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Bab I 

Identifikasi Naskah  
 

Salah satu naskah berbahasa Arab yang dikoleksi oleh 

Museum Sri Baduga Bandung adalah naskah Bahjat al-“Ulum 

Syarah al-Samarqandy.  Naskah tersebut   merupakan naskah 

yang sangat popular dikalangan pesantren di Indonesia, karena 

mengungkap  salah satu materi yang banyak dipelajari oleh 

kalangan santri, yaitu ilmu tauhid (tatakeimanan). 

Naskah-naskah berbahasa Arab seperti naskah Bahjat Al-

„Ulum perlu dialihaksarakan ke aksara yang lebih dikenal oleh 

masyarakat luas. Hal tersebut agar lebih mudah dibaca oleh 

masyarakat yang tidak mengenal/memahami aksara Arab. Selain 

alih aksara, naskah tersebut perlu juga diterjemahkan ke bahasa 

Indonesia agar maksud dari naskah tersebut lebih mudah dibaca 

dan dipahami oleh masyarakat. 

Penggarapan naskah tersebut hanya terbatas pada alih 

aksara dan terjemahan naskah tanpa dilakukan penelitian  berupa 

kritik teks sedikitpun. Kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam 

naskah seperti  huruf  hilang (haplografi), kesalahan harakah, 

kesalahan nahwiyah dan sharfiyyah, penyalin maju dari satu 

perkataan kepada perkataan lain yang sama, beberapa baris atau 

pasal  terlampui, atau sebaliknya ditulis dua kali (ditografi) 

dibiarkan tanpa ada perbaikan Hal tersebut dilakukan agar 

memberi kesempatan kepada pecinta naskah untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 
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Naskah yang  tersimpan di museum tersebut  berjudul 

Bahjat al-„Ulum Syarah asy-Syamarqandy dengan nomor 

07.09.1 milik Museum Sri Baduga Bandung, hal itu dapat 

diketahui dari sumber acuannya yaitu Katalog Induk Naskah-

naskah Museum Sri Baduga. Ukuran naskah 31 cm x 20 cm 

dengan ukuran teks 17 cm x 12 cm dengan jumlah halaman 54 

ditulis dengan cara satu muka. Tinta yang dipakai mayoritas  

berwarna hitam  dan  warna merah  hanya dipakai untuk kata-kata 

pemisah (fasal). Jumlah baris pada setiap halaman  11 baris 

dengan rata-rata panjang garis 18 cm x 11 cm. Tulisan/aksara dan 

bahasa yang dipakai adalah Arab. Adapun  bahan yang digunakan 

adalah dluwang yang tidak memiliki  cap kertas. Naskah ini tidak 

memiliki kolopon, demikian pula penulis/penyalin tidak 

tercantum di dalamya. Kondisi naskah agak lapuk, bagian pinggir 

dalam keadaan “keriting”  sebagian tulisan agak sulit dibaca. 

Chain lines and Laid lines tidak tampak. Kutipan awal berupa 

bismillāhir rahmānir rahīm, dan diakhiri dengan kutipan …wa-r 

raf‟u wa-l wad‟u min ma‟rifiha.   
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Bab II 

Ringkasan Isi Naskah 
 

Isi kandungan Kitab Syarah AlSamarqandi yang dinamai 

oleh pensyarahnya dengan Kitab Bahjat al-„ulūm. Kitab ini 

membicarakan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang disebut 

ushūl aldīn, Tawhīd, Ilmu kalam, Fiqh Akbar dalam terminologi 

Abū Hanifah, dan Teologi menurut konsep Barat. 

Kitab ini menyampaikan konsep tawhīd dengan metode 

tanya-jawab. Pembahasan tawhīd ini terangkum dalam rukun 

iman, yaitu iman kepada Pencipta (Allah), malaikat, Rasul, Kitab 

suci, hari akhir, dan takdir-baik dan buruk yang diberikan 

Pencipta kepada hamba-Nya, konsep iman, ṣalat, puasa, dan 

zakat. 

 

1. Iman kepada Allah 

Allah Ta‟āla adalah Ahad (Esa), tidak ada yang sebanding 

dengan-Nya dalam sifat dan perbuatann-Nya. Keesaan dalam sifat 

Tuhan adalah tidak berbilang dan tidak ada yang menyerupai-

Nya. Keesaan dalam perbuatan Tuhan adalah tidak ada sesuatau 

apapun di dunia ini yang menemani-Nya. Hidup bagi Tuhan 

adalah sifat ma‟nawiyah yang mesti hidup tanpa bergantung pada 

sesuatu apapun dari sifat wajib, jâiz (mubah), dan mustahil, 

karena sifat-sifat tersebut yang mensyahkan adanya sifat kuasa 

(qudrah), kehendak (irādah), tahu (ilmu/idrāk).  
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2. Iman kepada Malaikat   

Malaikat itu memiliki sayap yang terdiri dari dua, tiga, 

dan empat. Di antara malaikat ada yang berasal dari malaikat 

Isrāfîl as dan sebagiannya disebut malaikat karaman, kātibīn, dan 

muqarrabūn. Sementara malaikat khāfŭn, yaitu malaikat yang 

selalu mengelilingi „arasy. Ada yang berasal dari malaikat Jabrāîl 

as, mereka disebut malaikat ruhāniyŭn. Ada malaikat yang berasal 

dari malaikat Mîkāîl as, mereka disebut malaikat karubiyūn. Ada 

juga malaikat yang disebut malaikat safrah atau mursalun, yaitu 

malaikat Jabraîl. Ia adalah pemimpin malaikat muqarrabīn-

malaikat penjaga neraka dan pembawa wahyu kepada rasul Allah 

Ta‟āla. Mîkāîl adalah salah satu pemimpin malaikat muqarrab, ia 

adalah malaikat “air”. Maksudnya adalah malaikat yang bertugas 

menurunkan hujan, mengalirkan air. Isrāfîl salah satu pemimpin 

malaikat muqarrab yang bertugas meniup terompet pada hari 

akhir. „Izrāîl adalah malaikat maut. Ia pula yang memisahkan 

ruruh-ruh para malaikat as. Sebagain malaikat ada yang bertugas 

menjaga makhluk dari jin, manusia, dan yang lainnya. Ada 

malaikat yang bertugas mencatat seluruh amal perbuatan hamba 

baik amal baik maupun amal jelek, dan sebagainya.  Mereka 

adalah makhluk dari tidak ada menjadi ada sebagai hamba Allah. 

Atau dengan kata lain seluruh malaikat adalah hamba („abd) Allah 

yang disifati dengan laki-laki bukan disifati dengan perempuan. 

Para malaikat tidak memiliki syahwat, seperti syahwat jaiz, dan 

ma‟siyat,. Syahwat adalah keinginan dan tuntutan nafsu, 

mayoritas tuntutan nafsu tidak terlepas dari hal-hal yang haram, 

mubah, dan memiliki harta yang banyak dan melimpah ruah.  

 

3. Iman kepada Kitab-kitab Allah 

Allah menurunkan kitab-kitab-Nya kepada rasul-rasul-

Nya. Setiap kitab  merupakan ungkapan kalamullah Ta‟āla yang  

diturunkan kepada para rasul-Nya. Mereka adalah manusia 

(keturunan nabi Adam) merdeka berjenis kelamin laki-laki yang 

diberi wahyu secara syar‟i. Wahyu adalah ilmu yang diberikan 

langsung kepada para nabi dan rasul-Nya dengan cara tertentu, 
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untuk dijadikan petunjuk dalam hidup umat manusia, dan 

mengantarkan mereka ke kehidupan yang sejahtera bahagia yang 

abadi dan hakiki. Sikap meragukan kebenaran al-kitab (wahyu) 

merupakan kerugian besar bagi manusia, meragukan kebenaran 

al-Kitab baik keseluruhan maupun bagian-bagiannya seperti ayat 

dan kata merupakan kekufuran dan realitas kekufuran merupakan 

batalnya keislaman. Kitab ini berjumlah 104 kitab, 10 kitab kepada 

Abi Basyar as (Adam), 50 kitab kepada Syiysy as, 30 kitab kepada 

Idris as., 10 kitab kepada Ibrahim, dan 4 mushhaf, yaitu al-Injil 

kepada Isa as.; 2) al-Taurat kepada Musa as.; 3) az-Zabur kepada 

Dawud as.; dan 4) Al-Qur‟ān kepada Muhammad saw. 

 

4. Iman kepada Para Rasul 

Nabi pertama adalah Adam dan nabi terakhir adalah 

Muhammad saw yang tidak ada lagi Nabi setelahnya sampai hari 

akhir, sehingga Nabi Isa turun dari langit keempat menjelang 

datangnya kiyamat, juga setelah membunuh Dajal si pembawa 

bencana di dunia ini. Isa bukanlah Nabi akhir zaman yang akan 

mengahapus syari‟at Nabi Muhammad, tetapi ia adalah seorang 

pembawa berita dari ummat Muhammad yang juga mengikuti 

syariatnya, karena syari‟at terdahulu telah dihapus oleh syari‟at 

Nabi Muhammad saw. Nabi yang memilki syari‟at ada enam 

orang, yaitu; 1) Adam; 2) Nuh; 3) Ibrāhîm; 4) Musa; 5) „Isā‟; dan 

6) Muhammad Saw. Yang dimaksud syari‟at di sini adalah 

syari‟at  yang diwahyukan kepada Nabi yang digelari ulul „azmi. 

Syri‟at terbagi dua macam, yaitu;  1) syari‟at yang diwahyukan 

kepada Nabi saja; dan 2) syari‟at yang diwahyukan kepada Nabi 

sekaligus Rasul. Jumlah Nabi berdasarkan perkiraan (pembagian) 

bukan berdasarkan jumlah yang tepat (takmil-tatmîm), yaitu 

sekitar 124.000 orang. Dan menurut riwayat lain sekitar 224.000 

orang. Jumlah ini belum tentu tepat, karena berdasarkan nash Al-

Qur‟ān dan Al-Hadits tetapi berdasarkan pembagian secara kiyas. 

Nabi sekaligus Rasul secara pembagian kiyasi berjumlah 316 

orang. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, yaitu; Nabi adalah 

manusia laki-laki merdeka yang diberi syari‟at tetapi tidak 
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diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Jika 

diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya, maka disebut 

Rasul.  

 

5. Iman kepada Hari Akhir 

Hari akhir, yaitu hari kiyamat merupakan hari 

berakhirnya dunia. Hari kiyamat dimulai sejak kematian (maut) 

sampai terjadinya alam makhsyar, karena meninggal menduduki 

posisi kiyamat jika dilihat dari perspektif surga, neraka, pahala, 

siksa, dan malaikat. Iman kepada hari akhir adalah meyakini 

bahwa Allah Ta‟āla akan menghapus generasi dengan cara 

membelah dunia. Gunung dibelah menjadi asap dan lautan yang 

menerjang ke tempat yang lebih tinggi, dan sebagainya. Jin, 

manusia, malaikat, syaithan, binatang ternak, buah-buahan, 

tumbuhan, pepohonan, sungai, tempat tinggal, istana, dan lain-

lain hancur luluh lantah. Kemudian Allah menghidupkan kembali 

makhluk seperti semula dengan jasadnya masing-masing, dan 

membangkitkan yang berada di alam kubur. Semua ini terjadi 

untuk dibukanya pengadilan  Yang Maha Adil, mengadili manusia 

siapa yang menerima dengan baik kebenaran yang diturunkan 

melalui rasul-rasul-Nya, dan siapa yang menolak serta 

membangkang terhadap petunjuknya. Itu sebabnya semua 

berakhir dengan keputusan akhir, yaitu  ada yang mendapat 

pahala dengan kehidupan bahagia yang abadi di surga, dan ada 

pula yang mendapat kesengsaraan abadi dalam siksa neraka. 

 

6. Iman kepada Takdir   

Takdir adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt 

sejak azali. Takdir baik adalah takdir yang dianggap baik menurut 

syar‟i. Sedangkan takdir jelek adalah takdir yang dianggap jelek 

oleh syar‟i.  

 

7. Konsep Iman, Salat, puasa, dan zakat 

a. Īmān. Iman secara etimilogi adalah pembenaran secara 

mutlak (taṣdīq). Sedangkan menurut syar‟i adalah ungkapan 
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tentang pembenaran dan pernyataan terhadap apa yang 

dibawa oleh Rasulullah saw. Pembenaran dalam ungkapan 

merupakan pengetahuan substansi sesuatu secara mutlak dan 

menghukuminya baik dengan penegasian (an-nafy: 

peniadaan) atau dengan penetapan (al-itsbāt). Iman itu tidak 

terbagi dan tidak dapat dibagi, karena iman adalah 

pelita/cahaya di dalam hati orang-orang mukmin dan akalnya. 

Iman juga merupakan ungkapan tentang tawhīd. Tawhid 

menurut ahli kalam (mutakallmīn) adalah menyakini bahwa 

Allah itu Maha Hidup dan Esa. Iman adalah pembenaran dan 

pernyataan yang dihukumi dengan penegasian dan penetapan 

yang menghasilkan perkataan kita  yang baik (kalimatun 

ṭayyibatun). Kata yang baik itu adalah kata tawhīd, yaitu lā 

ilāha ilallah, karena dalam kalimat thayyibihah mengandung 

penegasian dan penetapan yang kuat. 

b. Ṣalat. Ṣalat secara etimologi adalah doa (du‟ā). Sedangkan 

secara syar‟i, Ṣalat adalah perbuatan yang diawali dengan 

takbir dan diakhiri dengan salam serta mengikuti syarat-syarat 

yang disebutkan dalam ilmu fiqh.  

c. Puasa (ṣawm)‟. Puasa secara etimologi adalah menahan 

(imsāk). Sedangkan menurut syar‟i adalah menahan  dari yang 

dapat membatalkan puasa pada setiap hari sebagaimana 

dijelaskan dalam bab puasa.  

d. Zakat secara etimologi adalah tumbuh (namā). Sedangkan 

secara syar‟i adalah memberikan sebagian dari keseluruhan 

bilangan sesuatu setelah niṣab dalam waktu yang telah 

ditentukan, dan secara multlak menjadi syar‟i sebagaimana 

dijelaskan dalam bab zakat.  
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Bab III 

Transliterasi dan Terjemahan  
 

3.1 Transliterasi  

Bismillāh al-Rahmān al-Rahīm 

Rabby yassir wa lā tuassir, al-ḥamdu li Allāhi al-laży 

nawwara qulūba al-mu„minīna bi nūri hidāyatihi. Wa „as‟aluka 

biriḍāka fi ta‟līfi al-muḥtaṣar. Wa al-Ṣalātu wa al-salāmu alā 

sayyidina wa mawlānā Muhammadin ṣalla Alāhu  alayhi wa 

sallāma, wa alā ālihi wa ṣaḥbihi al-muhājirīna wa al-anṣārīna, 

wa alā al-mu‟minīna wa al-mu‟mināti min ‟ummatihi ṣalla 

Allāhu  alayhi wa sallām. Wa  as‟aluka bi syafā„atihi ṣalla Allāhu  

alayhi wa sallām, li man yaḥtāju ilā alṭalabi min ṭalabi al-

maṭlūbi  allati alfaytu bihā wa sammaytuhā bi bahjati al-ulūm fi 

„sy-syarḥi fi bayāni aqli al-„umūri. Wa Allāhu almustaānu.  

