang keluar dengan mengikat untuk 

memikul insya contohnya seperti perintah, larangan, pertanyaan, 

harapan, sindiran, dorongan, dan ajakan. Dan masuk ke dalam 

pembicaraan tiga bagian : yang pertama apa–apa yang memikul 

sifat sidiq dan kidzib halnya mutlak (umum) baik itu melihat 

kepada gambaran yang dinisbatkan, atau kepada suatu perkara. 

Dzatnya kalam khobar adalah seperti ucapan yang tidak 

terpelihara (terjaga) dari perkataan yang bohong yakni seseorang 

dari ahli surga atau seseorang dari ahli neraka. Yang kedua adalah 

apa–apa yang memikul sidiq dan kidzib melihat kepada gambaran 

yang dinisbatkan saja, sedangkan melihat kepada sesuatu yang 

menjadi dzat kalamnya maka terkadang menjadi tetap seperti 

firmannya Allah ta'ala: "sesungguhnya orang–orang yang 

bertaqwa berada di dalam surga–surga yang di dalamnya 
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terdapat sungai ", dan seperti ucapan seseorang yang mengatakan 

bahwa dua itu lebih banyak daripada satu, dan seumpamanya 

contoh dari perkara–perkara yang penting. Begitu pula apa–apa 

yang berakhir kepada sesuatu yang bahaya (darurat) seperti 

ucapanmu bahwa alam itu baru dan Allah ada, dan Allah Ta'ala 

qodim. Dan yang ketiga adalah apa–apa yang memikul sidiq dan 

kidzib melihat kepada perkara yang menjadi dzatnya kalam 

khobar saja, sedangkan melihat kepada perkara tambahan maka 

terkadang pasti atau tetap bohongnya khobar seperti 

perkataannya mu'tazilah bahwa irodah tidak berkaitan dengan 

kafir, maksiat–maksiat, orang–orang yang munafik. Dan qudroh 

adalah perkara yang baru adalah yang diberi tanda dan seperti 

ucapannya seseorang yang mengatakan bahwa empat adala lebih 

sedikit dibandingkan dengan tiga dan lain sebagainya dari 

perkara–perkara yang penting, dan masuk ke dalam pembicaraan 

kita untuk dzatnya kalam khobar yakni dua bagian yang berlainan 

yang menjadi akhir keduanya seperti halnya masuk dalam 

perkataan yang pertam yakni apa–apa yang menanggung sidiq 

dan kidzib halnya mutlak, dan keluar karenanya menyuruh 

seseorang untuk memakan makanan, maka melihat kepada 

dzatnya Allah tidak menanggung sidiq dan kidzib karena 

sesunguhnya Allah dapat membuat perkataan (insya), dan melihat 

kepada perkara tambahan maka terkadang dipastikan sidiq 

memiliki pemahaman dari seseorang itu akan ikhlashnya kasih 

sayang dan pasti kidzib jika memahami dari perintah seseorang 

akan sendirinya ria atau tidak( halaman 31 ) adanya makan.  

Insya adalah perkara yang tidak memikul sidiq dan kidzib 

karena dzatnya insya, dan insya meliputi perintah seperti 

berdirilah dan duduklah!, larangan–larangan seperti jangan 

berdiri dan jangan duduk!, pertanyaan, harapan, dan tidak 

meliputi dua bagian terakhir dari bagian khobar yang tiga. Dan 

karena dzatnya kalam insya keluar dua bagian terakhir, maka 

sesungguhnya tidak memikulnya insya kepada sidiq dan kidzib 

bukan karena dzat keduanya akan tetapi karena ada perkara 

tambahan. Dan masuk di dalamnya memerintah seseorang untuk 
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memakan makanan maka pasti benarnya perintah jika memahami 

