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Bab I 

Identifikasi Naskah 

 

      Naskah Syarh 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 keenam 

dari sembilan teks yang termuat dalam naskah ini.  Naskah ini 

produk masyarakat pesantren sebagai hasil dari 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 (penjelasan)nya 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 Syarh Ummi al-Barahin ini adalah 

seperti di bawah ini. 

 

1. Judul naskah :  Syarah Ummi Al-Barahin / Kitab  

   Talmusani 

2. Nomor Naskah :  07.09.6 

3. Asal Naskah :  Tidak diketahui 

4. Keadaan Naskah :  fisik naskah masih baik, dan tulisannya  

   masih bisa dibaca dengan jelas. 

5. Bahan Naskah :  Kertas daluang, yaitu bahan terbuat dari  
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 kulit kayu saeh (paper mulberry) yang  

diproses secara tradisional. 

6. Ukuran Naskah :  19 x 28 cm. 

7. Ruang Tulisan :  13 x 20 cm. 

8. Tebal Naskah :  31 halaman 

9. Jumlah baris perhalaman :  16 baris termasuk pada halaman  

   awal, dan 6 baris pada halaman akhir. 

10. Aksara Naskah :  Aksara Arab jenis nasakh 

11. Tinta yang digunakan : tinta berwarna merah pada teks matan  

(teks dasar) dan tinta berwarna hitam   

pada bagian syarah (penjelasan). 

12. Bentuk Teks :  Prosa 

13. Cara Penulisan   : Teks dasar dan syarah ditulis datar dan  

teks logat ditulis miring dari kanan atas 

ke kiri bawah di bawah kata Arab yang 

diterjemahkannya. Pada bagian awal 

dan tengah dibubuhi syakal (tanda 

vokal) lengkap, tetapi pada halaman-

halaman akhir belum dibubuhi syakal. 

Hal ini diduga akibat pemilik tidak 

menyelesaikan kajiannya sampai akhir, 

karena syakal dan logat gantung 

biasanya ditulis saat proses belajar 

mengajar berlangsung.  

14.  Bahasa Naskah  :  Bahas Arab 

15.  Tahun Penyalinan / Usia Naskah : Tidak ditemukan kolopon  

atau keterangan yang menunjukkan 

masa penyalinan. Namun dari bahan 

yang digunakan diduga kuat naskah ini 

disalin pada abad ke-19. 

16. Pemilik Naskah : Tidak ada keterangan yang menyebutkan  

pemilik naskah sebelum naskah ini 

menjadi koleksi Museum Sri Baduga. 

17.  Keterangan lain : Teks  Naskah Ummu al-Barahin  baik  
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berupa naskah maupun cetakan yang 

ada saat ini  merupakan hasil suntingan 

teks Syeikh Muhammad bin Arafah al-

Dasuqi dari naskah-naskah Ummu al-

Barahin  yang berada di Mesir, sebelum 

yang bersangkutan menyusun kitab 

komentarnya yang disebut Ħāsyiyah al-

Dasūqī „alā Syarħi Ummi al-Barāhîn. 

Syeikh al-Dasuqi adalah seorang alim 

dari  ulama yang telah mendapat 

pengakuan dengan gelar ilmiah yang 

senantiasa  tertera pada semua jilid 

kitab ini :  

 

ي سوق د ق محمد ال مدق فهامة ال قق ال مح عالمة ال يخ ال ش  ال

Al-Syeikh al-„Allāmah, al-Muhaqqiq, 

al-Fahāmah, al-Mudaqqiq, al-Syeikh 

Muhammad al-Dasūqî (Yang Mulia 

Guru Besar, Penyunting teks, Cende-

kiawan, Peneliti, Muhammad al-

Dasuqi). Gelar al-Muhaqqiq diberikan 

kepada seorang ahli dalam tekstologi 

yang telah menghasilkan  tahqīq atau 

suntingan teks naskah-naskah pening-

galan ulama-ulama masa silam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

Bab II 

Ringkasan Isi Naskah 
 

 Kandungan naskah Syarh 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. Itulah 

sebabnya maka dalam teks ini selalu dinyatakan pendapat 

pengarang, kemudian dilanjutkan dengan penjelasannya oleh 

penyusunn teks ini. Berikut ringkasan isi naskah ini. 

 Pengarang menyatakan di awal naskah ini bahwa ia 

memenuhi permintaan masyarakat untuk menulis syarh 

(penjelasan) kitab Tauhid, dengan menyuguhkan syarh kitab 

karya Syeikh Ibrahim Abdullah Muhammad ibn Yusuf  yang 

berasal dari wilayah Sanusi. 

 Pada bagian awal pengarang menjelaskan berbagai istilah 

dan kandungan kitab Ummu al-Barahin, dan dimulai dengan 

penjelasan kalimat  hamdalah dengan semua kata pada hamdalah, 

terutama pada menyebut nama Allah dengan sifat agung-Nya, 

kemudian menjelaskan makna salawat dengan keutamaannya 

antara lain bahwa, mereka yang banyak membaca şalawat akan 

bertemu dengan Allah dengan meriďai-Nya, pikirannya akan 

terbuka dan akan menemukan solusi dari kesulitan yang 

dihadapinya, dosanya akan dilebur. 
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Bahasan utama dimulai dengan penjelasan mengenai 

hukum akal, dengan pengelompokannnya atas  tiga macam, yaitu 

wajib, mustahil, dan  jaiz,  dan definisinya masing-masing dan 

pembagian masing-masing atas  badihiy/spontan dan nazhariy/ 

perlu pemikiran.  

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. 

 

Kewajiban Mukallaf 

Wajib kepada setiap orang yang sudah balig mengucapkan 

sebuah kalimat minimal satu kali dalam sumur hidup dan 

meyakini wajib dalam mengucapkannya.  Nabi Muhammad saw. 

menyatakan bahwa 1) hal yang paling utama yang  diucapkan  juga 

oleh para Rasul Allah adalah    La ilāha illa Allāh, 2)  hendaknya 

memperbanyak membacanya, 3) berilah talqin orang-orang yang 

meninggal dengan Lā ilāha illa Alahu, karena hal itu akan 

melebur dosa-dosa. Syekh Yusuf menghimbau agar 

memperbanyak membacanya, bukan hanya membaca dengan 

lidah sementara hatinya lupa, dimaksud adalah mengucapkan 

dengan lidah dibarengi dengan hadirnya hati untuk memahami 

maknanya. 
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Bab  III 

Trasnsliterasi Dan Terjemahan 
 

3.1  Transliterasi 

Naskah Kitab Syarh Ummi al-Barahin merupakan kitab 

beraksara Arab dan berbahasa Arab. Saat ini masyarakat yang 

memahami aksara dan bahasa Arab terbatas pada masyarakat 

pesantren, sementara masyarakat umum di luar itu cukup sulit 

untuk dapat membaca naskah dalam aksara dan bahasa aslinya 

ini. Sehubungan dengan semua ini, pada bab ini disajikan 

translitarasi teks, hasil alih aksara ke aksara yang banyak dikenal 

oleh masyarakat umum,  yaitu aksara Latin. Namun demikian, 

bagi mereka yang sama sekali tidak mengenal aksara Arab dan 

bahasanya, tidak akan dapat mengucapkannya persis sebagaimana 

aslinya, tetapi sedikitnya hasil transliterasi ini diharap[kan cukup 

bisa membantu memberikan kemudahan membacanya. Berikut 

ini hasil transliterasi teks naskah Kitab Syarh Ummi al-Barahin.    

 

Bismi Allahi al-Rahman al-Rahim 

Wa şalla Allahu „ala sayyidinā Muhammadin wa „alā 

`ālihī wa `aşħābihī `ajma‟īn. Yaqūlu „Abdu Allāhi ta‟ālā 

Muhammadun ibnu „Umara ibnu Ibrāhīma al-Tilmisāniyyu 

laţafa Allāhu bihi wa kāna Allāhu yamu alnuhu alħamdu li Allāhi 

almunfaridi bi wujūbi alwaħdaniyyati fi alżāti wa alşifati wa 

al‟af‟āli allażi tanajjaha „an alsyarīki wa altasybīhi wa alnažīri 

wa almiŝāli. Wa şala Allāhu „alā sayyidinā wa maulānā 

Muħammadin sayyidi al`anbiyāi wa almursalīna wa `ālihi wa 
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`aşħābihi `akrama şuħubin wa `akrama `ālin şalātan wa 

salāman dāimaini bi dawā min rabbi alkirāmi al-muta‟ālī, wa 

ba‟du.  

Faqad sa`ala ba‟ďu almuħibbīna `asyraqa Allāhu qalbī 

wa qalbihi binūri alyaqīni wa ja‟alanī wa `iyyāhu min al‟ulamāi 

al-„āmilīna almukhlişīna, fa yalzamu „alainā `an `aşna‟a lahu 

syarhan mukhtaşaran mufīdan yasta‟īna bihi huwa wa gairuhu 

min mubtadi`īna „alā fahmi al‟aqīdāti lis alsyaikhi al-imāmi 

aljāmili lawwādi syari‟ati al-islāmi alzāhidi al„ābidi alsāliki 

alnāsiki alwāliyyi alşalihi alwari‟i alnāşihi alquthbi al‟ārifi 

algauŝi kasyfi`imāmi alţarīqi aljāmi‟i baina alsyarī‟ati wa 

alhaqīqati alsayyidi `abī „abdi Allāhi muhammadin `ibni yūsufa 

alsanūsiyyi alhasaniyyi rahmatu Allāhi wa raďiya Allāhu „anhu 

wa nafa‟a bihi bi „ilmihi. Fa`ajabtuhu `ila żalika qāşidan bihi 

nafa‟a nafsahu wa man syā`allāhu min `abnāi habībihi ja‟ala 

Allāhu khālişan li wajhihi al kirāmi wa nafa‟a bi haża al‟ilmi man 

lahu fīhi ragbatun yauma lā yanfa‟u mālun wa lā banūnun illa 

man `atā  Allāhu bi qalbin salīmin. Bijāhi sayyidinā wa maulāna 

muhammadin şalla Allahu alaihi wa sallam, `afďala alşalāti wa 

`akmala alsalīmi wa lā haula wa lā quwwata illā bi Allāhi al-

„aliyyi al-„ažīmi    qauluhu rahmatu Allāhi wa raďiya Allāhu 

„anhu  

Alħamduli Allāhi rabbi al-‟ālamīna wa alşalatu wa 

alsalāmu „alā rasūlihi, ya‟nī `anna alħamda almadħa li Allāhi 

bikulli kamalihi yastaħiqquhu sawā`un kāna alħamdu qadīman 

`au ħadīŝan li`anna alqadīma huwa şifatuhu wa alħādiŝu fa‟luhu 

fa alkullu lahu fa lā yastaħiqqu alħamdu „alā ħaqīqatin siwāhu 

mā ittakhadza Allāhu min waladin wa mā kāna ma‟ahu min 

ilāhin, fa li hažā `inqasama al-hamdu „alā `arba‟ati `aqsāmin 

qismāni qadīmāni wa qismāni ħadīŝāni. Fa alqismu al`awwal 

ħamduhu li nafsihi bikalāmihi alqadīmi kaqaulihi ta‟āla : 

Alħamduli Allāhi rabbi al-„ālamīna.  Wa ka qaulihi ta‟āla : Ni‟ma 

al maulā wa ni‟ma alnaşīru. Wa alqismu alŝanī ħamduhu ta‟āla 

bi kalāmihi al-qadīmi liman sya`ā min „ibādihi ka qaulihi ta‟ālā : 

Ni‟ma al „abdu innahu `awwābun. Wa alqismu alŝāliŝu 
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ħamidanā Allāhu. Wa alqismu alrābi‟u ħamdu alħādiŝi li 

alħādiŝi. 

Ŝumma `inna alħamda yaqa‟u `alā sarrā`i waďďarā‟i bi 

khilāfi alsyukri falā yaqā‟u illa „al-āsysyarā‟i lā gaira `inna 

alħamda alħadīŝu khāşun bi allisāni was alsyukru yakūnu bi 

allisāni wa alqalbi wa gairuhumā. Wa ħukmu haża alħamdi 

alwujūbu marratan fi‟umri ka kalimatai alsyahadāti. Wa bi 

Allāhi altaufīq. 

Faqauluhu Allāhu huwa ismun jāmi‟un liżāti Allāhi wa 

şifātihi wa „af‟ālihi, wa lihāża yusammā sulţānu al`asmā`i wa 

qīla `innahu ma`khużun min altawalluha li`anna alqulūba 

tawalluhu wataħayyuru fī jalālihi wa „užmatihi wa altawalluhu 

fī lugati al‟arabi huwa altaħayyuru fayakūnu min `asmā`i 

tanzīhin „an `iħāţati bihi jalla wa „azza. Wa ma‟nāhu al-„aliyyu 

ma`khūżun min qauli al‟arabi lāhata alsyamsu `iża `irtafa‟at wa 

„alat fayakūnu min `asmā‟i altanzīhi `aiďan, li`anna „uluwwahu 

ta‟ālā mukhallifatu khalqihi lā „uluwwa almakāni. Wa ma‟nāhu 

allażī lā yatagayyaru wa lā yatabaddalu ma`khūżun min qauli 

al‟arabi `allaha fulānun „alā ħālihi ma‟nāhu `aqāma „alaihi 

fayakūnu min `asmā`i altanzīhi „ani altabdīli wa altagayyuri. 

Wa amma alşalātu fama‟nāhā alraħmatu wa alraħmatu 

hiya alni‟matu wa alsalāmu huwa al`amānu laisa almaţlūbu min 

Allāhi ta‟ālā ħuşūli `aşli alraħmati wa `aşlil`amāni li`annahumā 

ħaţţāni liman dūnahu fakaifa bihi ş.m. allażī huwa „ainu 

alraħmati wa `innama almaţlūbu ziyādatuhumā fa`iżā qulta, 

Allāħumma şalli „alā sayyidinā muħammadin şalla Allāhu „alaihi 

wa sallam, fama‟nāhu allāħumma zid lahu ni‟matan wa 

`amānan, ŝumma `inna alşalāta „ilaihi şalla Allāhu „alaihi wa 

sallam maqbūlatun min kulli mu`minin bi dalīli mā ruwiya. 

`Inna Jabrā`īla „alaihi alsalāmu qāla rasūlu Allāhi şalla Allāhu 

„alaihi wa sallam :`Inna fi al-a‟māli maqbūlatun wa mardūdun 

illa alşalāta laka, fa innahā maqbūlatun wa qad ruwiya `Inna 

aldu‟ā mauqūfun baina alsamā`i wa al-arďi, ħattā yabda-uhu  

aldā‟ī wa yakhtimuhu bi alşalāti „ala alnabiyyi şalla Allāhu 

„alaihi wa sallam. Wa lahā faďa`ilu lāyanhaşiru faminhā 
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qauluhū şalla Allāhu alaihi wa sallam  : Man `arāda `an yalqiya 

Allāha wahuwa „anhu rāďin falyukŝir min alşalāti „alā rasūlihi 

şalla Allahu „alaihi wasallam. Wa qāla şalla Allahu „alaihi wa 

sallam : Akŝirū min alşalāti „alayya fa`innahā taħullu al‟aqla wa 

taksyufu alkaraba qāla şalla Allāhu „al;aihi wa sallam : Man 

şalla fayamħaqu al-żunūba  min almā`i albāridi min alnāri wa 

alsalāmu „alayya `afďalu min „itqirriqābi wa bi alāhittaufīqi. 

