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Bab  I 

Identifikasi Naskah 

 

 

      Naskah Kitab Al-Miftah fi Syarhi al-Ma-rifati al-Islam  

merupakan salah satu dari naskah-naskah koleksi Museum Sri 

Baduga Bandung. Pada posisinya di tempat penyimpanan 

termasuk sebuah naskah yang tergabung dalam satu jilid 

gabungan dari empat naskah berkode 07.09 tersusun dalam 

urutan keempat dan  selanjutnya  khusus untuk judul ini diberi 

nomor 07.09.4. Naskah ini merupakan peninggalan masyarakat 

pesantren sebagai fakta penting betapa pesantren sebagai lembaga 

pendidikan pribumi pada zaman penjajahan di kawasan 

Nusantara memiliki aktivitas yang luar biasa tingginya dalam 

penyalinan kitab-kitab keislaman yang berasal dari zaman jauh 

sebelumnya. Dari tinjauan isinya naskah ini mengandung suatu 

ajaran yang sangat penting dalam Islam, yaitu tentang dasar 

tatakeimanan dan ibadat dalam Islam.  Sacara lengkap naskah ini 

bisa dikenali dengan berikut ini. 

       

 

1. Judul Naskah  : Al-Miftah fi Syarhi al-Ma‟rifati  

    al-Islam 

2. Nomor Naskah  : 07.09.4 

3. Asal Naskah  :  ? 

4. Keadaan Naskah  : Baik 

5. Bahan Naskah  : Kertas Daluang 
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6. Ukuran Naskah  : 30 x 25 cm 

7. Ukuran Teks  : 22 x 14,5 cm 

8. Tebal Naskah  : 36 halaman 

9. Jumlah baris per-halaman  :  17 baris,   

        halaman  awal     :  16 baris,   

halaman  akhir   : 16 baris 

10. Aksara Naskah  : Aksara Arab 

11. Bentuk Teks  : Narasi 

12. Tinta yang digunakan  : Sejenis Tinta Gentur dari Cina 

13. Cara Penulisan  : Tangan 

14. Bahasa Naskah  : Bahasa Arab 

15. Tahun Penyalinan/ Umur Naskah : Merupakan naskah 

salinan sekitar abad ke-19 Masehi 

16. Pemilik Naskah  : Tidak diketahui sebelum  

menjadi koleksi Museum Sri    

Baduga. 
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Bab II 

Ringkasan Isi  
 

 

- Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan 

Allah dan bahwa Nabi Muhammad saw adalah utusan Allah. 

Kalimat tauhid ini wajib untuk diikrarkan. 

- Shalat sebagai tiang agama harus menjadi prinsip penting, 

sepertihalnya jika shalat diibaratkan dengan sebuah sungai 

yang mengalir di depan rumah dan orang rumah tersebut 

masuk ke dalamnya sebanyak lima kali, maka niscaya 

kotorannya pun akan hilang. Begitu pula dengan shalat, 

dengan melaksanakannya tepat pada waktunya dan tidak 

malalaikan, niscaya Allah akan mengampuni dosa dan 

kesalahannya. 

- Amalan yang menjadi penyuci jiwa ialah puasa, terlebih pada 

bulan Ramadhan yang telah Allah tetapkan kewajiban 

melaksanakannya. Puasa terbagi menjadi tiga tingkatan: 

puasa orang awam yang hanya menahan lapar dan hausnya 

saja, puasa orang khusus yang selain menahan lapar ia dapat 

meninggalkan nafsu sehingga lebih banyak beribadah, dan 

puasa orang yang lebih khusus lagi yaitu puasanya orang yang 

telah berhasil meniggalkan apa yang ada di dirinya kecuali 

hanya menghadap kepada Allah saja. 

- Sebagai salah satu pembersih diri ialah zakat, karena zakat 

merupakan satu perbuatan yang bersifat taubat dan sebagai 

wujud rasa syukur. 



 4 

- Pergi ke Baitullah (Makkah) untuk menunaikan ibadah haji 

bagi orang yang mampu. Kadar kemampuan menurut 

beberapa pendapat (madzhab) berbeda-beda, namun 

standardnya ialah ia memiliki harta untuk melaksanakannya. 

- Bahwa Allah itu Esa, Tunggal, dan tiada sekutu bagi-Nya. 

Sifat-sifat Allah perlu diyakini dengan sungguh-sungguh. 

Dengan ketentuan Allah, semua makhluk, dapat hidup dan 

dapat mati. Baik atau buruknya akibat yang akan diterima, 

bergantung kepada ikhtiar. Pilihan dalam hidup ini hanya ada 

dua, antara jalan yang menuju kebaikan dan jalan menuju 

keburukan.  

- Salah satu makhluk yang selalu ta‟at dan beribadah kepada 

Allah ialah malaikat. Keberadaan para malaikat ini harus 

diyakini dengan sepenuh hati, karena jika meyakini bahwa 

tidak ada malaikat, maka ia menjadi kafir. 

- Kalam Ilahi dari sejak dulu tertulis dalam beberapa kitab yang 

disampaikan kepada rasul-rasul yang berbeda. Zabur, Taurat, 

Injil dan al-Qur`an wajib diimani, namun yang wajib untuk 

diamalkan ialah al-Qur`an yang tidak akan berubah hingga 

hari kiamat. 

- Sebagai perantara Allah kepada makhluk-Nya ialah para 

Rasul dan para Nabi. Para Rasul dan Nabi pun termasuk 

hamba Allah. Jumlah Nabi dalam kitab ini ± 124.000 orang, 

namun hal ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para 

Ulama. Jumlah Rasul sebanyak 313 orang. Kesemuanya ini 

mengajarkan satu hal yang sama yaitu penghambaan diri 

kepada Sang Pencipta, Allah subhanahu wata‟ala, agar 

manusia selamat. 

- Rukun iman yang kelima ialah percaya akan datangnya hari 

kiamat. Manusia akan dimintai pertanggung jawaban selama 

hidup di dunia. Dijelaskan pula bahwa kelak, dalam 

pencapaian kenikmatan yang sebenarnya (surga), manusia 

harus melewati jembatan yang sangat sulit untuk dilewati. 

Terlewati atau tidaknya jembatan tersebut, disesuaikan 
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dengan catatan amalan setiap manusia yang disaksikan/ 

ditegaskan oleh anggota tubuh selain mulut. 

- Rukun iman yang terakhir ialah percaya kepada Qadha dan 

Qadharnya Allah. Segala aktifitas manusia yang ada di dalam 

bumi ini tidak lepas dari ketentuan yang telah digariskan oleh 

Allah. 

- Sifat riya dalam beribadah harus dihindari. Dalam 

melaksanakan ibadah, kita tidak boleh merasa ingin pamer 

atau ingin disebut sebagai orang yang sholeh. 