dari perintah itu ikhlasnya kasih sayang, dan pasti bohongnya 

perintah jika memahami sendirinya ria atau tidak adanya sesuatu 

yang dimakan. Dan sidiq sesuaia dengan kebaikan karena adanya 

perkara dalam perintah itu sendiri yang menciptakan i'tikad 

ataupun tidak, seperti pengakuan terhadap risalah kenabian 

Rasululloh SAW jika menghasilkan bagi orang mukmin yakni 

kejujuran dan banyaknya i'tiqod,an jika hasil dari orang – orang 

munafik yakni sidiq dan menciptakan i'tiqod. Bohong adalah tidak 

adanya kesesuaian khobar karena adanya perkara di dalam 

perintah itu sesuatu yang menyepakati i'tiqod, jika hasil dari 

seorang filsuf maka sesuai dengan i'tikad dan jika hasil dari orang 

yang berumur dalam menempatkan sesuatu yang ditakuti di 

dalamnya suatu kebohongan. Menciptakan i'tikad, amanah, dan 

tabligh adalah memelihara anggota badan yang nampak dan 

tersembunyi untuk membiasakan dengan perkara yang dilarang 

Allah perkara tersebut dengan melarang perkara yang diharamkan 

dan yang dibenci. Khianat adalah menyembunyikan tidak adanya 

pemeliharaan (penjagaan) keduanya dari perkara yang dilarang.  

Tuntutan yang pertama adalah perkara yang membutuhkan 

sidiq, amanah, dan tabligh seperti tablighnya para rosul atas 

perkara yang telah diperintah para rosul untuk menyampaikannya 

kepada makhluk. Tuntutan yang kedua adalah perkara yang 

berkumpul untuk menghilangkannya yakni sidiq, amanah, 

(halaman 32 ) dan tabligh. Tepatnya berkumpul yang tiga itu 

untuk menghilangkan penggantian sesuatu dari apa–apa yang 

telah diperintah para rosul untuk menyampaikannya kepada 

makhluk, atau merubah maknanya dengan sengaja. Maka 

meniadakannya sidiq karena sesungguhnya mengganti adalah 

bohong, dan meniadakannya amanah karena sesunguhnya 

penggantian adalah maksiat, dan meniadakan tabligh karena 

sesungguhnya meniadakan menyembunyikan. Tuntutan yang 

ketiga adalah apa–apa yang berkumpul untuk meniadakan 

pergantian yakni sidiq dan amanah, maka di antara keduanya 

(sidiq dan amanah) adalah umum dan khusus agar supaya 
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berkumpul keduanya untuk meniadakan kidzib secara sengaja 

dengan menambahkan sesuatu yang diperintahkan kepada para 

rosul untuk menyampaikannya, atau merubah maknanya secara 

sengaja. Maka meniadakannya sidiq karena sesungguhnya sesuatu 

yang diperintahkan itu dibohongkan, dan meniadakannya perkara 

karena merupakan maksiat dan tidak meniadakannya tabligh 

karena keterkaitannya tabligh yang diperintahkan, maka tidak 

hilang apa–apa yang menambahkan kepadanya. Tuntutan yang 

keempat adalah apa–apa yang berkumpul untuk meniadakannya 

sidiq dan tabligh, maka di antara keduanya ada yang umum dan 

khusus agar supaya berkumpul keduanya untuk meniadakan 

pergantian sebagian perkara yang diperintahkan para rosul untuk 

menyampaikannya halnya secara...... maka meniadakannya sidiq 

karena pergantian itu kebohongan, dan meniadakannya tabligh 

karena pergantian itu disembunyikan dan tidak meniadakannya 

amanah karena pergantian itu karena lupa bukan dengan 

menanggung beban pergantian itu, dan amanah petunjuknya 

adalah tuntutan menghentikan pekerjaan dari perkara–perkara 

yang diharamkan dan dibenci. Tuntutan yang kelima adalah apa – 

apa yang berkumpul untuk meniadakan pergantian itu amanah 

dan tabligh, maka di antara keduanya ada yang umum dan khusus 

agar supaya berkumpul keduanya untuk meniadakan 

meninggalkan sebagian perkara yang diperntahkan para rosul 

untuk menyampaikannya secara sengaja maka meniadakannya 

amanah karena pergantian itu adalah maksiat dan meniadakannya 

tabligh karena sesungguhnya pergantian itu bohong dan tidak 

meniadakannya sidiq karena meniadakannya keterkaitan kidzib, 

dan meninggalkan sebagian perkara dengan menyampaikannya 

bukan dengan kidzib atau bohong, maka tidak meniadakannya 

sidiq. Tuntutan yang keenam( halaman 33 ) adalah apa–apa yang 

ditambahkan dengannya setiap salahsatu dari kewajiban yang tiga 

pemiliknya, maka sidiq menambahkan atas amanah dengan 

mencegah kidzib halnya dengan melupakan, dan menambahkan 

amanah atas sidiq yang mencegah terjadinya maksiat selain kidzib 

lisan (bohong perkataan) seperti melihat atau memandang wanita 
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lain yang bukan muhrimnya tanpa ada darurat atau terdesak, dan 