I‟lam anna alħukma al-„aqliyya yanħaşiru fī ŝalaŝati 

`aqsāmin alwujūbu wal`istiħālatu waljawāzu. Fa alwājibu mā 

lā yutaşawwaru fi al-‟aqli „adamuhū,  wa almustaħīlu mā lā 

yutaşawwaru fi al‟aqli wujūduhu wa aljā`izu mā yaşiħu fi‟aqli 

wujūduhu wa‟adamuhu. Fa ħaqīqatu ħukmi al‟aqli huwa `iŝbātu 

`amrin au nafyuhu fa kullu mā ħakama al‟aqlu bi ŝubūtihi wa 

lam yaşiħħu fi al`aqli nafyahu fa huwa alwājibu wa kullu mā 

ħakama al-‟aqlu nafyahu wa lam yaşiħħu fil`aqli ŝubūtuhu fa 

huwa almustaħīlu wa kullu mā yaşiħħu fi al-`aqli wujūduhu wa 

‟adamuhu fahuwa aljā`izu wa yuqālu fīhi almumkinu. Wa miŝālu 

alwājibi `ittişafu aljirmi bi alħarakati wa alsukūni li`anna 

aljirma wājibun `an yattaşifa bi`ahadihimā  lā bi‟ainihi wa 

miŝālu almustħīli ħuluwwu aljirmi „an alħarakati wa alsukuni `iż 

lā yu‟qalu aljirmu laisa bi ħarakatin walā sukūnin wamiŝalu al-

jā`izi ittişafu aljirmi bi wāħidin mu‟yyanin wahuwa alħarakatu 

wa alsukūnu fa`innahu yaşihhu fi al‟aqli `an yakūna aljirmu 

mutaħarrikan dā`iman min gairi sukūnin wa`ayyakūna sākinan 

dāiman min gairi ħarakatin faqad inħaşarat `aqsāmuħukmi 

al‟aqli wa fiŝalaŝati `aqsāmin lā rābi‟a lahā. Walihaża qāla 

alsyaikhu yanħaşiru wa lam yaqul yanqasimu li`anna inħişāran 

yufhamu minhu `inqisāmumaħşurin fī ŝalaŝatin bikhilāfi mā 

lauqāla yanqasimu fa`innahu lā yufhamu minhu `inħişāran illā 

qisāmun fī ŝalaŝati.  

Ŝumma `inna kulla wāhidin min hażihi alŝalaŝati 

yanqasimu `ilā qismaini badihiyyin wa nažariyyin. Fa alwājibu 

albadihiyyu mālā yaħtāju ilā ta`ammulin bal yu‟rafu „alā 

albadihiyyati miŝāluhu kaunu alwāhidi nişfa al-iŝnaini. Wa 

alwājibu alnažariyyu kullu mā lā yu‟rafu illā bi alnažari 
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watta`ammuli wa miŝāluhu kaunu alwāhid nişfa alsudusi `iŝnai 

‟asyara fa`inna hażā lā yu‟rafu „ala albadihiyyati wa `innamā 

yu‟rafu ba‟datta`ammuli wa alnažari wa miŝālu almustaħīli 

albadīhiyyati kakauni alwāhidi nişfa al`arba‟ati wa miŝālu 

alnažari kakauni alwāhidi nişfa sudusi `iŝnā ‟asyara wa miŝālu 

aljā`izi albadīhiyyi kanu jismin `aiďan maŝalan wa miŝālu 

alnažari tamannā al`insānu almauta fa`inna hażā lā yu‟rafu illā 

bi ta`ammulin wahāżā fī haqqi al‟āfiyati allażī lam yażūqū 

almaşā`iba alatī hiya `asyadda mina almauti wa lā „arafūhu 

almiħana illa bi alfikri wa altawahhumi fahum yastauhimū 

almauta „alā albadīhiyyati innahu muħālun. In atamannā 

al‟āqilu almauta li nafsihi fa`iżan fakarū bi almiħani „arafū anna 

hunālika mā huwa `asyaddu min almauti faħīnaiżin yahkumūna 

anna tamanna al‟āqili almauta li nafsihi laisa biwājibn wa lā 

mustaħīlin bal huwa yaşihhu wujūduhu wa „adamuhu`in khāfa 

min almaşā`ibi mā huwa `asyaddu minhu au `isytaqā au rajā`a 

syai`an „ažīman lā yahşulu lahu illā bihi. 

Wa`ammā `ahlu al‟āfiyati manhuwa khaufun wa 

rajā`un fa`in tamanna almauta „indahum jā`izun „alā 

albadīhiyyati lā yahtāju ilā ta`ammulin, ŝumma `inna ma‟rifata 

hāżihi alŝalaŝati fī ħaqqi Allāhi ta‟ālā wa haqqi rusulihi „alaihim 

alşalatu wa alsalāmu hiya al`īmānu allażī kallafana Allāhu bihi 

wahākażā qāla Asysyaikhu al`asy‟ariyyu `imāmu `ahli alsunati 

raħmatu Allāhi. Wa qīla `inna al-īmāna allażī kallafana Allāhu 

bihi huwa al ħadīŝu alnafsi altābi‟i bihi bi ma‟rifat hāża alŝalaŝati 

hiya al‟aqlu bi nafsihi. Waqāla `imāmu alħaramaini raďiya 

Allāhu „anhu faman lam ya‟rifhā fa laisa bi‟āqilin `aşlan wabi 

Allāhi altaufiqu. 

Qauluhū wa yajibu „alā kulli mukallafin syar‟an an 

ya‟rifa mā yajibu fī haqqi maulānā jalla wa ‟azza wa mā 

yastaħīlu wa mā yajūzu wa każā yajibu „alaihi `an ya‟rifa miŝla 

żālika fī ħaqqi alrusuli „alaihim alşalātu wa alsalāmu, ya‟nī 

`anna alsyar‟a `aujaba „alā almukallafi huwa albāligu al‟āqilu 

`an ya‟rifa mā żakarahu wa ħaqīqatu alma‟rifati aljazmu bi 

alsyai`i almuwāfiqi mā indallāhi ta‟ālā bisyarţi `an yasbiqa 
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żalika aljazma dalīlun au burhānun qablahu wa`amma aljazmu 

bi alsya`i min gairi dalīlin wa lā burhānin falā yusammā 

ma‟rifatan sawā`un kāna muwāfiqun limā „inda Allāhi ta‟ālā au 

lā wamin hunā yu‟rafu `anna altaqlīda fī „ilmi altauhīdi lā 

yasiħħu „alā mażhabi kaŝīrin min al 'ulamāi. 

Wa ħaqīqatu altaqlīdi huwa aljazmu yaqūlu algairu 

khāşşatan min gairi dalīlin fa almuqallidu lā ma‟rifat „indahu wa 

innamā „indahu aljazmu biqauli gairi khāşşatan, wa qad 

`ikhtalaf fī şiħħati `īmān almuqallidi au kufrihi au „aşāhu „ala al-

aqwāli almukhtāri „inda ba‟ďi almuħaqqiqīna wujūbu ma‟rifati 

alħāşilati „an dalīlin wa burhānin. Wa qad qāla Allāhu ta‟ālā :  

“Fa‟lam annahu lā ilāha illa huwa”, fa`amarana Allāhu ta‟āla bi 

al‟ilmi wahua alqaţ‟u bi alsyai`i bi aldalīli wa alburhāni wa 

almuqallidu lā „ilma „indahu waqāla şalla Allahu „alaihi wa 

sallam : “Inna Allāha ta‟ālā `amara „ibādahu almu`minīna bi mā 

`amara bihi „ibādahu almursalīna wa ma‟lūmun qaţ‟an anna 

almursalīna lam yu`marū bi altaqlīdi wa innamā `umirū bi 

alma‟rifati wa bi Allāhi altaufiq.  

Fa mimmā yajibu li maulānā jalla wa ‟azza „isyrūna 

şifatan. „I‟lam `anna allażī yajibu lahu ta‟ālā `ikmālātu lā 

nihāyat lahā, wa lam yukallifu alsyar‟u bi ma‟rifatihā fa lau 

kallafanā bihā lakāna min taklīfi mā lā yaţāqu fa huwa 

manfiyyun „annā bi faďli Allāhi ta‟ālā qāla „azza wajalla, min 

qā`ilin : lā yukallifu Allāhu nafsan illā wus‟ahā, ma‟nāhu illa mā 

fī ţāqatihā kullu bi ħasabi al‟adāti, wa`innamā kallafanā biba‟ďi 

mā yajibu lahu ta‟ālā walihżā qāla almu`allifu fa mimmā yajibu. 

Waşşifatu hiya alna‟tu wa lāsyakka `annahu ta‟ālā `ittaşifu bi 

nu‟ūti aljalāli wa al`ijmāli wa alkamāli lā nihāyata lahā. 

Qauluhu wa hiya alwujūdu, lā syakka `anna alwujūda 

yūşafu bihi alżātu al‟aliyyatu fa taqūlu żātu Allāhi maujūdun, wa 

wujūdu huwa „ainu alwujūdi wa `in syi`ta qulta huwa nafsu 

almaujūdi fa`iżā qulta wujūdu fulānin fa ma‟nāhu żātuhu 

„ainuhu wa nafsuhu wa alżātu wa al‟ainu wa alnafsu bima‟nā 

wāhidin. Walaisa alwujūdu şifatan zā`idatan „ala alżāti ka 

alqudrati bal huwa şifatun min ħaiŝu `alnażżāta tuşafu bi hi wa 
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hāżā mażhabu al syaikhi al`asy‟ariyyi raħmatu Allāhi wa qāla : 

Al-imāmu alrāziyyu `inna alwujūda şifatun zā`idatun „alāżżāti 

wasaya`tī baqiyyatul kalāmi „alaihi`insyā`Allāhu ta‟ālā. 

Wa qauluhu wa alqidamu wa albaqā`u ħaqīqatu 

qidamihi ta‟ālā huwa nafyul‟adami alsābiqi „alālwujūdi fa laisa 

lahu huwa şifatun maujūdatun kalqudrati wa laisa qidamuhu 

ta‟ālā masbūqan bi zamānin li`alnazzamāna ħādiŝun wa qad 

kāna Allāhu ta‟ālā walā syai`a ma‟ahu wa qāla Allāhu ta‟ālā 

huwa al-awwalu, wal`ākhiru, fa`awwaliyatuhu ta‟āla lam 

yasbiqā „adamun wakażā `ākhiriyyatuhu lā inqiďā`a lahā, 

wahażā huwa ma‟nalbaqā‟i wahuwa nafyul‟adami allāhiqi li 

almaujūdi wa laisa huwa şifatun maujūdatun. 

Qauluhu ta‟ālā wa mukhālafatu li alħawādiŝi ma‟nāhu 

nafyu almumāŝalah lahu ta‟ālā fi alżāti wa alşifāti wa al-af‟āli 

wa qāla laisa kamiŝlihi syai`un wahuwa alsamī‟u albaşīru. Wa 

qauluhu waqiyāmuhu ta‟ālā binafsihi, lā yaftaqiru `ilā maħālin 

wa`ilā mukhaşşişin wa almurādu bi almaħallin alżātu wa 

almurādu bi almukhaşşişi alfā‟ilu fama‟nāhu alqiyāmu bi alnafsi 

nafyu`iħtiyājihi ta‟ālā ilā fā‟ilin fa lau `iftaqara ilā żātin yaqūmu 

bihā kamā yaqūmu al‟araďu bi aljirmi lazima `ayyakūna 

„araďan wa huwa muħālun walau `iftaqara ilā fā‟il lakāna 

ħādiŝan wahuwa muħālun kamā saya‟ti bayānuhu `insya Allāhu 

ta‟ālā. Fa wajaba`ayyakūna ta‟ālā żātan mauşūfatan bi şifati 

alkamāli ganiyyan mina alikhtāji `ilā syai`in wa gairihi min 

alkhalqi muftaqiran `ilaihi qāla Allāhu ta‟ālā yā`ayyuha alnāsu 

`antumu alfuqarāu ila Allāhi wa Allāhu huwa alganiyyu 

alħamīdu waqāla Allāhu alşamadu lam yalid walam yūlad wa 

alşamadu huwa allażī yaħtāju `ilaihi gairuhu. Wa lā syakka 

`anna kulla makhlūqin muftaqirun `ilaihi ta‟ālā `ibtida`an wa 

dawāman, falā ganiyya li`aħadin „an maulānā jalla wa „azza, 

fa`iżā „arafa al‟āqilu `annahu muftaqirun ilā maulāhu wa`inna 

alnaf‟a wa alnaşra biyadihi qaţa‟a wa nażara falā `iltifāta `ilā 

gairihi wa‟tamada fī jamī‟i `umūrihi „alaihi wasma wajhahu 

`ilaihi wa lā yatawakkalu illā „alaihi li anna man tawakkala 

„alaihi fī kulli syai‟in kānallāhu ħasbahu wa qāla Allāhu ta‟ālā wa 
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man yatawakkal „alallāhi fahuwa ħasbuhu waqāla şalla Allāhu 

„alaihi wa sallam : Tawakkaltum „alallāhi ħaqqa tawakkulihi la 

razaqakum kamā yarzuqu alţairu tagadda ħimāşan wa 

tarawwaħa biţānan wa bi Allāhi altaufīq. 

Qauluhu wa alwaħdāniyyatu, `ai lā ŝāniya lahu fī żātihi 

wa lā fī şifātihi wa lā fī `af‟ālihi wa ma‟na alwaħdaniyyati nafyu 

altarkībi wa nafyu almiŝāli lahu fī żātihi waşşifāti wa`af‟āli 

fahua ta‟ālā wāhidun lā yumkinu qismuhu li`annahu lā 

yanqasimu `alajrama wa aljisma wa Allāhu ta‟ālā laisa bi jirmin 

wa jismin wa lā jauharin wa al-a‟raďi falaisa huwa min jinsi 

jismin mā yanqasimu bal huwa ta‟āla żātun mauşūfatun şifāta 

aljalāli. Wa lihāżā qīla fī haqīqati altauhīdi`annahu iŝbātu żātin 

gairu musybihatin liżżawāti wa lā mu‟aţţilātin „ani alşifāti laisa  

każāti Allāhi tā‟ālā żātun wa lā kasmi maulāna jalla wa ‟azza 

ismun lā kaşifāti Allāhi ta‟ālā şifātun illā min wijhati muwāfaqati 

Allafżi wa bi allāhi altaufīq. 

Qauluhu fa hāżihi sittu şifatin `al`ūlā nafsiyyatun 

wahiya `alwujūdu, wa khamsatun ba'du salbiyyatun, ya'nī 

`anna alwujūda huwa nafsu alżāti wa 'ainu alżāti kamā 

taqaddama wa żātu alsyai-i ħaqīqatuhu wa ħāşiluhu `anna 

alwujūda yarji'u ma'nāhu `ilā żāti almaujūdati wa hāżā 

mażhabu alsyaikhi `al`asy'ar-iyyi khilāfan li mażhabi alraziyyi. 

Wa yumkinu aljam'u baina alqaulaini bi`anna taħammula 

mażhabi al-asy`ariyyi 'alā mā fi alkhāriji li`annahu ma'nan li 

almaujūdi fi alkhāriji wa al 'iyāni illa alżātu almaujūdu wa mā 

qālahu al-imāmu `alrāziyyu yaħmulu 'alā lā fi alkhāriji li`anna 

al-'aqla yataşawwaru alwujūda wa lā ya'qilu yattaşifu bihi faya 

altafiqu alqaulāni wa Allāhu ta'ālā `a'lamu. 