- Tidak ada makhluk satu pun kecuali Nabi Muhammad saw 

yang dapat melihat Allah ketika masih hidup di dunia, dan 

Nabi pun melihat-Nya hanya ketika Mi‟raj. 

- Hendaklah bersabar walau sesulit apa pun dan janganlah 

mencintai dunia. 

- Shalatlah dengan berdiri atau duduk atau berbaring. 

- Jangan mendekati zina karena itu perbuatan yang sangat keji. 

- Penjelasan mengenai makna iman (percaya) dan segala puji 

hanya milik Allah. 

- Berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad. Jika ditanya 

tentang madzhab, katakanlah ada 4 madzhab yaitu, Hanafiyah, 

Syafi‟iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. 

- Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. 

- Agar hati menjadi suci, hendaklah terus mengingat Allah 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sufi. 

- Sabda Nabi saw, ibadah yang paling mulia dari umatku ialah 

membaca al-Qur`an. Dan ucapan yang paling mulia ialah 

kalimat laa ilaha illallah. 

- Janganlah berbuat maksiat dengan berdusta di dalam jual beli. 

- Manisnya iman terbagi menjadi dua: bersih lahir dan bersih 

batin. Lahiriah dapat bersih dengan adanya air di muka bumi 

ini dan kebersihan batin akan didapat dengan menjauhkan 

diri dari hal-hal yang menyalahi aturan syari‟at. 

- munculnya hikmah iman ialah rasa takut dan pengharapan, 

dan larangan untuk berputus asa atas rahmat Allah. 

- Janganlah saling musuh memusuhi. 
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- mukanya iman adalah ilmu dan makna ilmu yakni seorang 

murid belajar apa-apa yang adala dalam dirinya baik dari 

larangan atau ketetapan yang masuk akal atau yang kias. 

- Adapun buahnya iman adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala 

dan Rosul Nya sebagaimana firman Allah "Hai orang-orang 

yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul Nya.  

- Daunnya iman adalah taqwa atau takut untuk berbuat syirik 

dan bid'ah dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar 

takwa. 

- Kulitnya iman adalah rasa malu pada Allah pangkalnya iman 

adalah do'a. 

- Akar iman adalah ikhlas seseorang jika telah beriman dan 

beramal sholeh tanpa disertai ikhlas maka dia tidak akan 

diberi pahala pada hari kiamat. 

- Rumahnya iman adalah tenang dengan imannya hal yang 

sunat banyak sekali seperti shalat sunat ,puasa senin-kamis, 

mandi pada hari jum'at dan sebagainya. Namun, wajib bagi 

kita untuk melaksanakan yang wajib terlebih dahulu. 

- Jika ditanyakan kepadamu tentang iman katakanlah saya 

bersama iman dan iman itu wajib, iman itu adalah hidayah 

dari Allah Ta'ala atau pemberian . Untuk hal-hal seperti ini 

maka lazim bagi kita untuk memohon kepada Allah setiap hari. 

- Jika kamu ditanya jika seorang mu'min mati kemanakah 

imannya akan pergi? jika seorang mu'min mati maka akarnya 

terletak dalam hati meski jasadnya di dalam kubur. 

- Iman belumlah sempurna kecuali dengan tiga perkara : 1. 

Tashdiq (percaya) dengan hati, 2. ucapan dengan lisan, 3. 

mengamalkannya dengan badan, bersama dengan 

pengetahuan. 

- Iman itu adal 5 perkara. Pertama, iman yang matbu' yaitu 

imannya para malaikat. Kedua, iman yang ma'shum yakni 

imannya para Nabi. Ketiga, iman maqbul yakni iman yakni 

imannya kaim mu'minin. Keempat, iman mauquf yakni 

imannya para ahli bid'ah atau ragu atas kehendak Allah Ta'ala. 

Kelima, iman mardud (yang tidak diterima) inilah imannya 

kaum munafik. 
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Bab III 

Transliterasi dan Terjemahan 
 

 

3.1 Transliterasi 

 

      Bismi Allāhi Al-Rahmani al-Rahim.  

      Alhamdu li Allahi Rabbi al-'Alamīn,  Allazi akhraja 'ibadahu 

min al-'adam ila alwujud, wa ajrahum bitaufīqihi 'an gāsyaqi 

aljahli ila alsyuhudi wa amruhum ilā alshalawati alkhamsi bi 

alrukū'i,  wa alsujudi litahşula al-ni'ami wa alhawāiji wa 

almaqşudati. Wa alşālatu wa alsalāmu 'alā Muhammadin khairi 

al-anāmi şāhibu alfaďāili wa al-akrāmi wa 'alā  ālihi wa 

aşhābihi al-'azaumi amma ba'du.  

 

      Fa inni alsalāma wa huwa li almubtadi'i as'alu Allaha an 

yanfa'a bi haza al-mukhtaşari, wa sammaituhu bi Al-Miftah fi 

Syarhi Ma'rifati Al-Islam wa huwa li almubtadi'i liannahu lā 

yaşluhu an yuťāli'a kutubu al-'aqāidi illā min ba'di an ya'rifa fī 

ma'rifati al-islāmi wa al-imani wa syari'atihima, wa huma min 

zikri bi 'auni al-Rabbi alwahhābi alkarīmi alhadiyyi ilā sabīli al-

şawābi wa almustaqimi.  

 

Bābu ma'rifati al-Islāmi wa al-imani.  

      Albābu ma'rūfun liannahu khabaru mubtada'in mahzufin wa 

huwa mudlaf. Lafzu bāb yusamma iďāfatan ma'nawiyyatan wa 

alma'rifatu majrūrun bihī wa hiya muďāfun ilaihi taqdīruhu 
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“haza bābun  fī bayāni ma'rifati al-Islāmi wa al-imani”.  Wa 

alwāwu fi al-imani ma'thūfun 'ala alma'rifati, wa al-aşlu fīhi wa 

alwāwu qauluhu :  wa al-aşlu, wa al-istināfu al-wajhy li al-

wi'ā'i …………….. wa fīhi alā alzarfi nahwu  “ zaidun fi aldāri“  aw 

“fi al-ardli ayātun wa fīhi  jārrun wa majrūrun/1/wa 

muta'alliqun bi mahzūfin taqdīruhu “ai  kā'inun”  aw 

mustaqirrun fi haza albābi.  Wa i'lam anna albāba aşluhu 

abwābu fa qullibat alwāwu alifan litaharrukiha wa infitāhi ma 

qablahā  fa şarā  fi bābi ,  wa haza jawābu,  wa su'āl 

muqaddarun  biqaulihi bāb,  wa lam yaqul kuttāb  jawabuhu 

anna albāba fi allugati mā yadkhulu  minhu syai'un,  wa fī al-

isťilah īslamun libayāni hukmin min ahkām al-aqā'idi wa fi haza 

al-bāb la yalīqu an yubayyina al'aqā'idka kulluhā liannahu 

yasytamilu 'alā  fuşulin min kitabi al'aqā'idi wa huwa al-ihtişār.    