menambahkan amanah atas tabligh yang mencegah terjadinya 

maksiat yang bukan dari keterklaitan tabligh seperti pencurian, 

dan menambahkan tabligh atas sidiq yang mencegah untuk 

meninggalkan sesuatu dari apa–apa yang diperintahkan para 

rosul untuk menyampaikannya secara sengaja atau secara karena 

lupa,  dan menambahkan tabligh atas amanah yang mencegah 

untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan para rosul untuk 

menyampaikannya karena lupa.  

Penjelasan atau bukti wajib sidiqnya para rosul a.s maka 

sesungguhnya para rosul jika tidak sidiq maka wajib kidzib dalam 

khobarnya Allah Ta'ala karena tashdiqnya Allah kepada para 

rosul, dan penjelasan semua itu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala 

membenarkan para rosul dengan mukjizat, sesungguhnya .... dan 

mukjizat – mukjizat diturunkan dengan cepat seperti firman Allah 

Ta'ala: "telah benar hambaKu dalam setiap apa–apa yang 

disampaikan dariKu ", maka apabila tergambar kidzib dalam 

khobar para rosul maka wajib kidzib kecuali dengan–Nya, dan 

kidzib bagi Allah adalah mustahil, pengambaran kidzib dalam 

khobar para rosul adalah mustahil. 

 Sedangkan penjelasan atau bukti wajibnya amanah dan 

tabligh bagi para rosul a.s maka karena sesungguhnya para rosul 

jika berkhianat dengan mengerjakan perkara yang diharamkan 

atau dibenci, atau menyembunyikan para rosul sesuatu dari apa -

apa yang diperintahkan para rosul untuk menyampaikannya maka 

yakin akan terbalik menjadi perkara yang diharamkan dan 

dibenci, dan menyembunyikan karena menjadi taat dalam hak 

para rosul, karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk 

mengikuti para rosul dalam segala perkataan mereka dan dalam 

segala pekerjaan mereka dan tidak menyuruh Allah dengan 

perkara yang diharamkan dan dibenci. Dan ini menurut 

pandangan pergantian itu adalah penjelasan atau bukti wajibnya 

yang tiga.  

Sedangkan dalil ( halaman 34 ) anggota badan untuk jiwa–

jiwa manusia bagi para rosul a.s maka menjadi petunjuk 
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terjadinya jiwa bagi para rosul, dan terjadinya jiwa–jiwa bagi para 