Wa amma alşifātu alkhamsatu `allatī ba'da alwujūdi fa 

hiya salbiyyatun `ai kullu wāħidin salaba `amran lā yalīqu bihi 

jalla wa 'azza  fa alqidamu nafyu alsābiqi wa alqiyāmu bi alnafsi 

nafyu al-iħtiyāji ``ila alżāti wal fā'ili wa alwaħdāniyyatu salaba 

alsyarīka lahu muttaşilan kāna `au munfaşilan wabi Allāhi 

altaufīqu. 
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Qauluhu ŝumma yajibu lahu ta'ālā sab'u şifatin 

yusammā şifāta alma'ānī. `I'lam `anna kulla şifatin maujūdatun 

fī nafsihā qā`imatan bi żātihi ta'ālā fa `innahā tusammā şifata 

ma'nan.  Qauluhu wahiya alqudratu wa al-irādatu bi jamī'I 

almumkināti. Wa alqudratu hiya şifatun maujūdatun qadīmatun 

almumkini wa 'adamuhu `alā wifqi al-irādati `alqadīmati. Wa 

al-irādatu hiya şifatun maujūdatun qadīmatun qā`imatun bi żāti 

Allāhi ta'ālā yatayassaru bihā  albayāďi wa alsiwādi wa gairi 

żālika mina aljā`izāti wa yata'allaqu alqudratu wa al-irādaru bi 

kulli mumkinin `ai bikulli jā`izin, wa lā ya'qilu ta'alluquhumā bi 

gairihā li`anna alqudrata min şifatihā li`ījādin wa al-i'dāmin 

wa żālika lā yumkinu illā fi alj-izāti. Wa każā `alirādatu min 

şifatihā tukhaşşişu almumkina bi alzamāni wa almakāni wa 

aljihati wagairi żālika mimmā yajūzu `ala almumkini wa żālika 

altakhşīşu lā yumkinu fī gairil jā`izāti fawājaba ta'alluquhumā 

bikulli jā`izin dūna gairihi wa bi Allāhi altaufīq. 

Qauluhu wa al‟ilmu almuta‟alliqu bi jami‟i alwājibati wa 

aljā`izāti wa almustahīlāti „ilmuhu ta‟ālā huwa şifatun 

maujūdatun qāimatun biżātihi ta‟ālā yankasyifu bihā `ai yaşiħħu 

bihā kullu ma‟lūmin min kulli alwājibi wa aljā`izi wa 

almustahīli, fahuwa ta‟ālā ya‟lamu jamī‟a `aqsāmi alhukmi 

`al‟aqliyyi bi ‟ilmin qadīmin lā yaqrabu „anhu miŝqālu żarratin 

wa ya‟lamu mā kāna wa mā yakūnu wa mā lā yakūnu lau kāna 

kaifa yakūnu wa lā yakhfa „alaihi ma‟lūmun. Qāla Allāhu ta‟ālā 

wa laqad khalaqna al-insāna wa na‟lamu mā tuwaswisu bihi 

nafsuhu wa nahnu `aqrabu `ilaihi min ħabli alwarīdi `ai 

`aqrabu „ilman lā qurba almasāfati, wa alwarīdu huwa „irqun fī 

dākhil ‟unqi wa qīla „irqun muta‟alliqun bi alqaidi fa`iżan qaţa‟a 

māta şāħibuhu. Fafi al-āyāti rad‟un li alkhalqi li`annahum `iżā 

kānū ya‟lamūna `anna Allāha ta‟ālā ya‟lamu mā tahaddaŝa bihi 

`anfusuhum fi fājirātimā yaşduru minhum mina alqauli wa alfi‟li 

fa yajibu „ala al‟āqili an yuraqqiba maulāhu waŝaurahu „alā 

hawāhu wa dunyāhu li`annahu bi mur-in minhu ta‟ālā wa 

musmi‟in, walaisa al-„ilmu min alşifāti `almu`aŝirati bal huwa 
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şifatun kāsyifatun wa lihāżā wajaba ta‟alluquhu bikulli wājibin 

wa jā‟izin wa mustahīlin. 

Qauluhu wa alħayātu wahiya lā yata‟allaqu bi syai`in, 

ya‟nī `anna alħyāta lā taţlubu `amran ja`idan „ala alqiyāmi 

bimahallihā bal huwa syarţun fī jamī‟I alşifāti bi khilāfi sā`iri 

alşifāti alma‟ānī fa`innahā taţlubu mā yata‟allaqu bihi, 

falqudratu mā taţlubu `amran za`idan „ala alżāti wa huwa 

ta‟alluquha bi almumkini kamā fī gairiha mina alşifāti alma‟ānī 

illa alhayātu fa`innahā şifatun maujūdatun qā`imatun bi żātihi 

ta‟ālā wa bi Allāhi altaufiq. 

Qauluhu wa alsam‟u wa albaşaru `almuta‟alliqatu bi 

jamī‟i al maujūdati, ya‟nī `anna sam‟ahu ta‟ālā wa başarahu 

ta‟ālā yankasyifu bihimā kullu maujūdatin sawā`un kāna żālika 

almaujūdatu qadīman `au ħādiŝan żātan kāna `au şifatan 

şautan kāna `au gairuhu. fahuwa ta‟ālā yasma‟u wa yabşuru 

alżāta wa al`alwāna wa al-akwāna wa alrawāyiha wa alhubba 

wa albugda wa alhadīŝa alnafsi wa sā`iri al-a‟rāďi alwujūdiyati. 

Fa`inqulta kaifa yata‟allaqu alsam‟a bigairi al`aşwāti 

almaujūdati wa ma aldalīlu „alaihi fa aljawābu `ayyuqāla 

aldalīlu alsam‟a bi kulli maujūdatin alnaqlu wa al‟aqlu. Amma 

alnaqlu fa qauluhu ta‟ālā kallama Allāhu mūsā taklīmā fa 

al`ayātu naşşun fi alsimā‟i mūsā alsam‟a mukhtaşşan bi 

al`aşwāti lazima an lā yasma‟a mūsā „alaihi alsalāmu kalāmahu 

ta‟ālā fayabţulu ikhtişāşuhu ta‟aluqi alsam‟i bi al`aşwāti fa 

wājaba ta‟alluquhu bikulli maujūdatin wa huwa almaţlūbu hāżā 

fi hādiŝi fa kaifa bi alsam‟i alqadīmi. 

Wa`amma al‟aqlu fail`annahu law ikhtaşşa bi al`aşwāti 

walam yata‟allaq bi gairihā mina almaujūdāti `an yaftaqira ila 

almukhaşşisi wa almuftaqiru `abadan `ilaihi lā yakūnu illā 

maujūdan wahuwa muhālun  fawajaba ta‟alluquhu bikulli 

maujūdin ka başari wahuwa almaţlūbu wa laisa sam‟uhu ta‟ālā 

wa başarahu bi jārihatin kamā fi haqqi almakhlūqi listihālati 

mumāŝalatihi ta‟ālā li alħawādiŝi wa bi Allāhi altaufiq. 

Qauluhu wa alkalāmu `allażī laisa bi hurūfin wa lā 

şautin yat‟allaqu bimā yata‟allaqu bihi `al‟ilmu min 
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almuta‟alliqāti  ya‟nī `anna kalīmahu ta‟ālā yastaħīlu `ayyakūna 

bi alħurūfi wa al`aşwāti wa mā fi ma‟nāhumā mina altaqdīmi 

wa altakhīri wa alsukūni wa altajaddudi wa laħni wa al`i‟rābi 

wa aljahri wa alsarri fa hāżihī kulluhā min alkhawāşi 

`alhawādiŝi bal kalamuhu ta‟ālā huwa şifatun ma‟nan maujūdun 

qā`imun bi żātihi ta‟ālā al‟aliyyati wa yu‟tabaru „anhu bi 

al`ibārati mukhtaliqātin ka altaurāti wa al-injīli wa alzabūri wa 

alfurqāni wa laisa hāżihi al-„ibārati hiya „ainu kalāmihi ta‟ālā 

li`annahā bi alħurūfi wa alşauti, wa hāżihi alħurūfu dāllatun „alā 

kalāmihi ta‟ālā `alqadīmi. Wa lam yahmil kalāmuhu ta‟ālā 

bisya`in mina alkutubi bal huwa qā`imun biżāti al‟aliyyati lā 

yufariquhu wa lā yattaşifu bihi gairuhu lakin lammā kānat 

ħurūfu alqur`āni maŝalan dāllatun „alā kalāmihi ta‟ālā yuţlaqu 

„ala alqur‟āni `innahu kalāmu Allāhi ta‟ālā liqauli „A‟isyata 

raďiya Allāhu ta‟ālā „anhā mā baina dafatai almuşhafi kalāmu 

Allāhi. Wa lihāżā `ajam‟a `ahlu alsunati raďiya Allāhu „anhum 

„alā `anna kalāma Allāhi ta‟ālā maqru‟un bi `alsinatin 

maktūbatun bi almaşāhifi wa maħfūžatun fi alşudūri fabāna 

laka li ikhtilāfi `anna mā waqa‟a fīma „alā kalāmihi ta‟ālā 

wa`ammā kalāmuhu ta‟ālā fa laisa fīhi ikhtilāfun wa lā 

tagayyurun bal huwa wāhidun lā ta‟adduda fa subħāna man 

laisa kamiŝlihi  syai‟un wahuwa alsam‟u wa albaşaru wamā 

ďaraba laka miŝālan baina laka mā żakarnāhu.  

Fa`aqūlu wa Allāhu almusta‟ānu iżā `anzalta kalāmu 

Allāhi ta‟ālā fi almuŝuli al`a‟lā ka`annahu rajulun fatażakkaru 

alrajula bi lisānika fayakūnu żikru alrajuli dākhilan „alā lisānika 

wa alrajulu bi nafsihi gairu hāllin „alā lisānika fahāżahā ma‟nan 

maqrū`un bi lisānika. Wa taħfažu fī qablika `amra alajuli iżā 

`amaraka bi syai`in `au „anhāka „an syai`in `au haufaka min 

syai`in `au ŝāqaka fī syai`in tahfažu żālika fī qablika. Wa 

alrajulu `allażī `amaraka wanahāka gairu ħāllin fī şudūrika 

fahāżā ma‟nā maħfūżun fī şudūrika, fa taktubu `isma alrajuli fī 

kitābika fayakūnu `ismu alrajuli ħāllan fi alkitābi wa alrajulu bi 

nafsihi gairu ħāllin fi alkitābi fahāżā ma‟nan maktūbun fi 

almuşhafi wa lā taħsabanna altilāwata wa alqirā`ata humā 
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kalāmuhu ta‟ālā alqadīmu falaisa żālika każālika wa`innamā 

humā dāllatāni „alā kalāmi Allāhi subħānahu wa ta‟ālā walau 

kānat altilāwatu wa alqirā`atu kalāmu Allāhi alqadīmu ħālla 

kalāmu Allāhi „ala allisāni ħulūla altilāwati wa alqirā`ati „alaihi 

walau ħalla kalāmu Allāhi „ala allisāni bihi ħaiŝu ħalla kalāmu 

Allāhi wa`inna kalāmu Allāhi jalla wa „azza maqrūnun biżātihi 

lā yufraqāni. 

Wa qad `ajma‟a `Ahlu alsunati wa aljamā‟ati raďiya 

Allāhu `anhum „alā `anna kalāma Allāhi ta‟ālā lā yakūnu 

qā`iman bi żātain wa lā yatakallamu bihi mutakallimāni bi 

kalāmin wāhidin illa Allāhu. Wa `a‟lam `anna Alnisbata 

altilāwati wa alqirā‟ati li kalāmi Allāhi fi almiŝāli kanisbati alžilli 

`ila alşurati faman żanna `altilāwata wa qirā`ata humā kalāmu 

Allāhi `alqadīmu fahuwa ka alrajuli ra`ā żalla şūratin faqāla 

hāża alžilu hiya `alşuratu bi‟ainihā. Wa`a‟lam `annaka `in 

sami‟ta kalāma Allāhi ta‟ālā mina albasyari sami‟tahu lā 

muta‟aliqa illā maqrū`an fa`inna alqirā`ata raji‟un fi haqqi 

albasyari `ila al tilāwati wa alqirā`ati fahuwa fihaqqi 

alrubūbiyyati munazzahin „ani altilāwati wa alqirā`ati fahuma 

wa alhurūfu wa al `aşwātu wa allugātu, fa Allāhu „azza wa jalla 

`iż kalāmullāhi lā bi lafžin wa lā binuţqin wa kalāmu Allāhi 

sya`un wāħidun yufhamu minhu `al`amru wa alnahyu wa 

altarhību wa altargību wa laisa bi ‟arabiyyin walau kāna 

„arabiyyan lakāna lugatan min allugāti, wa `innama altilāwatu 

„anhu „arabiyyatun wa tasmiyatu kalāmi Allāhi qur‟ānan 

tasmiyatun lugawiyyatun lā tasmiyatu `iştilāhan, fa`in qīla iżā 

kānat altilāwatu ħādiŝatan famā ma‟nā qauluhu ta‟ālā „azza wa 

jalla żālika natlūhu „alaika min al`ayāti wa alżikri alħākimi fa 

jawābu `annahu tahtamilu `an yakūna jabrā`īlu „alaihi 

alsalāmu huwa altālī wa yuďīfu Allāhu żālika `ilā nafsihi kamā 

qāla Allāhu ta‟ālā : Summa syaqaqnā `al`arďa syaqqā, wahum 

ħarraŝūna yasyqūna. `Illa al`arďa fa`aďāfa subħānahu wa 

ta‟ālā żālika `ilā nafsihi. Wa man za‟ama `anna Allāha „azza wa 

jalla qad qāla faqad kharaja „an mażhabi almuslimīna li`anna 

ma‟na altilāwati wa alqira`ati „inda ahli alsunati raďiya Allāhu 
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„anhum min al qāri`i wa lugatihi ta‟ālā „an żālika „uluwwan 

kabīran, wa min hunā yufhamu bifaďli Allāhi qauluhu jalla wa 

„azza: “Qul nazalahu rūhu alqudusi min rabbika bi alhaqqi wa 

rūhu alqudusi huwa jabra`īl „alaihi alsalāmu”. Qīla `anna ma‟nā 

żālika huwa `anna jabrā`īla kāna fī jihati al fauqi fa yasma‟u 

kalāma Allāhi min Allāhi `auhā `au talqāhu min allauħi 

almaħfūďi, wa Allāhu ‟azza wa jalla laisa fi jihatin fa gairu 

jabrā`īli „alaihi alsalāmu muhammadun şalla Allahu „alaihi wa 

sallam bi lisānin „arabiyyin, „ammā fuhima min kalāmi Allāhi 

ta‟ālā „azza wa jalla`au ħafažahā min allauħi almaħfūži wa 

`adāhā `ilā rasūli Allāhi şalla Allahu „alaihi wa sallam, fa 

al‟ibāratu „arabiyyatun wa almu‟abbar „anhu gairu „arabiyyatin 

wa huwa kalāmu Allāhi fa lihāżā ma‟n alnuzūli. 

Wa yata‟allaqu kalāmu Allāhi ta‟ālā kullu wājibin wa 

jā`izin wa mustaħīlin ka al „ilmi fa ma‟na ta‟alluqatu dilālatihi 

wa miŝālu dilālatihi „alal wājibi qauluhu jalla wa „azza min qā`ili 

: “Qul huwa Allāhu `ahad `allahu alşamad,  huwa `allażī 

yaħtāju `ilaihi gairuhu qāla Allāhu ta‟ālā : “Ya ayyuha alnāsu 

`antum alfuqarā`u `ila Allāhi”.  Wa lā syakka fi wujūbi 

`iftiqārihi mā siwāhu Allāhi wa miŝālu dilālatihi „ala almustahīli 

qauluhu ta‟ālā lam yalid walam yulad wa lam yakun lahu 

kufuwan `ahad. Wa miŝā dilālatihi „ala aljā`izi qauluhu ta‟ālā : 

“Wa rabbuka yakhluqu mā yasyā wa yakhtāru”, li`anna 

alkhalqa mina alja`izāti hāżā ma‟nā ta‟alluqi alkalāmi wa bi 

Allāhi altaufiqu fāidatun sami‟a mūsā „alaihi alsalāmu bi kalāmi 

rabbihi laisa almurādu min `ankāna sākinan wa tatakallamu 

wa lā inqaţa‟a kalāmuhu ba‟da alsimā‟i  wa `innama almurādu 

minhu `annahu ta‟ālā `azāla almāni‟a „anhu wa qawāhu hattā 

yasma‟u kalāmahu wa `in rudda almāni‟u falam yasma‟ 

kalāmahu.  