 

      Wa i'lam anna kulla 'abdin makhluqin ma'mūrun bi ma'rifati 

ahkam al-Islam wa al-imān, wa huma awwalu farďin min 

furūďi al-ibādāt wa huma  ďiddāni, wa ďiddu alma'rifati    

alnakirah,  wa ďiddu al-imān, wa ďiddu al-islam al-'anūd wa 

ďiddu al-īmān, wa alkufru, wa ďiddu al islam al'anūd. Wa 

alkufru fi allugāti alsatmaru ai yasturu alhaq bi albaťil. Wa 

ma'na alma'rifati an ya'rifa alsyaia  ma'a alhukmi 'alaih fi 

alzāhir bi nafyin aw iŝbātin. Wa qīla alma'rifatu an ya'lama 

alma'lūm 'alā mā huwa  'alaihi bihaişu lā yakhtafi 'alaihi ma'a 

şifāti alma'lūmi bi syai'in.  Wa alfarqu baina al'ilmi wa 

alma'rifati akhaşşu min al-„ilmi   liannahā  lā takūnu illā 

munfaşalatan, wa al-'ilmu yakūnu mujmalan aw munfaşalan wa 

tahşiluhuma bi alkhābar almutawatir, bijahri alrasūl 

almu'ayyad bi almajzati, liannahu şāhibu al-imāni, wa alkitab,  

wa ba'aŝahu Allah Ta'ala ilā alkhalqi bi tablīgi al-ahkām ajally. 

Haza alzama 'alainā an nūjiba khabarahū wa kazzabahu faqad 

kafara.  

 

      Wa min anna kam alkhabar almutawatir fafīhi qismāni,   

qismun lā yaďurru/2/ka inkāri albaladāni alfāibalah ka alşīn 
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wa albalgar,  wa lakinnahu  sī'iyyatun qabīhatun, wa qismun 

yanzurāni kāna an yaqlaha syarāyi'aťi  al-īmān,  fayaďurru  ka 

inkāri hujjati al-arba'ati, ai alkitab wa alsunnati  wa al-ijma' i  

wa alqiyāsi, wa wāhidin minha kafara min inkara mā rawā 

Abdullah bin Umar Roďiya Allāhu anhuma faqad kafara, 

liannahu fi  aljumlati  wa mā fī  mā  ruwiya bima'nayi allazi 

şiltuhu,  wa ruwiya,  wa huwa fi'lun majhūlun biďommi alfāi' wa 

kasri al'aini,  wa “'an Abdi Allāhi” jārrun  wa majrūrun  fi 

mahalli alraf-'i,  liannahu nā'ib alfā'il ka almarwy ,  wa ibni  

majrūrun  liannahu şifatun  majrūrun  wa huwa Abdi Allāhi. 

Qāla Abdullah bin Umar raďiyallāhu anhuma 'inda alhāďirīn,  

innahu qāla kunnā  jālisan 'inda Rasūli Allāhi şalla Allahu  'alaihi 

wa sallama, 'inda zurūf almakani.  Almuhim min aljihāt alsatrah 

ka allazy aw dūna wa siwā.   Annahū  qāla wahuwa mabniyun  

'ala alfathi, wa lakinnahu fī mahalli alnaşbi,  liannahū khabar 

kāna.  “Iza haďara syakhşun” marfu'un liannahu fā'il hadlara,   

wa 'alāmatu raf'ihi ďammatun  zāhiratun  'ala alşād.  “Bi ahsani 

wa bi marrah wa ja'li şurah” wa kāna aşluhū “bi ahsana” bifathi 

alnūn wa huwa gairu munşarif, fa kullu mā lā yanşarifu iza 

uďīfa wa dakhalahu al-alif  wa allām 'arafa şarfun, nahwu 

qaulihi ta'ala “Lanajziyannahum bi ahsani mā kānū ya'malūn”. 

wa “bizzah” muďāf ilaihi, wa “ajmalu” ma'thufun  'ala “bi 

ahsana”.  Biahsani bizzah,/3/wa jalasa 'inda Rasuli Allāhi  şolla 

Allāhu „alaihi wa sallam. Wa alwau fi jalasa ma'ťufun 'ala 

“haďara” wa “muttaşilan” manşubun  'ala alhāl min aďďamīr 

allazi fi “jalasa” wa huwa 'āidun ilā Jibrila  'alaihi alsalām .   Wa 

fī nuskhatin 'inda rukbataihi ai waďa'a Jibrilu  'alaihi  alsalām 

'inda Nabiyyi şalla āllāhu „alaihi wa sallam, wa hakaza 

liyusta'lama ta'allumu alhaďirīna anna julusa alsāili 'inda 

rukbati almas'uli yakūnu ablaga fi istima' i ,  wa kullu wāhidin 

min alsāil wa almas'ūl kalām wa ablagu fi huďūri  alqalbi,  wa 

alzama li aljawāb lianna aljulūsa 'ala hazihī almasūl lianna 

aljulūsa 'ala rukbaihi aqrab ilā altawaďu'i wa al-adabi. Wa 

ittişal rukbatai alsā'ili rukbatai almas'ūl yakūnu ablagu fi 

istima'i.  Wa kullu wāhidin min alsāil wa almas'ūl kalāmun wa 
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ablagu fī huďūri alqalbi. Wa alzama li aljawāb lianna aljulūs 'alā 

hazihī alhai-ati dalil 'ala syiddati hajati alsā'il ilā almas'ūli. Wa 

ta'alluqu qalbihi wa ihtimamihi ilā istimā'i aljawabi wa iza 

'arafat almas'ūlu haza alhirşa wa al-ihtiyaj min alsā'il ilā 

almawal, yalzamu 'alā nafsihi jawabuhu, wa yubālig fī jawab 

akŝara  wa atamma min mā sa'ala alsā'il, wa waď'u yadaihi 'alā 

fakhizaihi wa alďamīru fi yadaihi rāji'un ilā Jibrīla 'alaihi 

alsalām,  wa fi fakhizaihi rāji'un ila al-Naby şalla Allāhu „alaihi 

wa sallam, ai waďa'a Jibrilu 'alaihi alsalam yadaihi 'alaihi 

fakhizai Rasulillah şalla Allāhu 'alaihi wa sallam,/4/ hākazā 

faroa hazainia alďamīrain munşafu alkitabi bi alkitab bi 

alkifayati. wa warada Ismā'il bin Fadli At-Tamimy haditŝan fi 

kitabin  al-musammā bi Altartibi wa Lafzihi, hāzā wa waď‟'a 

yadaihi 'alā fakhizai Rasuli Allāhi şalla āllāhu „alaihi wa sallam, 

wa 'illatu waďi Jibrila yadaihi 'alā fakhizai Rasuli Allahi şalla 

āllāhu „alaihi wa sallam ťalaba haďara Rasuli Allah şalla Allāhu 

'alaihi wa sallam ya'ni liyakuna ablag fi simā'i Rasūli Allahi şalla 

Allāhu 'alihi wa sallam ilā kalami Jibrila, wa qīla kalāmun 

ďamīraini rāji'un ilā kalāmi Jibrīl, ya'ni waďa'a Jibrilu yadaihi 

'alā fakhizaihi nafsihi,  wa hāzā aqrab ilā altawaďu'i  wa al-

adabi, wa kullu zālika litua'llima alnāsa alhaďirīna wa şahha 

syakhsu Jibrīla hai'ata aljulusi. Wa alsu'ālu wa aljawābu 'inda 

alsādāt wa al-'ulamāi. 