Qāla almu‟allifu “ bismi Allāhi”  ismun kḥāṣun fi allafẓi 

wa almanā wa ismun al almawjūdi min ...... (baris ke 9 ujung) 

al-wājibi al-wujūdi falā takūnu ligayrihi min al-ālimi al-Raḥīm fī 

aḥadi al-wajhayni ḥāṣ fi allafẓi wa āmun  wa al-manā. Falā 

yuqālu al-Rahmān bi gayri al-iḍāfati. Wa al-āmu fīhi. Inna kulla 

syayin min alhayāwāni alnāṭiqi wa alnāhiwi jārin fi al-dunyā bi 

al-rizqi al-Raḥīm ayḍan. ḥāṣ al-ahadi al-wajhayni bi aksi al-

Raḥīm Fa yuqālu lahu  bihi. wa  alkḥāṣ fīhi. /1/ Inna al-

mu‟minīna fi al-ākhirati jārin min jazāi  amali al-ṣāliḥati. 

Alhamdu li Allāhi wa almurādu bi tahmīdihi ta ala 

annahu aṡānau Allāha bi al-lisāni biṭariqi alkhususi  wa al-sanau 
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bihi bi ṭariqi al-umumi min al-nikmati wa al-sifāti fī bābi 

alkamali wa al-ihsani wa al-syukri as al-sanāi biṭariqi al-umumi 

min allisani wa alqalbi wa jawārihin,  wa al-sanau bihi biṭariqi 

alkhususi  min al-nikmati Rabbi. Qāla fi al-ṣahhāhi al-rabu 

ismun min asmāi Allāhi ta āla almaliku. Al-alāmina jam‟u alimin 

huwa ismun li kulli maujudātin siwa wujudi Allahi ta āla. 

Innāma ismuhu wa al-aqibatu min ŝawabin fi al-akhirati bi‟ 

tibāri al-a‟ mali fi aldunya, masalan li almuttaqīna alkulliyatu, 

wa al-anbiyau wa al-auliyau wa alsyuhadāu wa alfuqāhāu min 

almu‟minīna.   

Wa alsalātu wa alsalāmu rahmatun muqārinatun bi 

alta‟ẓimi wa altakrimi. Wa alsalāmu ziyadatu sanāin min 

tayyibin wa tahiyyatin  wa iẓamin  ala almartabati Sayyidinā 

Muhammadin Ibni Abdillāhi Ibni al-Muṭalibi bin Hasyimiyyi ibni  

‟Abdi Manafin, wa alihi.  Wa al-ali min al-nabiyyi saw. nau ani 

sababuhum min almu‟minīna min ummatihi saw., wa 

sababuhum min almu‟minīna min nisbati nabiyyi bi nisbatin ila 

alHasyimiyi wa aṣhābihi. Wa al-aṣhābu muasyiratun min 

muasyirati alnabiyyi saw.  wa hiya Abi bakrin wa  Umar  wa 

Usmana wa „Aliyyin wa ghairihim min mu asyirati alnabiyyi. 

/2/    

Qāla alsyaikhu nisbatan ila al-ulūmi wa al-zāhidi wa al-

ibadati wa al-uqūlati min alnaḍri li al-istidlāli li al-īmami rāisi 

alqaumi al-azalli al-zāhidu ay bit aẓimin unāsin.  Abū Layisin 

badalun min alsyaihi aw  atfu al-bayāni minhu. Allaysu al-asadu 

wa yusamma bi abīhi nisbatan istiāriyatun ka mā fi almana, bi 

anna al-asada hayawānun sāhilun aharru yahẓaru wa liman 

sami a wa baṣara ilaihi, bi annahu aqwā min hayawānātin,  iẓa 

akala wa hamila min al-ma‟kūli. Wa almahmūlu wa alsyaikhu bi 

alnisbati ila mā ẓakarna, kaẓa Muhammadun atfu bayanin 

almasyhuru bi al-alami ... wajumlatu asmāin ba‟da 

Muhammadin siwa Samarqandi māfīhi sifatu Muhammadin fi 
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nisbatii aṭfi bayānin masyhurun bihi wa alma‟tufu alayhi al-atfu 

al-bayānu rahmatu Allahi alayhi Muhammad Abu Allaysi.   

Mas’alatun.  Maqulun li alqaili,  iẓā syuriṭa fī ẓarfiatin 

laka li al-qāri wa alnaẓiri bi alnuqtati ma. Al-imanu naibun  ani 

al-fāili li qauli: “Wamā al-imanu?” istifhamiyatun aw maqūlun li 

alqauli lahu. Fa aljawābu mubtadaun wa alfāu jawābu syartin. 

Wa al-mubtadāu wa khabaruhu yadhulu fī himā jawabun,  wa 

alfāu jumlatun wujūbi “ amantu” ay “ i‟taqadtu jāziman bi Allahi 

wa malāikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yaumi al-akhiri 

wa al-qadri khairihi wa syarrihi min al-lāhi“/3/.  Wa bi 

aljumlati mutaalliqatun bi alqulubi, wa bi aljumlati hiya 

“Asyhadu anla ilāha illa Allāhu, wa asyhadu anna 

Muhammadan rasulu Allāhi” muta alliqatun bi allisani.  

Mas’alatun.  Iẓa qīla laka wa kayfa tu‟minu bi Allāhi fa 

al-jawābu Inna Allāha ta ala ahadun ay lā sāniyan lahu fi sifātin 

wa af alin. Wa al-wahdaniyatu fi al-sifāti lā yakūnu fīha 

altaadudu wa altasybihu wa tajzīu. Wa alwahdaniyatu fi al-afali 

lam takun maahu sānin muasyiratin fi al- alami wa fī tadbiri wa 

tahlīqi wāhidun ay la syāniya lahu fī zatihi min altarkibi wa 

altahyizi wa al-intihāi. Hayyun falā rūha bal bi hayawatihi wa 

alhayyu sifatun ma‟nawiyatun mulazimatun li alhayawati, lā 

yata‟alaqu bi syai‟in min alwājibāti wa aljāizāti wa 

almustahīlāti, li annahā sifatun tasihhu bihā qiyāmu alqudrati 

wa al-iradati wa al-ilmi wa al-idrāki. Wa haqīqatu alhayyi min 

sifati  alma‟nawiyi man kāna lahu hayyātun min almaanī,   

alimun bilā aqlin wa lā naẓarin bal bi ilmihi. Haqīqatu al-ilmi 

min al-ma‟nawiyati man kāna lahu ilmun min almaanī,  wa al- 

alimu ... li al-ilmi mā yataallqu min alwājibāti wa almustahīlāti 

wa aljāizāti. Wa al-murādu bi altaalluqi ṭalabu amrin zāidin 

ba‟da qiyāmihā laha, lā tajrī anna al-ilma bi ṭalabi alma‟lūmi,  

wa alqudrātu yaṭlubu bi qudratin wa al-irādatu yaṭlubu al-

murādata wa alsam a yaṭlubu almasmūata,/4/wa albasyaru 

yaṭlubu al-mabsūrata, wa alkalamu yaṭlubu almutakallima bihi 

qādirun bal bi qudrātihi, li anna alhaqīqata alqādiri min 
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alma‟nawiyati man kāna lahu al-qudrātu min almaani wa 

almultazimati li al-ilmi mā yata allaqu bihi min almaqdūrāti min 

jāizatin,  wa yataassaru min ṭarfay al-adami wa al-wujūdi, li 

wiqāyatihimā murīdun bilā  ajzin,  lakinnahu bi irādatin li anna 

alhaqīqata almurida minha man kāna lahu al-irādatu allātī 

yataallqu biha min ṭarfai al-adami wa al-wujūdi,  lā fi wiqāti 

wujūdihi wa adamihi humā bilā ẓatin wahidin qillatin, 

fainnahuma bi sam-ihi wa basyarihi allaẓaini humā min almaani 

tulāzimu lahumā a-ma‟nawiyatu allātī hiya alşamīu wa albaşīru, 

wa alma‟nawiyatu minhumā almutaalliqātāni bijamii 

almaujudati, sawaun kāna aynan aw ṣautan wa yasmau Allāhi 

ta ala wa yabṣāru aynan aw ṣautan sahlan wa sami‟nā wa 

baṣarna, liannahumā yajriyāni fi al-„adāti alhaqqi asasu 

alkhamsi, fainnahu kullu ma yudrikuhu alsam a la yudrikuhu 

albaṣaru wa ma yudrikuhu albaṣaru la yudrikuhu alsam‟u.  

Haża fa yunāwilhu ta ala ma yudrikuhu alsam‟u yudrikuhu 

albaṣaru, wa kulluma yudrikuhu albaṣaru yudrikuhu alsam‟u, 

wa fi żalika kullu ma  yudrikuhu alsam‟u lā yutaṣawwaru fī 

ṣūrātin an yudrikahu albaṣāru, wa każa al-„aksu an la -

yudrikuhu al-syam‟u. 

Mutakallimun/5/bilā famin walā harfin fi alkainati wa 

lā mustagfīrin bilā mu afānin,  fainna alhaqīqata almutakallima 

man kāna lahu alkalāmu wa almutakallimu minhā mulāzimatu 

alkalāmi minhu almuta alliqu bimā yata allaqu bihī al-ilmu 

maaziyadati al-ahbari wa al-i‟lāmi wa al-ifhāmi. Wa al-ifhāmu 

tanbihun wa haqīqatu alma anī bayna kulli sifatin qāmat bi 

mahālin wajabat lahu hukmun an lā tajri anna li almahalli 

hayawatun, fa wajaba fīhi hayyun. Wa haqīqatu alma‟nawiyati 

hiya hallu alŝaliŝu li żātin mā dāmat alżatu muallaqatun bi 

allikatin lā tajrī an yakūna almahallu ŝanian ta‟ liquhu 

hayawatin bāqin bi‟mauti alkhalāiqi, wa fanāīhā wa hāliqihā. 

Wa al-alimu mā żakarnāhu fīhadatin wahadu khalqin hiya 

sya‟nu alkhāliqi wa alkhalqu min sya‟nihi khalqun. Wa  

alkhallāqu lafẓun mubālagatu alkhalqi wa alkhalāqu māzīdun 
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bihī, sya‟nun min sya‟ni alkhāliqi, fa hukmu alkhāliqi wa in uridā 

ṣahiyan wasyārun yaṣduru min alkhāliqi, fa hukmu al-ikhtilāki 

wa al- aksi ẓahirun baynahu  yasymulu bayna tarafay hadasin 

wa alqadami, li anna alkhalqa tarji‟u ilā alqudrāti fahiya sya‟nu 

alkhāliqi fahiya ṭarfu alqadāmi wa mā tarji‟u alfi‟la fahuwa 

sya‟nu almahalli fahuwa ṭarfu la-hādisin. Razzāqun 

mubālaghatu rāziqin ay yarzuqu Allāha liman kāna lahu rūhun 

fī rizqi mā yanfa‟u bihī sawāun kāna halālan waharāman li 

qawlihi ta alā / 6/: “Wamā min dābatin fi al-ardi illā  al‟a Allāhi 

rizquha”,  bilā syarīkin lahu fi almulki wa alrabāniyyin walā 

hasadin ay la naḍīra walā kufuan lāhu.  Waqāla  Al-didu mā 

laysa lahum masalun walakinnā yakūnu  lahu aksu mukhālafin 

ka albayādi fainnahu ḍidu‟ alsawadi,  walā nadira lahu wala 

misla lahu. Wa bayānuhu qawluhu ta„ālā : “Laysa kamiṡlihi 

syaiun wa huwa alsamiu al-başir. Wa al-kafu fī kamislihī 

ziyādatun taqdiruhu laysa syaiun miŝluhu ay līmumaŝilihi 

syaiun min al-kāināti.  

Mas’alah. Iża qīla laka fa litu‟min bi almalāikati,  fa 

aljawabu  anna almalaikata muḍāfun min ahwālihim wa 

şūrātihim, walakinna anna almalāikata zu ajnihatin musannā 

wa ŝulaŝa, wa rubā‟a,  kaqaulihi ta ala : “Auli ajnihatin maŝnā 

wa ŝulaşa, wa rubā‟a”, fa minhum ay min ba‟di almalāikati 

jamīlatan, wahum yakhrujūna min Isrāfīla as wa yahruju minhu 

aydan Kiraman Kātībuna  wa muqarrabūna, wa minhum ay min 

ba‟di almalaikati khafunā ay yadurunāhu min wajhi alfarasyi,  

wa minhum ay min almalaikati yahkrujūna min Jibrīla alaihi 

alsalam, wa hum ruhāniyyūna ay min ba„ḍi almalaikati 

yahkrujūna min Mikaila „alaihi alsalāma, wa hum ka 

alrubāniyyūna,  wa minhum ay min ba‟di al-malaikati safratun 

ay./ 7/ mursal, ya‟ni Jibrīl,  wa huwa malakun min a‟ẓami 

almalaikati almuqarabīna, wa huwa malaku alnāri wa amīni 

alwahyi ilā rusulihi ta ala alahi alsalām. Wa Mīkāīla wahuwa 

malakun a‟ẓamu muqarabin bihī ta ala,  wa huwa malaku 

miyāhin ay aljāru al-amṭāru wa  asru alma‟i wa mā yata‟allqu 
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bihī. Wa Isrāfīlu, wa huwa malakun a‟ẓamu muqarabin bihī ta 

ala,  wa huwa alṣūwariyātu yanfahu bihi.  Wa Ijrāīlu, wa huwa 

malakun „aẓimun muqarrabun wa huwa malakun almauti an 

yakhbiḍa al-arwahā „alaihim alsalāmu ay min ba‟ḍi almalāikati 

hafaḍatu wa aljinni min al-insi wa ghairihi, wa minhum min 

ba‟ḍi  almalāikati kuttābatu  amāli al-ibādi alkhairi wa alsyarri, 

annahum in kāna lahum mahkluqu alkawinun ay maujudun 

dūna al-ibni mina al-adami alwūjudi ubaydi Allāh, ay kullun min 

almalāikati abdun min ubaydi Allāh,  yūṣafūna bi żūkūratin ay 

rajulin walā bi unŝawiyatin ay mar-atin, wa laysa lahum 

syahwatun min syahwāti almubāhi wa alma‟ṣiat  wa syahwatu 

irādati nafsin ṭalabu al-nafsi wa akhsaru ṭalabihā yakunu fīmā 

lā yanbagī min harāmin wa mubāhin sirratu aldunya wa 

jahārifuhā, wa liżā annahā lā nafsa fainnahu lau kāna 

almalāikatu nafsun, la kānat fīhim ṭab atu albasyari min tarfi  

alṭa‟ati li ma‟şiatin, lianna alnafsa ŝalaŝu marātiba,  ammarātun 

wa lawwamatun /8/wa muṭmainnatun. Wujidat amāraṭun wa 

lawamatun khaffat almutmainnatu li annahumā yażdibāni 

alayhi ilā sūi min almakrūhi wa alharami. Wa almutmainnatu 

hiya alqalbu aṭlamā kānat ma‟a Allāhi ḍaharat fī halīli ṭarfi al-

ammārati wa allawwāmāti falā yakūnu lahu alnafsu bal 

maṭbūun fi altauhīdi. 