Qauluhu ŝumma sab‟u şifātin tusammā şifatun 

ma‟nawiyyatun, wa hiya mulāzamatun li alsab‟i `al‟ūlā, wahiya 

kaunuhu ta‟ālā qādran wa murīdan wa „āliman wa samī‟an 

waħayyan wa başīran wa mutakalliman. Hāżihi alşifatu 

musytaqqatun ħiya ma`khūżatun min şifati alma‟ānī wa lihāżā 
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sumiyat şifātan ma‟nāwiyatan wa hiya mansūbatin `ila alma‟ānī 

wa al arqu bainahumā `anna alşifāta alma‟ānī hiya şifatun 

wājibatun li alwujūdi qā`imatun bi żātihi ta‟ālā al‟aliyyati kamā 

taqadama  wa`amma alşifātu alma‟nawiyyatu fahuwa şifatun 

`ittaşafa bihā alżāti, wa laisat hiya bi almaujūdāti bal 

almaujūdātu şifatu al ma‟ānī faqaț dūna alma‟nawiyyati.  

Fa kaunuhu ta‟ālā qādiran murīdan „ibāratun „an qiyāmi 

alqudrati biżātihi ta‟ālā wa kaunuhu ta‟ālā murīdan „ibāratun „an 

qiyāmi al`irādati biżātihi ta‟ālā jalla wa „azza. Wa kaunuhu 

ta‟ālā „āliman „ibāratun „an qiyāmi al „ilmi biżātihi ta‟ālā jalla wa 

„azza. Wa kaunuhu ta‟ālā ħayyan „ibāratun „an qiyāmi alħayāti 

biżātihi ta‟ālā jalla wa „azza. Wa kaunuhu ta‟ālā samī‟an 

„ibāratun „an qiyāmissam‟i bi żātihi ta‟ālā jalla wa „azza . Wa 

kaunuhu ta‟ālā başīran „ibāratun „an qiyāmi albaşri bi żātihi 

ta‟ālā jalla wa „azza. Wa kaunuhu ta‟ālā mutakalliman „ibāratun 

„an qiyāmi alkalāmi biżātihi ta‟ālā jalla wa „azza.  Wa alhāsilu 

`anna ma‟na alşifāti alma‟nawiyyati rāj‟iun `ila alşifāti 

alma‟ānī.  Wa bi Allāhi altaufiq. 

Qauluhu ta‟ālā wa mimmā yastaħīlu fī haqqi Allāhi ta‟ālā 

„isyrūna şifatan wa hiya `aďdādu al „isyrīna `al-ūlā, wa hiya al-

‟adamu wa alħudūŝu wa țuruwu al-„adami. Lammā faraga 

alsyaikhu raďiya Allāhu „anhu „an „adādi al-„isyrīna alwājibati 

syara‟a fī „adādi al-„isyrīna almustaħīlati wa rattabahā „ala 

alħasabi tartībi `aďdādiha alwājibati. Fa al„adamu diddu 

alwujūdi, wa alhudūŝu ďiddu al qidami, wa țuruwu al-„adami `ai 

luħūquhu ďiddu albaqā`i.  Qauluhu wa almumāŝalatu li 

alħawādiŝi bi`ayyakūna jirman `ai ta‟akhkhużu żātihi al-

„aliyyati qadran min alfirāgi hāżā tagayyuru alma‟ānī 

almumāŝilati almustaħilati `allatī hiya ďiddu almukhālafah. Fa 

żakaras alsyaikhu `anna almumāŝalata „alā `anwā‟in minhā 

`ayyakūna jirman wa ħaqīqatuħu huwa kullu mā yaqūmu bi 

nafsihi wa yasytagilu firāgan kal`insāni maŝlan wa gairuhu min 

żawi almakhlūqati,  wa kullu żālika tusammā jirman wa yajma‟u 

alā `ijrāmin `ai maqādīri yasytagilu firāgan ka al-`insāni  



 23 

 Qauluhu `An yakūna „araďan yaqūmu bi aljirmi hāżā 

`aiďan min `anwā‟I almumāŝalati `almustaħīlati wa hiya 

kaunuhu ta‟ālā „araďan wa ħaqīqatu al‟araďi `alma‟nā alqā`imu 

bi aljirmi wa lā yaşiħħu `ayyaqūma bi nafsihi żālika ka 

al`alwāni wa ța‟ūmi wa alrawā`ihi wa `aşwāti wa alħarkāti wa 

alsukūni wa hāżihi kulluhā `arāďun yastahīlu qiyāmuha 

binafsihā wa `innamā yaftaqiru `ila aljirmi yaqūmu bihi. Wa bi 

hāżā yu‟rafu „alā `arba‟atin wa `inna kulla makhlūqin 

mukhtaşarun fi al-`ajrāmi wa al-`a‟rāďi. Wa `inna almaujūdāti 

bi alnisbati ila almaħalli wa almukhaşşişi „alā `arba‟ati 

`aqsāmin;  qismun maujūdun ganiyyun „an alżāti wa alfā‟ili wa 

huwa żātu Maulānā jalla wa „azza, wa qismun muftaqirun `ila 

alżāti wa alfā‟ili wa huwa `al‟arďu `ai şifāti alqā`imati bi aljirmi 

li istiħālati `istignā`iha „anhā, wa qismun muftaqirun `ila alfā‟ili 

wa lā yaħtāju `ila alfā‟ili wa hiya şifātuhu ta‟ālā jalla wa „azza.  

Qauluhu ayyakūna fī jihatin li aljirmi hāżā `aiďan min 

`anwā‟I almumāŝalati almustaħīlati, wa hiya kaunuhu ta‟ālā fī 

jihati aljirmi fa lā yuqālu `innahu ta‟ālā fauqa al- „arsyi `au 

tahtahu `au „an yaminahu `au „an syimālahu `au `amāmahu `au 

khalfahu. Wa żālika syai`un kulluhā min şifati al`ajrāmi 

wahuwa ta‟ālā muftaqiruhu „an żālika fa subħāna Allāhi man 

laisa kamiŝlihi syai`un wa huwa ta‟ālā `alsam‟u wa albaşaru. 

Qauluhu wa `amma huwa jihatun  hāżā `aiďan min 

„anwā‟il mumāŝalati almustaħīlati „alaihi ta‟ālā wa hiya `iŝbātu 

aljihati lahu li`anna aljihata min khawāşi aljirmi `allażī 

yalzamu `alțawīla wa alqaşīra wa alyamīna wa alsyimāla wa 

naħwa żālika min şifati aljirmi. Wa Huwa ta‟ālā laisa bi jirmin fa 

laisa lahu jihatun jalla wa „azza. Wa man i‟taqada `aljihata fī 

haqqi Allāhi ta‟ālā faqīla `innahu yakfuru wa qīla lā yakfuru bal 

huwa fāsiqun mubtadi‟un wabi Allāhi altaufiq. 

Qauluhu yutaqayyadu bi makānin `au zamānin,  ya‟nī 

`annahu yastħīlu `istiqrārahu ta‟ālā „ala almakāni ka al„arsyi 

maŝalan, li`anna makānata muħdaŝatun wa lā yastaqiru „alaihā 

`illā muftaqiran `ilaihā, fa Huwa ta‟ālā lā yaħillu fī makhluqin 

wa lā yujāwiruhu, wa lā yuqābiluhu, wa lā biyaminihi, wa lā 
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yulāħiquhu, walau ħalla rabbunā fī makānin lakāna muħtājan 

ila almakāni, walau`iħtāja `ila almakāni la ‟ajaza „an takūna 

`almakānu wa gairuhu wa kullu kā`inin fi almakāni lā yakhlū 

min ŝalaŝati `aujūhin, `immā `ayyakūna şifrun min almakāni, 

`au miqdārun bitaqdīr almakāni, `au `akbar minhu. Wa man 

kānat hāżihi şifatun jāza „alaihi attaħayyuzu wa alkhuşūşiyatu bi 

aljihati, fa kāna wujūduhu wujūdan „ala ataqayyudi lā wujūdan 

„ala al`ițlāqi, fayalzamu `ayyakūna jisman. Wa bi hāżā tu‟rafu 

`istiħālatu bi taqayyudi wujūdihi bi alzamāni li`anna wujūdahu 

ta‟ālā muțlaqun `azaliyyun, wa alzamānu ħādiŝun li`annahu 

„ibāratun „an ħarakati alfalaki `au „anħarakati `iqtirāni ħādiŝin 

bi ħādiŝin wa qad kāna Allāhu ta‟ālā wa lā syai`a ma‟ahu 

wahuwa `al`āna „alā mā kāna „alaihi.  Fasubħāna Allāhi 

alganiyyi „an almakāni wa alzamān.  

Qauluhu `au yattaşifu żātuhu `al‟aliyyatu bi alħawādiŝi 

`au yattaşifu bi alşagīri `au alkabīri, wa mā fima‟nā żālika mina 

al-`alwāni wa al-`akwāni . Li`anna żālika kullahu min khawāşi 

al-`ajrāmi wa każā ittişāfuhu ta‟ālā bi algarďi fī fa‟lihi, `au 

ħukmihi mustaħīlun fa lā garďa lahu fī fa‟lihi walā fī taħlīli 

syai`in `au taħrīmihi, fa lau kāna lahu ta‟ālā farďun fī syai`in 

lazima `ayyaħtāja `ilā takmīli al- „araďi. wa al-`iħtāju naqďun 

wa alnaqďu „alaih ta‟ālā muħālun wa Allāhu alganiiyu wa 

`antum alfuqarā`a, wa lā yas`alu „ammā yaf‟alu wahum 

yas`alūna  

Qauluhu wa każā yastaħīlu „alaihi ta‟ālā `allā yakūna 

lahu ta‟ālā qā`iman binafsihi bi`ayyakūna şifatan yaqūmu bi 

maħallin `au yaħtāju `ilā mukhaşşişin faqad „arafta fimā 

sabaqa, `anna ma‟nā qiyāmahu ta‟ālā faqad „araftahu Allāhu 

ta‟ālā binafsihi, `istignā‟uhu „ani alżāti wa alfā‟ili, wa żālika wa 

ďiddu żālika `iħtiyajuhu `ilaihimā wa huwa muħālun kamā 

saya`ti fī bayānihi `insya Allahu ta‟ālā. 

Qauluhu wa każā yastaħīlu „alaihi `an lā yakūna 

wāħidan bi`an yakūna  murakkaban fī żātihi, `au yakūna lahu 

mumāŝilun fī żātihi ta‟ālā `au şifātihi, `au yakūna ma‟ahu fi 

alwujūhi muaŝŝirun fī fa‟lin min al-af‟āli wa `aiďan.  Qad 



 25 

taqaddama „anna ma‟na alwaħdāniati hiya nafyu altarkībi fī żāti 

al-„aliyyati fī nafyi almumāŝili lahu fī żātihi ta‟ālā al‟aliyyati, `au 

şifātihi wa`af‟alihī. Fa ďiddu żālika wahuwa „adamu 

alwaħdāniyyati fi alŝalaŝati muħālun, li`annahu wa huwa 

almațlūbu. 

  Qauluhu wakażā yastaħīlu „alaihi ta‟ālā `al‟ajzu an 

almumkini `au `ījādihi syai`un mina al `ālami ma‟a karahati li 

wujūdihi. `I‟lam `anna „adama `irādatihi `au ma‟aż alżuhūli `au 

algaflati `au bi alta‟līli `au bi alțab‟i, wa hāżā `aiďan ďiddu al 

qudrati li`anna qudratahu ta‟ālā tataşarrafu fi kulli mumkinin 

mā,  fa au „ajaza „an mumkinin wāħidin lazima `iħtiyājuhu ta‟ālā 

`ilā mukhaşşişin fa yakūnu ħādiŝan fa „ajzuhu ta‟ālā muħālun, 

qāla Allāhu ta‟ālā : Wa huwa „alā kulli syai`in qadīr. 

  Qauluhu wa`ījādu syai`in min al-‟alāmi ma‟a karahatihi 

liwujūdihi `ai „adami`irādatihi qauluhu `au ma‟a alżuhūli `au 

algaflati `au bi alta‟līli `aa alțab‟i hāżā `aďdādu al-`irādati wa 

alqudratu fayastaħīlu `an yakhluqa Allāhu ta‟ālā syai`an min 

gairi `irādatihi ta‟ālā fa Allāhu ta‟ālā lā yakūnu`an yaj‟alanā wa 

`aħibba‟inā inda almauti nāțiqīna bi kalimatai alsyahadati 

„āmilīna bihā, wa ba‟īdun „an qulūbina „aqīdata albida‟i wa 

alďāllīna wa `aksainā „alā sā‟iri alşālihīna wa `albasnā dastāra 

almuttaqīna wa faqqanā bimā……  li yaumi aldīni `alqiyāmati. 

  Wa şalla Allāhu „ala sayyidinā wa nabiyyinā 

muħammadin wa „alā `ālihi wa şaħbihi wa sallama „adada mā 

żakarahu alżākirūna wa gafala „an żikrika algāfilūna, wa raďiya 

Allāhu „anhu „an `aşħābi rasuli Allāhi `ajma‟īna, wa „an 

altābi‟īna wa man tabi‟ahum bi`iħsānin `ilā yaumi aldīni. 

Subħāna rabbī rabbi al„izzati „ammā yaşifūna wa salamun „ala 

almursalīna wa alħamduli Allāhi rabbi al „ālamīna. 

  `I‟lam `annahu yajibu „alā kulli mukallafin `an yanțiqa 

bihāżihi alkalimati `almu‟arrafti marratan fi al‟umri wa yanwī 

fīhā `alwujūbu wa mā zāda „ala almarrati. Fa huwa yustaħabbu 

li`ajli mā ruwiya fī faďlihā mina al-`aħādiŝi min żālika. Wa 

qauluhu şalla Allah „alaihi wa sallam  :`Afďalu mā qultuhu `anā 

wa alnabiyyunā min qablī lāilāha illa Allāhu. Wa qauluhu şalla 
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Allahu „alaihi wa sallam :`Akŝirū min żikri lāilāha illa Allāhu 

qabla `ayyuħāla `ai yuďāfa bainakum wa bainahā. Wa qauluhu 

şalla Allahu „alaihi wa sallam : Wa qad naşşa laqqinū 

`amwātakum lāilāha illa Allāhu, fa`innahā tahżibu `alżunūba 

hadman. Qāla rasūlu Allāhi : Fa`in qālahā fī ħayātihā qāla hiya 

`ahdamu alżunūba. 