 

      Fa qāla : “Yā Muhammadu akhbirnī 'an al-islami”.  Alyāu 

harfu alnidā' wa “Muhammadu” munāda mufrad wa “akhbirnī” 

fi'lu amrin min akhbara, yukhbiru khabaran ai 'alaman, wa 

alnūn li alwiqāyah, wa alya'u li almutakallim, wa hiya maf'ulun 

bihi, wa huwa ďamirun mabniyyun lā yazharu fīhi al-i'rab. Wa 

'an al-islam jārrun wa majrūrun, fi kulli alnaşbi liannahu 

maf'ulun li akhbirnī.  Qāla ahlu al-ilmi al-Islāmu al-istilāmu li 

alsalam, wahuwa an yusallima nafsahu li awamiri Allāhi ta'ala, 

ai wa li inqiyad li awāmirihi wa tarki al-ihtitā'i, ai qāla Ta'ala : 

“Wa man aslama wajhahu ilā Allāhi wa huwa muhsinun faqad 

istamsaka bi al-'urwati alwuŝqa wa ilā Allāhi/5/ 'āqibatu al-
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umūri”. Wa fi alhadiŝ 'an Nabi şalla Allāhu 'alihi wa sallama, 

annahu qāla : “Almu'minu akhu almu'mini la yazllimuhu fi al-

asyārāyidi”, ai lā yatrukuhū gaira manşurin wa sa'ala 

ba'ďuhum 'an al-Islam, fa qāla : “Arba'atu asyyā'a al-'adzimu,  

kitābu Allahi ta'ala, wa alhalawatu bi zikrihī, wa altaşdīqu bi 

wa'dihi wa wa'īdihi, wa alhaďaru li amrihī”.  Wa qāla ahlu 

almufarraqah : “Al-Islamu zabhu annufūs bi saifi almukhalafah”.  

Wa qāla ba'ďu ahlu al-ilmi : “Al-Islamu wa al-imanu wahidun, 

lianna Allah aťlaqa lafzata al-islam wa al-iman jami'an 'inda 

wuqu'i alhidayati”,  liqaulihī Ta'ālā : “Fa'in aslamū faqad 

ihtadau”.  Qāla : “Halla zikruhu fa'in āmanū bi miŝli mā 

āmantum bihī”. Fa qāla : “Halla”. Fa qāla Rasulu Allāhi şalla 

Allāhu 'alaihi wa sallama, wa huwa jawāb al-amri bi alfāi.  

 

      Al-Islamu an isytisyhādi an lā ilāha illā Allāh, wa syahadati 

Muhammad rasulu Allahi, ai fatukmalu biqaulihī ta'ālā : 

Asyhada Allahu annahu lā ilāha illā huwa wa almalāikatu wa 

ulu alilmi”. Liana Allaha ta'ālā asyhada an lā ilāha illā linafsuhū, 

bi kalimati altauhid tanbihun li'ibadihi fa wajaba 'alainā aiďan 

an taqarra bi kalimati altauhidi. Wa qauluhu Ta'ala : “Alhamdu 

li Allāhi hamdan nafsahu ta'līman li'ibadihi”. Wa ďamīru  

alkhiťābi fi altasyahhudi ā'iduni ilā Jibrīla alaihi alsalām, wa 

huwa fi'lun muďāri'un min syahida yasyhadu syahādatan, ai za 

ra'yin mu'ayyanatin.  Wa syahādatu fi al-isťilāhi  'ibraatun 'an 

khabarin qāťi'in 'an mu'ayanatin, au ilmin bi dalīlin qāťi'in wa 

syarťu alsyahidu an yasyhada bi syai'in waqa'a 'alaihi liqaulihi 

'alaihi alşalātu wa alsalām, izā 'alimta miŝlu alsyamsi/6/ fa 

isyhad wa an tuqīma alşalāt allati faraďat 'alaika wa 'alā 

qaumika kamā qāla Allāh Ta'āla wa'mur ahlaka bi alşalāti wa 

işťabir 'alaiha.  

 

      Wa summiyat aiďan bi ismi al-imān kamā qāla Allāh Ta'āla : 

“Wa mā kāna Allāh li yuďi'a īmānakum, ai şalātakum”. Wa 

almurādu bi hāzihi al-ayat al-I'tiqādu bi wujūbiha,  kamā wa fī 

qaulihī Ta'ālā : Inna alşalāta kanat 'ala almu'minīna kitāban 
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mauqūtan, ai farďan mauqūtan. Wa fī alşahihaini, anna 

Rasulullah şala Allāhu 'alaihi wa sallam qāla :  “Arāaitum lau 

anna nahrān jārrun bibābi ahadikum , yagtasilu fīhi hadaŝa 

kulla yaumin khamsu marrāt, hal yabqa min daranihi syai'un?”. 

