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Bab I 

Identifikasi Naskah 
 

Naskah Fathu al-Mubin fi Syarhi Ummi al-Barahin 

merupakan naskah islami koleksi Museum Sri Baduga Bandung, 

yang tergabung dalam satu jilid naskah bernomor 07.09. dan 

ditulis pada posisi kitab ketujuh dari delapan teks yang termuat 

dalam naskah ini, dan khusus untuk naskah ini diberi nomor 

katalog 07.09.7  Naskah ini produk masyarakat pesantren di masa 

silam sebagai hasil dari perjalanan pendidikan pesantren dalam 

proses belajar mengajar. Kebutuhan akan buku/kitab sumber 

untuk kajian keagamaan di pesantren-pesantren pada abad ke-18  

sampai dengan awal abad ke-20 hanya bisa dipenuhi dengan 

upaya penyalinan dari teks-teks yang ada. Karena itu, maka pada 

periode itu pesantren merupakan skriptorium tempat lahirnya 

naskah-naskah salinan dalam berbagai disiplin ilmu keagamaan. 

Kitab Ummu al-barahin dan Syarh (penjelasannya) merupakan 

salah satu kitab yang banyak disalin karena kandungannya 

merupakan bagian inti dari keimanan dalam Islam yang sering 

juga disebut  ilmu ushuluddin, ilmu tauhid, ilmu aqa‟id, atau ilmu 

kalam. Secara lengkap data naskah Fathu al-Mubin bi Syarh 

Ummi al-Barahin ini adalah seperti di bawah ini. 

 

1. Judul Naskah : Fathu Al-Mubin bi Syarhi 

Ummi Al-Barahin 

2. Nomor Naskah : 07.09.7 

3. Asal Naskah : Tidak diketahui 
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4. Keadaan Naskah : Baik 

5. Bahan Naskah : Daluang 

6. Ukuran Naskah : 30 x 25 cm 

7. Ruang Tulisan : 27 x 19,5 cm 

8. Tebal Naskah : 34 halaman 

9. Jumlah baris 

perhalaman   

: Halaman awal 11  baris,  

Halaman tengah 11 baris, 

Halaman akhir tidak diketahui 

karena sudah hilang 

10. Aksara Naskah : aksara Arab 

11. Tinta yang 

digunakan 

: Tinta  karbon berwarna hitam 

12. Bentuk Teks    : Narasi 

13. Cara Penulisan : Ditulis tangan, bolak-balik 

14. Bahasa Naskah : Bahasa Arab 

15. Tahun Penyalinan : Kapan naskah ini disalin tidak 

ditemukan kolofon yang 

menunjukkan hal itu, namun 

ditinjau dari bahan naskah yang 

digunakan, naskah ini berasal 

dari abad ke-19 Masehi. 

16. Pemilik Naskah : -- 

17. Keterangan Lain : -- 
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Bab II 

Ringkasan Isi Naskah 
 

Kandungan naskah Fathu al-Mubin bi Syarhi Ummi al-

Barahin merupakan bagian utama dalam ajaran Islam, yaitu 

mengenai keimanan kepada Allah dan rasul-Nya. Kitab Ummu al-

Barahin yang ditulis abad ke-15  ini banyak dikaji dan dikomentari 

dalam bentuk syarh atau dianalisis dalam bentuk hasyiyah. Teks 

dalam naskah ini merupakan syarh (penjelasan) teks Ummu al-

Barahin, yang diberi nama Fathu Al-Mubin bi Syarhi Ummi al-

Barahin.  Suatu penjelasan dan komentar dari berbagai kajian dan 

bab dalam kitab sumber kajiannya yaitu Ummu al-Barahin. 

Berikut ringkasan isi naskah ini. 

Ilmu aqaid (Ilmu tentang Keyakinan) itu dinamai juga 

Ushuluddin, Ilmu Tauhid, Ilmu Sifat dan Ilmu Kalam. Topik ilmu 

ini ialah pengetahuan dari segi hubungan keyakinan tentang 

tetapnya suatu perkara, mencari (membahas) topik-topik tentang 

yang bersifat dzatiyah yang melekat kepada-Nya. Manfaat yang 

dapat diraih di dunia adalah rapinya urusan kehidupan manusia 

dengan cara memelihara dan menegakkan keadilan dan hubungan 

atau interaksi sosial yang dibutuhkan di sisi lain antar umat 

manusia. Sedangkan manfaatnya di akhirat adalah selamat dari 

hukuman dan penderitaan abadi yang ditimpakan karena 

kekufuran dan buruk keyakinan. 

Ilmu ini adalah ilmu termulia sebab topik bahasannya 

adalah dzat zat yang Maha Mulia, yaitu Allah dengan sifat-sifat-

Nya. Sasarannya adalah hal yang berhubungan dengan dzat dan 
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sifat. Tujuannya adalah hukum tashdiq, keyakinan, pendalaman, 

menurut esensi tauhid dan ma‟rifat serta keselamatan di alam 

yang dijanjikan. Al-kalam dalam Ushuluddin adalah pandangan 

tauhid yang berlandaskan pandangan Ahlu Alsunnah wa 

Aljama‟ah,  suatu pandangan aqidah yang dicetuskan oleh Abi 

Hasan Al Asy‟ari . Imam Al-Ghazali, dalam kitab Jami‟ al-Awwam 

tentang Ilmu Kalam, membahas kewajiban setiap mukallaf 

mengetahui hukum-hukum akal yang bertalian dengan Allah 

Ta‟ala menurut Syara‟. Wajib pula bagi setiap mukallaf  

mengetahui seperti itu tentang hak para rasul. Dengan kedua hal 

itu, kaka iman mukallaf benar dan sempurna. Mengetahui secara 

rinci untuk  setiap fard (renik), tidaklah diwajibkan bagi mukallaf. 

Yang wajib adalah menunjukkan dalil tentang keberadaan yang 

Mahatinggi, dan sisanya diyakini cukup secara ijmali (global). 

Kajian teks ini dimulai dengan membahas hukum bagi 

aktivitas manusia yang dikenal dengan Hukum Taklif yang terdiri 

atas lima hukum. Jika yang dituntut adalah perbuatan yang mesti 

dilakukan, maka taklifnya dinamai Ijab dan hukumnya  wajib. 

Jika tuntutan itu tidak pasti, maka itulah hukum nadab (sunat). 

Jika yang dituntut adalah meninggalkan suatu pekerjaan dengan 

suatu kemestian, maka itulah hukum haram. Jika tuntutan untuk 

meninggalkan suatu perbuatan tanpa kemestian, maka  hukum 

karahah (makruh). Jika tanpa tuntutan yaitu berupa 

kebebasan/pembolehan untuk melakukan atau meninggalkan 

suatu perbuatn maka itulah hukum mubah (jaiz). 

Hukum itu ada tiga macam, yaitu Hukum Akal, Hukum 

Syara‟, dan Hukum Adat.  Hukum akal adalah menetap sesuatu 

untuk suatu  perkara dan atau meniadakannya. Hukum Syara‟, 

adalh hukum tentang perintah Allah yang berhubungan dengan 

pekerjaan mukallaf (yang dibebani hukum) didasarkan pada 

tuntutannya dan kebolehannya secara  kontekstual. Ada pun 

Hukum Adat adalah hubungan keterikatan satu perkara dengan 

yang lain, ada atau tidak ada, melalui pengulangan peristiwa. 

Adapun Hukum Akal itu ada tiga macam, yaitu Hukum 

Wajib, Hukum Muhal, dan Hukum Jaiz.  Hukum Wajib itu adalah 
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hukum yang tidak tergambarkan oleh akal pikiran ketiadaan 

sesuatu pada sesuatu. Hukum Muhal adalah hukum  yang tidak 

tergambarkan oleh akal pikiran keberadaannya. Hukum Jaiz 

adalah hukum yang menetapkan sesuatu itu bisa memiliki 

keadaan tertentu ataupun tidak, dan kemungkinan di antara 

keduanya sama. Syekh Abu Hasan Al-Asy‟ari sebagai Imam 

Ahlussunnah waljama‟ah  menyatakan, bahwa  mengetahui ketiga 

hukum akal ini, baik yang berhubungan dengan Allah maupun 

yang berhubungan dengan para utusan-Nya merupakan syariat 

agama dan harus sampai pada ma‟rifat, tidak  taqlid (ikut-ikutan). 

 

Sifat wajib pada Allah 

Sifat wajib pada Allah yang wajib diketahui  ada dua puluh 

sifat. Wujud sifat wajib pertama yang menyifati dzat yang Maha 

Tinggi, dan zat Allah itu wujud (ada) dan wujudnya zatiah wujud 

(„ainul wujud)”. Sifat kedua Qidam (dahulu), hakikat qidam 

(dahulu) Allah swt. adalah wujud Allah tidak didahului oleh tidak 

ada, dengan demikian qidam ini bukanlah termasuk sifat 

maujudah (sifat yang dimiliki zat), seperti halnya sifat qudrat 

(kuasa).  Sifat ketiga Baqa‟ (langgeng), hakikat makna baqa‟, yaitu,  

bahwa wujud Allah tidak akan diikuti ketiadaan. Sifat keempat  

Mukhalafah li alhawadits, bahwa Allah swt. berbeda dengan 

semua makhluk-Nya”, hal ini menafikan segala bentuk 

penyerupaan kepada Allah, baik terhadap dzat, sifat, maupun 

perbuatan-Nya. Sifat Kelima Qiyamuhu bi nafsih (ada dengan 

sendiri), Makna Allah ada dengan sendiri-Nya adalah menafikan 

bahwa Allah memerlukan tempat berdiam, dan memerlukan pihak 

penciptaan. Sifat keenam Wahdaniyat, yaitu Maha Esa, yaitu 

bahwa Allah tidak berbilang, tidak ada duanya, baik zat, sifat, 

maupun perbuatan-Nya. Sifat pertama yaitu  wujud  adalah 

“nafsiah” dan lima sifat lainnya digolongkan pada “salbiah”  yang 

meniadakan sifat yag tidak layak dimiliki Allah. 

Tujuh sifat berikutnya  disebut sifat al-Ma‟ani”.  Pertama, 

sifat qudrat (kuasa) sebagai sifat qadim (azali) berdasarkan 

dahulunya dzat, yang dimiliki oleh dzat Allah. Kedua, Sifat Iradat 
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(berkehendak) adalah sifat yang ada dan  qadim (azali), yang 

berada pada zat Allah, dengan sifat ini Allah mengadakan segala 

yang mungkin. Ketiga, sifat Ilmu (mengetahui) yaitu Allah 

mengetahui segala sesuatu  terbuka di hadapan-Nya. Keempat, 

sifat Hayat (hidup) tidak berhubungan dengan sesuatu apapun”. 

Sifat Hayat tidak membutuhkan sesuatu yang melekat padanya, 

sifat ini merupakan syarat bagi semua sifat, 5) Sifat Sama 

„(Mendangar) dan 6) Sifat Başar (Melihat). Dengan kedua sifat ini 

terbuka di hadapan Allah  segala yang ada, baik segala yang ada 

itu qodim maupun hadits.  Sifat sama‟ tidak berhubungan dengan 

suara. Sifat Sama‟ dan Başar pada  Allah sama sekali tidak 

menggunakan alat pendengaran/penglihatan. 7) Sifat Kalam 

(Berfirman). Sifat ini tidak menggunakan hurup dan bunyi, 

ta‟aluq/hubungannya sama dengan sifat ilmu (yaitu segala yang 

wajib, mustahil, dan  ja‟iz)”. Jika Allah swt. berfirman, maka 

firman Allah tidak menggunakan suara, bunyi, dan ucapan, karena 

kalam Allah itu tunggal. 

Tujuh sifat yang disebut sifat ma‟nawiyah, adalah sifat 

yang saling berkaitan dengan tujuh sifat di atas, yaitu Qudrat, 

Iradat, Ilmu, Hayat, Sama‟,  Başar,  dan Kalam. Sifat-sifat ini 

diambil dari sifat-sifat al-ma‟ani yang  dinisbatkan pada sifat-sifat 

al-ma‟ani,  sifat yang menyifati dzat,  Tujuh Sifat Ma‟nawiyah itu 

ialah 1) Qādiran (Adanya Yang Maha Kuasa), 2) Murīdan (Adanya 

Yang Maha Berkehendak), 3)  Aliman (Adanya Yang Maha Tahu), 

4) Hayyan (Adanya Yang Maha Hidup), 5) Samī‟an (Adanya Yang 

Maha Mendengar), 6) Başiran (Adanya Yang Maha Melihat), 7) 

Mutakalliman (Adanya Yang Maha Berfirman).  

 

Sifat Mustahil pada Allah swt.  

Ada dua puluh sifat mustahil yang dimiliki Allah yang 

merupakan antonim dari dua puluh sifat yang wajib  ada pada 

Allah, yaitu  1) „Adam (tidak ada) lawan wujud, 2)  Huduts  (baru) 

lawan Qidam, 3) Fana (tidak kekal) lawan Baqa,  4) Mumatsalah 

li alhawadits (menyamai makhluk) lawan Mukhalafah li 

alhawadits, 5) Qiyamuhu bi ghairihi (Tidak berdiri sendiri) lawan 
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Qiyamuhu binafsih, 6)  Berbilang lawan dari Wahdaniyat, 7) 

“Ajuz (tidak mampu) atau terpaksa dalam mewujudkan segala 

sesuatu yang ada di dunia, lawan qudrat, 8) Tidak berkehendak 

lawan dari Iradat, 9) Jahal (bodoh) lawan Ilmu,  10)  Maut lawan 

Hayat,  11) „Aşam (tuli) lawan  Sama‟,  12)  „Umyun  (buta) lawan 

Başar,  13) Bukam (bisu) lawan Kalam, 14) Yang tidak Kuasa 

lawan dari Qādiran, 15) Yang tidak berkehendak lawan dari 

Murīdan, 16) Yang Bodoh kebalikan „Aliman, 17) Yang Mati lawan 

Hayyan,  (18) Yang Tuli lawan Samī‟an, 19) Yang Buta lawan 

Başiran, dan 20) Yang  Bisu lawan Mutakalliman. 
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Bab III 

Transliterasi dan Terjemahan 
 

3.1   Transliterasi 

 

Bismi Allāhi alrahmāni alrahīm, wa bihī nasta‟īnu. 

Alhamdu li Allāhi alladzī anthaqa alkāinaati bi wahdaniyyatin 

wa ja‟ala alsunnata al mawjudata mu‟rabatan „an ŝamaniyyatin. 

Wa asyhadu an lā ilāha illa Allāhu iqrārun bi rubūbiyyatin, wa 

asyhadu anna sayyidanā wa nabiyyanā Muhammadan şalla 

Allāhu „alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu, alladzi bihi 

khātama nubuwwatahū wa risālatahu şalla Allahu „alaihi wa 

sallam, wa „ala alihi wa aşhābihi wa „isyratihi şalatan wa 

salaman dāimaini ma qāma zu haqqin burhanu dalili „aqidatihi. 

Wa ba‟du, fa hadzihi ta‟līqun laťīfun wa tawďīhun 

ďayyiqun fataha Allahu bihī fī syarhi al-„aqidati almusammati bi 

Ummi alBarahin ta`lifu awjadi al-ulama-i alsyathini Awjadi al-

awliya-i almuhaqqiqina, Sayyidina Muhammad ibni yusuf As 

Sanusi Husaini al Maliki taghammadahu Allahu bi rahmatihi, 

wa a‟adda „alaina min barakatihi amin. Sammaytuhu Fatha al-

Mubīni bi Syarhi Ummi alBarahin/1/. Ja‟alahu Allahu khālişan li 

wajhihi alkarīmi nāfi‟an yawma la yanfa‟u malun wa lā banūna, 

illa man ata rabbahu bi qalbin salīmin.  