Wa i‟lam, anna almalāikata khuliqū min haiṣu al-... 

aqlan wa min haiṣu altauhīdi wa alṭa ati ay  amalu almalāikati 

wa al-„amali             majbūrun ay  amalu almalāikati. Wa 

haqīqatu al-amali min hāżā lā kharija lahā „an haqīqati al-imāni 

wa al-„amāli lianna al-imāna wa al-amala „inda al-malāikati 

syaiun wāhidun,  bi khilāfī mā lanā min al-īmāni wa al-amali, 

wa lā abin ay zauji al-umaniyyi allatī waladathum min 

khalqīyyātin māīlatin, wa lā ummin ay zaujati al- abi 

walāduhum min khalqiyatin māilātin, walā yasrābūna min mā 

‟in bal yasrabūna al-kalimata alṭayyibata, wa huwa lā ilāha illa 

Allāh, wa lāya‟kulūna al-ṣifata min ṡamārin wujūbin, bal 

ya‟kulūna kalimata „syayhī wahuwa Subhana Allāh wa lā 
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ya‟sūna Allāha mā amarāhum fi almādi, wa yaf alūna mā 

yu‟marūna fi almustaqbāli, wa mahabbatihim wa al-hubbu 

riqqatu alqalbi, wa mayluhu wa taladdumu alqalbi bi naḍri 

almahbūbi syarṭan bi al-imāni fa yalzāmu min  al-adami hubbu 

/9/      al-īmānu,  wa lā yalzamu minjūdihi wujūdu al-īmāni wa 

almuamalāti wa ba‟dahum abgaḍu min  ḍiddi al-hubbi kufrun, 

min mubṭili al-islāmi alsyariyyi. 

Mas-alah.  Iża qīla laka kaifa tu‟minu bi alkitābi 

alsamāwiyati,  fa aljawābu,  Inna  Allāha ta ala anzalā alkitāba 

min al-ayāti wa al-kalimati wa fīha hurūfun wa al-aswātu wa 

albidayatu wa alnihāyatu,  wa jalla minhā ībāratu ni ami Allāhi 

ta ala alqāimi bidātihi, laysa ahlu jinsun ... wa immā ībāratun fa 

mahklūqun wa muhadisun min al-adami ilā jūdi, li annahā 

gardun mutagayyirun faďilālatuha alayhi lā yaṭluqu bihā 

mahklūqun hadasun min al-adami wa yad‟ū min al-

mutakallimīna: “Wa Allāhu khalaqaqum wamā ya‟malūn”.  

ŝummā qāla al-lafziyyu bi al-far-ati mahkluqun wa mahdūsun, 

liannāhu mā yadullu alaihi qāma maqāma almadlūli alhaqīqati 

al-dilālati mā yatawaqqafu alayhi al-akhiru wa hażihi al-

dilālatu Allāhi yunazzilu  alā al-ambiyāi, wahum insānun 

żakarun hurrun wa hayyun,  yusrāu min banī Adama dūna 

jinnin walā malakin walā unsy\\ŝa aw raqīqin wa lā kāfirin 

walā man la yakūnu lahu wahyun jaliyun,  wahiya al-kitābu ay 

addilālatu alaihi min al-ayāti wa al-kalimāti wa fīhimā hurufu 

al-aṣwāti wa al-bidāyati wa al-nihāyati.  Munazzilatun bi fathi 

/10/   al-lami ghairu mahdūfin ay al-kitābu qāma maqāma 

ghairu almahlūqi. Wa almutaghayyaru qādīmatun,  wa 

alqadīmatu ghairu tanaquḍin almaḍqūri fi alwahdāti al-

syamāmiyyati fi almantuqi min syaklin fīhā ay alsyaklu 

yatarāddadu fi amrāini ala al-istiwāi min gairi rājihi,  wa al-

marjūhi min āyatin minha ... minha faqād kafarāni fatahqīqu 

kufrin min baṭli al-islāmi. 

Mas-alah. Iżā qīla laka walima kānu kītāban 

māżakarnāhu fi al-ībārati min Allāhi ta ala unzīla  ala abīna min 
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al-mażkurīna ... kitābin ... wa bayānuhu jumliyatun 

muqāwimatun, wahuwa wa fī qāulihi wa anzala Allāhu ta ala 

minhā ay mīaṭun w aarbau kutūbin, „asyru kutūbin ala Abī al-

Basyar „alaihi alsalāmu, wa anzala Allāhu ta ala khamsīna 

kitāban  ala Abīna „alaihi alsalām, wa anzala Allāhu ta ala 

minhā   salasīna kitāban  ala Idrisa alaihi alsalām,  wa anzala 

Allāhu ta ala minhā isyrīna  ala Ibrāhīma „alaihi alsalām, wa 

aljumalu min jumliati adadu maṣhafin, wa ba‟daha arba atun 

hiya mażkurātun fī qāulihi, wa anzala Allāhu ta ala al-Injīla   ala 

Isa alayhi alsalām  wāhidun,  wa anzala Allāhu ta ala altaurāta  

ala Musa „alayhi al-salām sānin,  wa anzala Alāhu ta ala 

alzabūrā ala Dawūda „alaihi alsalām sālisun, wa anzala Allāhu 

ta ala/11/ al-qurāna ala Muhammadin almusthafa sālla Allāhu 

„alayhi wa sallām rājiun ... fi alnuqtati bi qāwlihi miātun wa 

arbatu kutūbin, lam yakun żalika al-„adadu min „adadi alkutubi. 

Wa al-kutubu almunazilātu li kalami Allāhi taala, wa alkalamu 

sifatun qāimatun qādimatun ka sāiri alsifati lam yakun lahu 

ibtidāun wa al-intihāu, qultu almu‟birātu lahu muhiṭatun bi al-

ibarāti al-muhktalifati. Wa hal al-ibarātu bin alnisbāti ilā al-

syai‟i,  wa lākinnahu mahklūqātun wa muhadasun, wa bi al-

nisbati ila alďilālati „alaihi mahjubun wa mafrūqun fi hukmi 

alhajibi wa almafruku laysa fi alhajibi almafrūqi,  wa hulūlun 

fīhā kamasali  al-nāri. Fa kutūbun fi alqirtāsi fa lā yakūnu 

yużkāru nuqtātu alnāri fīhī nārun.  Waqis   ala hażā. 

Mas-alah.   Wa iżā qīla laka,  wa kayfa tu‟minu bi al-

anbiyāi,  fa aljawābu an ya‟taqida anna abanā Adama „alaihi 

alsalām falā nabiya qāblahu, wa akhiruhum ay al-anbiyāu 

Muhammad sālawātu Allāhi alāhim ajmaīna,  falā nabiya 

ba‟dahu ilā yaumi al-qiyamati ay ba‟dahu ilā yaumi alqiyamati. 

Wa nuzūlu Isa „alaihi alsalām min wahāi al-rābiati yauma 

alqārbi alqiyāmati,  wa samaitu li alddajāli allāqāni ilā  dunya,  

wa ba‟da żalika annāhu nabiyu akhiri alzamāni yunsahu 

syarīata nabiyyinā Muhammadin sālla Allāhu alayhi wa sallām, 

lakinnahu nabiyyun min ummati Muhammadin sālla Allāhu 
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alayhi wa sallām,  wa yattābi‟uhu,  lianna syarīatahu 

mamsūhatun mutaqāddimun „an syarīati Muhammadin sālla 

Allāhu „alaihi wa sallām, wa kulluhum ay min al-āna /12/  ay 

min al-anbiyāi kānū muhibiīna ani Allāhi  ta ala nāsihīna li 

ummatihim ṣādikīna fi alkhābari, wa al-muṭābiqīna li alwāqi‟i 

fīhī, fa yastahīlu alayhim kiżbun fīhī,  muballigīna fīmā umirū bi 

tabligi amrāini, bi alṣālahi wa al-aṣāhi alsūi wa alqābīhāti, fa 

yastahīlu alayhim kitmānu mā umirū bi altablīgi min al-amri wa 

alnahyi „anhu wahum umāu Allāhi ta ala, fī syurūihī, fa yastahīlu 

alayhim khiyānatun lisyai‟in mimmā umirū bi altablīgi ila 

alkhālqi, fayu‟ṣūna min azzalāli ba‟da nubuwwati allatī yajibū 

an ya‟taqidahā, fa yajūzu qablahā syahwun ila amdan ... 

muṭlaqan ay la yajuzu lahum alkabāiru muṭlāqan  qabla 

nubuwwati wa ba‟dahā, amdan wa sahwan. Wa al-ismatu 

malakatun nafsiyyatun, aw sifatun nafsiatun, fa lā yakūnu li 

gairihī al-nubuwwatu wa almalaikatu bisyarti al-imāni fa 

yalzamu min „adamihi adamu al-īmāni, wa la yazamu min 

wujudihi wujudu al-īmāni, wa lā adama liżātihi,  wa ba‟duhum 

wa „adamu aduwwihim wa hasadihim min al-awwalīna wa al-

akhirīna kufrun mimma yubtilu al-islāma. 

Mas-alah. Iżā qīla laka, “ wa kayfa kānū ay min aṣhābi 

al-syarāi‟I, fa syariyu khiṭabu Allahi ta ala almuta‟alliqu bi af-āli 

almukallafīna,  bi altālabi wa al-ibāhati wa alwad‟i lahuma 

kama żukira fi almuṭawwalāti. Fa aljawābu inna al-anbiyāa min 

ashabi syarai‟i./13/  Wāhiduhā  Adamu,  wa ŝanihā Nūh,  wa 

ŝālişuhā Ibrāhimu, wa rābiuhā Mūsa,  wa khamisuha Isa, wa 

sādisuhā Muhammadun ṣallawatu Allāhi alayhim ajmaīna. Al-

syariatu hunnā hiya mā ūhiya ila ūli al-„azmi, fa inna alsyarīata 

nawāni,  naw‟un mā ūhiya ila nabiyyin faqoṭ ,  wa naw‟un fīmā 

ūhiya ila nabiyyin almursalin. Fa alfarqu baina syariati 

alnabiyyi faqat  ila nabiyyin faqaṭ.  Wa naw‟un fīmā ūhiya ila 

nabiyyin mursalin, fa al-farqu baina syariatin nabiyyi faqaṭ  wa 

alnabiyyi almursali kamā sanazkuru fi waḍihi insya Allah. Wa 

kullu syariatin masbūqatin bi syariati Muhammadin sālla Allāhu 
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„alaihi wa sallām bihukmi Allāhi, wa irādatin, falā yajūzu 

isti‟mālu hukmi syariatin masbūqatin, wa yajību alaina ikrāmu 

ma kānā min alkitābi ghayri alqurāni wa i‟zāzihā wa in 

haqarahā kafara, liannahā jinsun min jinsi  alqurāni, liannahā 

kalamu Allāhi ta ala,  wa man haqarahā fa huwa kāfirun.  

Mas-alah.  Iżā qīla laka kānū min al-anbiya‟I,  fa al-

jawābu inna al-anbiyāa min  adadi tab‟iḍin la min  adadi 

altakmili, wa altatmīmu miatu alfin wa rābiatu waisyrūna.  Wa 

yajiu fī riwayatin ukhra miatā alfin wa rābiatun wa isyrūna alfi  

nabiyyin,  altakmilu fīhi lam yakun fīhi naşşun min alkitābi wa 

alhadisi,  bal altab‟iḍu bi żalika.  

Mas-alah. Iżā qīla laka wakam kānū min mursalīna 

min juz-I alkulliyati min miati alfin wa rabiatin wa isyrīna alfa 

nabiyyin.  Fa al-jawābu inna al-anbiyāa almursalīna min juz-i 

alkulliyati „an al-adadi altab‟iḍiyati ŝalaŝu miatin wa sittata 

asyara rasulan, wa alfarqu baina nabiyyi /14/   wa alrusuli,  

inna alnabiya insānun żakarun hurrun ... al-syar‟u wa lan  

yu‟mar bi altalbigi kānā nabiyyan faqoṭ,  wa in umira bihi fa 

rasulun,  fa ḍahara bihażā alqauli.  Inna alsyariata nawāni,  al-

awwalu ma‟mūrun bi altabligi fahiya alrasulu,  wa alsāni  

syariatu gairu ma‟mūrin bi altabligi, fa hiya al-anbiya‟u min 

gayri rusulin. Faqaulunā insanun hurrun wa hayyun ....  al-

syar‟u jinsun fa yasytamilu alrusulu wa al-anbiya‟u.  Fa qauluna 

wa umira bi altabligi faslun akhraja bihi al-anbiyāu, wa baqiya 

bihi alrusulu li anna al-anbiyā‟a wahyun yusyrau wa lam 

yu‟marū bi tablīgihi, lakin yugasūna bi tilka alkitābi wa syariatu 

lahum alayhi al-salām.  

Mas-alah. Iżā qīla laka asmāuhum wa „adaduhum al-

tab‟iḍiyah wa takmiliyah „alaina syartu al-īmāni am ... Fa al-

jawābu inna  al-ilma bi al-asmā‟i wa al-adadi min qaulihi 

asmauhum wa adaduhum laysa bi żalika indanā syartu al-

īmāni,  falā yalzamu min adami al-ilmi adamu al-imāni bi‟ al-

anbiyā‟i wa alrusuli. Inna al-ilma bi asmāihim wa „adadihim bi 

al-kulli muhāllun,  li annahu ba‟dun quṣṣiṣa wa al-ba‟du lam 
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yuqaṣṣiṣ,  kayfa yu‟lamu bi mālā yajri falā yu‟minu bi żikri al-

adadi man yadkhulu fīhī laysa ma ahum,  wa yakhruju „anhum 

man huwa fīhim li qawlihi ta ala:  Wa minhum  quṣṣiṣa alaika,  

wa minhum man lam yuqaṣṣiṣ  alayka”.  Fa man nazid nāṣan 

aw. /15/ Wa man lam nazid naṣ fīḥi falā,  wa lam naqul  alayhi 

wa in kāna al-ilma bi amāihim wa adadihim laysa syarṭu‟ al- 

īmān bi altadiyati fa awlā bi al-takmiyati.  