rosul baik mengagungkan kebaikan–kebaikan para rosul, atau 

menjelekkan, atau memungkiri dunia, atau memperingati tabiat 

takdirnya dunia bagi Allah Ta'ala yakni tiadanya ridlo Allah Ta'ala 

dengan dunia kampung pembalasan bagi para wali-Nya 

berdasarkan keadaanya atau tingkah lakunya para rosul a.s, dan 

berkumpul makna aqidah ini dalam ucapan " laa ilaaha illallohu 

muhammadurrosuululloh (tiada tuhan selain Allah dan 

Muhammad utusan Allah) " yakni bahwa sesuatu yang ada dalam 

haknya Allah Ta'ala dan apa–apa yang mustahil, dan apa–apa 

yang jaiz yang masuk. Dan dalam ucapan kita illallohu, dan apa–

apa yang wajib, dan apa–apa yang mustahil, dan apa–apa yang 

jaiz dalam haknya para rosul a.s masukdalam ucapan kita lafadz 

Muhammadurrosululloh SAW tepatnya maknanya meniadakan 

baginya dari segala apa–apa selainnya, dan membutuhkannya 

segala sesuatu selain. Makna lafadz illa baginya yang meniadakan 

dari segala sesuatu selainnya dan tidak membutuhkan bagi Allah 

segala sesuatu selain Allah, dan makna Laa ilaaha illallohu tidak 

dihilangkan dari segala sesuatu selain Allah dan tidak 

membutuhkan segala sesuatu selain Alllah kecuali kepada dzat 

Allah, maka lafadz Laa ilaaha illallohu tersusun dari dua makna 

dari.......dan lafadz iftiqor maka masuk di dalam ketiadaan sebelas 

dari sifat–sifat yang wajib dan dua dari sifat–sifat yang jaiz, maka 

masuk di dalamnya (iftiqor) wujud yang ma'dum (wujud yang 

ditiadakan) tidak terbukti Allah ditiadakan. Dan qidam adalah 

hadits (makhluk) tidak terbukti ditiadakan, dan baqo karena jika 

datang atasnya perkara yang ditiadakan karena adanya perkara 

yang mewajibkan kepada Allah sifat qidam, maka tidak terbukti 

Allah yang ditiadakan. Dan mukholafah lil (halaman 35) hawaditsi 

adalah jika menyerupai Allah sesuatu daripada kejadian–kejadian 

maka yakin akan terbukti Allah baru sepertinya, maka tidak 

terbukti Allah ditiadakan. Dan lafadz Qiyam adalah bahwasanya 

jiwa jika membutuhkan kepada dzat ruang atau tempat atau 

kepada yang menjadi wakil karena terbukti Allah ditiadakan dan 

Maha suci Allah dari sifat–sifat yang berkekurangan 
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(membatalkan), dan masuk di dalam sucinya Allah enam perkara 

dari sifat–sifat yang wajib yakni: wajib Maha mendenganr (sama') 

bagi Allah Ta'ala, dan bashor, kalam, dan terbuktinya Allah sama', 

bashor, mutakallim, karena jika tidak wajib bagi Allah Ta'ala 

semua sifat – sifat ini maka yakin terbukti Allah membutuhkan 

kepada yang menjadikan baru dalam wujud, qidam, baqo, dan 

mukholafah lil hawadits. Dan yang pertama dari juz (bagian) 

qiyam binafsi, atau tempat dalam satu bagian. yang kedua dari 

bagian qiyam binafsi atau karena dari orang yang mengangkat dari 

perkara–perkara yang membatalkan dalam perkara yang enam 

yang tersisa yakni sama', bashor, kalam dan terbuktinya Allah 

sama', dan bashor, dan mutakallim. Dan masuk di dalam istifna 

dua dari sifat–sifat yang dibolehkan atau jaiz karena 

sesungguhnya tidak wajib kepada Allah Ta'ala mengerjakan segala 

perkara dari perkara–perkara yang mungkin dan tidak pula 

meninggalkannya, dan apabila wajib kepada-Nya dua puluh dari 

perkara–perkara yang memungkinkan karena adanya perkara 

yang terbukti Allah ditiadakan dan sesungguhnya Allah 

mengerjakan segala sesuatu bukan karena wajib, sedangkan jika 

terbukti bagi Allah jiwa dalam mengerjakan sesuatu maka yakin 

membutuhkan Allah kepada kewajiban itu, maka tidak terbukti 

Allah ditiadakan dan masuk di dalam lafadz iftiqor 

(membutuhkan) sembilan sifat yang wajib dan dua dari sifat–sifat 

yang jaiz. Maka yang sembilan sifat yang wajib adalah terbuktinya 

Allah Maha Kuasa dengan kekuasaan–Nya dan diharuskan dari 

sifat Qodir yakni berkuasa karena yang berkuasa atau perkasa 

tidak membutuhkan kepadanya sesuatu, dan terbukti Allah Maha 

Berkehendak dengan kehendak–Nya, dan diharuskan darinya 

kehendak karena yang tidak berkehendak tidak membutuhkan 

kepadanya dengan perkara sesuatu dan berilmu dengan ilmu yang 

bodoh tidak membutuhkan kepadanya sesuatu, dan sifat hayat 

dengan kehidupan karena orang yang mati tidak membutuhkan 

kepadanya sesuatu. Dan sifat wahdaniyah karena jika terbukti 

bersamanya sesuatu yang lain yang menjadi kedua dalam 

(halaman 36) sifat ketuhanan karena adanya perkara yang 
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membutuhkan kepada alloh sesuatu karena wajiblemahnya tuhan 