Muqaddimatu „ilmi al-aqā‟idi yusammā Uşūlu aldīni, wa 

„ilmu altauhīdi,  wa „ilmi alşifati, wa „ilmi alkalāmi hazihī. Kamā 

qāla al-Sayyidu alTaftazani, “Al „ilmu bi al-aqā‟idi aldīniyyati 

yantabihu „an al-adillati alyaqīniyyati ay „ilmun bi alqawā‟idi 
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alsyar‟iyyati al-i‟tiqādiyyati, al mukatibu min adillatiha 

alyaqīniyyati wa‟tabara bi alyaqīni li annahū lā guyyirat bi 

alzanni fi al-i‟tiqādiyyāti bal fi al-„ilmiyyati. Wa mawďu‟uhu 

alma‟lūmu min haiŝu yata‟allaqu bihī iŝbatu al-aqāidi. Wa 

mawďu‟u kulli „ilmin mā yabhaŝu fīhi „an mawaďi‟ihī alzātiyyati 

allāhiqati lahū. Wa lā syakka annaū yabhaŝu fī haza al„ilmi „an 

uşūli alşāni‟i wa ahwāli alrasūli. Gāyatuhū an yaşīra al-īmānu 

wa altaşdīqu al ahkāma alsyar‟īyata al-i‟tiqādiyyata 

mustaqīman muhkaman lā tazāluhū syubhatu almubťilīn.  

Wa manfa‟atuhu fi aldunya intizhāmu amri alma‟āsyi bi 

almuhāfazati „ala al „adli wa almu‟āmalati allatī tahtāju 

ilaihā,/2/baqāin naw‟i al-insaani „alā wajhin lā yuaddī ila 

alfasādi. Wa fi al-ākhirati, an najāta mina al-„adzaabi 

almutarattibi „ala alkufri wa sū-i al-i‟tiqaadiyyati. Wa mas-ūlihi 

Al Cada-u bi alnazhariyyati  alsyar‟iyyati al-i‟tiqaadiyyati wa 

istimdādihi mina altafsīri wal fiqhi wa alhadīŝi wa al-ijmā‟i wa 

alnazhri al-„aqli. Wa i‟lam, ¡ anna mā yusta‟addu ilaihi alsyai-u 

wa yatarattabu „alaihi yusammā min hāzihi hasyiyyati gāyatun. 

Wa min haiŝu yaťlubu li fi‟lin „arďan. Wa in kāna mimmā (…...) 

ťab‟an yusammā  manfa‟atun. Wa tu‟lamu hadza al„ilma farďa 

„ainin, wa huwa asyradu al-„ulūmi li anna asyrafa al-„ulūmi 

yakūnu bi syarafin ay almawďū‟u huwa Alzātu wa alşifātu aw 

„ilmu wa alma‟lum, Aw al-ihtiyāju ilaihi aw gāyatuhu.  

Wa qad hāna al-arba‟u kamā zakara ba‟ďuhum. Amma 

ūlā bi syarafin fa innahu mauďu‟uhu zātu Allāhi wa şifaatuhu 

„ala ahadi al-aqwāli fī mauďu‟ihi. Wa altsāniyatu li anna 

ma‟lūmahu ma yata‟allaqu bihima. Wa ŝāliŝatu li anna kulla 

kamālin diniyyin ay dunyawiyyin „ājilun yaftaqiru/3/ ilā 

alma‟lūmi al alsyar‟iyyati wa alma‟ārifi aldīniyyati wa huwa 

asāsu ahkamihā wa manba‟u wujūdiha wa lahā. Wa alrab‟atu li 

anna gāyatahu ahkaamu altaşdīqi wa al-iftiqāni wa alhauďi fī 

hissati altauhiidi wa alma‟rifati wa alfauzi bi mu‟tadātin. Lā 

budda wa ban‟īhi Al-Sarmadi. Wa qāla Al Imāmu Al-baihaqi, 

hīna kaŝrati almubtadi‟atu wa tarakū zawāhiri alkitābi wa 

alsunnati wa ankarū mā warada min şifaati Allāhi ta‟āla min 
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nahwi Alhayātu, wa jahadū almi‟raja wa ahwāla alma‟aadi wa 

khilāfata al-arba‟a wa za‟amū anna syai-an min zālika lā 

yastaqīmu „ala al-aqli wa lā yaşihhu fi alra‟yi bi fasysyillāhi 

miŝlu Abi alHasan Al Asy‟ari. Amma mā yanşuru dīna Allāhi wa 

jāhada bi lisānihi wa bināihī wa zāda fi alyaqīni li ahli alyaqiini. 

Rawa AlBaihaqi anna mā jā-a alkitābu wa alsunnatu wa „alaihi 

salafu al-aimmati mustaqīmun „inda al-„aqli alşahīhati tashdīqan 

li qawlihi Ta‟āla wa tahqīqan li tahşīni rasūli Allāhi şalla Allāhu 

„alaihi wa sallam. Qawmu abi Musa Al Asy‟ari biqawlihi/4/ fa 

sawfa ya`ti Allāhu biqaumin yuhibbuhum dan yuhibbūnahu. 

Hadza wa alkalāmu fii uşuli aldini mīraŝun li Abi al-Hasan Al 

Asy‟ari  „an jaddihi wa a‟māmihi allazii qadimū Rasūla Allāhi 

şalla Allahu „alihi wa sallam, idz lam yaŝbut anna wa qad āmana 

alfun suīlu „an ilmi ushūli aldīni al-awqadi al-Asy‟ari mina 

alyāmīni. Intaha.  

Alhamdu li Allāhi ay ŝanā bi aljamīi al-ikhtiyāri „ala 

alta‟zīmi kullihi mamlūkun ay mustahiqqun li Allāhi liannahu 

khāliqu al-anwāri. Fa „āda ilaihi subhānahū kulla waşfin jamīlin,  

wa bada-a bihi ka albā ta`syiyyan bi alkitābi, wa „amalan bi 

alsunnati, wa jama‟a bainahumā isyāratun lā yata‟āraďu bi yadi 

alyadaini, fa innahu haqiqiyyun ay ma lam sabaqa inhalan ka 

albasmalati hunaa, wa iďafiyyun ay mā lam yasbiq bigairi almii 

(…) bi Allāhi bi ta`līfi ka alhamduli Allāhi rabbi, ay māliki aw 

murabbi al„ālamiina bi fathillāmi jami‟u  „ālam bi fathihā ayďan 

lima sawa Allāhu ta‟āla wa şifātuhu min sāiri al-ajnāsi „alaihi wa 

aljinni wa almalāikati galaba fīhi al-uqalā-a, aw/5/al ajma‟ li 

anna almurāda bihi huşūlu al-uqalā-i, ma‟a umūmi ma‟na „ālami. 

Wa sammau lahu lahum wa li gairihim qarnāni.  

Wa alşalātu min Allāhi rahmatuhū maqrūnatun bi 

ta‟zhīmin wa min almalāikati istighfārun wa min almu`minīna 

wa aljinnu wa insānu tanzi‟u, wa aldu‟ā-u wa alsalāmu 

altahiyyatu wa alşalatu mubtadaun, khabaruhu ma‟a  „athfin 

„alaihi. Qawluhu „ala rasūlilhi ay kāinaatin „alaihi. Wa alrasūlu 

insānun ūhiya ilaihi syar‟un wa umira bi tabliigihi. Fa in ūhiya 

ilaihi syar‟un wa sakata „ani al-amri bi iblāghi fa bayyana. Wa 
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almurādu minhu hunā Muhammadu ibni Abdillāhi şalla Allāhu 

„alaihi wa sallama. Wa al jumlatu du‟aiyyatun must`nafatun 

khabariyyatun lafzhan, wa insaiyyatun ma‟nan, Iimā-un ila 

anna almaťlūba lahu, bi aljumlati alismiyyati wal madzkūratu 

hāşilun lahu şalla Allāhu „alaihi wa sallam.   Wa tahaqqaqa hatta 

ukhbira bimā yukhbiruhu „an almādhi, wa fī tanwīhil muşannifi 

wa khatamahū muallifatan bl jumlati bi alhamdi li Allāhi wa 

alşalāti/6/wa Wa alsalāmu „ala rasūli Allāhi şalla Allahu „alaihi 

wa sallam. Altamanni huşūlu  albarakatu, fi muallifati 

almazkūrati bainahuma altaslīmu ayyuha  şālihu li alkhāťibi wa 

„ubbira bihi li ghlabatis ti‟maalihi fil kulliyyaati bi khilāfin. Wa 

a‟rafu wa al-ilmu hunā min af‟āli alqulūbi sadda masadda 

maf‟uulaini qawluhu anna alhukma al„aqliyya yankhaşiru fi 

ŝalātşati aqsamin, bi fathi alhamzati. Wa hukmu iŝbāti amrin al-

amri wa nafiyuhu „anhu, wa kharaja bi waşfihi bi al-aqliyyi wa 

hūqa alraji‟u ila al „aqli, ka al-hukmi bianna kulla „azhīmin min 

juz`in wa inna alďifain al-iddaini lā yahtamilu hukmu  

alsyar‟iyyi, wa huwa khithābu Allāhi muta‟alliqun bi fi‟lil 

mukallafi „ala wajhit thalabi wal ibaahatu bil wadh‟i wat thalabi 

in kāna li huşun li fi‟li jāziman fa iijaabun aw gairu jāzimin. Fa 

nadbun aw tarku alfi‟li in kāna jāziman, fa tahrīmun aw gairu 

jazimin fa karahatun. Wal wadh‟u ka Kauni  alsyai-i sababan li 

akharin, ka zawāli li wujūbi,  alzhuhri wa māni‟an ka haiďin min 

adā-i alşalāti, aw syarthan ka sitri al „aurati laha. 

Wa hukmu al „ādiy/7/ huwa ribťu al-amri bi al-ākhari 

wujudan wa „adaman bi wasiťati altakrīri ma‟a şihhati 

altahallufi wa „adami  altasīri, ahaduhumā fi al-ākhari albattati, 

ka rabťi alwujūdi bi alwujūdi ka syab‟i bi wujudi al‟aqli wa ribťi 

al-„adami bi al-„adami ka ribťi al-„adami alsyab‟i bi „adami al‟aqli,  

aw wujudun bi „adamin ka ribťi wujūdi aljū‟i bi „adami al‟aqli, aw 

„adamin bi wujūdin, ka ribťi „adami alsyab‟i bi al-imsāki „an 

al‟aqli. Qawluhu, alwujūbu wa al-istihālatu wa aljawāzu bi 

aljarri badalun min ŝalaaŝati aqsāmin, badalun munfasilun min 

mujmalin, wa yajūzu alraf‟u wa alnaşbu „ala alqať‟i bi iďmārati 

mubtada-in, aw nāşibin, liannahu badalun munfaşilun min 
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mujmalin masyūfiyyi al-„illati. Wa wajhu al-asir fīma zakarahū 

an yataşawwarahu al-„aqlu, wa yaŝbutu „indahu imma an 

yahilla „adamuhū ay wujūduhū. wa lā yahīlu syai-an minhumā, 

wa yadullu lahu qawluhu, fa alwājibu min haişu qiyami alwujubi 

al-„aqliyyi bihima, ay hukmun lā yatashawwaru fi ďammi 

altahtāniyyati, ay mā lā yajūzu fi al„aqli ma‟a qať‟in, nazara „an 

alkhāriji „anhu „adamahu imma mā imtina‟i/8/ tashawwuri 

„adamihī,  li amrín kharijin „ani al „aqli, ka istihālati „adamin mā 

yata‟allaqu alqudrata bi wujūdihi, fazālika jāizun, li nannahu 

sya`nuhu al-azul.  

Wa almustahīlu min haiŝu qiyāmi al–istihālati al-

aqliyyati bihi, ay  al hukmu lā yatashawwaru fi al-„aqli kazālika 

wujūduhu.  Fa kharaja man tana‟a wujūduhu li mar-ín zāidin 

„ala al-„aqli ka istihālati wujūdin mā ta‟allaqat alqudratu bi 

„adamihi min almumkināti. Fa la yusamma mustahīlu „aqliyyan, 

wa jāizun min haiŝu qiyami jawāzi al-„aqli bihi. Wa yuqālu lahu 

almumkinu mā yaşihhu fi al„aqli ma‟a qať‟i alnažari „an gairihi 

wujuduhi wa „adamuhi. Fa yadkhulu fīhi „adamun mā ta‟allaqat 

alqudratu bi wujūdin bi „adamihi min almumkināti, fa la 

yusamma mustahīlan „aqliyyan ay bi wujūdin mā ta‟allaqat bi 

alqudrati bi „adamihi wa ďiddihi, liannahumā fi nafsihi mā 

aljāizāni.   Wa wujūbu wujūdi al-awwali wa istihālati wujūdi 

alŝāni min khārijin „an al-„aqli ka almuqaddimati.  

Qawluhu “wa yajibu” „aťfun „ala qawlihi anna alhukma 

ilā ākhirihi bi hazfin anna ismahā ďamīru sya`nin, ikhtasala/9/ 

wa yata‟allaqu bi alfi‟li ………… wa huwa albāligu al‟aqilu gairu 

nahwi aldzāhili min almukallafi ka zalika. Wa minhu alkāfiru wa 

almu‟tadi bi tanāwuli manzīli al-„aqli yusamma bihi, li ilzāmihi 

fīhi kalfuhu syar‟an manşūbun „ala alzharfiyyati tasybihan bihi, 

bi asmā-i almakāni almubhamati, ay anna ījaba ma ya`tī „alal 

mukallafi, annamā huwa fi  alsyar‟i aw manşūbun  „ala altamyīzi, 

ay wājibāhu min jihati alsyar‟i, aw manşūbun „ala 

almaşdariyyati , wa altaqdīru “Wa yajibu wujūba syar‟in” fa 

huzifa almuďāfu wa uqīma almuďāfu ilaihi maqāmahu, fanşab 

intişābahu, li annahu la hukma qabla wardihi syar‟un. Qala 
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Allāhu ta‟ālā : “Wa mā kunna mu‟azzabīna hatta nab‟aŝa rasūlan 

wa lā mutsabbīna. Wa almukallafu bi alsyar‟i lā bi al„aqli, 

liannahu mahkuumun „alaihi wa lā hākima „inda ahli  alhaqqi an 

yataşarrafa fā‟ilun yajibu ay ma‟rifatun mā,  ay allazī aqsyai-an 

yajibu „aqlan ay yahīlu al„aqli. Fa qudratuhu haqqun ay haqīqatu 

amri maulāna ay mālikina wa nāshirina.   