Qālū la yabqa min daranihi syai'un. Qāla fa kazālika alşalātu 

alkhamsu, yamhaqu Allāhu bihinna alkhaťāyā. Qāla al-'ulama 

wa almurād bi alkhaťāya wa alşagā'īr, qāla Nabi Şala Allāhu 

'alaihi wa sallam : Alşalātu 'imādu aldīn fa man aqāmahā faqād 

aqāma aldīn wa man tarakaha faqad hadāma aldīn”. Wa qāla 

'alaihi alşalātu wa alsalām  aiďan : “Laisa baina al'abdi wa 

alkufri illā tarku alşalāti  kulliha”, liana balsa kufrin bitarki 

sajdatin wāhidatin, wa man taraka alşalata kullaha aula. Wa 

aurada Abu Syukri Alsalām haza alhadiŝ fi kitābihī almusamma 

bi Altamhīd.  Wa an tu'tiya alzakāta ai tu'addiha fi huqūqi 

amwalika allaty hiya safinah alşalāt, wa fiťratu al-islam wa 

alzakāt fi allugah alťahīr wa 'inda ahli al-āsy‟ar'i 'ibāratun, wa 

tafkīru allazy tāba, wa tuťahhiru alqulūba, wa alsyukru li 

alni'ami wasaťi alkirām. Wa an taşūma syahra  ramaďāna, wa 

huwa wājibun alaika wa 'alā kulli mukallafin,  illā almariď wa 

almusāfir wa alhaiďi wa alnifāsi, wa 'alaihim alqaďā', /7/ wa 

man taraka şauma jāhidan liwujūbihī kafara, wa man tarakaha 

gairu jāhidin min gairi 'uzrin hassa wa mana'a alťa'amu wa 

alsyarabu wa aljima'u. Wa alşaumu fi allugati al-imsaku jamī'i 

al-a'ďāa 'an syubhati wa almujrimat wa almuharramāt wa 

almuhallalāt wa khaşşa fi alsyar'i  minha alťa'amu wa alsyarabu 

wa aljima'u.  Wa qīla alşaumu dawa' alzunūb wa ťibbi alnafsi wa 

riqqahti wa alrūh. Wa qīla alşaumu 'alā ŝalaŝati aujuhin, şaumu 

al-'am, wa şaumu  alkhaş, wa şaumu al-akhaşş.  Fa şaum al-'am  

tarku al-akli wa alsyarāb wa şaum al-khaşş muhāfazah al-a'ďā 

wa in fayakuf 'an zulmatin, wa yakuffa lisanahū 'an ahli al-

qiblati, wa şaumu alkhawaşş huwa tarku ma siwa Allah Ta'ala.  

 

      Wa alhajja albaita bifathi al-hāi wa kasriha, ai an taqşuda 

baita Allahi ta'ala fī 'umrika marratan wāhidatan, wa in 

istaťa'ta sabīlan manşūbun 'ala tamyizin, wa in kana fī al-aşli in 
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istaťa'ta ilaihi sabila. wa alďamiru 'āidun ilā albaiti ākhir sabilin 

nukri. wan aşbin faşāra in istaťa'ta ilaihi sabīlan, ya'ny in 

istaťa'ta, ai wa qaddarta 'alā alzahabi ilā alka'bati wa ikhtalafū 

fi al-istiťa'ati, famazhabu alsyafi'i al-istiťa'atu wajadat alzādu, 

wa alrahīlatu fa in kāna lahu quwwatun tahujja nafsahū, wa in 

lam yakun lahu quwwatun yu'thi almāla ilā man yahujja 'anhu, 

wa mazabu Abī Hanīfata al-istiťā'atu alzādu wa alrihlatu, wa 

alquwwatu, wa lā yajūzu 'indahū an tahujja ahadan '‟anhu 'an 

ahadin ma dāma hayyan. Wan in kāna lahū ďa'īfan. Wa 

mazhabu al-Malik al-istiťā'ah/8/alquwwatu faqať, wa al-

istiťā'atu istif'ālu min ťā'a yaťā'u izā istahalla imru'un. Wa likulli 

ahadin min al-arkāni syurūťun wa furūďun wa sunnatun, wa 

laisa hāza ťūď'u bayanahā liannahā mazkūratun fi kitabi alfiqhi. 

Faqāla Jibril :  “Şadaqta ai şadaqa kalāmaka ya Muhammad”.  

 

      Summa qāla Jibril akhbirnī 'an al-īmān,  faqāla alnabiyyu 

şalla Allāhu 'alaihi wasallam : “Al-iman an tu'mina billahi”,  ai 

an ya'taqida biqalbika biannahu qadīm azaliyyun abadiyyun. 

Fama'na alqadīm min al-ibtida'i lahū liwujudihī, wa ma'na al-

azallyyi min albidayati liwujudihī iz lau kāna lahu ibtida' lā 

yahtāju ilā mubtada'in.  Wa ma'na al-abadiyyi min bidayati 

liwujudihī, iz lau kāna lahū nihayaťu aldauri wa altasalsuli, wa 

ma'na aldauri tawaqufu alsyai' 'alā nafsihī wa ma'na altasalsuli 

an tu'addiya alsyaia' ilā mā lā nihāyata lahū ta'ālā Allah 'an 

zālika 'uluwwan kabīran, wa laisa alqadīmu wa al-azaliyyu wa 

al-abadiyyu illā zatihi wa asmā'ihi wa şifātihī, wa mā siwa 

Allahi wa asmā'ihī wa şifātihī fahuwa makhlūqun, wa an tu'mina 

bi malāikatihī ai an ta'taqida bianna almalāikata 'abdu Allahi, 

ya'budūnahu wa lā yusyrikūna bihī syai' un, wa lā yu'şūnahu 

lahzatan wa lā yuftarūn 'an 'ibadatihi lahzatan.  Wa man qāla 

laisa Allah malaikatun, fahuwa kafir, wa man qāla al-malaikat 

maujūdun wa lakinnahum banat Allah fahuwa kafir aidlan, bal 

lahum rūhaniyyun makhlūqun, la ya'kulūna wa lā yasyrabūna 

wa hum dākhilūna tahta qaulihī ta'ālā : “Kullu syai'in hālikun 

illā wajhahu”  fahum lā yuhlakūna bi amri Allāhi ta'ala, wa 



 14 

ya'budūna ilā mā kānū qabla alhalaki min alhāli, kamā anna al-

insāna/9/ wa aljinna wa gairihim tuhsyarūna, wa an tu'mina 

bikutubihī ai kutubu Allahi ta'ālā, ai an ta'taqida bikutubi Allāhi 

ta'ālā qadīmun wa zukira bilafzi al-jam'i liana kutubahu 

kaŝīratun ka al-Taurat wa al-Injīl wa al-Zabūr wa alfurqān wa 

gairi zālika. Wa man nakarahā minhā syai'an şāra kāfirun. 

yajibu i'jāzuhā wa ikrāmuhā wa lākin lā yajūzu al-'amal bihā, 

illā al-qur'ana, fainnahū lā yunsakhu ilā yaumi alqiyamati, wa 

alhikmatu fī nuskhatihā liana alrasula almutaqaddimīn ikhtalafū 

fī syarī'atihim wa fī inzāli al-'azabi 'alā qaumihim, wa kazālika 

wa lau dā'ū ilā al-īmāni, ŝumma lam yu'minū istauşu bi al-'azabi 

'alā qaumihim, wa lam yuakhirū ťarfata qaumi Nūhin wa Luťa 

wa gairihim min al-umami almaďiyyati wa a'mrahum kānat 

ťawīlatan madidatin liajli haza al-'amali 'alaihim furuďun  

kaŝīratun.  