yang dua ketika itu seperti yang membutuhkan kepada Alloh 

segala sesuatu selain Alloh yakni jika terbukti bagi Alloh tuhan 

yang kedua maka wajib untuk meniadakan segala sesuatu dari 

kedua tuhan itu, maka membutuhkan dua tuhan itu pada waktu 

itu. Dan masuk juga dua dari sifat-sifat yang jaiz yakni terjadinya 

alam dengan........7..............karena jika terbukti sesuatu dari Allah 

sifat qodim maka yakin terbukti Allah menjadi sesuatu itu yakni 

membutuhkan dari Allah maka tidak membutuhkan kepada Allah 

Ta'ala. dan yang kedua bahwa sesungguhnya menunjuk sesuatu 

dari benda-benda yang di jual dalam jeleknya perkara dan jika 

tidak menunjuk maka wajib membutuhkan bekas itu dari Allah 

maka membutuhkan kepada Allah....................dan yang 

membutuhkan kepada Allah adalah segala sesuatu selain Allah 

halnya umum dan dari setiap perkara yang mustahil. Semua ini 

jika kita sanggup............benda-benda yang di buat di tunjuk 

dengan berdasarkan tabi'atnya dan sedangkan jika kekuasaanya 

ditunjuk dengan kekuatan ...............Allah di dalamnya karena 

adanya perkara yang nyata darinya sebagian orang banyak satu 

segi dengan yang disebutkan maka mustahil juga karena 

sesungguhnya Allah Maha Melihat ketika itu membutuhkan untuk 

menjadikannya bagus sebagian pekerjaan kepada pertengahannya 

dan yang membutuhkan adalah batal tidak diketahui dari wajib 

membutuhkannya Allah 'azza wajalla dari segala sesuatu selain 

Allah. Ada orang yang mengatakan untuk benda-benda yang 

dibuat bahwasanya benda-benda itu ditunjuk berdasarkan 

tabi'atnya maka telah dihikayatkan kesepakatan ulama 

atas..................dan ada orang yang berkata bahwasanya benda-

benda itu ditunjuk dengan kekuatan yang menitipkannya Allah di 

dalam benda –benda itu maka orang itu adalah orang yang fasik 

dan orang yang berbid'ah dan dalam kufurnya orang itu ada dua 

ucapan maka telah jelas bagimu menanggung ucapan"laa ilaaha 

illallohu"kepada tiga bagian yang wajib bagimu sebagai mukallaf 

mengetahuinya untuk menjaga haknya Tuhan kita Allah 'azza wa 

jala yakni apa-apa yang wajib dalam haknya Allah Ta'ala dan apa-
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apa yang mustahil dan apa–apa yang jaiz karena adanya perkara 