Wa qawluhu /10/ ”Jalla”  ay „azhīmun „amma la yalīqu 

bihi, „azza, ay galaba „ala murādihi yalīqu raf‟un „anhu jumlatāni 

fi mahalli alhāli allāzimati aťfin „ala bihimā adā-an li ba‟ďi haqqi  

alta‟zīmi, wa mā yastahīlu, wa mā yajūzu „ubbira bi qawlihi  “an 

ya‟rifa” isyāratun ilā wujūbi alnazari fi altafakkuri fīmā 

yata‟arrafu bihi zālika, wa hiya ikhtalāfun fi altaqlīdi fi masili al-

i‟tiqādi. Faqāla kātsirūna lā yajūzu lianna almaťlūba fīhi 

alyaqīnu. Qāla Allāhu ta‟āla li nabiyyihi şala Allāhu „alaihi wa 

sallama : “Fa i‟lam annahu lā ilāha illa Allāhu”.  Wa qāla li  

alnāsi “Wa ittabi‟ūhu la‟allakum tahtadūn”. Wa yuqāsu gairu 

alwahdaniyyati „alaiha wa „alaihi almuďāfu. Fa raja‟a „adamu 

şihhati īmani almuqallidi, wa qīla lā yajibu alnazhru bal aqdun 

wa aljāzimu walau „an taqlīdin. Qāla Alsa‟id Altaftāzāni : ”Wa 

khilāfun „ala alnazari fi uşūli aldīni ma „adā ma‟rifat Allāhi”, 

amma hiya fa wājibun ijmā‟an. Qāla fī “Jamī‟i al-Jawāmi‟ 

syarhuhu „ala kulli al-īmāni almuqallidi şahīhun wa in aşīmun bi 

tarki alnazhari „ala alqawli biwujubihi. Wa amma naşbu al-

Asy‟ari „adamu şihhati  al-imán /11/  al muqallidi fa tasyī‟u 

„alaihi, wa kazaba min adawāti nisbatin ilaihi. Qāla Altāj As 

Subki, : “Altahqīqu in kāna almuqallidu akhaza qawla algairi 

bila hujjatin ma‟a ihtimāli bi syakkin aw wahmin, falā yakfī 

īmānu almuqallidi qath‟an, liannahu lā imana ma‟a syai-in min 

taraddudin” . Wa in kāna akhzahu bi gairi hujjatin lakinna ma‟a 

aljazmi fa yakfī īmānuhu „inda al-Asy‟ari wa gairihi, Intaha.  

Wa laisa  almurāda min  alnazari alwājibātu „ala ťarīqi 

almutakallimīna, bal altafakkuru fi almaşnū‟āti wa al-istidlālu bi 

al-asir „ala almu`syir. Kamā qāla al-Samiru  : “Wa fī kulli syai-in 

lahu āyatun tadullu „ala annahu wāhidun, fa zālika fardā „ainin 

„ala kulli lā muhtaraja li ahadin min almukallifiina „anhu „ala 
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anna alnazara wa alhauďi „alā ťarīqi almutakallimīna fardu 

alkifaāyati fi haqqi almuta‟āmilīna li zālika”. Wa la yanbagī man 

yakhsya „alaihi min  alhauďi fīhi ay alťarīqu ahli al-uşūli alzaigi 

wa alzalīli aldukhūlu fīhi ay alťarīqu ahli almutakallimīna wa 

„alaihi hamlu nahyi  al-Syāfi‟i,  wa  alsalami min „ilmi  alkalāmi.  

Wa qad aťāla/12/ Al-imāmu Algazali fī kitābi “Jam‟i al-

„Awwami” „an ilmi alkalāmi : “Wa kazā” ay wa yajibu  alsyar‟u 

„ala almukallafi ma‟rifatu al-ahkāmi al-aqliyyati almuta‟alliqati 

bi Allāhi ta‟āla, yajibu „alaihi an ya‟rifa miŝla zālika fī haqqi 

alrusuli „alaihimu alşalātu wa alsalāmu li yaşihha īmānun wa 

yakmulu īmānuhu.  Wa kāna hukmuhu „aduwwun lahu „an 

ma‟rifatin, ilā an ya‟rifa li aldilālati „ala zamani almaťlūbi bi 

ahşari wajhin ma‟a ifādati  altajaddudi wa „ala imkāni ma‟rifatin,  

duna wujubiha aw istihālatuha,  ŝumma  (āl) fi alrasūli li 

istigrāqin,  ay kullu rasūlin wa sakata „amma yajibu li al-anbiyā-

i adabiyyātu  alhukmi al-ahşā lā yakūnu la „ilma falau gairu al-

anbiyā-i lakana awlā, illa anna altablīga khāşşun bi alrusuli, fa 

hinaizin wa kalamuhu sākitan „amma yata‟allaqu bi al-anbiyaa-i 

kamā huwa sākitun „ala ahwāli almalāikati wa amwazi  alma‟ādi 

fatimman ay fa ba‟ďu alladzī yajibu li maulāna wa atā bihi, 

liannahu yajibu lahu ta‟āla kullu kamālin.  Wa ma‟rifatu tafshīli 

kulli fardin min afrādihi gairi li almuttasyirin li almukallafi fa 

wājibun mudillu aldalīli „ala/13/ta‟yīnihi lahu Ta‟āla,  wa albāqi 

ya‟taqidu lahu Ta‟āla „ala sabīli al-ijmāli lahu Ta‟āla,  

Yajibu li Mawlāna Jalla wa „Azza „isyrūna şifatan, ay 

ma‟na kamālin qadīmin bihi subhanahu ta‟ālā, wa hiya „isyrūna 

alwujūdi wa mā „uťifa „alaihi wa alma‟ťhufu muqaddamun „alaihi 

ay alribťu li yashihhal al-hamlu. Wa ja‟ala al-wujūda şifata 

alzahrati „ala alqawli biannahu zīda „ala alzāti wa huwa ma 

„alaihi  alraíz ka aljumhūri. Wa amma „ala alqawli al-Asy‟ari 

annahu „ainu alzaati tumaşihu bi‟tibāri annahu yūşafu bihi 

adzātu. Fa yuqālu alzaatu Maulāna maujūdun. Wa qāla fi Jami 

Jawāmi‟ : “Wa syarhuhu al-ashahhu anna wujūda alsyai-i fi 

alkhāriji wājibun, wa huwa Allāhu ta‟āla, aw mumkinun wa 

huwa alkhaqu „ainuhu ay laisa zīda „alaihi . Wa qāla katsīrun 
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gairuhu,  ay  zīda „alaihi bi an yaqūma  alwujūdu bi alsyai-i min 

haiŝu huwa ay gairu i‟tibāri wujudin aw „adamin, wa in lam yahi 

al-„anhuma fi nafsi al-amri, intaha.  

Wa ma‟na kaunihi „ainuhu, annahu laisa zīda ay zāidun li 

annahu mafhūmuhu bal bi alma‟na bi annahu „āridhun lahu 

imtiyāzan „ainuhu fī khārijin/14/ka imtiyazi aljirmi „ani alsaudā-

i. wal qidamu, bikasri alqāfi wa huwa fī haqqihi ta‟āla salbu 

al„adami alsābiqi „ala alwujūdi aw „adamu iftitāhin „ala alwujūdi 

aw „adamu awwaliyyatin „ala alwujūdi. Wa  al„ibaratu bi ma‟nan 

wāhidin, fa laisa alqidāmu „alaihi Ta‟āla ma‟nan zāidin „ala alzāti. 

Wa taraddada ba‟ďu almasyāyikhi fi jawāzi iťlāqi lafzan „alaihi 

ta‟āla. Qāla innamā yuqālu,  yajibu lahu ťa‟āla alqidamu, lakinna 

qāla alwālu al Iraqi fi tabti alhaami „adaduhu alhāmi fi al-asmā-

i wa lam yarid fi alkitābi naşşan, lākinna warada fi alsunnati ay 

fī hadīŝi Abdillāhi Ibni Maja min Abi Hurairata fīhi udda 

alqadiimu fi al-tis‟ati wa tis‟iina asmā-an. Wa fi alqismi alŝāni 

mina altamhid li al-Taftāzāni, al qadīmu „adamu almasbūqati 

bilalgairi, wa huwa alzaatiyyu, aw bi al„adami wahuwa 

zamāniyyun wa hudūŝun, bi khilāfihi wa lā qadīmun bi alzāti 

siwa Allāhi ta‟āla wa biz zamaaniyi siwa şifātihi aiďan wa fī 

syarhi al-„aqā‟idi lahu qadīmu  alzātiyyu mā wujūduhu min 

zātihi wa alqadīmu qadīman zamāniyyan huwa allazi 

wujūduhu/15/bi sanadin ilā gairihi wa lam sabaqa bi „adamin. 

Fa zātuhu Ta‟āla qadīmun bi alzāti, iz lam yasbiqhā syai-un wa 

gairu muhtājati syai-in aw şifātuhu qadīmatun bi zamānin iz 

lam yasbiqhā al„adamu. Lakinnahā musnadatun ilā zātin falā 

masbūqatun „ala alşifati li zātin bi gairi alzātiy huwa alzātu la bi 

ma‟nan anna alzāta sābiqun „alaş şifati bal bi ma‟nan anna 

isnāda alşifāti ila alzāti, wa in kāna wujūduhumā ma‟an. Wa 

almurādu bihi fī haqqihi ťa‟āla imtinā‟un li huqūi al-„adami wa 

istimrāri alwujūdi fi almustaqbali li gairi nihāyatin wa altaşrīfu 

akharu binā-an „ala annahu şifatu nafsihi ka alqidami, wa huwa 

qawlun ďa‟īfun liannahuma law kazālika lamā ta‟allaqati alzātu 

bi dūnihimā wa zālika bāťilun li alta‟aqquli  alzāti, ŝumma ťalaba 
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alburhānu „ala iltişāfihi wa qīla albaqā-u min şifati alma‟āni. 

Qāla al-Asy‟ari albaqā-u şifatun zāidatun haqīqatun. Intaha.  

Fa al-aqwālu fīhimā ŝalaŝatun. Qāla almuşannifu 

wujūbu wujudihi Ta‟āla yastalzimu wujūbu alqidami wa albaqā-i, 

fa „aťfuhumā  „alaihi „aťful khāşin „ala al„adami, wa almalzūmu 

„ala allāzimi ka „aťfi /16/  huduŝin „alalal-„adami. Wa innamā 

lam yaktafi bi al-awwali fi almauşufaini ila almuhāli, wa 

alwājibu li anna almurāda bihi tafşīlun mā yajibu wa tafşilun 

ma yastahīlu walau istagnā „an khāshin bi al„adami wa bi 

almalzūmi „ani allāzimi, la kāna zarī‟atun ilā jahlin katsīrin min 

li khafāi allawāzimi wa „asru idkhāli juziyyātin tahta kalbatiha 

wa khathaa khaťaun fi aljahli.  Fa wajabu al-igtinā-u fīhi bi 

mazīdi al-īťāhi yadu al-imkāna. Wa almukhālafatu li 

alhawaaditsi ay lā yumāŝiluhu minha syai-un muthlaqan fidz 

zāti wa lā fi alşifāti wa lā fi al-af‟āli. Qāla Allāhu Ta‟āla : “Laisa 

kamiŝlihi syai-un wa huwas samii‟u albaşīru”. Fa awwalu al-

ayati tanzīhun wa ākhiruha iŝbātun, fa şadruha yaruddu „ala 

almasihiyyati wa aďrābihim wa „ajzuha yaruddu „ala 

almu‟aťťalati wa alnāfīna li alifāti wa ukhrā,  ma‟a anna akŝara 

taqdīmi al-iŝbāti „ala alnafyi dafa‟an li altawahhumi altajassumi,  

anna Allaha alsamī‟u ba‟dinun wa albaşīru bi alhadaqati fa inna 

likullin muta‟alliqun bi ba‟ďin, duna ākharin „ala şifatin 

makhşuhatin min „adami  alba‟di wa nahwihi li annahu 

almuallifu fīhi fabada-a /17/ tanzīhun li yu‟ma altaŝbītu bihi 

Ta‟āla mutlaqan, hatta fīhima minhu Ta‟āla laisa ka sam‟i  

alkhalqi wa başarihi wa tahqīqin. Kamā qāla al-Taftazaani :  

„Adamu ziyadati mişlin fi al-āyati wa lā yalzamu işbātu mişlin 

lahu ta‟āla al lazī huwa mahallun li jawāzi salbi alsyai-i „an 

alma‟dum ka salabi alkitabiyyati „an zaidi alma‟dūmi, fala budda 

„ala iŝbāti mitslin lahu ta‟āla. Wa inna almişla bima‟na maŝalin, 

bi fathataini. Wa alma‟na laisa ka şifatihi syai-un wa li annahu 

mina alkitabiyyati al ablagu min alşarīhi tazunnuha işbatu 

alsyai-i bi dalīlin nahwi miŝlika la yajullu aw miŝli bi ma‟na 

anfus ay laisa ka nafsihi syai-un. Intaha.  
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Wa qiyāmu bi nafsihi ay bi zātihi. Wa fī jawāzin ťalqun 

nafsi „ala Allāhi ta‟āla min giari muqābalati  khilafin. Wa qīla bi 

aljawāzi li annahu ma`khūzun min alnafāsiyyati. Wa qīla bi 

alman‟i limā fīha min alnafsi bi tahrīki alfa-i wa qaşara bi zālika 

bi qawlihi ay lā yaftaqīru ay muhalun ay lā yaqūmu bihi kamā 

huwa sya`nu al-i‟rāďi wa hāza syāmilun li alzāti al qadīmi wa 

alhādīŝi. Fa kullun minhumā lā /18/yaftaqiru bi mahallin ay lā 

yakūnu şifatan li gairihi ilā mahallin. Amma almahallu bi ma‟na 

alfarāgi allazī yusygiluhu li jirmin fa yaftaqiru Allāhu sāira al-

ajrāmi wa qad kharaja zālika biqawlina ay  lā yakūnu şifatan 

ligairihi wa zātu mawlāna ta‟āla mustagniyatun „an mahallin 

yaqūmu bihi qiyaamu alşifāti bil almauşūfi „an mahalli aladzī 

zātu yahullu fīhi hulūlun li ijramin bi mahalliha, wa „an 

mukhaşşaşin bi şifati alfāili yūjaduhu kama qāla almuşannifu wa 

lā yaftaqirru ila mukhaşşaşin bi şifati alfā‟il, ay ma‟na fā‟ilin 

yūjaduhu huwa sya`nun alhawādiŝi liqidamihi subhānahu wa 

Ta‟āla.  

Wa al-Wahdaniyyatu, wa hiya ŝalaşatu aqsāmin,  

wahdaniyyatu alzāti ay „adamu alkaŝrati fi alzāti kama 

fassarahu bi qawlihi, ay lā ŝāniya lahu fī zātihi, ay annahu 

wahdaniyyatu zātin fala kaŝura fīhi bi wajhin liana sya`na 

alta‟addudi almahalli qiyāmuhu bihi wahdaniyyatu alŝifati wa 

hiya nafyun nazīri lahu Subhānahu wa ta‟āla fi waşfin min 

şifātihi kamā silla (ra) ilaiha biqawlihi wa lā ŝāniya lahu fī 

şifātihi iz lā yusyāriku lahu fī waşfin min al-awşāfi alqāimati li 

Allāhi ta‟āla wa innama al-isytirāku/19/fi al-asmā-i faqať, lā fi 

almusammiyāti. Fanazīran ťu‟matu aljannati wa ať‟imatu 

aldunya. Wa alŝāliŝu wahdaniyyatu al-„aqli, wa ilaihā asyāra bi 

qawlihi : “Wa lā ŝāniya lahu fi af‟-ālihi”, ay annahu munfaridun 

bi kullin min al-ījādi wa al-i‟dāmi, wa tadbīru al-„alami falā 

žahīra lahu walā nazīra lahu wa lā syai-a ligairihi fi asyirin ma. 