Wa qad naşşa ba‟ďu al-„ulamā „alā `anna mulāzamati 

żikrihā „inda dukhūli almanzili yanfī `alfaqra, wa `aħādīŝa fī 

faďlihā kaŝīrun wa qad żakaras alsyaikhu minhā fī syarhihi 

jumlatan kāfiyatan fanżurūhu, wa lihāżā ħaraşa `alsyaikhu „ala 

al-`ikŝāri minhā walaisa `almaqşūdu alżikru bi allisāni 

khāşşatan ma‟a gaflati alqalbi li`annahu qīla `almanfa‟ata wa 

`innama almaqşūdu żikruallisāni bisyarți ħuďūri alqalbi lifahmi 

ma‟nāhā walihāżā qāla `alsyaikhu mustaħďiran … „alaihi min 

„aqā`idi al-`īmāni yamtajizu `ai yakhtalițu ma‟a ma‟nāhu 

bilaħmihi wa dammihi fahāżā wahuwa `allażī yarā barakatahā 

wa syarrahā wa „aja`ibahā kamā rawāhu `alsyaikhu raďiya 

Allāhu „anhu wa `amŝāluhu wa kullu wāħidin yaħşulu bihi min 

barakatihā „ala qadri himmatihi wa ħuďūri qalbihi ma‟asmi 

rabbihi „azza wa jalla. 

Wa lihāżā qāla şalla Allahu „alaihi wa sallam. `inna Allāha lā 

yanżuru `ilā şuarikum wa lā `ilā `a‟mālikum wa lakin yanžuru 

`ilā qulūbikum wa qāla şalla Allāhu „alaihi wa sallam. :`Inna 

Allāha ta‟ālā lā yaqbalu du‟ā`a man qalbuhu gāfilun wal 

yasta‟īna `al‟āqilu „alā żālika kulluhu bi Allāhi ta‟ālā `iż minhu  

Walihāżā qāla `al-Syaikhu raħmatu Allāhi wa bi Allāhi  

altaufīqu lā rabba gairuhu wa lā ma‟būda siwāhu wa lā yakhfā 

„alaika ħusnu munāsabati du‟ā`ilsyaikhi linafsihi wa lā ħabbata 

bi alkhatami „alā ikmālil maħālāti wa żālika bi alnuțqi bi 

alsyahādataini wastiħďār al‟ilmi bihā. 

Wa lakin hāżā `ākhiru mā qaşadtuhu min hāża alsyarhi 

`almubāraki `almufīdi fanas`aluhu subħānahu `an yanfa‟a bihā 

dunyan wa `ukhran wa kullu man `I‟tanā bihi min `ikhwātinā 

`almu`minīna wa `an yajma‟anā bi faďlihi ma‟a alsyaikhi wa 

ma‟a sā`iri al-`aħibbati fī `a‟lā`i „iliyyīna bijāhi sayyidinā 
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`al`awwālina wa al`ākhirīna `almursalīna sayyidinā wa 

nabiyyinā wa maulānā muħammadin şalla Allahu „alaihi wa 

sallam, wa „alā `ālihi wa şaħbihi wa sallama `ajma‟īna „ala 

al`anbiyā`i almursalīna  

Wal ħamduli Alāhi rabbi al„ālamīna wa sallama „alā 

„ibādihi `allażīna  işțafā `allāhumma şallī wa sallim „alā 

sayyidinā muħammadin wa ālihī wa sallama şalātan „ala al‟aqdi 

wa tafarraja `alkiraba birabbi al „ālamīna wa alħamdu lillāhi 

rabbi al-ālamīna. Wa qad faraga fī nuskhati almubārakati 

tamamtu `alkitāta `almusammā bi atalmūsānī wa Allāhu a‟lamu 

gafara Allāhu lanā wa lahum. 

 

 

3.2  Terjemahan 

 

      Untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca yang ingin 

memahami isi kandungan naskah ini, berikut ini disajikan 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia. 

 

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha 

Penyayang.   

Semoga Allah mencurahkan rahmat dan penghormatan 

kepada pemimpin kita Muhammad saw, para keluarga, dan 

sahabatnya. Hamba Allah swt, yaitu Muhammad ibn Umar Ibn 

Ibrahim, yang berasal dari wilayah Telemsan-semoga Allah 

memberikan rahmat dan anugerah kepadanya- berkata :  Segala 

puji bagi Allah yang Mahatunggal, yang wajib tunggal-Nya, baik 

zat, sifat, maupun seluruh perbuatan-Nya, yang dibersihkan dari 

pertemanan, penyerupaan, perlawanan, dan perumpamaan. 

Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada tuan dan pemimpin 

kita Muhammad swt, sebagai pemimpin para nabi dan utusan, 

juga kepada para keluarga dan sahabat, sebagai keluarga dan 

sahabat yang paling mulia, dengan rahmat dan keselamatan yang 

langgeng, sebagaimana langgengnya Tuhan (Allah) Yang Maha 

Mulia dan Maha Agung. 
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 Sebagian orang yang merasa senang dengan saya -semoga 

Allah menghidupkan hatiku dan hatinya dengan cahaya keyakinan 

dan menjadikanku dan mereka bagian dari ulama yang ikhlas 

beramal- memohon agar saya menyusun untuk mereka sebuah 

penjelasan (syarh), yang ringkas, bermanfaat, dan yang dapat 

membantunya dan orang  yang baru belajar untuk memahami 

aqidah-aqidah guru, imam, pejuang syari‟at Islam yang zuhud, 

ahli ibadah, saleh,  hati-hati dalam mengarungi hidup, yang 

banyak memberikan nasihat, yang banyak pengetahuannya, yang 

banyak membuka jalan kebenaran, yang menggabungkan syari‟at 

dan hakikat, dan sebagai pemimpin kita, yaitu Ibrahim Abdullah 

Muhammad Ibn Yusuf, yang berasal dari wilayah Sanusi, semoga 

Allah merahmati dan meridhainya, serta semoga Allah 

memberikan kemanfaatan pada ilmunya.  

Saya penuhi permintaan mereka dengan menyuguhkan 

syarh (panjelasan) ini. semoga syarh ini menjadi media dalam 

rangka menuju Allah swt. Semoga Allah swt. memberikan manfaat 

kepada Syaeikh Yusuf dan orang-orang yang atas kehendak Allah 

swt. mencintai beliau. Semoga dengan syarh ini, Allah menjadikan 

kita orang yang ikhlas karena Allah yang Maha Mulia. Semoga 

dengan ilmu ini juga, Allah memberikan manfaat  kepada orang 

yang senang terhadap isi syarh ini, pada hari di mana anak dan 

harta tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang Allah anugerahi 

hati yang mulus. Dengan keagungan pemimpin dan tuan kita 

Muhammad saw., semoga rahmat dan keselamatan yang 

sempurna tercurahkan kepada beliau, tidak ada daya dan upaya 

kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha 

Agung.  

Pernyataan penyusun -semoga Allah merahmatinya- : 

“Segala puji bagi Allah yang mengurus alam, juga rahmat serta 

salam semoga tercurahkan kepada utusan-Nya”. Maksudnya 

adalah: bahwa segala puji dengan segala kesempurnaannya milik 

Allah, baik berupa pujian qodim (azali) atau hadits (baru), karena 

qodim adalah bagian dari sifat-Nya, sedangkan hadits  bagian dari 

perbuatan-Nya, semuanya adalah milik Allah, karena pada 
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hakikatnya, tidak ada yang memiliki pujian selain Allah. Allah 

sama sekali tidak beranak dan tidak ada Tuhan lain yang 

menyertai-Nya. Oleh karena itu, pujian terbagi ke dalam empat 

bagian, dua bagian berupa pujian qodim dan dua bagian lagi 

berupa pujian hadits. 1) Pujian Allah kepada diri-Nya, dengan 

perkataan qodim-nya, seperti firman-Nya (dalam Al-Qur‟an) : 

“Segala puji bagi Allah yang mengurus alam” dan firman-Nya 

“Allah adalah sebaik-baiknya penguasa dan penolong”.  2) Pujian 

Allah kepada orang yang dikehendaki-Nya, dengan perkataan 

qodim-Nya, seperti firman-Nya (Al-Qur‟an): “Sebaik-baiknya 

hamba, yaitu yang banyak kembali kepada-Nya”. 3) Pujian kita 

kepada Allah. 4) Pujian yang hadits  (makhluk) kepada yang hadits 

(makhluk). 

Kemudian puji berlaku pada saat mendapat kenikmatan, 

atau aat menerima sesuatu yang tidak menyenangkan (bencana), 

berbeda dengan syukur yang hanya berlaku pada nikmat, karena 

puji yang keluar dari yang baru (makhluk) hanya diungkapkan 

oleh lidah, sedangkan syukur bisa diungkapkan dengan lidah, hati, 

dan sebagainya. Ada pujian yang hukumnya wajib diucapkan 

sekali dalam seumur hidup, seperti mengucapkan dua kalimat 

Syahadat. Taufiq hanya dari Allah. 

Pernyataan penyusun : “Allah”. Maksudnya kata Allah itu 

sebuah nama yang menghimpun zat, semua sifat, dan perbuatan 

Allah. Oleh karena itu, kata Allah ini disebut sebagai rajanya 

nama, ada pendapat yang mengatakan kata Allah ini diambil dari 

kata “Tawallaha/bingung” karena hati-hati manusia 

bingung/kagum dengan kebesaran dan keagungan-Nya. Kata 

“Tawallaha” dalam bahasa Arab sama dengan “Tahayyara” yang 

merupakan bagian dari nama-nama penyucian dari segala sesuatu 

yang dapat meliputi-Nya, artinya yang Maha Tinggi. Kata “al-

„aliyu” ini diambil dari perkataan orang Arab “ Lāhata al-syamsu” 

(Matahari telah terbit), yaitu ketika matahari naik dan menjadi 

tinggi, juga merupakan bagian dari nama-nama penyucian, karena 

sifat tinggi bagi Allah berbeda dengan sifat tinggi bagi makhluk, 

bukan tinggi karena tempat. Makna allazi lā yatagayyaru wa la 



 30 

yatabaddalu  (tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami 

pergantian), diambil dari perkataan bangsa Arab : “Allaha fulanun 

„ala hālihī” seseorang bertahan pada keadaannya” artinya dia 

istiqamah dengan kondisinya sekarang. Oleh karena itu, kata 

Allah merupakan bagian dari nama-nama penyucian dari 

pergantian dan perubahan.          

Adapun kata “şalat” artinya rahmat. Rahmat adalah 

nikmat dan keselamatan adalah rasa aman bukanlah sesuatu yang 

dituntut dari Allah swt. asal kata rahmat dan selamat itu, karena 

keduanya sudah merupakan hasil bagi selain Muhammad, maka 

bagaimana dengan Muhammad saw. yang merupakan bukti 

rahmat itu sendiri („ainu alrahmat) dan sesungguhnya yang dicari 

dari Muhammad adalah lubernya şalat dan salam itu. Oleh karena 

itu, ketika kamu berkata “Allahumma şalli „ala syyidinā 

Muhammad” artinya semoga Allah menambahkan kepadanya 

kenikmatan dan keamanan. Pembacaan şalawat kepada 

Muhammad saw., dari semua orang yang beriman, akan diterima, 

karena berdasarkan hadiť yang diriwayatkan oleh Jibril as., Rasul 

berkata : “Sesungguhnya semua pekerjaan ada yang diterima dan 

ada yang ditolak, kecuali membaca şalawat kepadaku, maka 

sesungguhnya membaca şalawat akan diterima, dan sungguh 

telah diriwayatkan juga, bahwa doa itu berhenti di antara langit 

dan bumi, sehingga orang yang berdoa memulai dan 

mengakhirinya dengan membaca şalawat kepada Nabi 

Muhammad saw. 

Şalawat ini mengandung banyak keutamaan, di antaranya  

sabda Nabi Muhammad saw.: ”Barang siapa yang ingin bertemu 

dengan Allah sedangkan Dia meriďainya, maka perbanyaklah 

membaca şalawat kepada utusan-Nya” dan sabdanya 

“Perbanyaklah membaca şalawat kepadaku, karena dengan 

membaca şalawat, pikiran akan terbuka dan masalah akan ada 

solusinya” dan sabdanya “Barang siapa membaca şalawat, maka 

dosanya akan dilebur dan membaca salam kepadaku itu lebih 

unggul dari pada membebaskan budak”. Taufiq hanya dari Allah. 
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Ketahuilah! Bahwa hukum akal itu hanya ada tiga bagian, 

yaitu wajib, mustahil, dan mungkin (jawaz). 1) Wajib adalah  

sesuatu yang akal tidak akan mengerti apabila sesuatu itu tidak 

ada. 2) Mustahil adalah sesuatu yang akal tidak akan mengerti 

apabila sesuatu itu ada. 3) mumkin (jawaz) adalah sesuatu yang 

bisa ada dan bisa tidak ada. 

Hakikat hukum akal adalah menetapkan atau 

meniadakan sesuatu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang akal 

menghukumi tetap/ada, dan tidak mungkin tidak adanya, makan 

inilah wajib, dan segala sesuatu yang akal menghukumi tidak ada 

dan tidak mungkin adanya, maka inilah mustahil, serta segala 

sesuatu yang akal menghukumi mungkin ada dan tidak ada, maka 

inilah ja‟iz atau disebut juga mungkin. 

Contoh wajib adalah disifatinya benda oleh gerak dan 

diam, karena benda wajib disifati oleh sifat salah satunya, bukan 

oleh „ain (dzatiah) salah satunya. Contoh mustahil adalah 

kosongnya benda dari gerak dan diam, karena tidak akan 

dimengerti apabila benda tidak bergerak dan juga tidak diam. Dan 

contoh mungkin adalah disifatinya benda oleh gerak atau diam, 

karena boleh saja sebuah benda terus menerus bergerak tanpa 

diam atau terus menerus diam tanpa bergerak. Dengan demikian, 

hukum akal itu hanya ada tiga, tidak ada bagian yang ke empat. 

Oleh karena itu, Syekh  berkata “yanhashiru/hanya ada” 

tidak berkata “yanqasimu/terbagi”. Karena kata “yanhashiru” 

berarti pembagian yang dibatasi hanya kedalam tiga bagian, 

berbeda dengan jika berkata “yanqasimu” karena kata ini tidak 

dapat dipahamkan kedalam kata “yanhashiru” (pembagian yang 

dibatasi hanya kedalam tiga bagian). 

Setiap ketiga bagian ini terbagi lagi kedalam dua bagian : 

badihiy/spontan dan nazhariy/perlu pemikiran. Wajib Badihiy 

artinya sesuatu yang tidak memerlukan pemikiran, namun 

spontan dimengerti, misalnya satu itu setengah dari dua, 

sedangkan Wajib Nadzariy artinya sesuatu tidak akan dapat 

dimengerti kecuali melalui pemikiran dan perenungan, misalnya 

satu itu setengah dari seperenam dari dua belas, maka hal ini tidak 
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spontan dapat dimengerti, namun akan dimengerti setelah 

melakukan pemikiran dan perenungan. Contoh Mustahil Badihiy 

satu itu setengah dari empat, contoh mustahil nadzoriy satu itu 

setengah dibagi seperenam dari dua belas. Contoh jaiz badihiy 

adanya tubuh, contoh jaiz nadzoriy adalah seorang manusia 

berharap akan kematian, kematian ini tidak bisa diketahui kecuali 

melalui perenungan, dan perenungan ini tentunya ada pada ahli 

kesehatan yang belum pernah merasakan gejala-gejala yang lebih 

parah daripada gejala kematian, dan mereka tidak dapat 

memberitahukan kepadanya percobaan itu kecuali melalui 

pemikiran dan sangkaan, mereka yang memponis kematian 

seseorang secara spontan itu adalah mustahil. 