yang telah kami sebutkan sebelumnya. ( halaman 37 )Dan ucapan 

kita lafadz muhammaddurrosulloh maka masuk di dalamnya 

iman kepada sebagian nabi dan malaikat a.s, kitab-kitab samawi 

yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Qur'an dan apa - 

apa sebelum qur'an, dan hari akhir karena sesungguhnya 

Rasulullah SAW telah datang untuk membenarkan semua itu dan 

diambil dari Rasulullah SAW wajib benarnya rasul-rasul a.s dan 

mustahil bohongnya. Jika tidak terbukti semua rasul menjadi 

seorang rasul yang beriman terhadap Tuhan alam semesta dengan 

hak-haknya Allah 'azza wa jalla maka tidak ada keraguan bahwa 

Allah Ta'ala memilih seorang nabi yakni Muhammad SAW karena 

risalahnya Allah seperti halnya memilih Allah kepada saudara-

saudaranya nabi yang diutus. Sesungguhnya dari Allah Ta'ala 

kepada wajib mustahilnya sesuatu yang meliputi kepada sesuatu 

yang tidak ada akhirnya, maka sesungguhnya kebodohan dan apa-

apa yang dalam maknanya Allah adalah mustahil bagi Allah Ta'ala, 

maka di haruskan benarnya Allah kepada para rosul yang sesuai 

karena ilmunya Allah dari sidiq dan amanah, dan tidak dibolehkan 

agar terbukti para nabi dalam perkara itu membelakangi atau 

berbeda atas perkara yang telah Allah ajarkan dari para rosul. Dan 

lafadz mustahil merupakan suatu bagian yang penting karena 

sesungguhnya para rasul a.s diutus untuk mengajarkan makhluk 

dengan perkataan-perkataan mereka dan pekerjaan –pekerjaan 

mereka dan diamnya mereka (para rosul), maka  diharuskan 

untuk tidak terbukti dalam keseluruhannya perkara yang penting 

bertolak belakang dengan perintah Allah 'azza wa jalla yang mana 

telah memilih Allah para rasul untuk seluruh makhluk dan 

umatnya untuk mengajarkan wahyu Allah karena risalah–Nya. 

Dan telah memerintahkan Allah kepada kita untuk mengikuti para 

rasul dalam segala ucapan, pekerjaan mereka dan diamnya 

mereka, maka di haruskan agar terbukti dalam keseluruhannya 

untuk mengerjakan perkara yang diridhai Allah 'azza wa jalla 

yakni perkara yang di minta. Dan diambil dari nabi Muhammad  

SAW bolehnya sifat-sifat manusia bagi para rasul a.s. Dan jiwa-
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jiwa itu tidak...........dalam risalahnya para rasul dan atas 