Qāla Allāhu ta‟āla “Wa mā lahu fīhima ay fi alsamāwāti wa al-

ardhi min syārikin wa mā lahu ay subhānahu wa ta‟āla minhum 

ay alma‟būdūna min zahīrin. Wa qāla Allāhu ta‟āla “Allahu 

khaliqu kulli syai-in.” Fa in qultaha istagnā „an hāzihi alşifāti bi 
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şifatin mukhālafati li alhawadiŝi zātan wa şifaatan, qultu 

„adamu mumāŝalatu li alhawadiŝi lahu fiiha fīmā zakarahu lā 

taqtaďī ilā „adami mumāşalati qadimun lahu fīha tatimmu. Al 

wahdāniyyatu bi ma‟na almazkūri tufīdu mukhālafatu li 

alhawādiŝi illa (inaa-un) mawzūnun bimā waradahu  aldalīlu  

alsam‟u wa aiďan alwahdaniyyatu bi alma‟na almadzkūrati, lā 

yataďammanu „adamu tarkībihi ta‟āla min ajsamin iz law 

tarakaba minha/20/la kāna jisman. Fala yakūnu mukhālafatan 

li alhawaaditsi. Na‟am. Fassara almuşannifu rahmatullahi fi 

syarhi Algusta, wa wahdaniyyatu zatin bimā yanfī altarkību „an 

ajsamin ayďan. Fa qāla tawhidu  alzāti „ibaratun „an nafyi 

alta‟addudi  almuttaşili wa  almunfaşili ay laisa almurakkabatu  

fi nasfihā wa lā yumkinu wujudu zāti ukhrā munfaşilatan „anha 

tumāŝiluha.  

Fa hāzihi almazkūratu hiya hālu sittati alşifati. Al-ūla, 

nafsiyyah wa haqīqatuha al hālu alwājibatu alzāti mā dāma 

gaira mu‟allalatin bi „illatin ka tayyīzin li jirmin fa innahu 

wājibun li aljirmi mā dāma fīhi maujūdun, aw laisa ŝubūtuhu 

lahu mu‟allalatun bi „illatin, wa hattā zīda bi qawlihi “gairu 

mu‟allalatin bi „illatin” min hāl alma‟nawiyyati ka kauni alzāti 

„aliman wa qādiran, fa innahu mu‟alallatun bi qiyāmi al- „ilmi 

wa alqudrati bi alzāti. Qāla almushannifu : “Wa lā yaruddu şifāti 

alma‟āni lianna hālun lā yuťlaqu „ala almaujūdi, Wa şifaatu 

alma‟āni minhu wa fi alwujūdi khamsatu alkāināti aw kainatun 

ba‟daha sab‟atun ya‟ni al madlūlu kullu wahidin min „adami 

amrin, lā yalīqu Mawlāna jalla wa „azza/21/laisa salbiyatan 

şifatan maujūdatan fī nafsihā ka al-„ilmi wa nahwihi min şifāti 

alma‟āni.  

Wa qawluhu “hazihi sittun ilā akhirihi”, jumlatun 

i‟tiradhiyyatun bayna muta‟āťifātin şumma li altartībi al-ukhrā. 

Kullamā urifat min sabqi „aťfiha „ala ribthťiha lianna ittişāfa 

albāri wa ta‟āla bi kullin min sifāti altaqdīri wa hazihi al-ātiyatu 

lā tartība fīhi yajibu lahu Ta‟āla şifatun yadullu „ala wujūbiha 

lahu al „aqlu wa alsam‟u. Wa iďāfatu alsab‟i li alşifāti aşlan min 

iďāfati alşifāti li almawşūfi wa innamā yu‟addu min idrākihi 
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Ta‟āla li alťa‟ūmi wa alrawāihi wa nahwihimā min alkaffiyyati 

allatī tastadi-u fi haqqihi bi hasabi al-„ādati ittişālātin li ajli 

alkhilāfi allazī fīha rājiatun ila al„ilmi am min mazīdatin „alaihi 

wa idrākuhu bidzālika  bi idrākin zāidin „ala  al„ilmi min gairi 

ittişālin bihā, wa lā takayifu li alzāti al-aliyyati bimā jarrat fi  al-

„ādati an tastakīfa bihi dawātuna „indahu wa lā idrāku amri 

alzāti wa al-alami wa nahwihimā yata‟allaqu hāza li idrākinā fī 

haqqihi ta‟āla bi kulli mawjūdin ka sam‟ihi Ta‟āla /22/wa 

başarihi wa allazī ikhtārahu ba‟ďu almuhaqqiqīna fi hazihi al-

idrāki altawaqqufi li „adami waradi alsam‟i bihi, lizā lam 

yazkurhu almuşannifu, fa tusamma şifatu alma‟āni, ay waďa‟a 

lahu haza al-isma, aw tud‟aa bihi wa hiya şifātun mawjūdātun fi 

nafsihā hādiŝatun kāna lahu li şifatin ka bīď‟i jirmin maŝalan, 

aw  qadīmatun ka „ilmihi ťa‟ālā wa qudratihi ťa‟āla. Fa kullu 

şifatin maujūdatin fi nafsihā nazarun, fa in wajabat li alzāti 

mu‟allalatun bi „illatin fa şifatun tafanniyatun, kama marra wa 

hālan nasiyyatan īďāfun wa awjabat lahu min gairi i‟tibāri 

ziyādati amrin „alaihi. Faşifatu alma‟āni wa in kānat gaira 

maujūdātin fi nafsihā illa annaha mua‟llalatun bi annaha tajibu 

li alzāti mādāma „illatuha qāimatun bi alzāti summiyat 

ma‟nawiyyatun aw hālan ma‟nawiyyatun.  

Qālahu almuşannifu : “Wa summiyat alsab‟u alşifātu 

alma‟āni”, li anna kullan mimmā yadullu „ala alma‟na mawjūdun 

qāmun bi alzāti alqadīmi wa laisat „ainu alzāti li ikhtilāfi ma‟na  

alşifāti wa alzāri wa lā gairahu li annahu la yanfakku 

ahaduha/23/„an zātin wa kazā kullun mina alşifāti laisa „ainu al-

ukhrā wa lā gairuhā. Faā al qudratu wa hiya şifatun azaliyyatun 

tu`syiru fi  almumkin „inda ta‟alluqiha bihi „ala waqfit a ta‟alluqi 

al-irādati, wa al-irādatu wa hiya şifatun azaliyyatun tukhaşşişu 

biha  almumkinu bi ba‟ďi mā yajūzu „alaihi muta‟alliqātun. Qāla 

Ibnu al Baihaqi : “Alta‟alluqu kaunu alşifāti bi haişu yakūnu bihā 

mansūrun murtabiťun biha irťibātu almutaďāifaini wa hiya 

şalahiyyun,  in lam yakun al mansūru lahā maujūdan fī khārijin 

wa illa fa tahziyyun”. Wa āla alta‟alluqi şifatun i‟tibariyyatun wa 

lā wujūda lahā khārijan iz huwa yarji‟u ilā ma‟qūli al-idhāfati, 
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wa hazā mazhabun muta`akhkhirun, aw wujudiyyatun iz 

ta‟alluqa marja‟uhu ila alşifātin nafsiyyah li alma‟ānī, wa hiya 

„umdatu al-Syaikhi, ya‟ni Ibnu Hajib. Intaha.  

Wa saya‟tī fīhi mazīdun wa bijamī‟i  almumkināti, wa 

t‟a‟syiru  alqudrati fa syara‟a ta‟syīru al-irādati, iz  lā yūjadu 

ta‟ālā, wa la yan‟adimu bi qudratihi illa „ala waqfi murādihi, wa 

ta‟syīru al-irādati „inda ahli alhaqqi /24/ „ala waqfi ta‟alluqi 

al„ilmi wa innamā lam yata‟allaqa bi alwājibi liannahumā 

mu`syirāni bimā yata‟allaqāni bihi, falau ta‟allaqā bi  alwajibi bi  

al„i‟dāmi la addā ila  alhaqīqati. Alwājibu allazī lā 

yatashawwaru fi al- „aqli bimā „adamuhu aw bi al-ijādi. Fa in 

kāna ba‟da al-„adami la addā ilal qalbi  alwājibi aiďan, wa la 

lazima tahşīlu salí, wa lā bi almustahīli li annahumā la ta‟allaqā 

bihi la asyāra fīhi alujūdu, wa huwa muradiyyun ilā qalbi 

alhaqāiq wa al„adamu wa huwa tahşiilu hāşilin. Falau ta‟allaqā 

bihimā lalazima qalbu alhaqāiqi. Wa tahşiilu alhāşili wa aljāizu 

ta‟alluquhumā bi i‟dāmi anfusihimā ba al-„adami  alzāti 

al„aliyyati wa gairi zālika min alfasādi al-azīmi,  allazī lā yabqā 

ma‟ahu syai-un mina al-imán, wa lā syai-a min al-„uqūli, fa laisa 

„adamu ta‟alluqihimā bihimā al quşūru fi alşifataini bal la 

„adama qawlihima li ta‟alluqihimā izan alquşūru. Innamā 

yakūnu lau ja-a al„ajzu min nāhiyati  alqudrati bi an yakūna 

alsyai-u min muta‟alliqātihimā wa ta‟ajaza „anhu. Wa amma izā 

kāna „adamu alta‟alluqi li kaunihi khārijan „an jinsi 

almaqdūri/25/fa laisa fī „adami ta‟alluqihimā bihi syai-un mina  

alqushūri bal ta‟alluquhumā bihi yu‟addu quşūruha bal 

„adamuhā alsittati kama bainahu. Wa min almuhāli dukhūlu 

aldunya fi qasrati biďatin ma‟a baqāi kullin „ala hālatin li anna 

al-ajsāma alkaŝīrata yastahīlu tadkhuluha wa kaunuhā fī hīnin 

wāhidin, tatimmatun.  

Wa fi Jabbariy annahu ijtama‟a Abdu al-Jabbāri ma‟a 

al-Asfarāni. Faqāla Abdu al-Jabbari : ‟Subhānahu man 

tanazzaha „ani  alfakhsyā-i wa tafahhama al-ustāz, annahu 

yurīdu ‟an khalqihā fahiya kalimatu alhaqqi urīdu biha albaāťilu. 

Faqāla subhānahu : ”Man lā yaqa‟u fi mulkihi illa mā syā-a”. Fa 
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iltafata ilaihi Abdu al-Jabbāri wa „arafa „anhu annahu fahima 

murādahu, faqāla : ”A yurīdu Rabbunā an ya‟şiya?”. Fa qāla : ”A 

ya‟şī Rabbunā qaharan?”. Fa qāla Abdu al-Jabbāri : A raita 

anna ma‟na alhudā wa qaďā „alayya bi alriddati a hasuna ilayya 

am asā-a?”. Qāla : ”In mana‟aka ma huwa laka faqad asā-a, wa 

in mana‟aka maa huwa lahu fa yakhtaşşu bi rahmatihi man 

yasyā-u”. Fa i‟tarafa alhāďirūna yaqulūna “Wa Allāhi, laisa  „an 

haza jawābun”. 

Tanbīh. Ikhtalafa /26/hal yajūzu an yaqūla arāda 

Allahu alkufra wa alma‟şiyata awwalan, Fazahaba ba‟ďuhum 

wa nuqila „ani al-ustāzi al-isti‟ari ilā man‟i wa inşahha zalika 

Iitiqādan,  lianna fi al-iťlāqi lima‟şatin „azabun ma‟a Allāhi ta‟āla 

liannahu yuwahhamu annahum hasanatun ma`mūrun bihima. 

Wa qāla ba‟ďuhum yajūzu wa şahīhun tanbīhun akhara 

limurādiha ta‟alluqu alqudrati wa al-iraadati bi kullin mumkinin, 

ay bi alnazari ilā zātihi wa (fayyada) bi zālika liyadkhula man 

tana‟a ījaduhu min almumkini aw takhşīşuhu minhā lita‟alluqi 

„ilmi Allāhi ta‟āla bi „adami zālika. Wa istihālatu wuqū‟iha la 

yumna‟u min kaunihi muta‟alliqan li alqudrati wa al-irādati 

kamā lā yamna‟u min şifatin bi al-imkāni. Wa qīla bi imtinā‟i 

ta‟alluqihimā bimā kāna, wa kazālika. Wa jama‟a al-Gazali bi 

anna man qāla bi alta‟liiqi fa bi alnazari ila imkānihi alzāti wa bi 

„adami alta‟alluqi fa bi  alnazari ilā ta‟alluqi al-„ilmi bi „adami 

alwuqū‟i. Wa al„ilmu wa huwa şifatun azaliyyatun tankasyifu 

bihā alsyai-u „inda ta‟alluqihā bihi inkisyāfan lā tahmila  alnaqşa 

bi wajhin mina alwajhi /27/ almuta‟alliqi bi jami‟i alwājibāti wal 

jāizāti wa almustahīlāti ay anna jamī‟a hazihi al-umūra 

mumkasyifatun li „ilmihi Ta‟āla, wa muttaďihatun lahu ittiďāhan 

la yumkinu an yakūna fi nafsi al-amri „ala khilāfi mā „alimahu 

„Azza wa Jalla.  

Wa al-Hayātu wahuwa şifatun azaliyyatun taşihhu 

liman qāmat bihi al-idrāku wahiya lā yata‟allaqu bi syai-in ay 

annaha la taqtaďi amran zāidan „ala qiyamin bi mahalliha wa 

alşifatu hiya muqtaďiyatun amran zāidan „ala zālika. Alā tarā 

anna al-„ilma maşalan ba‟da qiyāmihi bi mahallin yaťlubu 
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amran zāidan yu‟lamu bihi. Wa kazā albaqi fi şifāti alma‟āni 

gairi alhayāti muta‟alliqatun ay ťalibatun amran zāidan „ala 

alqiyāmi bi mahallihā. Wa hazā ta‟alluqun li alşifati, nafsiyyun 

laha ka qiyāmihā bi alzāti. Qālahu al muşannifu fī syarhi 

alsşagīri. Wa amma gairu şifāti alma‟āni ka alwujūdi wa 

alşifātus salbi fala ta‟allaqa laha qāla ba‟ďuhum al-Şifatu 

haqīqatun mahďatun ka alwujūdi wa hayātu. Wa alhaqīqatu 

dzātu iďaafatin laha ta‟alluqun /28/bi algairi. Wa iďāfatu ilahi 

al-„ilmi wa alqudrati. Wa iďāfatun mahďatun ka alma‟şiyyati, 

wa alqabliyati wa alba‟diyyati falā yajūzu bi alnisbati ilā zāti 

Ta‟ala tagayyurun fi alqismi al ‟ula, la mutlaqan wa la fi alŝānī 

bi  alnisbati ilā zatihi Ta‟aala, wa yajūzu fi taqallubihi wa yajūzu 

tagayyuruhu fi alŝāliŝi muťlaqan.  

Wa ma zakarahū almuşannifu min nafsiyyati alta‟alluqi 

alşifaatui alma‟āni huwa madzabu al-Asy‟ari wa aljumhūri fa 

huwa qadīmun lā yatagayyaru wa la yatabaddalu walā 

yatagayyaru. Wa huwa nafsu alşifati almuta‟alliqati „ala 

mazhabi  man yanfi alhāla. Wa tagayyuru iz ta‟alluqu „ilmi 

Mawlānā Jalla wa  „Azza bi anna zaidan sayadkhulu gadan fa 

dakhala altagayyuru almuta‟allaqatu bi fathi allāmi lā 

almuta‟alliqu, liannahu zatiyyun azaliyyun lā yatagayyaru fīhi 

aslan wa altaghayyuru fīmā  ta‟allaqa bihī wa huwa aldukhūlu 

almustabalu, fa tagayyara „an kanihi mustabalan ilā kaunihi 

māďiyan,  wa qīla alta‟alluqu iďafatūn wa „alaihi al„ajzu, wa 

man tabi‟ahu min ala‟jami ka al-Baiďāwi wa al-„Aďudi wa al-

Taftazāni.  