 

      Wa fi al-harfi syari'atu Musa 'alaihi alsalām. Wa alşalātu wa 

alsalāmu, alşalatu almafruďatu fi alyaumi wa allailati 

khamsatun, wa khamsu waqtan, wa alşaumu almafrūďatu fi 

sanatin wahidatin ŝalāŝata asyhurin, wa aiďan man qatala wa 

'afa 'anhu waliyyu aldam fi syari'ati Isa 'alaihi alsalam. Al-

şalātu wa anna man qutila lā yaqūlu walam yarďa 'anhu 

waliyyu aldām, in syā'a qutila wa in syā'a 'afā majjānan, wa in 

syā'a 'afa 'ala māl. Fahāzihī al-ahkamu i'taqada almukhtalifatu, 

wa amma alzaburu  fa huwa almawa'iz, wa laisa fīhi hukmun 

wa Allahu hukmu, wa an tu'mina birusulihi ai an ta'taqida 

bianna alrusūla wa al-anbiya' kulluhum 'ibādullah/10/wa al-

iman fīhim wājibun, wa mahabbatuhum syarťu al-īmān faman 

ankara minhum au ba'ďan minha yaşīiur kafiran, fain qīla hal 

amanta bifulanin annahū nabiyyun 'alihi alsalamu, wa anta lā 

ta'lamu ismahu falā yajūzu an yunkirahū 'ala al-iťlaqi, biannahū 

yajūzu, yakun anna nabiyyan, wa yajūzu yakunu nabiyyan wa 

al-jawabu alşahīhu yaqūlu in kāna nabiyyan mina al-anbiya'i 

wa ar-rusūli, amantu wa illa falā, wa imma an yufarriqa 

'adaduhum wa asmā'ihim, fa laisa biwajibin 'indana, liannahu lā 
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yu'minu man zukira 'adadahum an yadkhula fīhim man laisa 

minhum, au yakhruja man huwa minhum, wa kulluhum kānū 

mujrimīna muballigīna min 'indi Allāhi ta'ala ila alsaqalain. 

Qāla al-'ulamā-u  raďiya Allāhu 'anhum : “Salaŝatu al-anbiya' 

mi'atu alafi nabiyyin wa arba'atu wa 'isyrūna  ālāfi nabiyyin”. 

Wa alrasūl minhum ŝalāŝu mi'atin wa ŝalāŝata 'asyarata  

rasulan,  wa kulluhum 'ajma‟un illā al-khamsatu,  ai 

Muhammadun wa Ismailu wa Sālihu wa Syu'aibu wa Hudun.  

I‟lam anna Allaha ta'ālā arsala al-anbiya'  wa alrusula ilā 

khalqihi hikmatan dalulan arsalahum ilaihim, lakanu lā 

ya'rifūna robbahum wa lā ya'rifūna awāmirahu wa nawāhihi 

albattata, walākinna Allaha subhānahū wa ta'ālā azana arāda 

an yahdiya 'ibādahu fa ja'ala bainahū wa baina 'ibādihī 

wasiťatan wa alwasiťatu hum al-anbiya'u wa alrusulu 'alaihim 

alşalātu wa alsalāmu, faman tabi'a ilā ťuruqihim salimahum 

Allāh min al-afati, wa man lam yattabi' ahwālahum faqad ďalla 

ďalālan ba'īdan.  

 

      Wa an tu'mina bi alyaumi al-ākhiri, wa huwa yaumu al-

qiyamati liannahū akhīru ayyāmin min ayyāmi aldunya wa al-

īmān bihī wājibun lianna Allāha ta'ala yumitu alkhalāiqa 

kulluhum jamī'an illā mā syā'a Allāhu min al-baqā'ihim 

fainnahum yabqūn/11/ bi al-baqā'i Allāh ta'ala ka al-'arsyi wa 

alkursy wa allauha wa alqalam wa aljannata wa alnāra wa al-

arwāha wa fi alkhabara. Inna Allah yanşubu alshirāťa 'alā 

matni jahannama wa huwa jisrun mamdūdun wa ťūluhū 

ŝalāŝatu ālāfi sanatin alfu shu'udin wa alfu hubuťin wa alfu 

asywā'in, wa huwa adaqqu min alsyi'ri wa ahadun min al-

yumnā yamurru 'alaihi alkhalāi'qu faminhum ka albarqi allami'i, 

wa minhum ka alrīhi, wa minhum ka aljarādi almasyrū', wa 

minhum ka alnamlati, wa inťilaqu aljawārihi liyaumin 

yab'aŝuhum Allahu ta'ala ahaqqu wa allazi yunkiruhū ďolālun, 

kaqaulihī ta'ala : “Alyauma nakhtimu 'alā afwāhihim wa 

tukallimunā aidīhim wa tasyhadu arjuluhum bimā kānū 

yaksibūn”. Wa allazi yunkiruhū ďalālun.  
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      Wa an tu'mina bi alqadari khairihi wa syarrihī min Allāhi 

ta'ala, bikasri alrā'i khairihī, liannahū badalun min alqadari au 

'aťfu bayanin au şifatun kaşifātin. Wa syarrihī ma'ťūfun 'alaihi, 

wa min Allāhi ta'ala jārrun wa majrūrun muta'alliqun 

bimahzūfin taqdīruhū alqadaru alkhairu wa alsyarru, ŝābitun 

min Allāhi ta'ala.  Wa ma'na alqadari fi allugati altaqdīru mā 

qaddara Allāhu wa qaďā bihi al-azallyu wa altaqdīru wa alfi'lu 

yajriyani ma'an lā yajri alfi'lu bidūni taqdiri Allahi ta'ala, wa lā 

altaqdīra bihişi al-af'ali fi al-'ibadi biduni ikhtiyarihim walidu 

wa kasābihim wa altasyabihim, wahum yuŝābūna bihā alkhairu 

'aqibūn bi alsyarri, sababan anna lahum ikhtiyaran fi alfi'li, 

liana alŝawāba wa al-'iqaba yata'allaqāni bimā fi al 'abdi mina 

ikhtiyarihim. 

 

      Faqāla Jibrīlu : “Saddaqta yā Muhammad, ŝumma qāla 

Jibrīlu : “Akhbirnī 'ani al-ihsāni, wahuwa almaşdaru min 

ahsana yuhsinu ihsanan, iza ahsana alsyai' binafsihi iza ajmala 

wa ahsanahu gaiirahū, ai al-'amal/12/al-maqbul 'inda ahli 

alsyar'i, wa qīla al-ihsānu alşidqu fi alqauli wa al-ikhlaşu fi al-

'amal. Wa qīla al-ihsānu basťu albarri li alkhalqi wa al-'aťfu 

'alaihim wa ta'zhimi amra alhaqqi, wa almulazamatu 'ala 

taqdīmiha wa 'an, wa ruwiya 'an 'Abbas raďiyallāhu 'anhu. Al-

ihsan aza'u al-farāidl wa 'anhu al-ihsan al-ikhlaş fi at-tauhid, 

falamma 'an alsyirqi billāhi. Qāla Alnabiyyu şalla Allāhu 'alaihi 

wasallam : “Al-ihsan an syahida Allahu”, wa an harfu maşdarin 

wa naşbin, wa ta'budu fi'lun muďāri'un manşūbun bi an wa 

'alāmatu naşbihī fathatun, dālun wa ďamīrun mukhātābun 

'aidun ilā Jibrila 'alaihi alsalam. Wa Allahu manşūbun 'alā 

alta'zīmin, wa 'alāmatu naşbihī fathatu alhai, li ihtirāzi biqaulihī 

alfa'ilu  raf'un, wa almaf'ulu naşbun haqiqatan kana au hukman 

litanasubi alfā'il fi alquwwati wa alsyiddati, wa litanasubi 

almaf'uli fi altaz'if wa alhamir wa altahqiri liana ma'na 

almaf'ula mā waqa'a 'alaihi fi'lu alfā'ili fi nafsihī al-amru liajli 

haza lā yajūzu an yuqāla Allaha manşūbun 'alā almaf'uli wa in 
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kana lafzhan nahwa astaghfiru Allaha bikhilāfi adlribu zaidan 