Mas-alah.  Wa iẓā qīlā laka kayfa tu‟minu bi alyawmi 

al-ākhirati wa huwa yawmu alqiyamah, ākhiru al-dunya. Wa 

alqiyāmatu min almauti ilā alqiyāmi almakhsyari, li anna 

almawta qāma maqāma qiyamihi min hayṡu yunẓaru ila 

aljannati wa al-nāri,  wa alṡawābi  wa al- iqābi,  wa al-

malāikati. Fa almayyitu fī  ālami alqabri yajidu qālibahu,  wa fi 

aljannati wa alnāri yajidu qālibahu fi aldunyā nawman wa 

yaqẓatan, wa yakhṭaru bibāly inna haẓa  alqawāliba kulluhā 

muttaḥidatun ma‟nan.  Wa inkāna mutagayiratu ṣuratin 

kamālātu al-qudrati kamā anna alnāim fī almasyriqi yarā 

dātahu fī almaghribi, wa syakka anna qāliba alyaqẓati gayra 

alnawmi ṣuratun, lākinnahu mā yajidāni manan wa hażā mā 

yajidu fī qālibi alnawmi min muqābalatin khawfan wa syururan 

yaẓharu biaynihi  fi qālibi al- yaqẓati.  Wa hāża alsyarru  wajaba 

alqallu ala qālibi alyaqẓati  bi aljanābāti alkāināti.  Wa qālibu 

alnawmi faqanisa almawta ala alnawmi  liisyārati qawli saw.:  

“Alnawmu wa almawtu musyakalatun wa munāsabatun lahu”. 

Wa li hāża kamālu alqudrati alhākim lā yudrikuhu „aqlun 

kayfiyatuhu wa yuḥītuhu al- „ilmu māhiyatuhu,  fa„ulima anna 

almayyita la yadry anna qālibahu mutafakkun anhu,  ramīmun 

fi alqabri ṣūratan mā indanā fa alqālibatu aldunyāwiyatu 

ramīmun  fi alturābi ṣūratan wa baynahumā /16/ tualiqu 

manawiyatan al- ūhu wa maa qālbihi fī rāḥati albasyari wa  

ażābihi kamā falā asykala walā mikhāla fī qudrati Allahi taālā 

syay‟un. 
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Fa aljawābu anna al-imāna bi alyawmi al-ākhirati 

ya‟taqidu bi annahu Taālā yansahu abnāa bi alfalaqi min falaqi 

aldunyā min qalii al-jabali ila alhawāi wa albḥri ila al-ulyā wa 

gayri żālika. Inna Allāha yumītu alkhalaiqa kullahum min aljinni 

wa al-insi wa almalaikati wa alsyayāṭīn wa al-baḥīmati.  Allahu 

man kāna  fi .............. ka alhawri wa alwālidāni wa altayri wa 

alṡamāri wa aljūwābi wa alṡajari  wa alnaḥaru wa alṭariri wa 

al-quṣūri wa gayrihā,  wa alnāru kāḥiyain wa al„aqāribi wa 

alnisāi wa al-faāli wa alzaqūmi gayri żālika. Summa yuḥyi 

Allāhu min alkhalāiqi kamā kāna bi an yu„ida bi ajsādihim wa an 

yab„aṡa bihim „alā man fi alqabri, wa an ya‟ti ilayhim nāran min 

nāri jahannama,  wa yaqūmūna fi qaḍāi min almaḥsyari kamā fī 

qawlihi ta„ālā : “Wa bi maḥsyarihim”.  Wa yuḥāsibu żunūba 

alkhalāiqi ḥisāban yasīran wa ṡiqalan wa yaḥkumu baynahum 

bi an yuqaṣiṣa „abdan min „abdin yaqtuluhu fi aldunyā „abdan bi 

gayri ḥaqqin, ḥattā yuqaṣiṣa syātun lam yakun lahā qarnun li 

syātin lahā qarnun bi al-„adli istilā‟u mulkihi, fa laysa fī an 

yuḥāsiba hukmu Allāhi ta„ālā, wa an yuḥkama baynahum jāirun 

wa ẓālimun, liannaḥu ḥaqīqata alżulumāti  istilā‟u „alā gayrihi 

/17/ biṭarīqi al-adwi wa algalabati  ala gayri waḍihi. Wa al-

sayhu min almumkināti bi awarihi mulkihi,  faẓalimun wa jaizun 

ala Allāhi taāla muhālun fa man kāna min aljinni wa al-insi wa 

almalāikati fainnahum ...an yahlikūna li almusyrifīna kāna 

minhum fāsiqun lam yabqā almu‟minūna min alfusāqi,  yu‟tūna 

qabla altaubati min tarqibi al-iṣyāni wa alzunūbi fi alnāri ala 

hisābin takhfīfan kāna aw taglīẓan.  Inna almu‟minīna alfasiqīna 

altarqibi min alma‟ṣiati wa alzunubi iżā māta qabla altaubati, 

liannahum fī masyiati  Allāhi ta ala wa iradatihi, fa insyā-a 

yagfiru lahum, wa insyā-a yuazzibuhum bi hisābi zanbihim.  Wa 

ba‟da hisabin yadkhulūna bi barkāti al-īmāni minhum. Amma al-

mu‟minūna min ṭarfay ahli alsahāi wa alfusuqi ba‟da al-hisābi 

wa al-hukmu fi aljannāti khalidūna ta‟bīdan falā yakhrujūna 

minha abadan kamā fi alkāfirīna fi alnāri bi qawlihi ta ala : Wa 
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amma  alkāfirūna fi ṭarfay aṣli wa almurtāddi min almunāfiqi 

almuṭābaqati bi mukrihā li alzunubiyati  falā yakhrujūna minhu 

abadan. Wa aldalilu  ala almu‟minīna fi aljannāti wa alkāfirīna 

fi alnāri qauluhu ta ala:  “Wa lahum fīhā azwajun muṭahharatun 

wahum fīhā khālidūn.”  Ay mākiṣūna fi aljannāti abadan falā 

yakhrujūna minhā.  Wa qawluhu ta ala : “Wa al-lażīna kafarū 

wa każzabu /18/   bi āyātinā ūlaika aṣhabu alnāri hum fīhā 

khalidūna”. Ay mākisūna abadan lā yafnūna walā yakhrujūna.  

Aljannātu wa alnāru wa ahluhumā humā juziyāni fi al-akhirati li 

muti‟in,  wa al aṣī fa inna aljannata li almuṭī‟in, wa alnāru li al-

āsi  wa alkāfiru wa al-ahlu  min ahlihimā taqaddama 

żikruhumā.  Fa amma al-jannatu fi alsamāi, wa amma alnāru 

fafī almāsyhūri min muqtadil aqwāli almauqufiyati,  wa 

lakinnahumā makhlūqatā lī maujūdatani.  Wa man syakka min 

hażihi alasyāi almażqurati min kayfiyati alqīmati faqad kasura, 

ay fatahqīqu buṭlāni al-islāmi alsyar‟iyyi liana alsyakka gairu 

jazimin, an ya‟taqida alqīmata fī qalbihi. 

Mas-alah.  Iżā qīla laka   wa kayfa tu‟minu bi alqadari.  

Wa alqadaru mā qaddarahu Allāhu ta ala fi al-„azali kharihi.  Wa 

alkhairu mā ahsanahu asyar‟u  wa syarrahu. Wa alsyarru mā 

yuqbihūhu asyar‟u. Qālat almu‟tazilah alkhairu mā yuhsinuhu 

al-aqlu lasyar‟u wa syarru mā yukbihūhu al-aqlu dūna alsyar‟i. 

Wa yutawaqqafu asyar‟u bi al-aqli walā yutawaqqafu al-aqlu bi 

al-syar‟i.  Fa in waqafahu asyar‟u fi wajhay alkhairi, wa alsyar‟u 

ṭalabun bimā yuhsinuhu wa janibun bimā yuqbihuhu alsyar‟u,  

wa an-ama yufaqqihu asyar‟u fīmā yuhsinuhu wa yuqbihuhu 

lam taṭlubā najbun wa hażā alqaulu bi nuzulin  an azīzatin qaḍa 

wa gamasa fi bahri al-agmā‟I,  wa „-agyā‟i min Allāhi ta ala wa 

al-qadru min al-syari wa alkhairi,  wa alkufri, /19/wa al-īmāni 

wa al-isyāni wa al-ṭāati mina al- af ali al-ibadati wa aqwalihim 

mimmā yajrī fi al-„alami khāṣṣan bi taqdīri Allāhi ta‟ala wa 

qaḍaihi fi al-azali wa iradatihi fīhī. Wa qudratihi fīhī wa tahlīqihi 

mafhuman fi al-azali kharijun li Allāhi wafātin min waqti 

wujūdihimā falā yahsulu i'ndanā al-muqaddaru li taqdīrin. Fa 
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aljawābu an ya‟taqida anna Allāha khalaqa al-ajrāma kullahā 

min awāridihā „ala nuṭqi wa alsimmati wa gairihima. Inna  

Allāha ta ala khalaqa mimma żukira fi alṣadri min alhayawani 

al-nāṭiq1i wa arsyadahuma ila alhadyi annahum min alhadyi  

albad‟i wa alfasadi.  Wa alhadyu ṭariqun mustaqimun ila Allāhi  

ta ala al-qurānu almajidu wa alhadīsu alkarīmu min hadīsi 

nabiyyīna Muhammadin  sālla Allāhu alayhi wa sallām,  wa 

a‟yaru al-aybi wahuwa fi‟lun agyarun fi haḍrati alnabiyyi sālla 

Allāhu alayhi wa sallām,  wa yamraḍu bihi wa amarahum ati 

alṣalaha wa al-iṣlaha wa gairihimā.  Wa nahā Allāhu ta‟ala an 

fi‟li alsūi wa alqabhi li al-abdi,  wa khalaqa  …… al-mahfūẓa wa 

al-qalama lahu maudu‟uhuma al-„arsu,  wa „allama Allāhu wa 

amara huma Allāhu jalla wa azza allauha wa alqalama 

mutahariku alqalama bi nafsihi majāzan bi i‟tibāri alkutubi wa 

al-ibādati „ala Allāhi ta‟ala haqiqatan,  wa yu‟addibāni bi  an 

taharrakahu maujūdun tabqa bihā al-qudratu al-iradatu amali 

al-ibādi alhasani wa alqabīhi wa alṭā‟ati lahu ta‟ala bi qaḍa‟i 

ta‟āla waqudratin fi al-azali, wa huwa „ibāratun „an zamanin 

māḍin, /20/   wa mā li ibtidāi lahu wa irādatuhu wa qudratuhu,  

wa bihażihi alqaḍa‟i jinsun yasytamilu alsyarra wa alkhaira. Wa 

amarana ...warahmatahu wa hasbahu wa hidayatuhu wa 

bi‟aṭuhu hażihi alqaḍiyatu.  Faslun, akhraja fīhī asyarru wa 

baqya alkhairu wa al-isyānu lahu ta‟ala bi qaḍāi  Allāhi wa 

qudratin fi al-azali kamā żākarnāhu fi altafsiriyati fi alfirqati wa 

qudratihi wa irādatihi.  Wa bi alnuṭqi min alqadiyati ayďan 

jinsun yasytamiluhumā walakin laysa ... lakin yabgaduhu wa 

gadbuhu wa halaquhu wayuattifuhu fi alqadiyati. Akhraja bi hi 

khairun wa baqiya syarrun,  ṣumma yuŝābūna fi al-akhirati 

liana alŝawaba zajālu al-amali alṣalihi, wa alṣalihu bi 

almurā‟ati.  Amma khairun mimmā żaqarnahu min haddatin wa 

haqīqatin wa yu‟aqabūna fīhā āla asyarri, lianna al-„iqaba jazāu 

alsui wa alqabīhi li „adami almura‟ati wa kullu żalika, ay  

alŝawābu „ala al-khairi, wa al-iqabi „ala alsyarri bi wa‟dihi bi al-

jannāti. Fa yuqalu man kāna lahu hasanatun falahu alhasanatu 
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wa‟iduhu ta‟ala bi alnāri fa yuqalu bi anna man kānā lahu 

sayyiatun lahu „iqābun farāgun waqad waqa‟a min żikri al-

„aqidāti allāti yualliqu biha qalbu kulli mukallafin wa an qāla al-

muṣannifu fi alta‟lifihi . 

Mas-alah. Iżā qīla laka al-imānu „ala allugati altasdiqi, 

bi ṭariqi al-iṭlaqi wa fi alsyar‟i ibaratun an altasdīqi wa al-iqrari 

bi mā jāa bihi sālla Allāhu alayhi wa. Wa yahkumu „alayhā imma 

bin nafyi aw bi al-iŝbāti wa immā bi alnafyi,  nahwu zaidun 

laysa bi kātibin,  wa imma al-isbātu nahwu,  zaidun kātibun.  Wa 

alṭaṣṣdīqu fīhī huwa idrāku māhiyati syain khasin bi mā jāa bihi 

almursālu Allāhi,  ma‟a an yahkuma „alaiha bi al-isbāti ka 

qaulihi sālla Allāhu alayhi wa sallām :  “Alşalātu wājibun wabi 

nafyi bi an alwitra laysa bi wājibin.  Qāla alsahāu aljazau 

‟ibaratun „an qaṭ‟i alsyai alkulliyati. Fa aljawābu ...walā yaqbalu 

altaqayyuma li annahu ay al-īmāna nūrun fi alqalbi min qulubi 

almu‟minīna min al-aqli li annahu yudrikhu al-īmāna, falā 

yajibu „ala man tarakahu al-aqla bi jūnunin al-īmāni wa al-rūhi, 

lianna al-rūha wa al-jasada kasyayin wāhidin fīmā ya‟lamu wa 

yatalażatu bihi min al-iqābi wa alsawabi wa aljasadi min Banī 

Adama alayihi alsalāma,  lianna al-imāna hunna īmānun 

maqbūlūn min īmani almu‟minīna wa imanun ma‟sumun min 

īmāni al-anbiyāi ṣallawatu Allāhi „alayihim, iż huwa ay al-īmānu 

hīdāyatun min Allahi, wa alhidāyatu irsyādu al-a‟bdi ila mā lahu 

wa mā alayihi min alṭariqi alqurbāti, minhā ay min alhidāyati 

faqad kafara ay lā rayiba lahu bi annahu bi mā yubṭilu 

alsalāmata  wa ṣaha irādātun.  

Mas-alah.  Iżā qīla laka ma almurād bi al-imāni 

hīnaiżin.  Fa aljawabu al-īmānu „ibāratun „an altawhidi, /22 /  

ya‟ni anna al-imana „inda almutakalimīnā altawhidu,  wa 

altawhidu „indahum an  ya‟taqida bi anna Allaha ta ala hayyun 

wāhidun,  wa yantaju qawulunā   mā marra „an al-īmanā,  

altaṣdiqu wa al-iqrāru bihā jāa bihī rasūl Allahi sālla Allāhu 

alaihi wa sallām, wa fi altasdiqi hukmun min alnafyi wa al-

isybati,  fa yanjahu min qawlinā bi żalika kalimatun alṭayibati 
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allatī hiya kalimatu altawihidi min “Lā ilāha illa Allāhu” lianna 

fīhā nafyun wa isbatun sābitayini jazimayini. 