Wa al-Sam‟u wa al-Başaru wa humā şifatāni 

azaliyyatāni/29/ yankasyifu bihimā wa yattaďihu  illā anna al-

inkisyāfa bihimā yazīdu „alā anna inkisyāfan bi al-„ilmi wa zālika 

fi alsyāhidi alma‟lūmi bi  alďarūrati wa yatalazzamu wa 

ziyādatu  alkasyfi bihimā binisbatin ilaihi ta‟āla. Amma bi 

alnisbatin ilaihi falā ziyādata bal aşluha mahallun fi haqqihi 

Ta‟āla wa ikhtalafū fī himā a tarji‟āni ila al-„ilmi wa „alaihi ajrā 

Ibnu Hamam fil lmasāirati am lā, bal yuqālu humā şifatāni, wa 

warada alsam‟u bihimā fa āmannā bihimā wa laisat ka sifatai 
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khalqin, wa‟tarafnā bi „adami alwaqfi „ala haqīqatihimā 

almuta‟alliqaati altazkīri bi i‟tibāri lafhzihimā, wa „adala ilaihi 

ma‟a anna ta`niŝa bi i‟tibari annahumā şifatāni (jaliyyau altaftāi) 

fi alta‟bīri bi jami‟i almaujudāti fa ta‟alluquhumā akhaşşu min 

ta‟alluqi al-„ilmi. Fa kullu mā ta‟allaqa bihi alsam‟u wa albaşaru 

ta‟allaqa bihi al-„ilmu wa lā yankasyifu illā juziyyān, wa 

niyyatun biqawlihi bi jami‟i almaujudāti „alā anna sam‟ahu 

Ta‟āla wa başarahū mukhālafatun li sam‟inā wa başarinā fi 

alta‟alluqi, illa anna sam‟unā annamā yata‟allaqu /30/ „ādatan 

bi ba‟ďi almawjudāti wa hiya al-aşwātu wa „ala wajhin 

makhşūşin min „adami albu‟di wa alqurbi jayyidan. Wa 

başaruna humā innamā yata‟allaqu ‟ādatan bi ba‟ďi lmaujūdāti 

wa hiya al-ajsāmu wa alwānuha wa akwānuha, wa başarahu 

wa sam‟ahu subhānahu yata‟allaqāni bi kulli maujudātin qāiman 

kāna ka zātillaahi ta‟āla wa şifātihi alwujudiyyati aw hādiŝin. 

Wa yarā Rabbunā wa sami‟a ma‟a zālika fīmā lā yazālu zawāta 

alkāināti kulliha. Wa jam‟a şifatuha almawjūdiyyatu wa qīla al-

awātu wa min gairihā ajsāmun aw alwānun wa akwānan wa 

giru zālika  allazī „alaihi al-akŝarūna tufaşşilu alsam‟a min 

alhawādiŝi „ala albaşari minhā, wa  alkalāmu nafsiyyun allazī 

laisa bi harfin walā aşwātin wa lā bi mawşūfin bimā yata‟allaqu 

bi zālika min taqdīmin, wa ta`khīrin, wa gairiha, wa i‟rabin wa 

binā-in, wa mā yata‟allaqu bimā yata‟allaqu bihil al-ilmu min 

almuta‟alliqāti min alwājibāti, kazātihi wa şifātihi ta‟āla wa 

mustahīlun ka syarīkin albāri aw mumkinin,/31/ ka khalqi al-

„ālami ay kullun mā yata‟allaqu bihā al-„ilmu yata‟allaqu biha 

alkalamu wa yu‟tabaru „anhu bihī. Qāla almuşannif : ”Kalāmu 

Allāhi qadīmun bi zātihi şifatun azaliyyatun laisa bi harfin wa lā  

şawtin, wa lā yaqbalu kalamu Allahi al-„adama, wa lā fi ma‟nāhu 

min alsukūni wa lā tab‟aďu wa lā taqdīmu wa lā ta`khīrun 

wahuwa allazi „anhu bi alnizami almu‟jizi almusamma aiďan 

kalāmu Allāhi ta‟ālā haqīqatun lugawiyyatun li wujūdi kalāmil 

Allāhi „azza wa jalla fīhi wa tahurru fīhi „arfan bi haiŝu aldilālati 

li ahadin lā hulūla wa yusamma bi al-Qur‟āni ayďan.  
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Qāla almuşannifu fi Syarhi „Aqīdati : ”In syā-a wa mā 

yūjadu min almutakallimīna min altamŝīli bi alkalāmi alnafsi 

innamā huwa li alraddi bi haiŝu almurādi almu‟tazilati haiŝu 

nafa‟ahu wa qad ŝabata fī kalāmi alfuşahā,i annama alkalāmu 

lafi alfuadi wa mā qaşadū „anhu illa altamŝīla min haiŝu nafyi 

hurufin wa şautin faqať”. Amma alhaqīqatu fa tajallat şifatu 

Allāhi ta‟ālā tumaşiluha şifātu khalqihi, fa inna kullan min 

alnafsi fi huduŝi al-yā-in muta‟āqibatun yan‟adimu wa 

yahduŝu./32/ Wa yūjadu fīhi taqdīmun wa ta‟khīrun wan 

tartībun wa gairu zālika. Fa a‟rifhu faqad zālat fīhi iqdāmun ma 

lam yuayyid man bi nūri almulki al-„allāmi. intaha.  

Wa takwīnuhu hazihi alşifātu wa sāiru şifātihi Ta‟āla 

mahjūbun „an al„uqūli ka zātihi Ta‟āla. Fa laisa li ahadin an 

yahūďa fīhi. Lākinnahu ba‟da ma‟rifati ma yajibu li zātihi ta‟āla 

wa şifātihi fa tatimmatun yata‟allaqu alkalāmun nafsiyyu 

ta‟alluqan ma‟nawiyyan bi alma‟dūmi „alā taqdīri wujūdihi wa 

huwa qadīmun wa lahū ta‟āla ta‟alluqun khārijiyyun 

(tanjaziyyun), wa huwa hādiŝun wa kaza al qudratu wa al-

irādatu bi khilāfi al„ilmi falā yata‟allaqu illa tanjaziyyun wa qīla 

lahi ta‟alluqun ma‟nawiyyun binaan „ala anna ta‟liqahu 

nafsiyyun wa alqawlu bi anna lahu ta‟alluqan şalahiyyan 

mardūdun wa alsam‟u wa albaşaru lahuma ta‟alluqun 

tanjaziyyun wa minhu qadīmun ta‟alluquhumā bi zāti albāri wa 

şifātihi wa minhu hādişun ta‟alluquhumā bi al‟ilmi, wa lā 

yuraddu anna alta‟alluqa waşfun nafsiyyun li alşifati alqadīmi fa 

kaifa yakūnu hādişan lianna almurāda yata‟allaqāni ta‟alluqan 

şalayya/33/, Fa alqadīm u huwa şifatun bi alnafsi wa 

altanjaziyyu hādişun wa ta‟alluqu kullin mina al„ilmi wa alsam‟i 

wa albaşari a altanjaziyyu minhu qadīmun wa minhu hādişun, 

wa amma ta‟alluqu alqudrati wal irādati a altanjaziyyi fa 

hādişun qath‟an./34/ 
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3.2  Terjemahan 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha 

Penyayang. Hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. 

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan seluruh ciptaan 

berbicara tentang keesaan dan menjadikan hukum alam berbicara 

(ber‟i rab) tentang diamnya.  Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain 

Allah sebagai ikrar atas rububiyahnya dan saya bersaksi bahwa 

pimpinan dan pembimbing kami Muhammad -semoga 

kesejahteraan dan kedamaian tercurah atasnya- adalah hamba-

Nya dan utusan-Nya.  yang dengannya berakhirnya kenabian dan 

kerasulan, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, şalawat 

dan salam yang abadi selama pemilik kebanaran menegakkan 

bukti dan dalil tentang aqidahnya.  

Ada pun setelah itu, inilah komentar ringan dan 

penjelasan singkat,  (semoga Allah membukakan dengannya) 

tentang Syarah (uraian) aqidah yang dinamai Ummu Al-Barahin 

(Induk Semua Dalil) karya ulama terbaik dn wali ahli tahqiq 

terbagus, yaitu tuan kami Muhammad bin Yusuf As Sanusi 

Husaini Al-Maliki -semoga Allah melimpahkan rahmat baginya, 

dan mencanangkan barakah-Nya kepada kita-. Amin. Syarah ini 

saya beri nama Fathul Mubin (kunci penjelas) Syarah (uraian) 

Ummi a- Barahin,/1/ -semoga Allah menjadikannya murni untuk 

memperoleh wajah-Nya yang Agung, bermanfaat di hari harta dan 

anak tidak berguna kecuali mereka yang menemui tuhannya 

dengan membawa hati yang bersih. Pendahuluan. Ilmu aqaid itu 

dinamai juga ushuluddin, ilmu tauhid, ilmu sifat dan ilmu kalam. 

Inilah sebagaimana dikatakan oleh yang mulia Attaftazani. Ilmu 

tentang ikatan-ikatan agama yang membangkitkan tentang dalil-

dalil keyakinan atau ilmu tentang aturan-aturan hukum keyakinan 

yang mencatat tetang dalil-dalil keyakinan. Disebut yakin karena 

dalam perkara i‟tiqad, tidak bisa  diubah oleh sangkaa, bahkan 

oleh  ilmiyah (sekalipun). Tak diragukan lagi bahwa dalam ilmu 

ini dibahas tentang asal-usul pencipta dan ihwal utusannya. 

Tujuannya agar iman dan tashdiq (sikap membenarkan) berada 

pada hukum-hukum syara‟ tentang aqidah secara lurus dan 
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muhkam. Tidak bisa dihilangkan oleh keraguan kalangan Mubtil 

(kelompok yang menolak sifat Allah).  

Manfaatnya di dunia adalah rapinya urusan kehidupan 

dengan cara memelihara keadilan dan berinteraksi sosial yang 

dibutuhkan dalam/2/bagian lain dari ragam manusia, dari segi 

tidak membuat kerusakan. Sedangkan di akhirat manfaatnya 

adalah selamat dari siksa yang berturut-turut ditimpakan karena 

kufur dan buruk keyakinan. Tanggungjawabnya adalah berjalan 

menurut teori hukum keyakinan, sandarannya adalah tafsir, fiqih, 

hadits, ijma, teori logika. Ketahuilah bahwa  yang menyebabkan 

sesuatu dan tersusun menurutnya, dari atu segi dinamakan 

ghayah (tujuan). Sedangkan dari segi mencarinya adalah aksiden, 

sekalipun (……………..). Tentu saja dinamakan manfaat. Dan anda 

mengetahui ilmu ini hukumnya fardu ain. Dia adalah ilmu 

termulia sebab topik bahasannya adalah dzat dan sifat, atau ilmu 

dan ma‟lum, atau yang dibutuhkan dan tujuannya.  

Ada empat hal yang disebut sebagian ahlinya. Pertama, 

mulia sebab topik bahasannya adalah dzat Allah dan sifat-Nya, 

menurut satu pendapat. Kedua, sebab ma‟lumnya (sasaran 

ilmunya) adalah yang berhubungan dengan dzat dan sifat. Ketiga, 

sebab segala kesempurnaan agama dan dunia itu adalah segera 

(„ajil) yang memerlukan /3/sasaran ilmu syar‟yyah dan 

pengetahuan-pengetahuan agama. Dia itu merupakan asas bagi 

hukum-hukumnya, sumber dan (………………….) dan empat. Sebab 

tujuannya adalah hukum taşdiq, keyakinan, pendalaman, menurut 

esensi tauhid dan ma‟rifat serta keselamatan di alam yang 

dijanjikan. Mestilah, sumbernya itu adalah Al-Sarmadi. Imam Al 

baihaqi berkata : “Ketika bid‟ah semakin banyak, mereka 

meninggalkan zahir kitab dan sunnah dan mengingkari sifat-sifat 

Allah Ta‟āla seperti “Al Hayātu” (hidup). Mereka juga menepis 

mi‟raj dan ihwal alam ma‟ad (tempat kembali) serta tidak 

mengakui khilafah yang empat. Mereka menyangka bahwa semua 

itu tidak lupus menurut akal dan tidak sehat menurut rasio. 

Semoga Allah mencampakkannya. Seperti Abul Hasan Al Asy‟ari. 

Ada pula yang memperjuangkan agama Allah, berjuang dengan 
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lidah dan badannya, maka  bertambahlah keyakinan bagi ahli 

yakin. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi bahwa  pa-apa yang datang 

dari Kitab dan Sunnah dan dipegang oleh imam-imam terdahulu 

adalah lupus menurut akal sehat, membenarkan firman Allah dan 

membela rasulullah saw. Kaum Abu Musa Al Asy‟ari 

berpendapat,/4/nanti Allah akan mendatangkan suatu kaum yang 

Dia mencintai mereka dan mereka mencitai-Nya. Begitulah, 

alkalam dalam uşuluddin adalah warisan Abu Hasan Al Asy‟ari 

dari kakeknya dan paman-pamannya yang mendatangi Rasulullah 

s.a.w, tapi berita ini belum tegas, yaitu bahwa seribu orang telah 

beriman dan ditanya tentang ilmu uşul aldin yang dinyalakan oleh 

Al Asy‟ari dari kanan, Selesai.  

Kalimat  Alhamdulillah  (segala puji bagi Allah) yang 

dimaksud adalah pujian dengan keindahan yang ditunjukkan 

sebagai usaha pengagungan terhadap Allah,  segala sesuatu adalah 

milik-Nya, sebab Dialah yang menciptakan cahaya, maka mesti 

kembalilah segala sifat yang baik kepada-Nya. Dimulai dengan 

seperti kalimat bismillah, sebagai implementasi dari Alkitab dan 

pengamalan dari sunnah. Keduanya digabungkan sebagai 

pertanda bahwa keduanya tidak bertentangan, Ini adalah hakiki 

yakni selamanya tidak didahului oleh yang lain seperti bismillah di 

sini. Dan diiďafatkan selama tidak didahului oleh selain …. 

Kepada Allah, dengan susunan Alhamdu li Allah rabbi, yaitu 

Malik (pemilik) atau Murabbi al „ālamin (pengatur semesta 

semesta). Kata „alamin dibaca fathah pada lam-nya sebagai 

bentuk jamak dari kata „alam , dibaca fathah juga untuk 

menunjukkan kepada selain Allah Ta‟āla dan sifat-sifat-Nya dari 

seluruh jenis ciptaan-Nya seperti jin, malaikat yang tidak 

terjangkau oleh akal/5/secara keseluruhan, sebab yang dimaksud 

adalah pencapaian kaum berakal berdasarkan keumuman arti kata 

alam.  Penamaan baginya dan bagi mereka  yang lainnya secara 

bersamaan.  

Kata Al-şalatu berarti kesejahteraan dari Allah adalah 

kasih sayang-Nya yang digabungkan dengan pengagungan. 

Sedangkan dari malaikat adalah permohonan ampunan, 
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sementara itu dari kalangan orang beriman, baik jin maupun 

manusia, adalah do‟a. Kata Al-Salāmu artinya tahiyyah (salam 

hormat). Alşalātu adalah mubtada (subyek), khabarnya (predikat) 

dirangkaikan kepada ucapannya “‟ala rasūlihi” (kepada utusan-

Nya) , dalam arti keadaannya tercurah atasnya. Yang dimaksud 

dengan kata Rasul adalah manusia yang diberi wahyu berisi 

syari‟at dan diperintah untuk menyampaikannya. Jika 

diwahyukan kepadanya syari‟at dan ia diam dari 

menyampaikannya, maka telah jelaslah. Yang dimaksud di sini 

adalah Muhammad putra Abdullah, semoga shalawat dan salam 

atasnya. Jumlah dari kalimat itu merupakan do‟a yang sempurna. 