kafaka tarāhu, ya'ni tahďuru qalbaka walā taltafif biqalbika 

waswasatun sā'atan, laka walā tajry yakhtharuka annaka 

tuşalli au taşūma liyarāka ahadun au liyaqula alnāsu annaka 

rajulun şālihun muta'abbidun, wa la tanzhur bi'ainika ilā 

yamīnika wa syimalika, walā ta'baŝ biyadika, wa lā takhthu 

birijlika liana man tarā maulahu yaglib 'alaihi khaufun,  bihaiŝu 

la yaqdiru 'alaihi/13/syai'un min haza al-asyyaa', waman 

waqa'a baina yadai sulťānihi wa alşulťānu yanzhuru ilaihi 

yataghayyaru wajhahu min alkhaufi, wa yaqillu qawiyyu 

yadaihi wa rijlaihi wa min alkhaufi wa lā yaqdiru an yadfa'a al-

asbāba min wajhihi mina alkhaufi, faiza kāna ahāla wāqifun, 

baina yadai makhlūqin fakaifa hāla wāqifun baina yadai khāliq 

almakhluqāti, fa in lam takun tarāhu fainnahū yarāka, ya'ny lā 

taqşur fi al-'ubudiyyati wa lā ta'mal bi alriya' min ajli la tarāhu 

bi 'ainika, fa in lam takun tarāhu fainnahu yarāka, wa tarā mā fī 

qalbika min al-ikhlaşi, wa bi alriya fainnahū lā yakhfā alaihi 

syai'un fi al-ardli walā fi alsamā'i hāinati al-a'ny wa mā tukhfi fi  

alşudūrihi. Wa i'lam annahu lā yarā ahadun Allaha ta'ala fi 

aldunya, wa man qāla yarā ahadun Allaha fi aldunya, faqad 

akhta'a, fainna alnabiyya şalla Allāhu 'alaihi wa sallam qāla : 

“Fainnahu lan yarā ahadukum rabbahu, hatta yamūtu”.  Wa 

qāla 'Alaihi alsalamu aiďan : “Al-mautu qabla liqāa Allahi”.  Wa 

hāza ijma'u ahlu al-'ilmi, wa man qāla bikhilāfi hāza, fahuwa 

jāhilun, wa yajūzu ru'yatu Allāhi ta'ala fi alnaumi wa al-ashahhu 

anna Rasula Allahi şalla Allahu 'alihi wasallama  ra-ā rabbahū 

lailata almi'rāji, wa hāza makhşūşun bihi 'alaihi alsalam, lam 

takun liahadin qablahū wa lā yakūnu liahadin ba'dahu fi 

aldunya.  

 

      Faqāla Jibrilu li alnabiyyi şalla Allāhu 'alaihi wa sallama : 

“Şadaqta yā Muhammadun, faghāba Jibrilu 'alaihi alsalām 'an 

a'yunihim, ŝumma qāla Rasūlu Allāhi şalla Allahu 'alaihi wa 

sallama wa sā'ilan liaşhābihī : “Atadry man alsā'il ya Umar?”. 

Faqāla Umaru raďiya Allāhu 'anhu : “Wa Allahu wa 
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rasūluhū/14/a'lamu. Faqāla Rasulu Allāhi şalla Allahu 'alihi wa 

sallama li aşhābihī : “Haza Jibrilu şadaqa Allahu 'alaihi atākum 

liyu'allimakum aldīnu dīnukum, al-islamu kama qāla Allahu 

“Inna aldīna  'inda Allahi al-islamu”.  Wa alďamiru fi alta 'āidun 

ilā Jibrila 'alaihi alsalam, Wahuwa ďamīr marfu'un,  liannahū 

fa'ilun atā wa kum fi mahalli naşbin liannahu maf'ulun bihi, 

aldīn manşūbun liannahu maf'ulun ŝāni liyu'allimakum. 

 

      I'lam anna ma'na al-Islam al-inqiyād liawamiri Allāhi ta'ala. 

Al-inqiyad al-ihtimal ai ihtamil 'alā rukbatika min huquqi 

rabbika min alwājibāti wa alnafilāti, wa işťabir wajtanib ma 

waqa'a 'alaika syadāidaha, wa takuna ďa'ifan sya'run wa 

alşabru 'ala thā'atin şa'bun lakin tarkuhu al-a'mal 'azābun, aw 

zīnatu aldunya, fi ākhirihā harābun allaty yuhibbuha yaum 

alsyad altanad hisabi. Qāla al-'ulama radliya Allāhu 'anhum : 

“Waman 'ajaza 'an al-qiyam şalla qā‟idan, waman 'ajaza 'an 

alqā'idi şalla muďťaji'an waman 'ajuza şalla 'an al-muďťaji'i 

şalla mu'miyyan. Wa al-ijtinābu 'an nawahīhi ijtinabu al-ib'ad 

au wa farraqa 'an nafsika mā nahaika walā ta'şī 'alaihi kamā 

qāla Allah ta'ala :  Wa lā taqrabū alzinā liannahu kāna 

fāhisyatan wa maqtan wa sā'a sabīlan”, ilā akhir.  Liannahu wa 

gairu zalika min alnawahy. 

 

      I'lam anna ma'na īmanin atashdīqu, liqaulihi ta'ala : “Wa mā 

anta bimu'minin lana muslimun”. Anta al-hamzah li al-istifhami 

wa almuslimu marfu'un liannahu ayyu almuslimi 

khabarun/15/almuqaddamun, wa anta fi mahalli raf'in, 

liannahu mubtada'un muakhkharun, wa huwa ďamīrun 

mukhātābun, la yazhharu fihi al-i'rābu, liannahu mubtada'un 

mabniyyun, faqulta wa alfāu jawābu syarthin. Alhamdu lillah al-

alifu wa allāmu li  istiqrār wali aljinsi, ai li'umum afrad aljinsi, 

ya'ny al-alif alhamdu fi alsinati lillāh wahdah. Wa lillah jārrun 

wa majrūrun muta'alliqun bimazūfin, taqdīruhu jamīi' alhamdi 

ŝabitin lillahi, fain qīla ma'nahu faqulta al-tsana'u lillah wa al-

syukru lini'amihi 'ala al-'ibad, nahwu qaulika alhamdulillah 'ala 
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Allah 'ilmihī wa qudratihī wa afdlālihī wa an'amihi 'ala al-'ibad. 