Mas-alah.  Iżā qīla laka alṣalatu lugatan aldu‟au, wa 

syar‟an : Alfi‟lu albidāyatu bī altakbīri wa alnihayatu bi alsalami 

bi syuruti almażkūrāti fi al-fiqhi.  Wa alṣiyamu lugatan  al-

imsaku,  wa syar‟an al-imsaku „an almuṭirati fī kulli yawmin 

kamā warada fīhi. Wa alzakawatu lugatan namā‟un wa syar‟an 

isbatu alsyai min jazāi alkulliyati min al-„adadīyati aw 

alkanhiyati bi niṣabin almarjuqi fi alwaqti almuqayidi lahu, aw 

fī almuṭlaqi syarṭun mā yuqālū fī almawāḍ‟I, wajaba 

almalāikatu wajaba alkitabu almuqaddimatu żikruhā,  wajaba 

alrasulu taqaddama ta‟rīfuhum, wajaba al-qudratu khairihi 

wasyarrihi min Allahi ta ala wa gayiri żalika mimmā yażkuruhu 

min al-amri bi al-khairi, wa al-syari, wa itbāi al-nabiyi sālla 

Allāhu alayhi wa al-salām yakūnu al-syaiu hua min al-īmānī 

allażi huwa fi‟lu alqulubi māsyuriṭa bihi, al-iqrāru bihi gayiru al-

īmāni, fa aljawabu kullumā yaqa‟u bi alżahiri gayiru haqīqaṭin 

wa jarīhatin „anha./ 23/Al-īmānu huwa ibāratun „an al-tawhidi 

kamā żukira li annamā mā yuqālu fī bidāyatin liqadīyatin 

syahṣiyatin min altālī af‟ālu ḍuhūriyatun fī amri almukallafi wa  

mā siwāka min altawhīdi syarṭun min syuruti al-īmāni, 

fayalzamu min al-„ilmi adamuhu la yalzamu min wujūdihi 

wujūduhu al-īmāni walā adama liżatihi. 

Mas-alah. Faiża qīlā laka al-imānu almażkhuru biṣifati 

alṭaharati kamā yahillu min hadaṣi al-aṣgari wa al-akbari, fa al-

jawābu al-īmānu yasyullu ṣifatin tanaqāin „an al-aṣgari wa al-

akbari wahiya ṣifatun asyhāratun fataṣiḥḥu kullu al-ibādati, 

......lianna lahu min al-aṣgari wa alkabiri fa yabṭulu al-ibādatu 

bihi, lianna alkufra lā yastahiqqu li‟ubudiyatin munaqadin bihi 

ay bi alkufri jam‟u jawarihim, ay alfi‟lu. 

Mas-alah. Iża qīlā laka al-īmānu almażkuru mahlūqun 

ay wujūduhu al-anna min al-adami ilā wujūdihi, wa min 

wujūdihi ilā al-adami aw gayiri makhluqin qadīmatin bi „aksi. 

Al-īmānu lafżun mā fīhi ibhāmu yasytamilu ṭarfayi alqadimi wa 
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alhadaṣi, wa bayānu naẓrin wa kaifa yaqūlu almaṭlubatu bi 

i‟tibārayini muqayyadun bi alhidāyati wa muqayyadun min 

altaṣdīqi wa al-iqrāri,  wa lam yaqul bi qādīmatin aw bi 

hudūsatin. Wa bi qadimatin muqayyadun bi alhidāyati.  Wa 

qawluhu bi huduṣatin muqayyadatun bi al-aṭbiqi bi qawlihi, 

:”Al-īmānu hidāyatu Allahi”, fa fī hażihi alqadiyyati la yāqulu 

qadimatun wa lā bihuduṣatin bal yuqālu hidāyatu gairi 

makhlūqin.  Wa al-taṣdiqi /24/ bi alqalbi wa al-iqrāri bi allisani 

wa al-„amalu bi alharakāti, qābiḍan fī hażihi alqadiyyati fī al-

aṭfi, lā yaqūlu bi qadīmatin wa lā bi hudūṣatin, ṣuma akhraja 

bihī almuallifu almuqayadata lahu fī albayani bi qawlihi: “ fa al-

hidāyatu gayiru nahwin fa al-nahu ḍidḍu alharwi”, wa hawāyā 

ay al-aẓau wa haqīqatu alhidāyati qadīmatun, lā syakka li anna 

alhidāyata qadimun, li anna fīhi ay fī hażihi alqaḍyyati zawalu 

al-isykāli wa al-ibhāmi, limā fī zawali al-isykalī wa al-ibhami wa 

huduṣi altaṣiqu wa al-iqrāru fī qawlihi wa altaṣdīqu wa al-

iqrāru fi‟lu alqalbi wa mahdusun min ..... ila alwujūdi wa min 

alwujūdi ila al-adami.  

Fa alqaḍiyyatu min alqaḍyati wahdahu mahṣūsun, 

amma alqaḍyiatu al-ūla fa mahṣūṣatun bi alqasimi wa amma 

...... wa amma alsāniyatu fahiya mahṣūṣatun bi almuhadasi ...... 

fīhi min syamili ṭarfayihima, wa fīhi sākilun wa abāhum.  Wa 

bayānu żalika aw fī ay syakūrun sālimun rahmatu Allahi alnahu 

jāa alayihi. Fa aljawabu alsamau makhlūqun wa gairu 

makhlūqin,  qāla: “ Mā tas-alūnī”. Fa qāla ..... Žalika bi qadri 

khasrihi fa qāla humā muhad‟disāni, summa „alayihi jāa alrajulu 

alakharu faqāla: “ ..... makhūqun wa gayiru makhlūqin faqāa 

ayyu al-sayi‟i huwa fīmā ...... lā illaha ila Allahu”. Fa qāla huwa 

qadīmun wa kullu mā jāa ...... qadīmun kaṣifatin alBāry 

subḥānahu wa ta‟ālā.  Wa af‟ālihi biqudrai hājatin „anhā,/ 25/ 

Al-muḥdaṡu  kaṣifati al-abdi min al-ṣifati alṡubutiyyati wa al-

af‟āliyati bi kawni muḥdaṡin, fa yastaḥīlŭ qiyāmu alṣifati 

almuḥdŭṡi bi żātihi alqadīmi.  Wa alṣifatu alqadīmu bi żāti 

almuḥdŭṡi, wa yastaḥīlŭ an yaṣīra al-abdu rabban, wa alrabbu 
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abdan. Wa in wujida aḥaduhumā al-ākharu bi alnisbati ila 

alkunhi ka qawlihi ta‟ālā: “Wa Allāhu khalaqakum wa mā 

tamalŭna”, li qawlihi alayhi alsalāmu : “Khuliqa al-īmānu wa 

hifuhu bi alsyakāwati wa khuliqa alkufru wa hifuhu bi al-bukhli.  

Wa nakhtamu alkitāba bi ṣalāwati alnabiyyi ṣalla Allāhu  

alayhi wa sallām,  wa bi akmali altaḥiyyati wa alsalāmi. 

Allāhumma as‟aluka salāmatan  fi aldunyā, wa āfiyatan fi 

aljasadi, wa ziyādatan fi al-ilmi,  wa ziyādatan fi al-ākhirati 

mubārakati asmāika alkarīm, wa ālihi wa aṣhbihi ajmaīn. 

Tammat haża al-kitāba al-musammā syarhu al-ṣyamarqadiy.  

Wa Allāhu   alām./26/ 
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3.2   Terjemahan Teks 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha 

Penyayang 

Wahai Tuhanku! Mudahkanlah dan janganlah Engkau 

persulit. Segala puji bagi Allah yang telah menerangi hati orang-

orang mukmin dengan cahaya hidayah-Nya.  Hamba memohon 

dan berharap atas segala keridaan-Mu dalam menyusun al-

Mukhtashar (ringkasan) ini. Salawat dan salam senantiasa 

tercurah bagi Nabi dan pemimpin kita, Muhammad saw, bagi 

keluarganya dan sahabatnya dari golongan muhajirin dan dari 

golongan Anshar, juga bagi orang-orang mukmin laki-laki-

perempuan yang selalu patuh kepadanya.  Hamba selalu 

memohon syafaatnya bagi orang yang membutuhkannya.  Hamba 

menulis dan  menamainya   Bahjat al-„Ulŭm  (Kesenangan Ilmu) 

dalam menjelaskan dan menafsirkan segala sesuatu secara  

rasional. Allah satu-satunya Penolong.  

Penulis menyatakan ”Bismi Allahi”, sebuah nama khusus 

dalam lafaz dan makna, sebuah nama bagi  yang menunjukkan  

mesti adanya, dan tidak mungkin  selain dari diri-Nya ada sekutu-

Nya di alam  raya ini. Kata “Al-Rahman” dalam dua sisi, yaitu 

lafaz dan makna, tidaklah dikatakan bahwa al-Rahmān itu 

bukanlah sandaran. Secara umum, bahwa segala sesuatu dari jenis 

hewan berfikir (manusia)  yang ada di dunia ini selalu bersama 

rizki yang Maha Rahmān. Sedangkan secara khusus, salah satu 

dari dua sisi ini merupakan kebalikan kepada al-Rahim, maka 

secara khusus disini dikatakan secara khusus / 1/ bahwa 

sesungguhnya  orang-orang mukmin di akhirat nanti akan hidup 

dengan pahala dari segala amal perbuatannya.  

Kalimat “Alhamdulillahi” (Segala puji bagi Allah), 

maksudnya adalah pujian terhadap Allah Yang Maha Tinggi, 

Sesungguhnya pujian itu bagi Allah melalui ucapan dengan cara 

khusus, dan pengungkapan rasa syukur kepada Allah secara 

umum atas segala karunia nikmat dan sifatnya dalam hal 

kesempurnaan, kebaikan, syukur, dan sanjungan dengan cara 
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umum. Ucapan, hati, anggota tubuh, dan rasa syukur kepada-Nya 

dengan cara khusus dari sebahagian nikmat. Tentang kata 

“Rabbu”, penulis menjelaskan dalam kitab Shahhāh”, al-Rabb 

adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Ta‟āla Penguasa 

semesta alam. Kata al-ālamin adalah bentuk jamak dari kata 

ālam, yaitu nama bagi setiap yang ada selain wujud Alllah Ta‟āla. 

Dan balasan pahala di akhirat dilihat dari segi amal perbuatan di 

dunia, seperti untuk orang-orang yang bertakwa, para nabi, para 

wali, orang yang mati syahid (syuhada), para ahli fiqih, dan 

orang-orang mukmin.  

Alshālatu adalah rahmat yang disertai dengan rasa 

hormat (takzim, takrim). As-salamu adalah penghormatan atas 

martabat Muhammad bin Abdullah bin Muthalib bin Hasyim bin 

Abdi Manaf dan keluarganya. Keluarga Nabi Muhammad berasal 

dari dua nasab (keturunan), yaitu, 1) orang-orang mukmin dari 

ummat nabi Muhammad saw sendiri, dan 2) orang-orang mukmin 

dari nasab nabi Muhammad saw yang dinisbatkan kepada 

Hasyim. Sahabat nabi Muhammad saw adalah mereka yang 

bergaul bersama Nabi Muhammad saw, yaitu Abu Bakar, Umar, 

Utsman, dan Ali bin Abi Thalib / 2/.  

Kata Syekh dalam Syekh berkata. Penamaan syekh 

dinisbatkan kepada tingginya ilmu yang dimiliki, zuhud, ibadah, 

cerdas dalam pengamatan dan mengutarakan dalil, yaitu al-Imam 

pemimpin kaum–seorang yang zahid dan terhormat, dialah Abu 

Layts. Kedudukan kata Abu Layŝ (menurut nahwu) adalah badal 

atau aťaf bayān dari kata Syekh. Makna kata Layŝ  adalah sinonim  

kata asad, yang artinya singa. Pemberian nama dengan  Abu Laiŝ 

atas dasar penggunaan gaya bahasa isti‟ārah (metafora) 

sebagaimana dalam makna, karena asad (singa) adalah binatang 

yang mengaum yang mampu menggetarkan jiwa setiap orang yang 

mendengar dan melihatnya. Singa adalah binatang terkuat apabila 

ia makan dan mencengkram mangsa. Penamaan Abu Layŝ dengan 

syeikh ini dinisbatkan kepada “Muhammad”.  Posisi kata Abu 

Layts (menurut ilmu nahw) adalah athaf bayan yang lebih 

populer karena ilmu yang dimilikinya. Gabungan dari nama-nama 
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setelah nama Muhammad selain nama Samarqandi yang memiliki 

sifat-sifat terpuji  diposisikan sebagai athaf bayan, sementara 

ma‟thuf „alaih-nya adalah kata rahmat Allah tercurah kepada 

Muhammad Abu Layŝ.  

Masalah. Masuk akal apabila disyaratkan padamu dalam 

masalah isi,  kepada seorang pembaca dan seorang peneliti dari 

titik manapun. Kata “al-iman” dalam struktur kalimat ini 

merupakan naib al-fail (pengganti pelaku verba),  pasti dikatakan : 

“Apa itu iman?” Sebuah pertanyaan yang masuk di akal untuk 

pernyataannya, maka jawabannya merupakan mubtada‟ (pokok 

kalimat), sementara “fa” merupakan jawab syarat.  Mubtada dan 

khabrnya (pokok kalimat dan predikatnya) keduanya merupakan 

jawab syarat. Kata “fa” adalah kalimat yang menunjukkan 

wajibnya saya mengatakan amantu (saya beriman), yaitu saya 

memiliki keyakinan yang pasti kepada Allah, malaikat-Nya,  kitab-

kitab-Nya, para Rasul-Nya, Hari Akhir,  dan qada/qadar baik dan  

buruk dari Allah Ta‟āla. / 3/kalimat ini berkaitan dengan hati. Dan 

kalimat  “Asyhadu allā Ilāhā illā Alllāh, wa Asyhahu annā 

Muhammadan rasulu Allah” semua berkaitan dengan lisan.  

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, bagaimana kamu 

beriman kepada Allah?”, jawabannya adalah Allah Ta‟āla itu Ahad 

(Esa), tidak ada duanya, dan tiada yang sebanding dengan-Nya 

dalam sifat dan perbuatan-Nya. Keesaan dalam sifat-Nya adalah 

tidak berbilang dan tidak ada yang menyerupai. Keesaan dalam 

perbuatan-Nya adalah tidak ada duanya, tidak ada syarikat bagi-

Nya dalam menata/mengurus dan mencipta, tidak ada dan-Nya 

dalam Dzat-Nya dalam struktur, keberadaan-Nya, dan  akhirnya.  