Bentuknya berita tapi maknanya perintah. Sebab bahwa yang 

diminta adalah dia s.a.w, yang ada pada kalimat verba. Sedangkan 

yang disebut merupakan hasilnya, yaitu şalla Allahu „alaihi wa 

sallam. Dan benarlah hingga diberitakan tentang yang lalu pada 

buku penjelasan penulis yang tulisannya daiquiri. Gabungan dari 

Alhamdulillah dan Alşalatu/6/wa alsalāmu „ala rasūlihi s.aw.  

adanya harapan akan diperolehnya berkah dalam menulis kitab 

yang telah disebut, dan kepasrahan wahai  orang salih yang 

menyampaikan khutbah. Ini diungkapkan karena banyaknya 

penggunaan doa ini dalam keseluruhan tanpa kecuali. Dan saya 

tahu, ilmu di sini adalah pekerjaan hati, sedikit atau banyak, 

sebagai pengamalan dari ucapannya  bahwa hukum akal itu 

terbatas pada tiga jenis. Dengan memfathahkan hamzah, hukum 

tetapnya suatu perkara dan hukumnya tiadanya (nafi), 

mengeluarkan sifatnya menurut akal yaitu kembali kepada akal. 

Seperti hukum syara‟ adalah perintah Allah yang berhubungan 

dengan pekerjaan mukallaf (yang dibebani hukum) didasarkan 

pada tuntutannya dan kebolehannya secara  kontekstual. Jika 

yang dituntutnya adalah pekerjaan dengan bentuk pasti, maka 

disebut hukum Ijab. Jika tuntutannya tidak pasti, maka 

hukumnya nadab (sunat). Atau tuntutan untuk meninggalkan 

suatu pekerjaan. Jika tuntutan itu pasti, maka hukumnya haram. 

Jika itu tidak pasti maka hukumnya karahah (makruh/tidak 

disukai). Juga konteks lain seperti keadaan suatu perkara yang 
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menjadi sebab bagi yang lainnya. Seperti tergelincirnya (matahari) 

menjadi sebab bagi wajibnya şalat zuhur. Atau berupa penghalang, 

seperti haid menjadi menghalangi pelaksanaan şalat. Atau juga 

persyaratan, seperti menutup aurat.  

Ada pun Hukum „Adī (Hukun Adat)/7/yaitu keterikatan 

satu perkara dengan yang lain antara ada atau tidak ada, melalui 

pengulangan yang penggabungan yang benar (sehat), dan diantara 

keduanya tidak ada saling pengaruh satu sama lainnya, seperti 

terikatnya wujud dengan wujud. Contohnya kenyang karena 

adanya makan. Atau terikatnya ketiadaan dengan ketiadaan, 

sepert tidak kenyang dengan tidak makan. Atau wujud dengan 

tiada, seperti adanya lapar dengan tiadanya makan. Atau „adam 

dengan wujud seperti  tiadanya kenyang dengan menahan diri dari 

makan.  

Pernyatannya “alwujūbi, wa al-istihālati, wa aljawaāzi” 

(hukum wajib, mustahil dan jaiz itu) dibaca dengan jarr adalah 

sebagai badal (pengganti) dari tiga macam. Badal munfaşil dari 

mujmal, ini boleh dibaca rafa‟ dan naşab dengan 

menyembunyikan mubtada atau nashib (penashab) karena badal 

munfaşil (pengganti terpisah) dari mujmal (keseluruhan) yang 

illatnya disebut, baik „adam dan wujudnya tampak dan tidak 

mungkin sesuatu dari keduanya (tidak tampak)  yang 

menunjukkan hal itu adalah pernyataannya : “Adapun yang wajib 

itu adalah dari segi berdirinya hukum wajib akal terhadap 

keduanya, yaitu hukum yang tidak tergambarkan dalam 

kandungan bawanya,  sesuatu yang tidak boleh terjadi menurut 

akal dengan pasti dengan penglihatan mata luar, baik itu yang 

terhalang/8/ penggambaran „adamnya karena terdapat perkara 

yang di luar akal, seperti mustahilnya „adam dengan wujud  

selama bertalian dengan qudrah (kekuasaan), maka hal itu 

hukumnya jaiz sebab bentuk keadaannya adalah asal.  

Hukum Mustahil itu dari dilihat dari ketidak-mungkinan 

akal menerimanya, yaitu hukum sesuatu yang tidak tergambarkan 

keberadaannya oleh akal, tidak termasuk yang terhalang wujudnya 

itu karena adanya perkara tambahan menurut akal, seperti 
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mustahilnya wujud dipertalikan oleh qudrat dengan „adam, hal itu 

termasuk almumkinat, maka tidak boleh menamainya mustahil 

menurut akal. Hukum  jaiz  itu dipandang dari segi kemungkinan 

akal menerimanya. Dan dikatakanlah “mumkin” selama akal 

menerima keberadaannya atau ketiadaannya, dalam 

keseimbangan antara kedua kemungkinan itu. Lalu masuklah 

„adam itu, selama qudrat mempertalikan wujud dengan „adam, 

termasuk mumkin. Maka tidak boleh dinamai mustahil menurut 

akal  atau wujud dipertalian qudrat dengan „adam atau 

kebalikannya, sebab keduanya  bisa terjadi. Dan wajiblah wujud 

pertama, mustahillah wujud kedua yang di luar akal, sebagaimana 

pada keadaan semula.  

Pernyataan “Wa yajibu” (dan wajib) merupakan aťaf 

kepada “anna alhukma” (bahwa hukum) sampai selesai itu, 

dengan membuang isimnya  (pokok kalimat) adalah ďamir 

sya`nun yang diperoleh,/9/dan bertalian dengan fi‟il. 

(……………………) yang dimaksud adalah orang balig dan berakal 

sehat.  Bukan kelemahan dari mukallaf diantaranya adalah orang 

kafir dan orang yang berlebihan menjadikan kedudukan akal lalu 

menamakannya dengannya, karena adanya kemestian tuntutan 

bagi mereka. Kata “syar‟an” dinasabkan sebagai tamyiz, artinya 

wajib dilihat dari sudut syara‟, atau dinasabkan sebagai masdar, 

perkiraannya “wa yajibu wujūba syar‟in” (dan wajib dengan 

kewajiban berdasarkan syara‟). Tapi muďafnya dibuang, lalu 

digantikan oleh muďaf ilaihi. Maka kuatlah dinashabkan. Sebab 

tidak ada hukum sebelum datangnya Hukum Syara‟. Allah Ta‟ala 

berfirman : “Dan tidaklah Kami menyiksa hingga Kami 

membangkitkan seorang utusan, dan tidak pula memberi pahala”. 

Kata Mukallaf di sini  menurut hukum syara‟ bukan menurut 

hukum akal. Sebab mukallaf itu mahkum „alaihi (yang dikenai 

hukum dan ketentuan). Dan menurut ahlu alhaq, tidak ada hakim 

yang menggambarkan pelaku yang wajib atau ma‟rifat  atau 

sesuatu yang wajib ada menurut akal atau mustahil ada menurut 

akal. Maka qudrat-Nya itu adalah benar dan nyata milik tuan kita, 

yaitu pemilik kita, penolong kita.  
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Pernyataan,/10/ “Jalla” (Yang Maha Agung), artinya 

bersih dari hal yang tidak layak bagi-Nya, dan Maha Perkasa 

artinya menguasai segala yang dikehendakinya,  kata ini pantas 

dirafa‟kan dan dua kalimat dalam posisi sebagai “hal” yang mesti 

di‟atafkan antara keduanya, sebagai pelaksanaan dari sebagian 

hak penghormatan (pengagungan). Segala yang mustahil dan yang 

jaiz yang digambarkan dalam pernyataan penulis “an ya‟rifa” 

(agar ia mengatahui) merupakan isyarat wajibnya menguasai teori 

dalam merenungkan hal-hal yang telah diketahui. Ini berbeda 

dengan taqlid dalam masalah i‟tiqad. Kebanyakan berpendapat, 

tidak boleh taqlid sebab yang dituntut  itu adalah yaqin. Allah swt. 

berfirman kepada nabi-Nya saw. “Maka ketahuilah bahwa tidak 

ada tuhan selain Allah.” Dia juga berfirman kepada manusia : 

“Ikutilah dia (rasul) oleh kalian, agar kalian mendapat petunjuk.” 

Ini dikiyaskan juga kepada selain wahdaniyyah (keesaan), dan 

semua dikaitkan kepadanya. Maka, kembali kepada tidak sehanya 

iman orang taqlid, dikatakan bahwa tidak wajib menguasai 

teorinya, tetapi aqad dan jazimnya (ikatan dan kemestiannya), 

sekalipun dengan taqlid. Yang mulai Taftazaani berkata, “berbeda 

dengan teori ushuluddin, selain ma‟rifat kepada Allah. Adapun 

ma‟rifat itu wajib menurut ijma (konsensu ulama). Ia berkata 

dalam kitab Jami Jawami‟ dan penjelasannya, “Setiap iman 

seorang muqallid itu benar sekalipun ia berdosa meninggalkan 

teori yang menurut satu pendapat wajib. Adapun al Asy‟ari 

memandang benar iman seorang muqallid/11/lalu orang pun 

mengikutinya tapi yang lain membohongkannya. Al-Tāj As Subki 

berkata, yang jelas jika taqlid itu mengambil ucapan orang lain 

tanpa hujjah (argumen) dan juga terbawa di dalamnya keraguan 

dan samar-samar, maka pastilah tidak cukup iman seorang 

muqallid. Sebab imannya bersama sesuatu yang tertolak. Jika ia 

mengambilnya tanpa hujjah, tetapi jazz (pasti) maka imannya 

cukup menurut kalangan Asy‟ari dan lainnya. Selesai.  

Hal yang dimaksud di sini bukanlah teori tentang wajib 

menurut cara ahli kalam (teolog) tetapi tafakkur tentang ciptaan-

ciptaan, dan menjadikannya  dalil dengan cara menunjuk yang 
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ditunjuk. Sebagaimana kata As Samir “... dan dalam setiap sesuatu 

itu memiliki tanda yang menunjukkan bahwa Dia itu Esa”. Ini 

adalah fardu  ain tanpa ragu lagi bagi setiap orang yang telah 

mukallaf. Sedangkan menguasai teori dan mendalaminya bagi 

orang yang bergaul dengan alam, seperti cara kalangan teolog 

hukumnya fardu kifayah. Bagi orang yang takut terjerumus ke 

dalam penyimpangan dan  keraguan, tidaklah mesti memasukinya 

untuk  mendalaminya menurut cara ahli uşul atau ahli teologi. 

Bagi orang seperti ini berlaku larangan Imam Syafi‟i dan kalangan 

salaf tentang ilmu kalam.  

Dalam hal ini, pernyataan panjang /12/Al Imam Algazali, 

dalam kitab Jam‟ul Awwam tentang ilmu kalam  membahas 

seperti itu. Yaitu wajib menurut syara‟ kepada setiap mukallaf 

mengetahui hukum-hukum akal yang bertalian dengan Allah 

Ta‟ala, dan wajib pula atasnya mengetahui seperti itu tentang hak 

para rasul, semoga kesejateraan dan kedamaian tercurah atasnya, 

agar iman menjadi sehat dan iman itu menjadi sempurna. 

Hukumnya bertentangan dengan ma‟rifat sampai ia  mengetahui 

dilalah saat tuntutan terjadi dengan cara yang paling ringkas 

dengan berusaha sebatas kemampuannya, tanpa mengabaikan hal 

yang wajib dan mustahilnya.  Kemudian keimanan yang 

mendalam terhadap rasul, yaitu terhadap seluruh rasul Allah. 

Kemudian  terdiam dari hal yang wajib bagi para nabi jauh lebih 

utama, kecuali bahwa sifat tabligh itu khusus bagi rasul, maka di 

saat itu, tanpa membicarakannya dari berbagai hal yang 

berhubungan dengan para nabi seperti terdiamnya pembicaraan 

tentang malaikat dan keadaan hari ma‟ad. Selanjutnya diantara 

yang wajib bagi junjungan kita akan datang pembicaraannya. 

Sebab wajib bagi Allah ta‟āla segala kesempurnaan. Sedangkan 

mengetahui rincian setiap fard (renik) dari seluruh renik-Nya, 

tidaklah diwajibkan bagi mukallaf. Yang wajib adalah 

menunjukkan dalil tentang /13/ keberadaan-Nya, yang 

Mahatinggi, dan sisanya diyakini ada pada-Nya menurut cara yang 

global.  
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Wajib bagi Maulana Jalla wa „Ala  dua puluh sifat 

kesempurnaan yang qadim, mahasuci dan mahatinggi dia. Yaitu 

duapuluh sifat keberadaan yang dikaitkan kepada-Nya. Dan athaf 

di sini didahulukan atas-Nya yaitu ribťun (keterkaitan) untuk 

menyehatkan yang terbawa. Wujud adalah sifat yang nyata 

(muncul) yang menurut satu pendapat sifat ini ditambahkan 

kepada dzat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ar Raíz sebagai 

pandangan jumhur. Ada pun pendapat Al Asy‟ari, bahwa wujud itu 

dzat itu sendiri („ainudz dzaati) dengan perumpamaan bahwa Dzat 

itu disifati olehnya. Dikatakan, Dzat junjungan kita itu adalah 

mawjud. Di dalam kitab Jaami Al jawami,‟ yang benar adalah 

wujud sesuatu berada di luar itu hukumnya wajib, yaitu Allah 

Ta‟aala. Atau mungkin yaitu ciptaan itu sendiri yakni tidak 

ditambahkan. Kebanyakan yang lainnya berpendapat, 

ditambahkan karena wujud itu ada karena sesuatu dari segi Dia, 

yaitu tanpa mengi‟tibarkan wujud atau „adam, sekalipun keduanya 

tidak mungkin ada pada perkara itu sendiri,  selesai.  

Ada pun arti “kaunuhū ainuhū” (keadaannya dia sendiri) 

bahwa tidaklah ditambahkan atau dengan tambahan. Sebab 

pengertiannya demikian, tetapi artinya bahwa yang menyimpang 

baginya adalah keistimewaan yang ada di luar itu sendiri, 

/14/seperti keistimewaan jirim dari warnanya yang  hitam. Dan 

qidam, dengan kasrah qaf-nya, adalah hak Allah Ta‟ala, kebalikan 

„adam. Yang wujudnya mendahului atau tidak ada permulaan atas 

wujud. Semua itu artinya sama. Sifat qidam ini bukanlah 

tambahan kepada dzat-Nya. Tetapi sebagian syeikh menolak 

bolehnya memutlakkan lafaz itu kepada-Nya. Ia berkata, 

sesungguhnya yang dikatakan  adalah wajib qidam bagi-Nya. 