Jika seorang yang berpikir berharap akan kematian 

dirinya, ketika ahli kesehatan sedang menganalisis dengan 

berbagai percobaan yang membuat mereka mengetahui bahwa 

terdapat gejala yang lebih parah dari pada gejala kematian, maka 

boleh saja mereka memponis bahwa harapan si orang yang 

berpikir akan kematian dirinya, bukanlah hal yang wajib atau 

mustahil terjadi, akan tetapi mungkin saja terjadi mungkin tidak, 

jika dia merasa cemas akan gejala-gejala yang lebih parah dari 

gejala kematian atau bahkan dia berharap ada keajaiban, maka 

ponis mati itu percumah saja bagi dia kecuali dengan hasil 

percobaan. Adapun jika ahli kesehatan sebagai ahli cemas dan 

berharap, memponis kematian secara spontan tanpa pemikiran 

dan perenungan, itu termasuk ja‟iz (mungkin). 

Kemudian sesungguhnya mengetahui ketiga hukum akal 

ini, baik yang berhubungan dengan Allah, maupun yang 

berhubungan dengan para utusan itu adalah bentuk keimanan 

yang telah disyari‟atkan Alllah kepada kita, begitulah pendapat 

Syekh Al-Asy‟ari sebagai Imam ahli sunah.  Pendapat lain 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keimanan yang telah 

disyari‟atkan Allah kepada kita adalah bisikan hati yang diikuti 

dengan mengetahui ketiga hukum akal ini, pendapat ini adalah 

pendapat yang dipilih (mukhtar) dan media untuk mengetahui 

ketiga hukum akal ini adalah akal itu sendiri. Imam Haramain  
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berkata : Barang siapa yang tidak mengetahui ketiga hukum akal 

itu, maka sama sekali dia belum berakal. Taufiq hanya dari Allah. 

Pernyataan penyusun  : “Wajib syara‟ (yang mengerjakan 

mendapat pahala dan yang meninggalkan mendapat siksa) kepada 

semua yang sudah balig mengetahui sifat yang wajib, mustahil, 

dan ja‟iz, baik yang dimiliki Allah swt., maupun para utusan”. 

Maksudnya bahwa syara‟ mewajibkan kepada semua yang balig 

dan berakal mengetahui kewajiban di atas, hakikat mengetahui itu 

sendiri adalah mantap terhadap sesuatu yang benar menurut 

Allah, dengan menyuguhkan dalil dan argumen sebelumnya, 

adapun mantap terhadap sesuatu tanpa disertai dalil dan 

argumen, tidaklah dinamai ma‟rifat, baik menurut Allah benar 

atau tidak benar. Dengan demikian, taqlid (ikut-ikutan) dalam 

ilmu tauhid tidak dibolehkan, begitulah  pendapat sebagian 

banyak ulama. 

Hakikat taqlid (ikut-ikutan) adalah mantap 

meyakini/melakukan sesuatu atas dasar ucapan orang lain, tanpa 

adanya dalil. Orang yang taqlid (ikut-ikutan) ini  tidak memiliki 

ma‟rifat, dia hanya memiliki mantap (al-jazmu) saja atas dasar 

ucapan orang lain. Berdasarkan berbagai pendapat yang terpilih 

dari sebagian ulama ahli hakikat tentang wajibnya marifat yang 

muncul dari dalil dan argumen, maka keabsahan, kekufuran, dan 

dosanya keimanan orang yang taqlid (muqollid) telah 

diperdebatkan, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-

Qur‟an : “Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah”. 

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita agar 

mengetahui kepastian sesuatu dengan dalil dan argumen, 

sedangkan bagi si muqallid pengetahuanpun tidak punya. Nabi 

Muhammad saw. bersabda : “Sesungguhnya Allah memerintahkan 

hamba-Nya yang beriman apa-apa yang diperintahkan kepada 

para utusan-Nya”. Yang dapat diketahui secara pasti dari hadits 

ini adalah bahwa para utusan tidak diperintahkan bertaqlid, akan 

tetapi mereka diperintahkan berma‟rifat. Taufiq hanya dari Allah. 
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Sebagian sifat yang wajib dimiliki Allah ada dua puluh 

sifat. Ketahuilah! Bahwa sifat yang wajib ada pada Allah swt. 

adalah sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Syara‟ tidak 

menuntut mengetahui semua sifat-sifat kesempurnaan-Nya, 

karena jika kita dituntut mengetahui semua sifat-sifat 

kesempurnaan-Nya, niscaya kita dituntut dengan kemampuan 

yang tidak kita miliki, kemampuan yang merupakan anugrah 

Allah swt. yang berfirman (Al-Qur‟an) : “Allah tidak membebani 

jiwa manapun kecuali dengan sekemampuannya” Artinya; kecuali 

dengan kemampuan yang ada pada jiwa itu, yang kesemuaanya 

didasarkan pada adat kebiasaan. Kita dibebani dengan sebagian 

sifat wajib yang dimilik Allah swt. Oleh karena itu, penyusun 

menggunakan kalimat “Sebagian dari sifat yang wajib dimiliki 

Allah swt.” tidak dengan kalimat “Sifat yang wajib.” Sifat adalah 

al-na‟tu dan tidak ragu lagi bahwa Allah swt. disifati dengan sifat-

sifat agung, universal, dan sempurna yang tidak ada limitnya. 

Pernyataan penyusun : “Di antara sifat yang dua puluh itu 

adalah wujud/ada”. Tidak ragu lagi bahwa wujud menyifati dzat 

yang mahatinggi, kita sudah biasa mengatakan “Dzat Allah itu 

wujud (ada) dan wujudnya adalah dzatiah wujud („ainul wujud)” 

bahkan jika kamu berkehendak, maka silahkan mengatakan “Nafs 

al-maujud (jiwa yang ada)”. Jika kamu mengatakan “Wujud 

seseorang” maka itu artinya dzat, „ain, dan nafs seseorang. 

Dengan demikian dzat, „ain, dan nafs itu satu makna. Wujud 

bukanlah sifat penambah yang berada pada dzat seperti halnya 

sifat qudrat (kuasa), namun wujud itu adalah sifat yang menyifati 

dzat. Begitulah menurut mazhab syekh Al-Asy‟ari. Berbeda dengan 

Imam al-Razi berpendapat : “Wujud itu adalah sifat penambah 

yang berada pada dzat”. Pembahasan mengenai pendapat al-Razi 

ini, insyaAllah pembahasan selanjutnya. 

Pernyataan penyusun : “Qidam (dahulu) dan Baqa‟ 

(langgeng). Hakikat qidam (dahulu) Allah swt. adalah wujud Allah 

tidak didahului oleh tidak ada, dengan demikian qidam ini 

bukanlah termasuk sifat maujudah (sifat yang dimiliki dzat), 

seperti halnya sifat qudrat (kuasa). Qidam Allah juga tidak 



 35 

didahului oleh masa, karena masa itu sesuatu yang baru, sungguh 

Allah mahatinggi yang tidak ada sesuatu apapun bersama-Nya. 

Allah swt. berfirman (Al-Qur‟an): “Allah itu awal dan akhir”, awal 

Allah swt. tidak didahului oleh tidak ada, begitu juga, akhir Allah 

swt.  tidak ada limitnya. Sedangkan makna baqa‟ (langgeng), yaitu 

wujud Allah tidak akan diikuti oleh tidak ada, baqa‟ juga bukan 

termasuk sifat maujudah (sifat yang dimiliki zat). 

Pernyataan penyusun : “Allah swt. Berbeda dengan semua 

yang baru”. Maksudnya : menafikan segala bentuk penyerupaan 

kepada Allah, baik terhadap zat, sifat, maupun perbuatan-Nya. 

Allah swt. berfirman (Al-Qur‟an): “Tidak ada yang menyerupai 

Allah suatu apapun, Allah itu maha mendengar dan melihat”. 

Perkataan penyusun: “Allah berada dengan sendirinya”. 

Maksudnya: Allah tidak memerlukan tempat dan pencipta, yang 

dimaksud dengan “tempat” adalah dzat, sedangkan yang 

dimaksud dengan “pencipta” adalah pelaku. Dengan demikian, 

makna berada dengan sendiri-Nya adalah menafikan butuhnya 

Allah swt. terhadap dzat untuk didiami, seperti halnya sesuatu 

yang baru memerlukan bentuk untuk didiami, dan menafikan 

butuhnya Allah kepada pelaku. Karena, jika Allah membutuhkan 

dzat untuk didiami, seperti halnya sesuatu yang baru memerlukan 

bentuk untuk didiami, niscaya Allah itu susuatu yang baru dan itu 

mustahil, dan jika Allah membutuhkan pelaku, niscaya Allah itu 

sesuatu yang baru dan itu mustahil juga, sebagaimana yang akan 

dijelaskan selanjutnya. Wajib adanya Allah itu berupa dzat yang 

disifati oleh sifat sempurna yang tidak membutuhkan makhluk 

apapun, yang justru makhluk itu membutuhkan-Nya. Allah swt. 

berfirman (Al-Qur‟an) : “Wahai manusia! Kalian membutuhkan 

Allah, sedangkan Allah mahakaya dan maha terpuji” dan firman 

Allah swt.  “Allah tempat bergantung semua makhluk, tidak 

melahirkan dan tidak dilahirkan” Al-şamad artinya yang 

dibutuhkan oleh selain Allah. 

Tidak diragukan lagi bahwa semua makhluk 

membutuhkan Allah, baik mulanya maupun seterusnya, tidak ada 

seorangpun yang tidak membutuhkan Allah swt., dan jika 
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seseorang mengetahui bahwa dirinya membutuhkan Allah sebagai 

Pengurusnya, dan bahwasanya kemanfaatan dan pertolongan 

berada dibawah kekuasaan-Nya, maka dia tidak mungkin 

berpaling dari-Nya, dan akan selalu menyandarkan segala urusan 

kepada-Nya, dan akan selalu menghadapkan wajah kepada-Nya, 

dan dia tidak berserah diri kecuali kepada-Nya, karena 

sesungguhnya orang yang berserah diri kepada-Nya dalam segala 

urusan, niscaya Allah akan mencukupinya. Allah swt. berfirman : 

“Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan 

menyukupi kebutuhannya” dan sabda Nabi “Bertawakallah kalian 

kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, niscaya Allah akan 

memberikan rizki kepada kalian, seperti halnya Allah memberi 

rizki pada burung-burung, ketika pagi-pagi berangkat dengan 

perut kosong, dan sore-sore datang dengan perut berisi. Taufiq 

hanya dari Allah swt. 

Pernyataan penyusun  : “Wahdaniyat (Allah Esa)”. Yaitu 

Allah tidak ganda, baik dzat, sifat, maupun perbuatan-Nya. Makna 

wahdaniat itu sendiri adalah menafikan susunan dan 

perumpamaan, baik terhadap dzat, sifat, maupun perbuatan-Nya, 

Allah adalah tunggal yang tidak mungkin terbagi, karena Allah 

bukan berupa bentuk dan jasad, Allah swt. tidak berbentuk dan 

tidak berjasad, tidak berupa atom atau ion, Allah bukan dari jenis 

jasad, yaitu sesuatu yang dapat dibagi, akan tetapi Allah dzat yang 

disifati oleh sifat-sifat yang agung. Oleh karena itu, diungkapkan 

dalam hakikat tauhid “Bahwa Allah itu adalah menetapkan dzat 

yang tidak serupa dengan dzat-dzat lain, dan mengabaikan sifat-

sifat yang tidak layak, tidak ada satu dzatpun yang serupa dengan 

dzat Allah, tidak ada satu namapun yang serupa dengan nama 

Tuhan kita,  tidak ada satu sifatpun yang serupa dengan sifat 

Allah, penyerupaan hanya dari aspek pelapalan saja”. 

Pernyataan penyusun : “ Ini adalah enam sifat, sifat 

pertama “nafsiah” (sifat dzatiah) yaitu sifat wujud/ada dan lima 

sifat setelah sifat wujud ini digolongkan pada “salbiah” (sifat yang 

meniadakan sifat yag tidak layak dimiliki Allah). Maksudnya : sifat 

yang pertama adalah sifat wujud digolongkan kedalam sifat 
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nafsiah artinya bahwa wujud/ada adalah nafs al-dzat dan „ain al-

dzat (sejati dzat), seperti yang telah dijelaskan di atas, dan dzat 

sesuatu berarti hakikat sesuatu. Jadi, sesungguhnya makna 

wujud/ada dikembalikan pada dzat al-maujudah/yang ada, 

begitulah pendapat madzhab al-Asy‟ari, yang bersebrangan 

dengan pendapat madzhab al-Razi. Menyatukan dua pendapat 

yang berbeda ini, mungkin saja, jika pendapat madzhab al-Asy‟ari 

dimaksudkan untuk segala yang bukti (al-kharij), karena 

pendapat madzhab al-Asy‟ari ini merujuk pada sebuah makna 

yang ada pada bukti (al-kharij) dan fakta (al-„iyan), dan seperti 

itulah pendapat al-Razi, yaitu dimaksudkan pada segala yang 

bukti (al-kharij), karena akal akan dapat mengerti sesuatu yang 

wujud/ada, dan tidak mengerti zat yang disifat wujud/ada 

tersebut. Dengan demikian, dua pendapat ini menjadi sama. Allah 

swt. maha mengetahui. 

Lima sifat setelah sifat wujud digolongkan pada sifat 

salbiah artinya setiap lima sifat dari sifat salbiah itu meniadakan 

sifat yang tidak layak dimiliki Allah swt.. Qidam (dahulu) 

menafikan adanya Allah didahului oleh tidak ada, baqa‟ 

(langgeng) menafikan adanya Allah diikuti dengan tidak ada, 

mukhalafahlilhawadits (berbeda dengan makhluknya) menafikan 

sama dengan makhluknya, qiyamuhubinafsishi (berada dengan 

sendirinya) menafikan Allah membutuhkan dzat dan pelaku, 

wahdaniat (esa/tunggal) menafikan adanya teman, baik menyatu 

atau berpisah. Taufiq hanya dari Allah. 

Pernyataan penyusun : “Allah wajib memiliki tujuh sifat 

yang disebut sifat al-ma‟ani”. Ketahuilah bahwasanya semua sifat 

yang berada dengan sendirinya dan menempati dzat Allah swt. 

disebut sifat al-ma‟ani. 

Pernyataan penyusun : “Yang termasuk sifat ma‟ani ini 

adalah qudrat (kuasa) dan iradat (berkehendak) terhadap segala 

sesuatu yang mungkin” Qudrat (kuasa) adalah sifat yang ada, yang 

qadim (dahulu) berdasarkan dahulunya dzat, yang dimiliki oleh 

dzat Allah, dengan sifat ini Allah swt. mengadakan dan 

meniadakan segala yang mungkin berdasarkan kehendak qadim 
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(dahulu) Allah. Iradat (berkehendak) adalah sifat yang ada, yang 

qadim (dahulu), yang berada pada dzat Allah, dengan sifat ini, 

Allah mengkhususkan segala yang mungkin, seperti menjadikan 

tinggi, pendek, putih, hitam, dan sebagainya, yang merupakan 

segala sesuatu yang ja‟iz (mungkin). Qudrat dan iradat ini 

berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin (ja‟iz), dan 

tidak akan dimengerti jika berhubungan dengan yang bukan 

mungkin, karena qudrat berfungsi mewujudkan dan meniadakan 

segala yang mungkin dan iradat berfungsi mengkhususkannya, 

baik yang berhubungan dengan waktu, tempat, jihat/arah, atau 

lain sebagainya dari segala sesuatu yang mungkin. Dengan 

demikian, mewujudkan, meniadakan dan mengkhususkan hanya 

pada segala sesuatu yang ja‟iz (mungkin). Ini artinya qudrat dan 

iradat wajib berhubungan hanya dengan segala yang ja‟iz 

(mungkin). Taufiq hanya dari Allah. 

Pernyataan penyusun : “Pengetahuan yang berhubungan 

dengan semua yang wajib, ja‟iz, dan mustahil adalah sifat ilmu 

Allah, sebagai sebuah sifat yang ada, yang dimiliki dzat Allah, yang 

dengan sifat ilmu itu terbuka segala sesuatu. Artinya, dengan sifat 

ilmu ini, segala yang maklum, baik segala yang wajib, ja‟iz, dan 

mustahil menjadi benar adanya. 