Allah hidup bukan karena ruh, tetapi dengan hidup-Nya. Hayyun 

(hidup) adalah sifat ma‟nawiyah yang mesti ada pada kehidup an 

tanpa bergantung pada sesuatu apapun  dari sifat wajib, mubah, 

dan mustahil, karena sifat tersebut mensahkan adanya sifat 

qudrat (kuasa), irādat (berkehendak), ilmu/idrāk (tahu). Hayyun 

pada hakikatnya adalah sebagian dari sifat ma‟wawiyah bagi Dzat 

yang memiliki kehidupan. Ia tahu tanpa akal/logika dan tanpa 

penglihatan, tetapi Dia tahu dengan ilmu-Nya. Hakikat sifat Ilmu 
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juga adalah sebagian dari sifat ma‟wawiyah bagi Dzat yang 

memiliki ilmu dari sifat ma‟ani. Sifat ilmu berkaitan dengan sifat 

wajib, mustahil, dan dan sifat jāiz-Nya. Yang dimaksud dengan 

“ta‟aluq”/berkaitan” di sini adalah tuntutan perkara melebihi apa 

adanya saat terbentuknya, dan tidak berlaku bahwa sesungguhnya 

sifat ilmu  menuntut sesuatu yang diketahui,  sifat qudrah 

menuntut sesuatu yang dikuasai, dan sifat irādat menuntut 

sesuatu yang dikehendaki, sifat sama‟ (mendengar)  menuntut 

sesuatu yang didengar, / 4/sifat Bashar (melihat) menuntut 

sesuatu yang dilihat, sifat kalām  (berfirman) menuntut sesuatu 

yang diucapkan. Tuhan Maha Kuasa dengan kuasa-Nya sendiri, 

karena hakikat sifat qudrat (kuasa) dari sifat ma‟awiyah adalah 

Dzat yang memiliki kekuasaan dari sifat ma‟ani yang mesti 

memiliki sifat ilmu, hal-hal yang berkaitan dengan segala yang 

dikuasai-Nya yang termasuk pada sifat jaiz-Nya serta dipengaruhi 

oleh dua sisi ada dan tiadanya. Tuhan berkehendak tanpa ada 

kelemahan, tetapi dengan kehendak-Nya, karena hakikat iradat 

(berkehendak) merupakan Dzat yang memiliki kehendak yang 

berkaitan dengan kehkhususan dengan dua sisi ada dan tiada. 

Samîun-başîr (mendengar dan melihat). Tuhan 

mendengar dan melihat tanpa menggunakan telinga dan mata. 

Tetapi dengan pendengaran dan penglihatan-Nya yang keduanya 

merupakan bagian sifat ma‟nawiyahnya Tuhan, yaitu; sifat 

samîun-bashîr. Hakikat sifat ma‟nawiyah mendengar dan melihat 

adalah  Dzat yang memiliki kedua sifat tersebut. Di antara sifat 

ma‟nawiyah, mendengar dan melihat yang berkaitan dengan 

seluruh yang mempengaruhi, baik itu dari mata atau dari suara. 

Allah mendengar suara dan melihat sesuatau yang nyata berbeda 

dengan pendengaran dan penglihatan kita, karena pendengaran 

dan penglihatan kita terjadi melalui kebiasaan panca indera yang 

lima, karena setiap yang dapat diindera oleh telinga tidak dapat 

diindera oleh mata, begitu juga setiap yang dapat diindera oleh 

mata tidak dapat diindera oleh telinga, itulah yang terjadi pada 

diri kita. Sementara yang terjadi pada Tuhan, setiap yang dapat 

diindera oleh telinga dapat diindera oleh mata, begitu juga setiap 
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yang dapat diindera oleh mata dapat diindera oleh telinga. Dalam 

hal tersebut, setiap yang dapat diindera oleh pendengaran bukan 

berarti tergambarkan sehingga dapat dilihat oleh penglihatan. 

Begitu juga sebaliknya, setiap yang dapat diindera oleh 

penglihatan bukan berarti dalam bentuk suara sehingga dapat  

terdengar.  

Mutakallimun/berbicara-./ 5/ Tuhan berbicara tanpa 

menggunakan mulut, huruf, kata, dan suara. Sesungguhnya 

hakikat pembicara adalah yang memiliki perkataan. Biasanya, si 

pembicara (al-mutakallim) dalam perkataannya sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya serta ada tambahan informasi atau 

pemahaman sebagai peringatan. Hakikat maknanya adalah setiap 

sifat yang wajib ada pada suatu kedudukan baginya sebagai 

ketetapan (hukum). Dan pada suatu kedudukan memiliki 

kehidupan, maka kehidupan mesti di tempat tersebut. Hakikat 

maknanya adalah keadaan yang ke tiga (alhal at-ŝālis) selama 

suatu dzat beralasan dengan alasan yang jelas. Dan hendaklah 

sebuah tempat (kedudukan) itu hidup. Alasannya adalah hidup 

kekal setelah makhluk itu mati. Lalu makhluk dan alam ini binasa 

atau hancur sebagaimana akan kita bahas pada bab tertentu. 

Kedudukan Maha Pencipta berasal dari keagungan-Nya.  

Kata Al-Khallāq (Maha Pencipta) merupakan bentuk 

mubālaghah (superlatif) dari kata al-khalaq dan al-khalq yang 

menambah keagungan pencipta -maka ditetapkan (dihukumi) 

sebagai Pencipta. Dan apa bila dimaksudkan sebagai suatu hasil 

yang bersumber dari Pencipta maka dihukumi sebagai makhluk. 

Sebaliknya, akan tampak didalamnya pada dua sisi, yaitu hadits 

(baru) dan qadim (tidak bermula), karena makhluk akan kembali 

pada suatu kekuasaan (qudrah), yaitu keagungan Tuhan atau dari 

sisi qadim. Sedangkan apa-apa yang kembali pada perbuatan, 

yaitu keadaan makhluk atau dari sisi baru. Razzaq merupakan 

bentuk kata mubālaghah dari kata raziq. Maksudnya, Allah 

memberi rizki kepada setiap yang memiliki ruh, dan rizki tersebut 

memberikan manfaat baginya, baik status itu rizki halal atau itu 

rizqi haram. Sebagaimana Firman Allah Ta‟āla berikut /6/ Tidak 
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ada seekor binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah-lah 

yang memberi rezekinya”. Tuhan pemilik kerajaan dan kekuasan, 

Ia tidak lawan dan tidak ada bandingan-Nya. Dikatakan: yang 

dimaksud lawan  (al-Dhidd) adalah tidak ada yang serupa dengan 

Tuhan. Dan Tuhan memiliki perbedaan, seperti putih dan hitam 

dan bagi-Nya tidak ada tandingan, dan tidak ada yang serupa 

dengan-Nya. Penjelasannya sebagaimana firman Allah Ta‟āla 

berikut: Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan-Nya dan 

Ia maha mendengar lagi maha melihat”. Huruf (kāf) dalam kata 

kamitslihi(هلثمك)  adalah huruf ziyadah (tambahan), asalnya 

adalah laysa syayun mitsluhu. Maksudnya adalah tidak ada 

sesuatupun dari seluruh yang ada menyerupai-Nya.  

Masalah. Apa bila ditanyakan kepadamu, bagaimana 

kamu beriman kepada malaikat?, jawabannya adalah bahwa 

malaikat itu merupakan sandaran dari keberadaan dan   

bentuknya. Malaikat itu memiliki sayap yang terdiri dari dua, tiga, 

dan empat. Sebagaimana fiman Allah Ta‟āla berikut: “Yang 

menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus 

berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-

masing (ada yang) dua, tiga, dan empat”. Di antara malaikat ada 

yang berasal dari malaikat Isrāfîl as dan sebagainnya lagi disebut 

malaikat karaman, katibin, dan muqarrabun. Sebagain dari 

malaikat ada yang disebut dengan malaikat khāfŭn, yaitu malaikat 

yang selalu mengelilingi „arasy. Yang lainnya ada yang berasal dari 

malaikat Jabrāîl as, mereka disebut malaikat ruhāniyŭn. Sebagian 

lagi ada malaikat yang berasal dari malaikat Mîkāîl as, mereka 

disebut malaikat karubiyŭn. Ada juga malaikat yang disebut 

malaikat safrah atau- /7/ mursalun, yaitu malaikat Jabraîl. Ia 

adalah pemimpin malaikat muqarrabin-malaikat penjaga neraka 

dan pembawa wahyu kepada rasul Allah Ta‟āla  as. Mîkāîl adalah 

salah satu pemimpin malaikat muqarrab, ia adalah malaikat “air”. 

Maksudnya adalah malaikat yang bertugas menurunkan hujan, 

mengalirkan air, dan segala yang berkaitan dengannya. Isrāfîl 

adalah malaikat, ia salah satu pemimpin malaikat muqarrab yang 

bertugas meniup terompet pada hari akhir. „Izrāîl adalah malaikat 
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maut. Ia pula yang memisahkan ruruh-ruh para malaikat as. 

Sebagain malaikat ada yang bertugas menjaga makhluk dari jin, 

manusia, dan yang lainnya. Ada malaikat yang bertugas mencatat 

seluruh amal perbuatan hamba baik amal baik maupun amal jelek, 

dan sebagainya.  Sebagaimana disebutkan di atas bahwa mereka 

adalah makhluk atau ada sekarang ini dari tidak ada menjadi ada 

sebagai hamba Allah. Atau dengan kata lain seluruh malaikat 

adalah hamba („abd) Allah yang disifati dengan laki-laki bukan 

disifati dengan perempuan. Para malaikat tidak memiliki syahwat, 

seperti syahwat jaiz, dan ma‟siyat,. Syahwat adalah keinginan dan 

tuntutan nafsu, mayoritas tuntutan nafsu tidak terlepas dari hal-

hal yang haram, mubah, dan memiliki harta yang banyak dan 

melimpah ruah. Apa bila malaikat memiliki nafsu pasti mereka 

memiliki karakter yang dimiliki manusia dari segi ta‟at dan 

ma‟siyatnya. Nafsu memliki tiga tingkatan, yaitu: nafsu amarah, 

nafsu lawwamah, /8 / dan nafsu muthmainnah. Nafsu amarah 

dan lawwamah lebih rendah dari nafsu muthmainnah, karena 

kedua nafsu ini membawa dan tunduk kepada kejelekan dari 

perkara yang makruh dan haram. Adapun nafsu muthmainnah 

adalah nafsu yang selalu dalam keadaan tenang dan tentram 

dalam menerima ketentuan Allah SWT dan terhindar dari 

pengaruh nafsu amarah dan lawwamah. Para malaikat tidak 

memiliki nafsu tetapi mereka dicetak untuk selalu bertawhid dan 

ta‟at.  

Ketahuilah! Bahwa malaikat diciptakan dari jenis malaikat 

atau dari perbutannya, tetapi mereka mempunyai akal dalam 

bertwhid dan ta‟at atau dalam berbuat. Perbuatan malaikat selalu 

dalam kepasrahan (majbŭran). Hakikat amal bagi malaikat selalu 

tanpa dosa jika dilihat dari perspektif hakikat iman dan amal. 

Amal bagi malaikat adalah sesuatu yang berbeda dengan amal 

bagi kita (manusia) begitu juga dengan iman, amal, dan ayah 

malaikat. Ayah atau pasangan ibu yang melahirkan ratusan dari 

keturunannya. Ibu atau pasangan  ayah. Penulis (mu‟allif) 

berkata: “Mereka adalah sebagian dari ratusan makhluk Tuhan, 

mereka tidak minum yang berasal dari air, tetapi mereka minum 
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kata-kata yang baik (kalimah thayyibah), yaitu lā ilāha illallah . 

Mereka tidak makan makanan dari buah-buahan (seperti; kurma) 

dan makanan yang diperkenankan, tetapi mereka makan kalimat 

tasbîh, yaitu subhānallah. Meraka tidak melakukan dosa kepada 

Allah atas apa yang telah diperintahkan kepadanya di waktu yang 

telah lalu (al-mādhi) dan mereka akan selalu mengerjakan apa-

apa yang diperintahkan kepadanya di masa yang akan datang (al-

mustaqbal).  Mencintai malaikat bersama ketulusan dan 

kelembutan hati dengan pandangan rasa cinta merupakan syarat 

iman. Dapat dipastikan tanpa ada rasa cinta kepada malaikat 

/9/pasti tanpa iman. Tidaklah diwajibkan adanya wujud malaikat 

sebagai syarat adanya iman dan begitu juga meniadakan 

keberadaannya. Membenci malaikat merupakan lawan dari 

mencintainya, seperti  kufur merupakan salah satu yang 

membatalkan ke-Islaman secara syar‟i. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, bagaimana kamu 

beriman kepada kitab-kitab samawi? Jawabannya adalah bahwa 

Allah menurunkan al-kitāb berupa ayat dan kata yang didalamnya 

terdapat huruf, bunyi, awal, dan akhir. Dan dari setiap kitab 

samawi tersebut merupakan ungkapan kalamullah Ta‟āla yang 

tegak dengan Dzat-Nya, yang mana Tuhan tidak memiliki jenis 

yang dapat disebutkan. Sedangkan ungkapan sendiri merupakan 

makhluk dan baru dari yang tidak ada menjadi ada (mawjud), 

karena ungkapan adalah penampakan. Dalilnya adalah kitab 

samawi bukanlah makhluk dan baru dari sesuatu yang tidak ada. 

Sebagian dari ahli kalam (mutakallimin) ada yang mengatakan 

“Allah menciptakan kalian dan apa yang mereka kerjakan”. 

Kemudian secara lafdz dapat dibaca makhluk dan baru, karena ia 

menunjukan kedudukan dalil. Hakikat maknanya adalah apa-apa 

yang ditempati oleh akhir. Dan dalil ini menunjukan bahwa 

kalamullah Ta‟āla diturunkan kepada para Nabi. Mereka adalah 

manusia laki-laki merdeka yang diberi wahyu secara syar‟i dari 

keturunan nabi Adam, bukan jin, malaikat, perempuan, hamba 

sahaya, orang kafir, dan bukan pula orang yang tidak diberi 

wahyu. Wahyu adalah al-kitab atau petunjuk yang didalamnya 
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berupa ayat dan kata. Di dalam ayat dan kata terdapat huruf, 

bunyi, awal, dan akhir diturunkan dengan mempathahkan /10/ 

huruf lam menunjukan bahwa al-kitab bukanlah makhluk. Al-

kitab menempati posisi bukan makhluk dan qadim dan tidak pula 

bertentangan dengan penjelasan kesatuan dalam ucapan dan 

bentuk. Meragukan kedudukan al-kitab (wahyu) tidak dibolehkan, 

dan meragukan sebagian dari al-Kitab seperti ayat dan kata 

merupakan kekufuran, maka realitas kekufuran merupakan 

batalnya keislaman. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, berapa kitab yang 

menunjukan kalamullah Ta‟āla yang diturunkan kepada para 

Nabi? Jawabannya adalah 104 kitab, dan penjelasannya ada dalam 

bentuk jumlah, yaitu sebagaimana firman Ta‟āla berikut ini: Allah 

Ta‟āla telah menurunkan kitab, diantaranya 104 kitab. 10 kitab 

kepada Abi Basyar as (Adam), Allah merunkan 50 kitab kepada 

syiysy as, Allah merunkan 30 kitab kepada Idris as., Allah 

merunkan 10 kitab kepada Ibrahim. Dan jumlah dalam bentuk 

mushhaf berjumlah empat mushhaf, yaitu yang disebutkan dalam 

firman Allah Ta‟āla; 1) Allah Ta‟āla menurunkan al-Injil kepada 

Isa as., 2) Allah Ta‟āla menurunkan al-Taurat kepada Musa as., 3) 

Allah Ta‟āla menurunkan al-Zabur kepada Dawud as.; dan 4) Allah 

Ta‟āla menurunkan /11/ Al-Qur‟ān kepada Muhammad al-

Mushthafa saw secara mytawatir, sebagaimna firman Allah Ta‟āla 

berikut: “Kitab berjumlah 104 kitab”.  Jumlah tersebut belum 

termasuk jumlah kitab-kitab lain yang juga sebagai kalamullah. 