Tetapi Alwali Al Iraqi mengatakan dalam kitab  Al-ŝabātu al-

Hāmi „Adaduhu Al-Hāmi fi al-Asmā-i, tidak ada keterangan pada 

kitab (Al Qur`an) satu pun nas (teks), tetapi ada pada hadiŝ 

Abdullah bin Majah dari Abu Hurairah yang menyebut Al Qadīmu 

pada 99 asma. Pada bagian kedua dari pengantar karya Taftazāni 

disebutkan al qadīmu (terdahulu) itu adalah tiada yang lain 

mendahuluinya. Sifat ini zati. Atau dilihat dari „adamnya adalah 
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zamani dan huduŝ (baru) dengan perbedaan. Tidak ada qadim 

terhadap zat selain Allah ta‟āla, dan zamani selain sifat-sifat-Nya  

juga. Dalam Syarhu al-Aqaid  disebutkan al qadim itu zātiy, tidak 

ada wujud-Nya  pada zat-Nya, dan Qadim itu terdahulu menurut 

zaman. Dia itu yang wujudnya/15/ bersandar kepada yang lain 

dan tidak didahului oleh ketiadaan. Maka zat-Nya itu bersifat 

qadīm, sebab tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya dan 

tidak membutuhkan sesuatu. Sifat-Nya juga qadim, dari segi 

zaman, karena tidak didahului oleh ketiadaan, akan tetapi ia  

bersandar kepada zat, jadi sifat itu  didahului oleh sifat zat, 

dengan selain zat. Yang dimaksud adalah zat bukan dalam arti zat 

itu mendahului sifat tetapi dalam arti bahwa penyandaran sifat 

kepada zat, walaupun keduanya wujud secara bersamaan. Maksud 

dari itu adalah hak Allah Ta‟ala menjadi mustahil untuk ketiadaan, 

dan hak-Nya pula wujud-Nya berlangsung hingga di masa datang 

tanpa keberakhiran dan perubahan, ini didasarkan pada bahwa 

Dia itu adalah sifat-Nya sendiri seperti sifat qidam. Ini adalah 

pendapat yang lemah, sebab sekiranya keduanya demikian maka 

zat itu tidak akan berhubungan dengan selain dua sifat tadi. Ini 

pendapat keliru (batil) menurut logika tentang zat. Selesai.  

Al burhan (bukti) menuntut adanya kelekatan. Dikatakan, 

al baqa (kekekalan) itu adalah sifat ma‟ani (metaforis). Al Asy‟ari 

menyatakan bahwa,  al baqa itu sifat tambahan dalam arti 

sebenarnya. Selesai. Pendapat dalam dua hal ini ada tiga macam. 

Penulis berpendapat wajib wujud-Nya itu mengikat erat wajibnya 

qidam dan baqa. Meng‟aťafkan keduanya kepada Allah 

merupakan „aťaf khusus atas ketiadaan, dan „aťaf yang dilazimkan 

kepada yang lazim. Seperti „aťafnya/16/sifat huduŝ (baru) atas 

„adam. Sungguh yang pertama ini tidaklah mencukupi disifatkan 

kepada muhal (imposibilitas) dan yang wajib, sebab yang 

dimaksud adalah perincian yang wajib dan perincian yang 

mustahil, sekalipun tidak memerlukan yang khusus atas „adam 

dan  malzum atas lazim, tentu akan  menjerumuskan kepada 

kebodohan yang banyak, antara lain tersembunyinya hal-hal yang 

hukumnya lazim dan memasukkan sepuluh sifat kepada bagian 
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partikular (juz-iyyat) yang berada di bawah kesulitan. Dan hal itu 

berarti melangkah kepada kekeliruan dalam kebodohan. Maka 

wajiblah „tidak membutuhkan yang lain‟ (istighna) dan 

memberikan penjelasan yang memungkinkannya. Sementara itu, 

sifat mukhalafatul lil hawaaditsi (berbeda dengan yang baru) 

artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya secara mutlak, 

baik dalam hal dzatnya maupun sifatnya. Juga pada af‟alnya. Allah 

berfirman : “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan 

Dia itu Maha Mendengar dan Maha Melihat.” Awal ayat 

merupakan tanzih (penyucian) dan ujungnya merupakan itsbat 

(peneguhan). Bagian pertama membantah teologi kaum kristen 

dan sejenisnya, sementara bagian akhirnya membantah kelompok 

ta‟thil dan kelompok yang tidak percaya kepada sifat-sifat Allah. 

Karena kebanyakan dari pola mendahulukan itsbat daripada nafi 

merupakan pembelaan atas ragunya penjisiman yakni bahwa 

Allah Mahamendengar itu adalah tanda berbadan, dan bashar itu 

terhadap hal-hal kecil. Padahal masing-masing dari keduanya 

saling bertalian menurut sifat yang dikhususkan dari tiadanya 

jarak jauh dan sejenisnya. Sebab Dialah yang membuat keduanya. 

Maka Dia memulainya dengan/17/penyucian untuk diketahui 

peneguhan sifatnya secara mutlak hingga dua sifat-Nya yang ada 

itu tidaklah seperti mendengar dan melihatnya makhluk. At 

taftazaani berkata, “dalam ayat itu terkandung peniadaan 

perbandingan dan tidaklah lazim peneguhan perbadingan suatu 

perkara terhadap-Nya. Ini adalah tempat bagi bolehnya kebalikan 

dari sesuatu dari al ma‟dum (yang ditiadakan), seperti kebalikan 

yang dianut kelompok kitabiyah (yahudi dan kristen) dari 

penambahan al ma‟dum. Maka mestilah mengitsbatkan 

perbandingan kepada-Nya. Mitsil di sini dalam arti matsal, dibaca 

dengan dua fat-hah, yang berarti “tiada ada satu pun sifat yang 

sama dengan sifat-Nya. Sebab diantara kelompok kitabiyah ada 

yang berlebihan dalam mengurainya sampai mereka menyangka 

istbatnya sesuatu itu berdasarkan bukti seperti “anda seperti tidak 

mulia”. atau misil di sini berarti anfus (diri). Jadi, “tidak ada 

sesuatu diri pun yang seperti-Nya.” selesai.  
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Sifat qiyamu binafsihi (berdiri sendiri) artinya berdiri 

dengan dzatnya. Ini membolehkan memutlakkan nafsu (diri) 

kepada Allah ta‟aala tanpa menghadapi pertentangan. Disebutkan, 

boleh, sebab diambil dari nafasiyyah (jira/diri). Dikatakan pula 

terlarang karena nafs itu fa-nya diberi harakat (gerak). Hal itu 

diringkas dengan ucapannya yaitu Dia tidak membutuhkan 

tempat yaitu Dia tidak berdiri dengan membutuhkan tempat, 

sebagai  keadaan (bentuk) kelainan (i‟radh) . Ini adalah dzat 

secara keseluruhan baik qadim maupun hadits. Masing dari 

keduanya tidaklah/18/ memerlukan tempat, yakni shifat yang lain 

tidak memerlukan kepada tempat. Adapun tempat berarti 

kekosongan yang menyibukkan raga. Allah tidak memerlukan 

segenap raga. Hal itu keluar dari perkataan kita, yaitu sifat itu 

tidak ada pada yang selainnya, dan dzat Junjungan kita itu tidak 

membutuhkan tempat untuk berdirinya segala sifat kepada yang 

disifati, tidak pula membutuhkan ruang agar dzat itu berdiam 

padanya seperti diamnya raga pada ruangnya. Juga tidak 

membutuhkan wujud yang dikhususkan bagi-Nya. Seperti 

dikatakan oleh penulis, “Dia tidak membutuhkan ruang yang 

dikhususkan karena sifat fa‟ilnya. Yang dikatakan fa‟il (pelaku 

perbuatan) di sini adalah bentuk baru. Maka qidamnya Allah. 

Wahdaniyyah-Nya terbagi ke dalam tiga macam. 

Pertama, wahdaniyah dalam zat maksudnya tiada banyak dalam 

zat-Nya sebagaimana ditafsirkan dari firman-Nya. Artinya tidak 

ada  kedua bagi-Nya dalam zat-Nya. Jelaslah, Dia itu Esa dalam 

zat-Nya, tidak berbilang, sebab bentuk banyak itu menempati 

ruang untuk tinggal. Kedua,  sifat wahdaniyah itu berarti 

meniadakan tandingan bagi-Nya  dalam hal sifat seperti yang 

diisyaratkan oleh firman-Nya di atas. Tidak ada yang kedua bagi-

Nya dalam hal sifat sebab tidak ada yang bersekutu dengan-Nya 

dalam hal sifat-sifat yang ada pada Allah Ta‟āla. Adapun bersama-

sama /19/hanya dalam sebutan saja tidak pada pihak yang diberi 

nama, perumpamanannya seperti makanan syurga dan makanan 

dunia.  Ketiga, wahdaniyah dalam perbuatan, hal ini ditunjukkan 

oleh firman-Nya di atas, tidak ada yang kedua bagi-Nya dalam 
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perbuatannya. Yaitu Dia itu menyendiri dalam menciptakan dan 

menghancurkan (meniadakan) dan mengurus semesta. Tidak ada 

persamaan dan tandingan bagi-Nya, dan tidak pula ada sesuatu 

pun bagi selain-Nya dalam hal sebarang penanda. Allah 

berfirman : “Dan tidak ada sekutu bagi-Nya di langit dan bumi 

dan tidaklah bagi Yang Mahasuci dan Mahatinggi itu 

tandingannya di antara sekian ma‟bud (sesembahan)”. Allah 

berfirman” Allah Pencipta segala sesuatu”. Jika anda katakan ini 

(membuktikan) Dia tidak membutuhkan sifat-sifat tadi, yaitu sifat 

berbeda dengan makhluknya baik dalam zat maupun dalam sifat. 

Aku katakan, tiadanya keserupaan dengan makhluk itu dalam hal 

yang telah disebut tadi. Tidak terbatas hanya pada tiadanya 

keserupaan sifat qadim (terdahulu) itu menyempurnakan sifat 

wahdaniyah dalam arti yang telah disebut, berarti Dia berbeda 

dengan makhluk. Wazan (bentuk kata) yang digunakan dalil yaitu 

alsam‟u (mendengar), juga berarti wahdaniyah dalam arti di atas 

tidak mencakup tidak adanya ketersusunan (tarkib). Mukhalafah 

lil hawadits mencakup permisalan dengan tanpa ketersusunan 

dari sejumlah bagian (partikel) sebab jika ada 

ketersususnan,/20/pastilah ia itu raga, dan raga tidaklah berbeda 

dengan makhluk. Penulis -semoga dirahmati- dalam Syarh Algusta 

menafsirkan wahdaniyah dalam zat itu mengosongkannya 

ketersusunan dari partikel juga. Ia berkata, tauhid zat itu adalah 

gambaran tentang tidak ada keberbilangan, baik yang bersambung 

maupun terpisah. Artinya, dalam dirinya Dia itu tidak tersusun. 

Dan tidak mungkin ada wujud  lain yang terpisah dari-Nya yang 

menyerupai-Nya.  

Hal-hal yang disebut di atas adalah keadaan enam sifat. 

Pertama, nafsiyah,  dan hakikatnya adalah keadaan yang wajib 

bagi zat selama tidak ada alasan tertentu seperti ada sesuatu pada 

jirim, maka hal itu menunjukkan bahwa sifat itu mesti ada selama 

jirim itu ada. Tetapnya bagi Allah itu bukan karena bersebab 

(mu‟allalah). Hal ini sampai dinyatakan “gairu mu‟allatin bi 

„illatin” (tidak bersebab dengan sebab tertentu), seperti keadaan 

zat yang „ālim (mengetahui) dan qadir (berkuasa), keduanya 
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bersebab yaitu adanya „ilmu dan kuasa pada zat. Penulis  

menyatakan bahwa sifat-sifat ma‟ani tidak ditolak, sebab keadaan 

tidak dapat dilekatkan kepada mawjud. sifat-sifat ma‟ani dalam 

wujud itu ada lima keadaan setelah itu ada enam, yaitu bahwa 

almadlul (yang diberi dalil) masing-masing itu antara lain 

tiadanya perkara yang layak bagi Allah Yang Maha Agung dan 

Maha Kaya,/21/bukan sifat maujud yang negatif dalam dirinya 

seperti ilmu dan sejenisnya dari sifat-sifat maknawi.  

Pernyataan : “Hazihī sittun” (inilah yang enam) sampai 

akhir pernyataannya, merupakan kalimat sisipan yang ada 

diantara dua hal yang saling menyandarkan untuk menyusun yang 

lain, setiap kali diketahui dari mendahului aťafnya kepada 

pengikatnya, sebab menyandarkan sifat kepada Tuhan dengan 

berbagai sifat seperti taqdir, tidaklah bersusunan. Maka wajib 

bagi-Nya ada sifat-sifat yang menunjukkan kepada wajib ada bagi-

Nya, seperti akal, mendengar. Meng-iďafat-kan kata alsab‟u pada 

kata al-şifatu  termasuk dasar meng-iďafat-kan sifat kepada yang 

disifatinya. Hal yang dianggap sebagai telah mengenal Tuhan 

Yang Maha Tinggi karena merasakannya dan lain-lain, yang 

termasuk kesempurnaan yang mesti ada pada-Nya. Berdasarkan 

kebiasaan, menyambungkan sifat itu karena sebab perbedaan 

yang ada, akan kembali kepada ilmu atau tambahan lainnya. 

Mengenal-Nya dengan cara ini adalah mengenal yang 

ditambahkan terhadap ilmu tanpa mempersambungkannya dan 

tidak mencukupkan sifat bagi zat yang mahatinggi dengan 

berjalannya kebiasaan yang tidak cukup tinta kami 

(membahas)nya. Tidak pula idrak itu sebuah perkara bagi zat, dan 

lain-lain yang idrak kita berhubungan dengan hak-Nya yang 

Mahatinggi pada setiap yang maujud seperti “mendengarnya” 

Allah/22/dan melihatnya. Yang dipilih oleh kalangan ahli tahqiq 

dalam masalah idrak ini adalah tawaquf (berhenti diam tidak 

membahasnya) karena tiadanya mendengar hal itu. Karenanya 

penulis kitab ini tidak menyebutkannya, lalu dinamakanlah sifat 

ma‟ani. Atau dalam arti nama ini diletakkan atau disebut-sebut 

bagi-Nya, yaitu sifat maujud dalam dirinya sendiri itu adalah hal 
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baru, seperti sifat putih untuk jirim, atau sifat itu qadim seperti 

ilmu dan qudrat Allah. Maka seluruh sifat yang terdapat pada 

dirinya adalah sifat ma‟nawi sekalipun tidak mawjud pada dirinya 

sendiri. Teori. Jika wajib bagi zat itu bersebab dengan satu sebab, 

maka sifatnya itu menjadi tafanni (mengalami kerusakan)  

sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan wajib bagi-Nya tanpa 

mengibaratkan penambahan satu perkara atasnya, ini adalah sifat 

ma‟ani, sekali pun tidak terdapat dalam dirinya, kecuali bahwa ia 

bersebab bahwa wajib hukumnya bagi zat selama sebabnya itu 

berdiri dalam zat tersebut., dan dinamakan ma‟ani atau hal 

(keadaan) ma‟nawi.  

Pernyataan penulis : “Wa summiat alsab‟u alşifat al-

ma‟any” (sifat yang tujuh dinamakan sifat ma‟any), karena 

masing-masing menunjukkan pada ma‟na yang ada, dan berdiri 

pada zat yang qadim. Bukan zat dalam arti sebenarnya, karena 

perbedaan arti sifat dan zat dan lainnya, dan sebab tidak 

selamanya  salah satu/23/ dari zat itu. Demikian pula setiap sifat 

bukan bentuk lain dialah qudrat, dan qudrat ini sifat azali yang 

mengalami hukum mungkin saat melekat dengan iradat. Iradat 

juga sifat azali yang mengalami hukum mungkin melekat dengan 

sebagian lain yang boleh terjadi. Ibnu Baihaqi mengatakan bahwa 

keterikatan itu adalah keadaan sifat, karena dia ada dinisbatkan 

dan diikatkan kepada dua hal yang saling bersandaran. Sifat ini 

termasuk şaluhi (ada dengan sendirinya) jika tidak terdapat 

mawjud lain yang ada di luar. Bila tidak, maka hal itu merupakan 

kelemahan. Dan apakah kelemahannya ini merupakan sifat 

penggambaran semata yang tidak berwujud dan berada di luar 

karena hal ini kembali kepada ma‟qul idhafah (pengertian iďafat). 