Allah mengetahui semua pembagian hukum akal, 

mengetahui yang qodim (dahulu) yang sedikitpun adanya Allah 

tidak didahului dengan tidak ada, mengetahui apapun yang telah, 

sedang, akan dan yang tidak/belum terjadi, dan segala yang 

mungkin tidak dapat bersembunyi dari ilmu Allah. 

Allah swt. berfirman (Al-Qur‟an) : “Sungguh kami telah 

menciptakan manusia dan Kami mengetahui apapun yang 

dibisikan dalam hatinya dan Kami lebih dekat dari urat leher” 

yakni lebih dekat tahunya, bukan lebih dekat jaraknya. Al-warīd 

adalah urat yang berada didalam tenggorokan, pendapat lain Al-

warīd adalah urat yang diikatkan pada seutas tali, jika tali itu 

terputus, maka pemiliknya akan mati. Ayat ini merupakan 

penolakan bagi makhluk, karena jika mereka mengetahui bahwa 

Allah mengetahui berbagai kejahatan  yang dibisikan oleh hati-
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hati dan yang dikerjakan oleh mereka, niscaya orang yang berakal 

(mengerti) harus merasa bahwa segal keinginan duniawinya 

diawasi oleh Allah, karena Allah Maha melihat dan maha 

mendengar. Sifat ilmu ini bukan merupakan bagian dari sifat-sifat 

yang dapat memberikan bekas/pengaruh, akan tetapi sifat ilmu ini 

sifat pembuka segala sesuatu yang mungkin. Oleh karena itu, sifat 

ilmu ini harus berhubungan dengan segala yang wajib, ja‟iz, dan 

mustahil. 

Pernyataan penyusun : “Sifat hayat (hidup) tidak 

berhubungan dengan sesuatu apapun”. Maksudnya : sifat  hidup 

ini keberadaannya tidak membutuhkan sesuatu yang lebih, akan 

tetapi sifat hayat ini merupakan syarat bagi semua sifat, berbeda 

dengan seluruh sifat ma‟ani, yang menuntut hubungan dengan 

sesuatu yang lain, misalnya, sifat qudrot (kuasa) menuntut 

sesuatu yang lebih pada dzat dan sifat qudrat ini berhubungan 

dengan sesuatu yang mungkin, begitu halnya sifat-sifat ma‟ani 

lainnya, kecuali sifat hayat (hidup), karena sifat hayat ini sifat 

yang ada, yang dimiliki dzat Allah. Taufiq hanya dari Allah. 

Pernyataan penyusun : “Sama‟ (mendengar) dan bashar 

(melihat) berhubungan dengan semua yang ada”. Maksudnya : 

pendengaran dan penglihatan Allah menjadikan terbuka segala 

yang ada, baik segala yang ada itu qodim (dahulu) maupun hadits 

(baru), baik dzat maupun sifat, baik bunyi atau yang lainnya. Allah 

swt. mendengar dan melihat dzat, warna-warni, bentuk-bentuk, 

bebauan, cinta, marah, bisikan hati, dan semua benda-benda yang 

ada. Jika engkau berkata “Bagaimana bisa sifat sama‟ 

(mendengar) berhubungan dengan selain bunyi-bunyi? Dan apa 

dalilnya? Jawabannya adalah berdasarkan dalail naqli (dari Al-

qur‟an dan Al-hadits) dan „aqli (akal).   

Dalil naqli adalah firman Allah swt. (Al-Qur‟an) : “Allah 

benar-benar berbicara kepada nabi Musa” Ayat ini menunjukan 

pendengaran nabi Musa yang dikhususkan pada bunyi-bunyian, 

jika nabi Musa AS tidak mendengar firman Allah tersebut adalah 

hal yang mesti, maka ta‟alluq (hubungan) sifat sama‟ tidak hanya 

dikhususkan pada bunyi-bunyian, akan tetapi, harus berhubungan 



 40 

dengan segala yang ada, ini adalah pendengaran yang 

berhubungan dengan sasuatu yang baru, maka bagaimana yang 

berhubungan dengan pendengaran qodim  (dahulu). Sedangkan 

berdasarkan dalil akal, jika sifat sama‟ hanya berhubungan 

dengan bunyi-bunyian dan tidak dengan selain bunyi/segala yang 

ada, maka Allah membutuhkan pencipta, sedangkan tidak ada 

yang membutuhkan pencipta kecuali segala yang ada, dan hal ini 

mustahil bagi Allah swt. Dengan demikian, ta‟alluq (hubungan) 

sifat sama‟ harus pada segala yang ada, seperti halnya sifat bashar 

(melihat), inilah yang dimaksud di sini. Mendengar dan melihat 

Allah sama sekali tidak menggunakan alat pendengaran/ 

penglihatan, seperti halnya makhluk, karena mustahil Allah 

menyerupai terhadap segala yang baru. Taufiq hanya dari Allah. 

Pernyataan penyusun: “Sifat kalam (bicara) yang tidak 

menggunakan hurup dan bunyi, ta‟aluq/hubungannya sama 

dengan sifat ilmu (yaitu segala yang wajib, mustahil, dan  ja‟iz)”. 

Maksudnya: bahwa sifat kalam (bicara) Allah mustahil mengguna-

kan hurup dan bunyi dan apapun makna dibalik hurup dan bunyi, 

baik ada awal, ada akhir, diam, baru, cacat, struktur bahasa, keras, 

dan bisik-bisik, karena itu semua dimiliki oleh segala yang baru. 

Sifat kalam Allah adalah sifat yang ada, yang dimiliki dzat Allah 

yang mahatinggi dan dibahasakan dengan bahasa makhluk, 

seperti dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan al-Qur‟an. Namun, 

semua ibarat ini bukanlah sejati kalam Allah („ain al-kalam), 

karena itu semua menggunakan hurup dan bunyi, hanya saja 

hurup-hurup ini menunjukan kalam qodim (dahulu) Allah. Kalam 

Allah tidak dimaksudkan dengan segala sesuatu dari kitab-kitab 

tersebut, akan tetapi sifat kalam Allah berada pada dzat Allah yang 

mahatinggi yang tidak bisa dipisahkan dan selain Allah tidak 

mungkin memilikinya, namun ketika hurup-hurup al-Qur‟an, 

misalnya, menunjkukan kalam Allah, maka al-Qur‟an disebut 

kalam Allah swt., berdasarkan perkataan Siti „Aisyah r.a. “Segala 

sesuatu yang berada di antara dua lembaran mushaf adalah kalam 

Allah”. Oleh karena itu, Ahlussunah sepakat bahwa kalam Allah 

itu dibaca oleh lidah ditulis di atas mushaf dan dan dijaga dalam 
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hati, maka jelas bagi kita bahwa perbedaan pendapat hanya terjadi 

pada…., sedangkan mengenai kalam  Allah itu sendiri tidak ada 

perdebatan dan perubahan, akan tetapi sifat kalam Allah itu 

adalah satu dan tidak berbilang, mahasuci Allah sebagai dzat yang 

tidak ada suatu apapun yang serupa dengan-Nya, Dia maha 

mendengar dan melihat, sedangkan segala sesuatu yang engkau 

menjadikan serupa kepada-Nya, maka telah dijelaskan oleh 

pembahasan saya sebelumnya. 

Saya katakan: Allah  yang maha dimintai pertolongan, 

ketika kalam Allah diturunkan pada al-mutsul al-a‟la, bagaikan 

seorang lelaki yang kemudian kamu sebut lelaki itu dengan 

lidahmu, maka penyebutan lelaki itu masuk ke dalam lidahmu, 

sedangkan diri lelaki itu tidak ada pada lidahmu, inilah yang 

dimaksud dengan yang diucapkan dengan lidahmu. 

Sebelumnya, kamu menjaga urusan lelaki itu, ketika lelaki 

itu menyuruh atau melarang sesuatu kepadamu, sedangkan lelaki 

yang memerintah dan menyuruhmu itu tidak ada dalam hatimu, 

itulah yang dimaksud dengan terjaga dalam hati. Kemudian kamu 

tulis nama lelaki itu dalam bukumu, maka nama lelaki itu ada 

dalam buku itu, namun diri lelaki itu tidak ada dalam buku itu, 

inilah yang dimaksud dengan tertulis dalam mushhaf, kamu 

jangan mengira bahwa bacaan dan qiro‟at adalah kalam qodim  

Allah, maka tidak seperti itu, karena itu hanya menunjukan kalam 

Allah swt. Jika bacaan dan qira‟at   adalah kalam qodim Allah, 

niscaya kalam qodim Allah itu akan ada di lidahmu seperti halnya 

bacaan dan qira‟at, dan sesungguhnya kalam Allah swt. disertai 

dengan dzat Allah swt. yang tidak mungkin terpisahnya. 

Sudah sepakat ahlussunah dan jama‟ah bahwa kalam  

Allah tidak berada pada dua dzat dan tidak ada dua yang bicara 

dengan kalam Allah dengan satu pembicaraan kecuali Allah. 

Ketahuilah bahwa penyebutan bacaan dan qira‟at untuk kalam  

Allah, itu seperti hubungan bayang-bayang dengan bentuk aslinya, 

barang siapa yang mengira bacaan dan qira‟at bagian dari kalam 

qodim Allah, maka dia bagaikan seorang lelaki yang melihat 
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bayang-bayang dari sebuah bentuk aslinya, kemudia dia berkata 

“Ini adalah bayangan dan itu adalah bentuk aslinya. 

Ketahuilah bahwa jika kamu mendengar kalam Allah dari 

seorang manusia,  maka kamu mendengarnya hanya yang dibaca 

itu, karena bacaan yang dimiliki lelaki itu kembali pada bacaan 

dan qira‟at, yang Allah swt. disucikan dari keduanya, karena 

keduanya menggunakan hurup, bunyi-bunyi, dan struktur bahasa. 

Jika Allah swt. berfirman, maka firman Allah tidak 

menggunakan suara, bunyi, dan ucapan, karena kalam Allah itu 

tunggal, yang dapat dipahami dari yang tunggal itu : perintah, 

larangan, dan anjuran. Kalam Allah bukan berupa bahasa Arab, 

karena jika kalam Allah seperti itu, niscaya kalam Allah itu 

menggunakan struktur bahasa, hanya seja secara bacaan 

menggunakan bahasa Arab, maka disebutlah Al-Qur‟an, sebagai 

sebutan untuk struktur bahasa saja bukan secara istilah. 

Jika bacaan/tilawah Allah itu sesuatu yang baru, maka 

apa yang dimaksud dengan firman-Nya “Itulah al-Qur‟an yang 

Kami membacanya untuk kalian dari ayat-ayat dan dzikir yang 

penuh hikmah” Jawabannya adalah mungkin saja yang membaca 

itu Jibril atas kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya 

“Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya” padahal 

yang mengolah bumi adalah para pembajak/petani, kemudian 

Allah menyandarkan itu semua pada diri mereka, dan barang 

siapa yang mengira bahwa yang membaca itu  Allah swt., Syekh 

Yusup berkata dia sudah kelar dari madzhab orang-orang Islam, 

karena arti pembacaan dan qira'at menurut Ahlussunah adalah 

bagian dari bahasa qari`(pembaca), sedangkan Allah swt. 

dijauhkan dari pembacaan dan qira'at tersebut. 

Oleh karena itu, dengan anugerah dari Allah, dapat 

dipahami firman-Nya “Katakanlah ruhul qudus (Jibril a.s.) 

menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhan-mu dengan benar" ruhul 

qudus di sini adalah Jibril a.s. Ada pendapat lain yang 

mengatakan bahwa  Jibril sedang berada di atas, kemudian 

mendengar kalam Allah atau Allah mewahyukan kepadanya dari 

al-lauh al-mahfudz, sedangkan Allah swt. tidak berada di arah 
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manapun, adapaun selain Jibril, yaitu Muhammad SAW 

menggunakan bahasa Arab untuk memahami kalam Allah yang 

tertera dalam al-lauh al-mahfudz itu, kemudian jibril 

menyampaikannya kepada Muhammad dengan bahasa Arab, 

sedangkan sesuatu yang dibahasakannya (kalam Allah) bukan 

bahasa Arab, inilah makna “turun”. 

Kalam Allah berhubungan dengan segala yang wajib, ja‟iz, 

dan mustahil, seperti halnya sifat ilmu, makna hubungan tersebut 

adalah berupa dilalah-nya. Contoh dilalah pada sesuatu yang 

wajib, firman Allah (al-Qur‟an) : “Katakanlah (Muhammad) bahwa 

Allah itu hanya satu, Allah tempat tujuan semua makhluk, yakni 

yang dibutuhkan oleh selain-Nya, dan firman-Nya “Wahai 

sekalian manusia! Kalian adalah yang sangat membutuhkan 

Allah” tidak diragukan lagi mengenai wajib butuhnya makhluk 

kepada Allah, contoh dilalah pada sesuatu yang mustahil, firman 

Allah “Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada 

satu orangpun yang menyaingi-Nya” contoh dilalah pada sesuatu 

yang ja‟iz, firman-Nya “Dan Tuhanmu yang telah menciptakan 

dan memilih segala sesuatu atas kehendak-Nya” karena makhluk 

adalah bagian dari sesuatu yang ja‟iz. Inilah yang dimaksud 

dengan ta‟alluq (hubungan) sifat kalam Allah. Taufiq hanya dari 

Allah. 

(Sebuah faidah) Musa as.  telah mendengar kalam 

Tuhannya, bukanlah yang dimaksud mula-mula Allah diam 

kemudian berbicara dan pembicaraan-Nya tidak putus-putus, 

namun yang dimaksud adalah bahwa Allah menghilangkan 

hijab/penghalang dari Musa dan memberi kekuatan kepadanya 

sehingga dapat mendengar kalam Allah, karena sekiranya 

hijab/penghalang itu dikembalikan, niscaya beliau tidak akan 

mendengar lagi kalam Allah itu. 

Pernyataan penyusun : kemudian tujuh sifat yang disebut 

sifat ma‟nawiyah, adalah sifat yang mulajamah/ saling berkaitan 

dengan tujuh sifat diatas, yaitu Allah itu yang mahakuasa, yang 

berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, 

yang hidup, dan yang berfirman. Sifat-sifat ini diambil dari sifat-
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sifat al-ma‟ani. Oleh karena itu, sifat-sifat ini disebut sifat 

ma‟nawiah, yaitu sifat yang dinisbatkan pada sifat-sifat al-ma‟ani, 

adapun perbedaannya adalah bahwa sifat ma‟ani adalah sifat-sifat 

yang wajib ada dan dimiliki oleh dzat Allah yang mahatinggi 

seperti penjelasan di atas, sedangkan sifat ma‟nawiyah adalah 

sifat yang menyifati dzat, bukanlah maujudat/sifat yang ada, 

karena maujudat/sifat yang ada itu hanya sifat ma‟ani. 

Allah yang mahakuasa dan yang maha berkehendak 

merupakan ibarat untuk menyatakan adanya kehendak yang 

dimiliki Allah swt., Allah yang maha mengetahui merupakan 

ibarat untuk menyatakan adanya pengetahuan yang dimiliki Allah, 

Allah yang maha hidup merupakan ibarat untuk menyatakan 

adanya kehidupan yang dimiliki Allah, Allah yang maha 

mendengar merupakan ibarat untuk menyatakan adanya 

pendengaran yang dimiliki Allah, Allah yang maha melihat 

merupakan ibarat untuk menyatakan adanya penglihatan yang 

dimiliki Allah, Allah yang maha bicara merupakan ibarat untuk 

menyatakan adanya pembicaraan yang dimiliki Allah swt.. Dengan 

demikian, makna sifat ma‟nawiyah dikembalikan pada sifat 

ma‟ani dan tidak berada pada dzat seperti halnya sifat ma‟ani. 