Kalamullah adalah sifat yang berdiri dengan dzatnya seperti 

semua sifat. Sifat tersesbut tidak memiliki permulaan dan tidak 

ada akhirnya. Kau berkata” yang diungkapkan itu memelihara 

ungkapan yang berbeda-beda. Ungkapan ini dinisbatkan pada 

keagungannya, akan tetapi al-kitab adalah makhluk dan baru. Dan 

apa bila dinisbatkan kepada dalalahnya maka kitab ini terhalang 

dan terpisah-pisah dalam hukum yang tersembunyi pula. Dalam 

hukum pemisah tidak ada bekas, seperti api ditulis di atas kertas 

yang tak mungkin meninggalkan titik hitam dari api tersebut. 
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Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, bagaimna kamu 

beriman kepada para Nabi? Jawabannya; hendaklah menyakini 

bahwa Nabi pertama adalah Adam as yang tidak ada Nabi 

sebelumnya, dan Nabi terakhir adalah Muhammad saw yang tidak 

ada lagi Nabi setelahnya sampai hari akhir-sehingga Isa turun dari 

langit keempat menjelang datangnya kiyamat, juga setelah 

membunuh Dajal si pembawa bencana di dunia ini. Isa bukanlah 

Nabi akhir zaman yang akan mengahapus syari‟at Nabi 

Muhammad, tetapi ia adalah seorang pembawa berita dari 

ummat Muhammad yang juga mengikuti syariatnya, karena  

syari‟at terdahulu telah dihapus oleh syari‟at Nabi Muhammad 

saw. Seluruh Nabi /12/  adalah menyampaikan berita tentang 

Allah, menasehati umat-umatnya, jujur dalam memberikan berira 

dan sesuai dengan realitas yang ada, mustahil bagi meraka untuk 

bebuat dusta, mereka meyampaikan apa-apa yang diperintahkan 

kepada mereka, menyuruh kepada kebaikan dan kepada yang 

lebih baik, dan melarang kejelekan. Mustahil bagi mereka 

meyembunyikan apa-apa yang diperintahkan untuk 

menyampaikan perkara perintah (amr) dan laranghan (nahy) dari 

Allah, mustahil bagi bagi mereka menghiyanati sesuatu yang 

diperintahkan untu menyampaikannya kepada makhluk Allah, 

mereka terpelihara dari kehinaan setelah diangkat menjadi Nabi 

yang wajib diyakininya. Para nabi tidak dibolehkan memiliki sifat 

sombong baik sebelum maupun sesudah dianggkat menjadi Nabi. 

Sifat „ishmah (terpelihara dari dosa) adalah sifat pribadi, tetapi 

sifat ishmah untuk selain nabi dan selain malaikat tidak menjadi 

syarat iman, dan menegasikan (meniadakan) sifat ishmah pada 

selain Nabi dan malaikat mesti menjadi syarat iman.  Dan tidak 

mesti keimanan itu karena adanya sifat ishmah pada nabi atau 

tidak meniadakan dzatnya. Membenci para Nabi, meniadakan 

jumlah, dan jasadnya dari awal sampai akhir adalah kufur dari 

sebagain yang membatalkan keislaman. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, berapa Nabi yang 

memiliki syari‟at? syari‟at itu petunjuk Allah yang berkaitan 

dengan perbuatan mukallaf (mukmin) karena meminta, memberi, 
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dan meletakannya. Sebagaimna disebutkan dalam kitab. 

Jawabannya adalah bahwa Nabi yang memilki syari‟at ada enam 

orang, /13/ yaitu; 1) Adam; 2) Nuh; 3) Ibrāhîm; 4) Musa; 5) „Isā‟; 

dan 6) Muhammad Saw. Yang dimaksud Syari‟at di sini adalah 

Syari‟at  yang diwahyukan kepada Nabi yang digelari ulul „azmi . 

maka syri‟at terbagi dua macam, yaitu;  1) syari‟at yang 

diwahyukan kepada Nabi saja; dan 2) syari‟at yang diwahyukan 

kepada Nabi dan sekaligus Rasul. Adapun perbedaan syari‟at yang 

diwahyukan kepada Nabi saja dan Nabi sekaligus Rasul akan 

dijelaskan pada tema khusus, insyā‟Allah.  Setiap syari‟at dihapus 

oleh syari‟at Nabi Muhammad saw denagn ketetapan dan 

kehendak Allah Ta‟āla. Tidak boleh menggunakan hukum  dari 

syari‟at yang dihapus (mansŭh). Diwajibkan bagi kita 

menghormati mengagungkan tempat al-kitab atau Al-Qur‟ān. 

Apabila menghinanya  maka ia termasuk orang kufur, karena 

tempat Al-Qur‟ān merupakan bagian (jenis) dari Al-Qur‟ān. Ia 

juga merupakan kalamullah Ta‟āla, dan barang siapa yang 

menghina kalamullah, maka ia termasuk orang kafir. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, berapa jumlah 

para Nabi? Jawabannya, bahwa jumlah para Nabi berdasarkan 

perkiraan (pembagian) bukan berdasarkan jumlah yang tepat 

(takmil-tatmîm; sempurna), yaitu sekitar 124.000 orang. Dan 

menurut riwayat laian sekitar 224.000 orang. Jumlah ini belum 

tentu tepat, karena tidak ada nash Al-Qur‟ān dan Al-Hadits tetapi 

berdasarkan pembagian secara kiyas tentang masalah tersebut. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, apakah jumlah 

Nabi dan sekaligus Rasul seluruhnya berjumlah 114. 000 orang?. 

Jawabannya, bahwa Nabi sekaligus Rasul secara pembagian kiyasi 

berjumlah 316 orang. Perbedaan antara Nabi /14 /dan Rasul, 

yaitu; Nabi adalah manusia laki-laki merdeka yang diberi syari‟at 

tetapi tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya, 

maka disebut Nabi saja. Jika diperintahkan oleh Allah untuk 

menyampaikannya, maka disebut Rasul. Dengan penjelasan ini 

tampak jelas bahwa syri‟at terbagi dua jenis, yaitu; 1) syari‟at yang 

diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain, yaitu syari‟ 
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yang diberikan kepada Rasul; 2) syari‟at yang tidak diperintahkan 

untuk disampaikan kepada orang lain, yaitu syari‟at yang 

diberikan kepada Nabi yang bukan Rasul. Menurut pendapat kita, 

laki-laki merdeka yang diberi syari‟at, ia termasuk Rasul dan 

sekaligus Nabi. Menurut pendapat kita, jika ia disuruh 

menyampaikan risalhnya maka ia adalah seorang Rasul, karena 

Nabi itu orang yang diberi wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk 

menyampaikannya kepada orang lain, meskipun mereka ini 

memiliki wahyu. Syari‟at tersebut hanya untuk dirinya masing-

masing. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, apakah 

mengetahui nama dan jumlah para Nabi keseluruhan menjadi 

syarat Iman atau tidak? Jawabannya adalah mengetahui nama 

dan jumlan Nabi bersadarkan firman Allah Ta‟āla: Nama-nama 

dan jumlah mereka bukan merupakan kewajiban kita untuk 

mengetahuinya bukanlah sebagai syarat iman, dan tidak 

mengetahuinya bukanlah berarti hilangnya iman kepada para 

Nabi dan Rasul. Karena mengetahui nama-nama dan jumlah Nabi 

seluruhnya merupakan hal yang mustahil. Sebagian qisah sudah 

terjadi dan yang lainnya belum, bagaimana mengetahui sesuatu 

yang belum terjadi, maka tidak perlu beriman dengan 

menyebutkan jumlah para Nabi. Sebagai mana firman Allah 

Ta‟ālah: “Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul 

sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan 

kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami 

ceritakan kepadamu”.  Dan barang siapa di antara kita 

menemukan nash-/15/ yang menceritakan nama-nama dan 

jumlah Nabi jangan dikatakan, karena mengetahui nama dan 

jumlah Nabi secara tepat bukan merupakan syarat iman.   

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, bagaimana kamu 

beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiyamat, karena ia akhir 

dunia. Hari kiyamat dimulai sejak meninggal (mawt) sampai 

terjadinya alam makhsyar, karena meninggal menduduki posisi 

kiyamat jika dilihat dari perspektif surga, neraka, pahala, siksa, 

dan malaikat. Si mayit di alam kubur akan menemukan jarak 
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/pemisah (qālibahu), di surga dan neraka akan menemukan jarak 

(qālibahu), sebagaimna ia sebelum mati menemukannya 

(qālibahu) di dunia, seperti antara tidur dan jaga (bangun) akan 

dirasakannya di dalam hati. Inilah jarak (qālibahu) yang 

seluruhnya bersatu dalam makna. Apabila jarak tersebut berubah 

bentuk-sebagaimana orang tidur di upuk Timur ia akan melihat 

dzatnya di upuk Barat. Sesungguhnya jarak orang yang terjaga 

tidaklah tidur, akan tetapi jarak orang yang terjaga dan yang tidur  

menyatu secara makna. Inilah yang ditemukan dari pergantian 

rasa takut dan bahagia akan terjadi pada orang yang terjaga. Oleh 

karena itu kebahagiaan yang sedikit diwajibkan bagi orang yang 

terjaga karena terkena berbagai titik noda. Jarak orang yang tidur 

pada dasarnya sedang menuju kematian,  berdasarkan hadits Nabi 

berikut:  tidur dan kematian merupakan bentuk yang hampir 

sama, oleh karena itu kesempurnaan kemampuan hakim 

bagaimananya tidak dapat diukur oleh akal dan diketahui oleh 

ilmu, tetapi dapat diketahui dari kecenderungannya. Sebagaimana 

mengetahui kondisi mayit yang tidak dapat diketahui secara pasti, 

hanya saja dapat dipikirkan bahwa jasadnya busuk di dalam 

kubur. Sedangkan menurut pendapat kita bahwa jarak/pemisah 

yang bersifat duniawi gambarannya busuk di dalam tanah. Antara 

ruh dan jasad- /16 / berkaitan, maka keduanya tampak pada 

kebahagiaan manusia dan dan kesusahannya. Dan tidak sesuatu 

apapun yang mendekati dan menyerupai kekuasaan Allah di 

akhirat sebagaimana yang terjadi di dunia. 

Jawabannya, bahwa iman kepada hari akhir hendaklah 

meyakini bahwa Allah Ta‟āla akan menghapus generasi dengan 

cara  membelah dunia, gunung dibelah menjadi asap dan lautan 

yang menerjang ke tempat yang lebih tinggi, dan sebagainya. Allah 

mematikan makhluk dari jenis jin, manusia, malaikat, syaithan; 

dan binatang ternak dari jenis anak unta, binatang melata, 

burung; buah-buahan, tumbuhan, pepohonan, sungai, tempat 

tinggal, istana, dan sebagainya, seperti; kerabat, perempuan, dan 

lain-lain. Kemudian Allah menghidupkan kembali makhluk 

seperti semula dengan jasadnya masing-masing, dan 



 40 

membangkitkan yang berada di alam kubur, ada yang mendapat 

sikasa di neraka jahannam, mereka diadili di padang mahsyar. 

Sebagaimana firman Allah: Di padang mahsyar Allah mengadili 

dosa–dosa makhluk dengan pemeriksaan mudah dan berat, Allah 

menghakimi makhluk yang dulu menegakan hukum qishas bagi 

seorang hamba karena membunuh orang lain di dunia tidak 

dengan benar. Bahkan Allah mengqishas kambing yang dulu tidak 

memiliki tanduk sehingga ia memiliknya secara adil. Semua itu 

untuk menunjukan kekuasaanya, bahwa Allah tidaklah 

menghakimi makhlunya secara tidak adil (jāir) dan dzalim, karena 

sifat dzlaim dan berbuat tidak adil hanya dimiliki oleh selain-Nya 

/17/ dengan cara permusuhan, persaingan yang tidak pada 

tempatnya. Segala seuatu yang ada dan sebagainya adalah milik-

Nya dan Allah berbuat tidak adail suatu yang mustahil. Barang 

siapa menemukan jin, manusia, dan malaikat, sesunguhnya 

mereka akan mati. Barang siapa di antara orang mukmin yang 

fasiq. Dia mati sebelum bertaubat dari masiyat dan dosa-dosanya 

tidaklah kekal di neraka setelah diadakan hisab karena dosa kecil 

atau dosa besar. Karena orang fasiq yang disebabkan oleh masiyat 

dan dosa-dosanya lalu mati sebelum bertaubat, mereka berada 

dalam tanggungan Allah dan kehendak-Nya, apabila Allah 

menghendaki ampunan baginya atau Allah menghendaki 

siksasaan dengan menghisab dosa-dosanya. Setelah penghitungan 

dosa  mereka masuk ke dalam surga karena imannya. Mereka 

kekal di dalam surga  dan tidak akan kelur lagi, sebagaimana 

orang kafir kekal di neraka berdasarkan firman Allah Ta‟āla. 

Orang-orang kafir, orang murtad, munafiq menempati tempat di 

neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalil yang menunjukkan 

bahwa orang mukmin di surga dan orang kafir di neraka, filman 

Allah Ta‟āla berikut: “Bagi mereka ampunan dan surga, mereka 

kekal didalamnya”. Maksudnya adalah mereka tetap kekal di 

surga, tidak rusak, dan tidak akan keluar lagi. Firman Allah Ta‟āla: 

“Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan /18/ ayat-ayat 

Kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. 

Maksudnya adalah mereka tetap kekal di neraka, tidak rusak, dan 
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tidak akan keluar lagi. Sedangkan surga dan neraka merupakan 

pahala penghuninya di akhirat bagi yang ta‟at dan berdosa. Surga 

disediakan untuk orang ta‟at. Neraka disediakan untuk pendosa 

dan orang kafir. Adapun pembahasan kondisi penghuni surga dan 

neraka kita tinggalkan dulu. Surga bertempat di langit sementara 

neraka, menurut hadits masyhur bertempat di langit pula. 

Keduanya merupakan makhluk. Hanya saja, barang siapa yang 

ragu tentang sesuatu yang ada di surga dan neraka serta 

keindahannya maka ia telah kufur dan menjadi bukti batalnya 

Islam secara syar‟i. Karena keraguan itu bukanlah kepastian. 

Hendaklah ia meyakini nilai-nilai tentang surga dan neraka di 

dalam hatiya.  