Inilah mazhab mutakhir, atau mazhab wujudiyyah. Karena 

inherennya itu menjadi sumber sifat diri secara ma‟nawi. Inilah 

gagasan Syeikh Ibnul Hājib, selesai.  

Dalam hal di atas  akan ada tambahan dan dengan segala  

mumkinat. dan muncul penetapan hukum yang iradati. Kalau 

begitu maka tidak ada Tuhan dan tidak pula hilang kekuasaannya, 

kecuali yang dimaksud itu kita diamkan saja. Sementara itu, 
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penandaan iradat itu menurut ahli hak/24/atas kelekatan ilmu. 

Keduanya tidak berlekatan dengan yang wajib, sebab dua-duanya 

itu musyir (penanda) terhadap dua hal yang berlekatan dengan-

Nya. Jika keduanya berlekatan dengan yang wajib dan dengan 

i‟dam (peniadaan) pastilah telah tuntas hakikatnya. Yang wajib 

tidak bisa digambarkan oleh akal ketiadaannya, atau pengadaan 

jika setelah ketiadaan pastilah telah lengkap ke dalam hati yang 

juga wajib. Dan tidaklah lazim tahşil alhaşil (menghasilkan 

sesuatu yang sudah dihasilkan) dan tidak pula mustahil, sebab 

dua-duanya jika berlekatan, pastilah menandakan ada wujud. 

Inilah murad  yang dikehendaki hingga ke inti kebenaran. 

Sedangkan tiada (‟adam) itu juga menghasilkan sesuatu. Jika 

keduanya berlekatan dengannya, pastilah lazim menurut inti 

hakikat tahsil alhasil serta bolehnya keduanya berlekatan dengan 

peniadaan itu sendiri, bahkan tiadanya zat yang tinggi dan lain-

lain, termasuk kerusakan yang besar yang tidak tersisa sedikitpun 

dari iman. Dan tidak pula ada sesuatu pun dari akal. Tidak adanya 

kelekatan keduanya itu kalau begitu berarti kekurangan. Jika 

datang ajzu (kelemahan) dari sisi kekuasaan dengan dalih adanya 

seusatu yang berlekatan dengan keduanya dan melemahnya dia. 

Da ada pun  bila tiadanya kelekatan itu karena keberadaannya di 

luar dari jenis yang dihitung…(al maqdūri)/25/ tidak adanya 

kelekatan keduanya dengan sesuatu yang lain bukanlah 

keterbatasan. Bahkan justru kelekatannya itulah yang 

membatasinya. Tetapi meniadakan yang enam seperti yang 

dijelaskannya. Adalah termasuk tidak mungkin memasukkan 

dunia ke dalam cangkang telur dalam keadaan tetap. Sebab raga-

raga itu mustahil dimasuki oleh keadaannya dalam waktu 

bersamaan. Selesai.  

Dan dalam kaum Jabariyah dikisahkan bahwa Abdul 

Jabbar bertemu dengan al-Safarani. Abdul jabbar berkata, 

“Mahasuci yang bersih dari kejahatan.” Sang guru faham bahwa 

yang dimaksud kejahatan adalah terciptanya kejahatan. Kalimat 

ini benar tapi dimaksudkan untuk kesalahan. Lalu ia berkata, 

“Mahasuci yang tidak terdapat dalam kerajaannya kecuali yang 
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Dia kehendaki.” Abdul jabbar berpaling kepadanya dan ia tahu 

bahwa orang itu mengerti yang ia maksud. Lalu ia bertanya:  

“Apakah tuhan kita berkehendak melakukan penyimpangan?” 

Safarani pun menyatakan : “Apakah tuhan kita terpaksa 

melakukan penyimpangan ?” Abdul jabbar menimpali, 

“bagaimana pendapatmu bahwa arti dari petunjuk lalu aku 

dituduh murtad. Apakah baik atau buruk untukku ?” Dia 

menjawab, “jika dia menghalangimu apa yang menjadi hakmu, dia 

berbuat buruk. Dan jika dia menghalangi apa yang menjadi 

haknya, lalu dia memberikan rahmatnya kepada siapapun yang 

dikehendakinya (dia berbuat baik). Orang-orang yang hadir 

mengetahui hal itu saling berkata, “demi allah bukan begini 

jawaban peringatan” 

/26/ Berbedalah pendapat. Pertama apakah boleh 

mengatakan Allah menghendaki kekufuran dan maksiyat? 

sebagian dari mereka berpendapat menukil guru isti‟ari tentang 

terlarangnya, sekalipun secara I‟tikad hal itu benar. Sebab 

menisbatkan keburukan siksa kepada Allah Ta‟ala. Dan juga 

dikarenakan samar apakah mereka itu baik dan diperintah dengan 

keduanya. Sebagian mereka mengatakan boleh dan benar 

mengingatkan yang lain menurut yang ia maksud, yaitu 

menggandengkan qudrah dengan iradah dengan segala 

kemungkinan, yaitu dengan melihat kepada dzat-Nya, agar hal 

yang terhalang keberadaannya dapat masuk ke dalam yang 

mungkin. Atau mengkhususkannya karena rapatnya ilmu Allah 

Ta‟ala dengan ketiadaan dan kemustahilan adanya tidak terhalang  

ada diantara keadaannya yang merapat kepada qudrah dan iradah. 

Sebagaimana tidak terhalangnya sifat mungkin. Dikatakan 

terhalang kelekatan keduanya dengan yang telah ada. Al Ghazali 

menggabungkannya bahwa siapa yang berkata dengan ta‟liq 

(penggantungan) maka ia melihat hal yang mungkin secara zāti. 

Dan dengan tidak adanya pelekatan dengan melihat kelekatan 

ilmu dengan kejadian. Ilmu itu sifat azali yang dengannya 

sesuatupun tersingkap jelas kelekatannya dengan-Nya. Maka tidak 

membawa-bawa sifat kurang, dalam salah satu 
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pandangan./27/yang berlekatan dengan seluruh yang wajib, boleh 

dan mustahil. Yakni bahwa seluruh urusan ini tersingkap oleh 

ilmu-Nya dengan jelas yang tidak mungkin keadaannya dalam 

urusan itu sendiri akan berbeda dari yang Dia ketahui.  

Sifat hayat (hidup) adalah sifat azali. Sah bagi orang yang 

mendasarkan idraknya atas sifat ini. Sifat ini tidak menempel 

pada sesuatu. Yaitu bahwa dia tidak menunaikan perkara 

penambah terhadapnya. Tidakkah anda perhatikan bahwa ilmu 

misalnya, setelah ia berdiri pada tempanya ia membutuhkan 

perkara tambahan untuk diketahui. Begitu pula sifat-sifat ma‟ani 

lainnya selain sifat hayat, berlekatan atau menuntut perkara 

tambahan untuk berdiri pada tempatnya. Ini adalah pelekatan 

sifat itu kepada dirinya sendiri, seperti berdirinya sifat itu pada zat. 

Penulis berkata, dan sifat negatif itu tidak berlekatan. Sebagian 

dari mereka mengatakan sifat itu hakikat murni. Seperti wujud 

dan hidup. Sedangkan yang hakikat itu memiliki tambahan. Ia 

berlekatan/28/ dengan yang lain dan iďafat (penyandaran kata) 

kepadanya seperti ilmu dan qudrat. Dan iďafat murni seperti 

ma‟şiyat, qabliyah, ba‟diyah , maka tidak boleh perubahan  

dinisbatkan kepada zat Allah pada bagian pertama secara mutlak, 

juga pada bagian kedua dinisbatkan kepada dzat-Nya. Dan boleh 

melekatkannya dan boleh juga mengubahnya pada bagian ketiga 

secara mutlak.  

Ada pun yang yang disebutkan oleh penulis berupa 

pelekatan sifat itu sendiri berarti secara ma‟nawi. Inilah mazhab al 

Asy‟ari dan jumhur. Yaitu bahwa ia itu qadim tidak berubah dan 

tidak berganti. Dia itu sifat yang melekat itu sendiri menurut 

mazhab yang menolak hal (keadaan) dan perubahan. Sebab, 

melekatnya ilmu kepada Tuhan kita berarti tambahan yang akan 

masuk di kemudan hari, lalu masuklah perubahan yang dilekatkan, 

bukan melekat. Sebab ia itu dzat azali yang semenjak asal tidak 

berubah. Sedangkan perubahan itu ada pada peletakannya yaitu 

memasuki masa yang akan datang lalu berubah keadaannya di 

masa yang akan datang itu ke masa yang lalu. Dikatakan, 

pelekatan itu merupakan idhafah (penyandaran). Ini 



 44 

mencerminkan kelemahan. Inilah pilihan yang dipegang oleh 

kalangan non arab seperti Baidhawi,‟Adhudi, Taftazaani.  

Sementara itu, sifat sama‟ dan başar adalah dua sifat 

azali/29/yang dengannya tersingkap jelas sesuatu. Hanya saja 

penyingkapan itu merupakan tambahan terhadap ilmu. Hal itu di 

alam syahid (nyata) yang diketahui dengan pasti dan konsisten. 

Dan penambahan penyingkapan dengan keduanya (mendengar 

dan melihat) dinisbatkan kepada-Nya. Adalah Dianya sendiri 

tidak bertambah bahwa asalnya tempat yang menjadi hak-Nya. 

Mereka berselisih tentang keduanya, apakah keduanya kembali 

kepada ilmu—inilah yang ditempuh oleh Ibnul Hamam dalam 

kitab al Masaairah— ataukah tidak. Bahkan dikatakan keduanya 

merupakan sifat. Lalu sam‟u datang dengan keduanya kita pun  

beriman kepada keduanya. Bukan seperti dua sifat makhluk. Kita 

mengakui tiadanya diam pada dua hakikat yang berlekatan ini. 

Melihat dua lafaznya, adalah adil, walaupun ada ta yang 

menunjukkan perempuan ... dalam mena‟birkan seluruh mawjud 

(keberadaan) maka pelekatan keduanya lebih khusus daripada 

kelekatan ilmu. Maka setiap yang dilekatkan oleh sam‟u dan 

bashar itu berarti berapatan dengan ilmu. Dan tidak akan 

tersingkap kecuali hingga bagian terkecilnya (partikel), dengan 

ucapannya seluruh yang mawjud bahwa pendengaran dan 

penglihatan-Nya berbeda dengan pendengaran dan penglihatan 

kita dalam hal kelekatan, sebab pendengaran kita hanya 

berlekatan …/30/ biasanya terhadap yang ada yaitu suara dan 

dalam bentuk khusus yaitu tidak ada jauh dan dekat dengan baik. 

Penglihatan kita biasanya hanya berhubungan dengan sebagian 

mawjud yaitu raga, warna, bentuk. Sementara penglihatan dan 

pendengaran-Nya berlekatan dengan keseluruhan maujud baik 

yang berdiri seperti dzat Allah dan sifat-sifat-Nya, atau pun yang 

baru. Tuhan kita melihat dan mendengar, bersamaan dengan itu 

sang pemilik segala bentuk selalu (melihatnya) dan seluruh sifat 

wujud. Dikatakan, suara-suara dan selainnya baik raga, warna dan 

bentuk, dll. Yang dipegang oleh kebanyakan, melebihkan 

pendengaran dari hawadits atas bashar dari hawadits. Kalamnya 
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sendiri bukan dalam bentuk huruf dan suara, tidak pula dengan 

maushuf yang berlekatan dengan masalah taqdiim dan ta`khir 

dan lain-lain, i‟rab dan bina dan yang berhubungan dengan 

pelekatan ilmu yang termasuk pelekatan yang wajib seperti dzat-

Nya dan sifat-Nya. Dan mustahil seperti sang pencipta bersekutu 

atau mungkin /31/ seperti penciptaan semesta, yaitu segala yang 

berhubungan dengan ilmu berhubungan pula dengan kalam dan 

digambarkan dengannya. Penulis berkata, kalam Allah itu qadim 

karena dzatnya, dan sifat azali. Bukan dengan huruf tidak pula 

dengan suara dan kalam Allah tidak menerima ketiadaan, tidak 

pula dalam maknanya seperti sukun dan tidak terbagi, tidak 

didahului dan tidak diakhirkan. Inilah yang kemudian bentuknya 

melemahkan (yang lain) dan disebut juga kalam Allah itu hakikat 

bahasa karena adanya kalam Allah azza wa jalla padanya dan 

dinamai juga Al Qur`an.  

Penulis berkata dalam kitab Syarh Aqidah Insya, dan 

yang ada di kalangan mutakallimin berupa tamsil (penyerupaan) 

dengan kalam itu sendiri. Ini hanya untuk membantah yang 

dimaksud oleh kaum mu‟tazilah yang menafikannya. Telah 

ditegaskan dalam kalam kaum yang fasih bahwa al kalam itu 

adalah fuadi (bersifat di hati). Mereka memaksudkan hal itu 

sebagai tamtsil karena meniadakan huruf dan suara saja. Ada pun 

yang sebenarnya maka sifat Allah itu lebih agung dari 

penyerupaan sifat-sifat makhluk-Nya. Setiap dari kita adalah diri 

(jiwa) di dalamnya ada hal baru yang saling berpengaruh, 

meniadakan dan memperbaharui /32/Padanya terdapat 

pendahuluan dan pengakhiran serta ketersusunan dan lain-lain. 

Ketahuilah sungguh telah tergelincir iqdamnya orang yang tidak 

diperkuat dengan cahaya kerajaan semesta. Selesai.  

Dan pembentukan  sifat ini dan seluruh sifat-Nya 

terhalang dari akal, seperti zat-Nya. Maka tidak ada seorang pun 

akan memperdalamnya, akan tetapi setelah mengetahui apa yang 

wajib bagi zat-Nya dan sifat-sifat-Nya, cukuplah. Kalam itu sendiri 

berlekatan secara ma‟nawi dengan al ma‟dum (yang ditiadakan) 

menurut takdir wujudnya, ia itu qadim. Dan bagi-Nya ada 



 46 

pelekatan luar yang tanjaziy (menuntaskan), yaitu hadiş, 

demikian pula qudrat dan iradat, kebalikan dari ilmu yang tidak 

berlekatan kecuali tanjaziy. Dikatakan, bagi-Nya kelekatan 

ma‟nawi atas dasar bahwa rapatnya itu sendiri sifatnya nafsi (diri). 

Dan pendapat bahwa bagi-Nya ada ta‟alluq şalahiy, hal ini ditolak. 

Sama‟ dan başar keduanya ada kelekatan pemenuhan, 

diantaranya ada yang qadim pelekatannya terhadap zat Allah dan 

sifat-Nya. Ada pula yang hadis kelekatannya dengan ilmu itu. 

Tidaklah ditolak bahwa kelekatan itu wasf nafsi (sifat diri) bagi 

sifat qadim. Bagaimana keadaan itu hadiŝ sebab yang dimaksud 

keduanya berlekatan disini secara shalahiy/33/Maka qadim itu 

sifat-Nya terhadap diri, dan tanjaziy  (pemenuhan) itu baru. Dan 

kelekatan setiap ilmu, pendengaran, penglihatan, itu pemenuhan. 

Diantaranya ada yang qadim dan ada yang hādiŝ. Adapun 

keletakan qudrat dan iradat itu pemenuhan,  pasti baru….  

 

 