Taufiq hanya dari Allah. 

Pernyataan penyusun : “Ada dua puluh sifat dari sebagian 

sifat mustahil yang dimiliki Allah, yang merupakan antonim dari 

dua puluh sifat yang wajib dimiliki Allah, yaitu tidak ada (al-

„adam), baru (al-huduts), dan Allah ada akhirnya. Setelah syekh 

menyelesaikan dua puluh sifat yang wajib dimiliki Allah, beliau 

bermaksud menjelaskan dua puluh sifat yang mustahil dimiliki 

Allah dan urutan keduapuluh sifat ini sama halnya dengan urutan 

dua puluh sifat yang wajib dimiliki Allah sebelumnya. „Adam 

(tidak ada) lawan dari wujud (ada), baru (huduts) lawan dari 

qidam (dahulu), berakhir lawan dari tidak berujung. 

Pernyataan penyusun: “Menyerupai dengan yang baru, 

yaitu Allah itu berupa bentuk, artinya dzat Allah yang mahatinggi 

membutuhkan tempat kosong untuk ditempati, ini adalah 

mustahil karena berlawanan dengan sifat mukhalafah lil hawadits 
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(berbeda dengan segala yang baru) sebagai bagian dari sifat 

ma‟ani” di sini, Syekh menyebutkan bahwa penyerupaan itu ada 

beberapa macam, diantaranya ada yang berupa bentuk, yaitu 

segala sesuatu yang menempati tempat kosong dengan sendirinya, 

misalnya manusia atau segala sesuatu yang diciptakan, semuanya 

itu di sebut bentuk, karena memerlukan ukuran yang pas untuk 

ditempati, seperti manusia. 

Pernyataan penyusun : “Ada juga berupa „aradl (sesuatu 

yang menempel pada bentuk). Ini juga merupakan bagian dari 

penyerupaan yang mustahil, yaitu eksistensi Allah berupa sesuatu 

yang menempel pada bentuk („aradl). Hakikat „aradl itu adalah 

sebuah makna yang berada pada bentuk dan tidak bisa berdiri 

sendiri, seperti warna-warni, berbagai rasa, bebauan, bunyi-bunyi, 

berbagai gerak dan diam, ini semua adalah „aradl. Mustahil 

eksistensi al-aradl itu berdiri sendiri, namun memerlukan bentuk 

yang dapat ditempati. Oleh karena itu, „aradl ini dibagi empat 

bagian berdasarkan bahwa sesuatu yang diciptakan  (makhluk) 

terdiri dari bentuk dan „aradl, dan segala yang ada dalam 

kaitannya dengan tempat dan pelaku (pencipta) terbagi kedalam 

empat bagian : 

1. Ada yang tidak membutuhkan dzat dan pelaku, yaitu dzat 

Tuhan kita, Allah swt. 

2. Ada yang membutuhkan dzat dan pelaku, yaitu „aradl 

(sifat yang berada pada bentuk), yang mustahil tidak 

membutuhkannya. 

3. Ada yang membutuhkan pelaku dan tidak membutuhkan 

dzat untuk ditempati, yaitu berbagai bentuk/al-ajram 

4. ada yang dimiliki dzat  dan tidak membutuhkan pelaku, 

yaitu sifat Allah swt. 

 

Pernyataan penyusun: “Allah memerlukan arah yang biasa 

dibutuhkan oleh bentuk” . Ini juga merupakan bagian dari 

penyerupaan yang mustahil, yaitu eksistensi Allah berada di 

sebuah arah/jihat, maka tidak boleh dikatakan Allah itu berada di 

atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, di Arsy, 
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karena itu semua bagian dari sifat-sifat bentuk dan Allah 

dibersihkan dari itu semua, maha suci Allah yang tidak ada 

apapun yang serupa dengan-Nya, Allah maha mendengar dan 

melihat. 

Pernyataan penyusun : “Allah itu Arah/Jihat”. Ini juga 

merupkan bagian dari penyerupaan yang mustahil, yaitu 

menetapkan arah/ jihat kepada Allah, karena arah/jihat bagian 

dari karakter bentuk yang bisa tinggi, pendek, di kanan, di kiri dan 

karakter-karakter bentuk lainnya. Allah bukanlah sesuatu yang 

memiliki bentuk, karenanya Allah tidak memiliki arah/jihat, dan 

barang siapa yang meyakini Allah memiliki arah/jihat, maka ada 

pendapat yang mengkufurkannya, ada juga pendapat yang tidak 

mengufurkan, akan tetapi orang itu menjadi fasiq dan ahli bid‟ah. 

Taufiq hanya dari Allah. 

Pernyataan penyusun : “Allah tidak terikat oleh tempat 

dan masa”. Masudnya adalah mustahil Allah mendiami tempat, 

seperti berada di Arsy, karena tempat itu hal yang baru, dan tidak 

ada yang menempati hal baru itu kecuali yang membutuhkannya, 

yaitu segala yang baru, sedangkan Allah SWT tidak menempati 

apapun, yang biasa ditempati oleh makhluk, tidak berdampingan, 

tidak bersebrangan, tidak berada di sebelah kanan, dan tidak 

berada di belakang makhluk. Jika Allah menempati suatu tempat, 

niscaya Dia membutuhkan tempat, dan jika dia membutuhkan 

tempat, maka Dia tidak mampu membuat tempat atau yang 

lainnya, dan semua yang mendiami sebuah tempat, maka tidak 

akan lepas dari tiga hal : mungkin dia lebih kecil, pas, atau lebih 

besar daripada tempat itu, kalau seperti itu, maka Allah boleh 

mendiami sebuah bentuk atau arah/jihat, kalau demikian, maka 

wujud Allah itu wujud a‟la al-taqayyud (maha tinggi yang 

terbatas) bukan wujud a‟la al-ithlaq (mahatinggi yang tidak 

terbatas), kalau demikian maka mesti Allah itu berupa bentuk/ 

jasad. 

Berdasarkan penjelasan di atas, wujud Allah juga tidak 

terikat oleh masa, karena wujud Allah itu muthlaqun ajaliyun, 

sedangkan masa merupakan hal yang baru, karena masa itu 
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sebuah istilah untuk perubahan cakrawala atau istilah dari 

gerakan berbarengannya hal baru dengan hal baru lainnya, 

sedangkan Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya, 

mahasuci Allah yang tidak membutuhkan tempat dan masa. 

Pernyataan penyusun  : “Dzat Allah disifati oleh segala 

yang baru, atau Allah disifati oleh kecil dan besar, Allah disifati 

oleh „ardl, baik  segala perbuatan atau hukum-Nya. Mustahil hal-

hal baru dimilki Allah, mustahil Allah disipati oleh kecil, besar, 

warna-warni, berbagai bentuk, karena itu semua sifat-sifat bentuk, 

begitu juga Allah tidak disifati oleh kefarduan (keharusan), baik 

dalam segala perbuatan maupun dalam hukum-Nya, itu semua 

mustahil, tidak ada keparduan (keharusan) bagi Allah untuk 

menciptakan, menghalalkan, dan mengharamkan sesuatu. Jika 

ada keharusan bagi Allah terhadap segala sesuatu, niscaya Allah 

membutuhkan untuk menyempurnakan dan merevisinya, hal itu 

mustahil bagi Allah. Allah mahakaya, sedangkan kalian sangat 

membutuhkan-Nya. Allah tidak meminta dalam melakukan segala 

hal, sedangkan kalian memohonnya. 

Pernyataan penyusun : “Mustahil adanya Allah tidak 

dengan sendiri-Nya, artinya Allah itu berupa sifat yang menempel 

pada sebuah tempat atau membutuhkan yang menciptakan. 

Engkau telah mengetahui penjelasan sebelumnya, bahwa makna 

dari Allah ada dengan sendiri-Nya adalah Allah sama sekali tidak  

membutuhkan dzat atau pelaku, dan lawan dari itu adalah Allah 

membutuhkannya, ini adalah mustahil, seperti yang akan di 

jelaskan di depan, insyaAllah. 

Pernyataan penyusun  : “Mustahil Allah tidak satu, artinya 

dzat Allah terasusun, atau ada dzat atau sifat yang menyerupai-

Nya, atau perbuatan Allah dibawah pengarauh yang lain, ini juga 

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wahdaniyat (esa) adalah 

menafikan susunan dalam dzat Allah yang mahatinggi, menafikan 

penyerupaan, baik pada dzat, sifat, dan perbuatan Allah, 

sedangkan lawan dari esa ini adalah tidak tunggal, baik dalam 

dzat, sifat, dan perbuatan, itu mustahil, karena Allah dzat tempat 

bermohon makhluk. 
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Pernyataan penyusun : “Mustahil Allah tidak mampu atau 

terpaksa dalam mewujudkan segala sesuatu yang ada di dunia”. 

Ketahuilah bahwa tidak berkehendak Allah, lalai/lupa, hukum 

kausalitas, atau karena watak, itu semua adalah lawan dari sifat 

qudrat (kuasa), karena kuasa Allah meliputi segala apapun yang 

mungkin, jika Allah tidak mampu membuat segala yang mungkin, 

walaupun hanya satu hal, itu artinya Allah membutuhkan pelaku 

yang menciptakan-Nya, maka Allah itu hal yang baru, dan tidak 

mampu Allah itu adalah hal yang mustahil. Firman-Nya : “Allah 

maha kuasa menciptakan segala sesuatu”. 

Pernyataan penyusun : “Allah terpaksa/tidak berkehendak 

mewujudkan segala sesuatu yang ada di dunia, atau Allah 

lalai/lupa, atau menggunakan hukum kausalitas, atau karena 

watak-Nya”. Itu semua lawan dari sifat kehendak dan kuasa Allah. 

Mustahil Allah menciptakan segala sesuatu tanpa sekehendak-

Nya, maka berarti Allah itu tidak ada. Semoga Allah menjadikan 

kita dan orang-orang yang kita cintai ketika meninggal dunia 

mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, mampu 

mengaflikasikan makna yang terkandung didalamnya, dan 

dijauhkan hati-hati kita dari akidah ahli bid‟ah dan sesat, semoga 

Allah mengumpulkan kita beserta orang-orang yang sholeh, 

memakaikan kita daster orang-orang yang bertaqwa, memberikan 

taufiq kepada kita dengan……. 

Semoga Allah memberikan rahmat dan penghormatan 

kepada tuan dan nabi kita Muhammad saw, kepada para keluarga, 

dan sahabat, sebanyak orang-orang yang ingat sebutkan dan 

orang-orang yang lupa dari dzikir tersebut, semoga Allah 

melimpahkan keridloan kepada para sahabat Rasulullah, para 

pengikut sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak para 

pengikut sahabat dengan kebaikan sampai hari kiamat, maha suci 

Tuhanku, Tuhan yang mahamulia yang dijauhkan dari apa yang 

orang-orang kafir sifati, semoga salam sejahtera tercurah pula 

kepada para utusan, dan segala puji milik Allah swt. yang 

mengurus alam. 
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Ketahuilah bahwa wajib kepada seluruh orang yang sudah 

baligh mengucapkan kalimat yang sudah terkenal  ini minimal 

satu kali dalam sumur hidup dan meyakini wajib dalam 

mengucapkannya, dan apabila lebih dari satu kali, itu hanyalah 

sunat, karena berdasarkan hadits yang diriwayatkan mengenai 

keutamaan membaca kalimat tersebut. Sabda nabi Muhammad 

saw. “Hal yang paling utama yang aku (Muhammad) dan para 

nabi sebelumku ucapkan adalah membaca laa ilaaha illallahu”, 

dan sabdanya “Perbanyaklah membaca laa ilaaha illallahu 

sebelum dilipatgandakan di antara kalian dan laa ilaaha illallahu” 

dan sabdanya “Rasulullah telah menyari‟atkan “Beri petuahlah 

(talqin) orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan laa 

ilaaha illallahu, karena itu sesungguhnya akan melebur dosa-dosa 

kalian, para sahabat bertanya “Wahai Rasul! Jika seseorang 

memberi talqin (petuah) semasa hidup mereka” Rasul menjawab 

“itu akan lebih melebur dosa-dosa” . 

Sebagian ulama menyari‟atkan bahwa istiqamah membaca 

laa ilaaha illallahu ketika memasuki rumah, maka akan 

menghilangkan kefakiran. Banyak hadits mengenai keutamaan 

membaca laa ilaaha illallahu ini, yang telah diuatarakan oleh 

Syekh (yusuf) dalam syarh/ penjelasannya dengan jumlah yang 

cukup banyak, maka hendaknya kalian semua melihat dan 

membacanya. Syekh Yusuf menghimbau agar memperbanyak 

membacanya, yang dimaksud bukan hanya membaca dengan lidah 

sementara hatinya lupa, walaupun ada pendapat yang mengatakan 

tetap bermanfaat, akan tetapi yang dimaksud adalah 

mengucapkan dengan lidah dibarengi dengan hadirnya hati untuk 

memahami maknanya. Oleh karena itu, Syekh Yusuf berkata 

berusalah seseorang menghadirkan akidah-akidah iman sehingga 

bercampur makna laa ilaaha illallahu dengan daging dan 

darahnya. Karena hal ini akan dapat dilihat keberkahan, 

keburukan, dan keanehan dari membaca laa ilaaha illallahu itu, 

sebagaimana Syekh Yusuf dan ulama-ulama lain meriwayatkannya 

“Setiap seseorang akan mendapatkan keberkahan dari membaca 
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laa ilaaha illallahu berdasarkan ukuran kepentingan, kehadiran 

hati, dan menyebut nama Tuhannya yang mahaagung dan 

mahamulia”. 

Oleh karena itu,  Muhammad saw. bersabda : 

“Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan amal kalian, 

namun Allah memandang hati kalian dan sabdanya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa orang yang 

hatinya lupa dan hendaknya orang yang berakal memohon 

pertolongan atas itu kepada Allah, karena taufiq dan kebengalan 

hanya dari-Nya”. 

Syekh Yusup - semoga rahmat untuk beliau, taufiq hanya 

dari Allah, yang tidak ada Tuhan selain-Nya, tidak ada yang 

diibadahi selain-Nya, tidak samar lagi bagimu, meraih kebaikan 

doa syekh Yusup, khususnya bagi diri beliau dan orang-orang yang 

dicintainya, dengan penutup ini dalam menyempurnakan segal 

kemustahilan, itu semua dengan membacakan dua kalimat 

syahadat-  “Ini adalah akhir dari segala yang saya maksud dari 

syarh/penjelasan ini yang mudah-mudahan diberkati, dan 

bermanfaat. Aku memohon kepada Allah swt. agar syarh ini 

bermanfaat di dunia dan akhirat dan bagi semua orang dari 

saudara-sudara seimanku yang mencurahkan perhatian 

terhadapnya”.  Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan 

bersama syekh Yusup dan semua yang dicintainya di surga 

„iliyyin, dengan keagungan pemimpin kita yang mengawali dan 

mengakhiri para utusan, tuan, nabi, dan pemimpin kita 

Muhammad saw., semoga rahmat tercurahkan kepada beliau, 

keluarga, sahabat, para nabi, dan para utusan. 

Segala puji milik Allah yang mengurus alam. Semoga 

salam sejahtera tercurahkan kepada hamba  terpilih kepada 

pimpinan kita Muhammad dan keluarganya, şalawat yang dapat 

mengurai dan memecahkan semua masalah atas kehendak Tuhan 

Penata alam semesta. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. 

 

 

   