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, bagaimana kamu 

beriman kepada takdir? Takdir baik adalah apa yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt sejak ajali. Takdir baik adalah takdir 

yang dianggap baik menurut syar‟i. Sedangkan takdir jelek adalah 

takdir yang dianggap jelek oleh syar‟i. Aliran Mu‟tazilah 

mengatakan: “Takdir baik adalah takdir yang dianggap baik oleh 

akal bukan oleh syar‟i. Sementara takdir jelek adalah takdir yang 

dianggap jelek pula oleh akal bukan oleh syar‟i”. Syar‟i berada dan 

tunduk di bawah akal bukan akal tunduk di bawah syar‟i. Jika 

syar‟i berada diantara dua sisi takdir baik dan buruk, maka takdir 

baik akan menuntut yang baik-baik dan takdir buruk akan 

menjauhi apa yang dianggap buruk oleh syar‟i. Dan apabila takdir 

itu tidak dipahami oleh syar‟i baik dan buruknya maka kita tidak 

akan memintanya dan tidak akan pula menjauhinya. Pendapat ini 

tidak akan dipahami oleh orang-orang berakal, dan berada di 

bawah pemikiran orang-orang yang bingung dan susah.   Takdir 

baik, takdir buruk/19/ iman, maksiyat, dan ketaatan dari 

perbuatan dan perkataan hamba yang terjadi di alam ini khusus 

karena takdir, ketetapan, kehendak, dan kekuasaan Allah Ta‟āla 

sejak zaman ajali. Allah menciptakan takdir baik dan buruk sejak 

ajali yang keluar dari waktu kemunculannya. Kita tidak akan 

mampu merubah suatu takdir yang sudah ditetapkan. 
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Jawabannya; hendaklah menyakini bahwa Allah 

menciptakan seluruh makhluk dari alam dan menampakannya 

dengan cara ada yang dapat berbicara, bisu, dan sebagainya. 

Sesungguhnya Allah Tā‟āla telah menciptkan batasan apa yang 

terlintas di dalam hati manusia, membimbingnya kepada hidayah, 

dan menasehatinya dari hidayah yang bid‟ah. Hidyah adalah jalan 

lurus menuju Allah, yaitu melalui membaca al-Qur‟ān dan Hadits 

Nabi saw. Ketetapan  tentang masalah ghaib merupakan perbutan 

yang ada di luar perbuatan Nabi saw. Allah menyuruh manusia 

untuk berbuat kebajikan yang baik, lebih baik lagi, dan selain 

keduanya. Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan 

perbuatan keji, hina, dan nista. Allah menciptakan lauh al-

mahfudz dan al-Qalama yang tempat keduanya berada di atas 

arsy, lalu Allah mengajarkan dan menyuruh kepada qalam dan 

lauh  untuk mencatat. Qalampun bergerak dengan sendirinya 

dalam pengertian metafora dari segi kebaikan dan ibadah. Ibadah 

hanyalah milik Allah, dan bergeraknya  qalampun dianggap wujud 

ibadah. Kekuasaan dan kehendak atas perbuatan hamba yang 

baik, buruk, dan taat hanyalah milik Allah dengan ketetapan dan 

kekuasaan-Nya sejak ajali. Dan ini merupakan ungkapan tentang 

masa lampau. /20/ Kehendak Allah dan kekuasaan-Nya tidak 

bermula/berawal. Dengan ketetapan ini, Dialah yang mencakup 

buruk dan baik, perintah, ridha, rahmat, hidayah, dan sandaran-

Nya. Apakah ketetapan ini merupakan fasal yang dikeluarkan oleh 

keburukan, sehingga tetapnya kebaikan?. Berbuat dosa 

merupakan ketetapan Allah ta‟āla dan kekuasaan-Nya sejak ajali. 

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan ungkapan 

(ta‟biriyah), kekusaan dan kehendak, dan dengan mengucapkan 

sebagian ketetapan merupakan jenis yang mencakup keburukan 

dan kebaikan. Akan tetapi bukan karena perintah, dan bukan pula 

karena keridhaan-Nya, tetapi karena kemarahan-Nya dan 

kehancuran-Nya. Dengan cara menyandarkan ketetapan kepada 

Allah merupakan fasal yang dikelurakan oleh kebaikan dan 

tetapnya keburukan. Lalu si hamba diberi pahala di akhirat, 

karena pahala merupakan balasan bagi amal baik dan yang lebih 
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baik dengan cara memelihara kebaikan dari apa yang telah 

disebutkan tentang hakikat ini. Mereka akan disiksa di akhirat 

atas pebuatan buruknya, karena siksa merupakan pahala dari 

perbutan buruk dan jahatnya dan dari akibat tidak menjauhinya. 

Setiap pahala atas perbuatan baik adalah surga dan siksa atas 

perbuatan jahat  juga atas janji-Nya. Dikatakan; barang siapa yang 

memilki kebaikan, surga sebagai balasannya dan ancaman-Nya 

adalah neraka.  Dikatakan; barang siapa yang memilki kejahatan 

adalah siksa sebagai balasannya. Dan sesungguhnya kelalaian 

menyebutkan yang binasa dan selalu diingatnya oleh hati setiap 

mukmin (mukallaf) benar-benar telah terjadi, dan hendaklah 

mukallaf berucap kata dalam setiap mengingat Tuhannya. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, iman secara 

etimilogi adalah pembenaran secara mutlak. Sedangkan dalam 

syar‟i adalah ungkapan tentang pembenaran dan pernyataan 

terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. /21/ Pembenaran 

dalam ungkapan merupakan pengetahuan substansi sesuatu 

secara mutlak dan menghukuminya baik dengan penegasian (an-

nafy: peniadaan) atau dengan penetapan (al-itsbāt). Dengan 

penegasian, contoh; Zydun bersama seorang sekretaris. 

Sedangkan penetapan, contoh; Zaydun adalah seorang 

sekretaris. Pembenaran dalam iman adalah  pengetahuan 

substansi sesuatu secara khusus terhadap apa yang dibawa oleh 

Rasul dan menghukuminya secara tetap, seperti Hadists 

Rasulullah saw; Shalat lima waktu adalah wajib. Dengan 

penegasian, contohnya;  shalat witir tidaklah wajib dan tidak 

terbagi-bagi. Ahli Hadits mengatakan “Bagian merupakan 

ungkapan tentang terpisahnya sesuatu dari keseluruhan atau 

bukan?  

Jawabannya adalah iman itu tidak terbagi dan tidak dapat 

dibagi, karena iman adalah pelita/cahaya di dalam hati orang-

orang mukmin dan akalnya. Karena mengetahui iman tidak mesti 

bagi orang yang meninggalkan akalnya, contohnya ruh dan iman. 

Karena ruh dan jasad adalah untuk sesuatu yang dapat dirasakan 

dan dinikmati baik dari siksaan maupun dari pahala oleh jasad 
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dari heriditas Adam as. Karena yang dimaksud iman di sini adalah 

iman yang diterima dari imannya orangorang mukmin dan iman 

yang terpelihara (imanun ma‟shumun) dari imannya para Nabi 

saw. Maksudnya,  iman adalah hidayah (petunjuk) dari Allah 

Ta‟āla, hidayah itu merupakan pembimbing hamba dari berbagai 

pendekatan menuju Allah swt. Barang siapa yang meragukan 

hidayah maka ia termasuk orang kufur. Karena keraguan itulah 

yang membatalkan islam dan menjadi murtad. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, apa yang dimaksud 

dengan iman yang telah disebutkan di atas? Jawabannya adalah 

iman itu merupakan ungkapan tentang tawhid, /22/  yaitu; iman, 

menurut mutakallmin adalah tawhid. Tawhid menurut mereka 

adalah menyakini bahwa Allah itu Maha Hidup, Esa, dan 

menghasilkan perkataan kita pada masa yang telah lalu. Iaman 

adalah pembenaran dan pernyataan yang dihukumi dengan 

penegasian dan penetapan yang menghasilkan perkataan kita  

yang baik tersebut.  Kata yang baik itu adalah kata tawkid, yaitu lā 

ilāha ilallah,karena dalam kalimat thayyibihah mengandung 

penegasian dan penetapan tang kuat. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, as-shalatu secara 

etimologi adalah doa. Sedangkan secara syar‟i, shalat adalah  

perbuatan yang diawali dengan takbir dan di akhiri dengan salam 

dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam ilmu fiqh. Dalam bab 

„shawm‟, puasa secara etimologi adalah menahan (imsāk). 

Sedangkan menurut syar‟i adalah menahan  dari yang dapat 

membatalkan puasa pada setiap hari sebagaimana dijelaskan 

dalam bab puasa. Zakat secara etimologi adalah tumbuh (namā) . 

sedangkan secara syar‟i adalah memberikan sesuatu sebagiannya 

dari keseluruhan bilanagan setelah nisab dalam waktu yang 

ditentukannya, dan secara multlak menjadi syarat sebagaimana 

dijelaskan dalam objek kajian zakat.  

Mencintai malaikat adalah wajaib menurut kitab samawi 

sebagaiman dijelaskan di atas. Mencintai Rasul pembahasan dan 

pembagiannaya  telah disebutkan pula  di atas. Mencintai takdir 

baik dan buruk  dari Allah swt  dan sebagainya dari apa-apa yang 
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telah dijelaskan di atas terhadap takdir baik dan buruk, mengikuti 

Nabi saw  sehingga sesuatu itu menjadi bagian dari iman yang 

juga merupakan pekerjaan hati dan disyaratkan oleh pernyataan 

itu merupakan bagian dari iaman? Jawabannya adalah, setiap 

yang terjadi melalui aspek yang sebenarnya pasti terjadi /23/ 

karena iman merupakan ungkapan tentang tawhîd (pengesaan 

Allah) sebagaimana telah dijelaskan. Karena apa yang dikatakan 

diawal keputusan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang 

tampak juga berkaitan dengan urusan mukallaf. Sedangkan selain 

pengungkapan tawhîd merupakan salah satu syarat dari iman, 

meniadakannya merupakan keharusan dan tidak mewujudkannya 

merupakan wujud iman serta tidak menghilangkan dzatnya. 

Masalah. jika ditanyakan kepadamu, apakah iman yang 

disebutkan di atas mengandung sifat suci sebagaiman terbebbas 

dari hadas kecil dan besar atau tidak?.  Jawabannya adalah iman 

itu terhindar dari hadas kecil dan besar, maksudnya adalah suci, 

dan setiap ibadah dengan iman tersebut syah. Sedangan kufur itu 

mengandung hadas (kotor)  kecil dan besar, maka ibadah menjadi 

batal karena kufur. Dan kufur itu tidak memiliki hak untuk 

melakukan ibadah atau kufur itu merupakan kempulan luka. 

Masalah. Jika ditanyakan kepadamu, apakah iman yang 

disebutkan di atas makhluk, keberadaannya sekarang dari sesuatu 

yang tidak ada menjadi ada, atau dari yang ada menuju tidak ada, 

atau ia bukan makhluk dalam pengertian ia qadîm, atau 

sebaliknya?. Jawabannya adalah iman itu sebuah “lafaz” yang 

didalamnya mengandung keabsuran (ibhâm) yang mana 

mencakup dua sisi, yaitu sisi qadim dan hadits. Penjelasan 

mengenai hal ini, muallif memandang dan berpendapat tentang 

dua sisi ini, menurutnya dua sisi ini terikat oleh hidayat dan 

terikat oleh pembenaran dan pernyataan dan ia tidak mengatakan 

iman mengandung sisi/unsur qadim dan juga hadits, atau 

mengandung sifat qadim yang terikat oleh hidayah. Pendapat 

selanjutnya, iman mengandung sifat hadits (baru) yang terikat 

dengan pembenaran dan penetapan hati. Menurutnya, iman 

adalah hidayah dari Allah. Dalam Ketetapan ini tidak dikatakan 
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bahwa iman itu mengandung sifat qadim dan sifat hadits, tetapi 

iman dikatakan sebagai hidayah dan bukan makhluk. 

Pembenaran- /24/ iman dengan hati, pernyataan dengan lisan, 

dan dikerjakan dengan pancaindera adalah suatau ketetapan. 

Ketetapan ini bersandar kepada pernyataan bahwa “iman itu tidak 

mengandung sifat qadim dan sifat hadits”. Muallif 

berpaling/keluar dari pendapat tersebut, ia berpendapat mengenai 

iman yang sangat terikat. Menurutnya; hidayah adalah bukan 

makhluk, karena ia merupakan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan dan 

hakikat hidayah adalah qadīm. Tidak diragukan lagi bahwa 

hidayah bersifat qadim. Karena dalam ketetapan ini 

menghilangkan keraguan sebagaimana dalam menghilangkan 

keragu-raguan tentang barunya pembenaran dan pernyataan. 

Menurutnya; Pembenaran dan pernyataan dari perbauatan hamba 

adalah baru, dari tidak ada menuju ada, dari ada menuju kapada 

sesuatu yang tidak ada.  

Ketetapan ini merupakan dari dua ketetapan secara 

khusus; yaitu; 1)  iman khusus mengandung sifat qadim; dan 2)  

iman khusus mengandung sifat hadits.---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------. Datang seorang laki-

laki bertanya tentang langit. Jawabannya adalah langit itu 

makhluk atau bukan makhluk, lalu ia berlakata; sesungguhnya 

dua perkara itu berdasarkan takdir baiknya, lalu ia berkata lagi 

“keduanya baru”, lalu datang lagi seseorang yang lain: apakah -----

-------dan ------------- makhluk atau bukan makhluk? Ia menajwab 

dua perkara itu ------------------------ ------------------------- lâ ilâhâ 

ilâllah. Kalimat tersebut bersifat qadîm . Setiap yang berasal dari 

yang Qadim adalah qadim, seperti sifat al-Bâry Allah, sifat 

perbautan-Nya, sifat kuasa-Nya. /25/ Dan setiap yang berasal dari 

yang baru maka ia adalah baru pula, seperti; sifat tsubutiyah dan 

sifat ap‟aliyahnya hamba tetap saja baru. Adanya sifat baru adalah 

suatu hal yang mustahil berada pada Dzat yang bersifat Qadîm 

dan sifat qadim dengan sifat baru. Suatu hal yang mustahil jika 
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seorang hamba menjadi tuhan, atau Tuhan menjadi hamba. 

Sebagaimana Firman Allah Ta‟âla: “ Allah telah menciptakan 

kalian dan apa yang kamu kerjakan. Juga hadits Rasulullah: 

“Iman diciptakan yang --------------------adalah syahwat, dan kufur 

diciptakan yang -------------------adalah kekikiran”.  

Mari kita tutup kitab ini dengan membaca şalawat kepada 

Nabi Saw dengan hasil dan keselamatan yang sempurna. Ya Allah 

aku memohon kepada-Mu limpahkanlah keselamatan dalam 

beragama, kesehatan dalam tubuh, selalu bertambah ilmu 

pengetahuan dunia dan akhirat, berkat nama-Mu yang Maha 

mulia, dan anugrahkan pula kepada Muhammad, keluarga, dan 

sahabatnya. 

Kitab ini telah selesai, kitab ini dinamai Syarhu Al-

Syamarqandi pada malam Rabu./26/ Allah Maha Mengetahui. 
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