kedudukannya para rasul di mata Allah akan tetapi semua itu 

(halaman 38 ) merupakan diambil dari perkara yang ditambahkan 

di dalamnya (kedudukan) para rasul berdasarkan tinjauan untuk 

mengagungkan  ganjaran para rasul bukan dari mulianya Allah 

pada perkara yang menyertai kemuliaan dari taatnya bersabar dan 

lain sebagainya. Dan di dalam jiwa juga terdapat dalil yang paling 

agung atas benarnya para rasul dan sesungguhnya para rasul 

diutus semuanya oleh Allah Ta'ala, dan sesungguhnya.............yang 

tampak tangannya para rasul yakni .....................ciptaan Allah 

karena benarnya para rasul, karena jika terbukti para rasul 

mampu semuanya untuk.........................................maka yakin 

akan mencegah atau membela para rasul diri mereka dari suatu 

perkara yang lebih mudah dari hawari dari kesakitan, kelaparan, 

lara, panas, dingin, dll. Dan dari apa-apa yang ada dalam jiwa 

manusia. Dan di dalamnya juga terdapat dalil tetapnya risalah 

para nabi saja tanpa sifat ketuhanan karena telah menunjukkan 

kepada orang nasrani dengan menetapkan sifat ketuhanan Isa bin 

Maryam, dan ibunya Isa bagi para nasrani dengan 

membutuhkannya mereka kepada jiwa - jiwa manusia untuk 

makan makanan dan seumpamanya. Maka Allah Ta'ala berfirman 

: "maka yakin telah kufur orang yang mengatakan bahwa alloh 

adalah isa almasih bin maryam"kepada firmannya Allah Ta'ala 

"bukanlah almasih bin maryam kecuali seorang rasul, telah 

lewat dari sebelumnnya al masih para rasul dan ibunya almasih 

adalah seorang ibu yang benar ", terbukti isa dan ibunya 

keduanya makan makanan. Semoga Allah menjadikan kita 

termasuk orang-orang yang berilmu kemudian lalai dan 

mengamalkan tapi ikhlas Allah maka menghilangkan Allah atas 

semua itu  hingga mati.  Maka telah jelas bagimu tanggungan 

untuk makna syahadat yang sedikit hurufnya dengan apa-apa 

yang wajib bagi mukalaf yakni mengetahuinya,  (syahadat) dari 

aqidah-aqidah iman dalam haknya Allah Ta'ala dan dalam haknya 

rasul – Nya. Semua ini merupakan ucapan yang jelas yang tidak 

membutuhkan kepada penjelasan dan menjadikan kalimah itu 



 80 

karena batasannya beserta cakupannya atas perkataan yang telah 

kami sebutkan. Menjadikannya suatu penjelasan karena jadi 

terjemahan atas apa–apa yang ada di dalam hati dari (halaman 

40) Islam dan tidak menerima salah satu iman kecuali dengan 

Islam. Maka tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW telah 

dikhususkan dengan semua kalam, maka akan ditemukan dalam 

setiap kalimat dalam kalamnya dari faidah–faidah yang tidak 

terbagi. Maka nabi memilih untuk umatnya dalam 

menerjemahkan iman adalah apa–apa yang menjadi utama tanpa 

meniadakan surga–surga sekiranya mereka kehendaki. Maka 

kalimat yang mulia dan mudah ini sebagai penjaga dan pengingat, 

banyak faedahnya (manfaatnya) sebagai ilmu dan keyakinan. 

Maka menjadikan hukum dengan menyebutkan kalimat yang 

mulia ini secara keseluruhan untuk akidah–akidah seluruhnya 

dengan penuturan yang satu dalam lafadz. Dan penuturan yang 

banyak pada hakikatnya tidak selamat mukallaf dari kekalnya di 

dalam neraka kecuali jika tersifati mukallaf di akhir hayatnya 

dengan akidah–akidah iman yang berkaitan dengan iman kepada 

Allah Ta'ala dan kepada Rosul–rosulnya Allah a.s. Nabi SAW 

bersabda: "Barang siapa di akhir perkataannya mengucapkan 

lafadz Laa ilaaha illallohu mak ia akan masuk surga", dan ini 

bagi orang yang sanggup untukmengucapkannya. Dan juga Nabi 

bersabda "Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa 

tiada tuhan selain Allah maka ia akan masuk surga", ini bagi 

orang yang sanggup mengatakannya, dan Allah Yang Maha Lebih 

Mengetahui. Begitu pula akan mencukupi bagi mukallaf dalam 

menjawab dua malaikat yang mulia keduanya di dalam kubur 

dengan perantaraan kalimat yang mulia ini, karena sesungguhnya 

kalimat itu merupakan terjemahan akidah–akidah seluruhnya atas 

Dzat Allah Yang Maha Jembar yakni apa–apa yang telah Allah 

perluaskan kepada orang–orang yang beriman karena besar 

ni'mat Allah kepada orang–orang yang beriman. Maka wajib bagi 

kita mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita atas 

kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka bagi orang yang berakal 

agar memperbanyak dzikir (ingat) kepada Allah, menghadirkan 
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apa-apa sampai kepada mukallaf dari akidah–akidah iman 

sehingga menjadi utama makna kalimat dalam dagingnya orang 

yang berakal dan darahnya. Maka sesungguhnya orang yang 

berakal menanggalkan bagi kalimat itu dari rahasia–rahasia dan 

keajaiban – keajaiban jika Allah menghendaki( halaman 41 ) apa–

apa yang tidak masuk di bawah batasan, dan hanya kepada Allah 

kita meminta taufik, dan Allah Lebih Mengetahui, tiada tuhan 

selain Allah. 

Ketahuilah bahwa sesungguhnya menafikan kepada orang 

yang berakal untuk  orang yang cerdas memperbanyak untuk 

menyebut atau mengucapkan kalimat yang mulia yang tidak tahu 

kebanyakan orang kepada agungnya kadar kalimat itu kecuali 

setelah mati  dan mengetahui maknanya sehingga bermanfaat 

dengan mengucapkannya baik di dunia maupun di akhirat. Buruk 

bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadikan Allah kita dan 

kecintaan kita kepada yang mengucapkan dua kalimat syahadat 

ketika mati dan tahu dengan kalimat itu. Semoga Allah 

memberikan hurmat–Nya ke atas baginda kita Muhammad dan 

keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan ke atas orang yang 

mengikuti mereka. Dan segala puji bagi Allah Penguasa seluruh 

alam. Amin. 

Telah sempurna kitab ini yang dinamakan dengan Kitab 

Mufid. Dan Allah Yang Maha lebih Mengetahui. ( halaman 42 ) 
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