Wa alsyukru lā yakūnu illā falā yuqālu fi lā yuqālu : “Syakartu 

Allah 'ala ni'amihi wa qudrātihi”, bal yuqālu : “Syakartu Allah 

'ala fadllihi wa an'amihi 'alayya”. I'lam anna alni'mata allaty 

'indana ŝalaŝatun awwaluha an yukhrijana min al-'adam ila al-

wujud, wa al-ŝani an yahdiyana min al-'umyi ila al-syuhud ya'ni 

min alkufri ila al-iman wa alŝaliŝu an yadfa'ana ai tub'iduna 'an 

alma'aşī ilā alťa'ati.  Wa iza şilta anta min zurriyyati man qulta : 

“ Ana min zurriyyati Adam 'alihi salam”.  Wa ana fii mahalli 

raf'in, liannahu mubtada'un wa zurriyyati jārrun wa majrūrun 

liaulāi ya'ni min aulādi Adam 'alaihi alsalam.  

 

      I'lam anna Allah ta'ala akhraja dzurriyyata Adam min zhahri 

Adam 'alaihi alsalam, fa al-aulādu akhrajahum min dzahrihim 

akhraja min zhahri aulādihi aulāduhum wahidan ba'da wahidin 

'alaihi ila yaumi al-qiyamati. Wa qīla kāna dzalika/16/qabla 

aldukhul fi aljannah idza saalta anta fii ummati man qulta ana 

fii ummati Ibrohim 'alihi salam al-millah hiya thotiqoh al-

diniyyah qala Allah ta'ala tsumma auhaina ilaika an ittabi' 

millata ibrahima 'alaihi salam hanifa liana af'al al-haj awwalu 

zhuhuriha fi syari'ati ibrohim 'alaihi salam idza saalta anta min 

ummati man qulta anta min ummati man qulta min ummati 

Muhammad Saw ai ana 'ala diin Muhammad Saw qāla Allah 

ta'ala : “Wa lau sya'a Allah laja'alakum ummtan wahidatan”, ae 

'ala diinin wahidin wa qiila al-ummatu jama'atu al-nabi Saw 

hum alladzina ittaba'u fii maa jaa'a bihi idza saalta fii ayyi 

madzhabin anta qulta ana fii madzhabi taaj al-muttaqiin wa 

imam al-mu'minin Muhammad ibni idris al-syafi'i Rohmatullah 

'alaihi wa Muhammad bi kasroh al-daal biannahu badlun 'ala 

qoulihi imam al-mu'minin wa bihi shifat limuhammad wa idris fi 

mahalli jarrin biannahu mudlaf ilaihi wa huea ghair munsharif  

li'ajamiyyah wa al-'almiyyah idza saalatkum 'adad al-madzhab 

wa kam al-istifham wa huwa mubtada' wa al-'adad khobaruhu 

qulta arba'atun taqdiruhu ai arba'atu madzhab al-imam abu 

hanifah rodliaullah 'anhu wa hiya arba'atu kaniyyah wa ismuhu 



 20 

Nu'man bin Tsabit bin Zauthan ismu rajulin fii zaman al-

jahiliyyah al-kuufy al-kabu nabi min bilad al-'ajamy bi dlammi 

al-'ain  wa sukun al-jim wa al-tsani madzhab al-imam al-a'zham 

al-mujtahid ibnu Abdillah Muhammad Ibnu Idris Al-

Syafi'i/17/radliyaullah 'anhu wa al-tsalits madzhab Imam malik 

aI Anas bin Malik Al-Makhsy Al-Jumry Al-Madaniyya wa al-

rabi' madzhab al-imam Al-Hambaly bin Abdillah bin 

Muhammad Ibnu Hambal Al-Subbany Al-Baghdady radliyaullah 

'anhum wa 'ala ashhabihi jami'an. 

 

      Idza saalta mata kunta musliman wa mata zharf  zaman al-

mubham wa huwa al-istifham wa al-syarth ma laa yatahqqaqu 

wuqu'uhu hawa mata ta'tiina kiramaka. Wa qauluhu ta'ala : 

“Mata hadza al-wa'du”,  wa idz zharf li al-zaman al-mu'ayyan 

wa lima yatahqqaqu wuqu'uhu qulta yaum al-'ahdi wa al-

masyaaq wa huwa yaum khalaqa Allah ta'ala arwah 'ibadahu 

wa ikhtalafa ahlu tafsir fii maudli' al-masyāq wa qāla Ibnu 

'Abbas radliyaullah 'anhuma bibathni nu'man wajabat 'arafta.  

Wa ruwiya 'anhu aidlan :  “Badakhna min ardli al-hamdi”, 

wahuwa maudli'u alladzy habatha ilaihi Adam 'alaihi shalatu  

salam wa qāla bani makkah wa thaif.  Qāla al-sayyid:  Akhraja 

Allah ta'ala Adam min al-jannah wa lam yahbuth min al-samaa' 

tsumma masaha zhahrahu fa akhraja durratuhu”.  Wa ruwiya 

anna Allah ta'ala akhrajahum jami'an wa huwa rabbuhum, wa 

ja'ala lahum 'uqulan ya'qilun biha, wa al-sunaa' bidlammi al-sīn 

yanthiquun biha, tsumma kallamahum wa hadlarahum hum 

shaliban sharihan. Wa saalahum alastu birabbikum qāla al-zujaj 

wa al-jāizaan yakuun Allah ta'ala ja'ala al-imtitsala al-

dzurriyyata fahman ta'qulu bihi kama qālat alnamlatu : “Yaa 

ayyuha al-namlu udkhuluu masakinakum”.  Wa ruwiya anna 

Allah ta'ala qāla lahum jami'an. I'lamuu anna laa ilaaha ghairī, 

wa anna rabbukum laa rabba lakum/18/ ghairī falaa tusyrikuu 

bī syai'an, fainni santaqim mimman asyrkan, wa lam yu'minu 

bii wa innii mursilun ilaikum rasulan yadzkuruunakum 'ahdii 

wa miitsaaqii wa munazzilu 'alaikum fata'lamuu jamii'an”. 
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Qāluu : “Balaa” ai syahida ba'dlahum 'ala ba'dlin syahidna 

annaka rabbunaa wa ilahana, laa rabba lana ghairaka. Fa 

akhadza bidzalika mawatsiqahum tsumma kataba ajalahum wa 

razaqahum wa mashaibahum fanazhara ilaihim Adam fara'aa 

minhum al-ghinaa wa al-faqra wa husna al-shurah wa ghaira 

dzalik. Faqāla :  “Lau laa sawwaita bainahum” Faqāla : “Innii 

uhibbu an asykura”, falamma qarrarahum bitauhidihi wasyhad 

kadaus yunii madtuun ba'dluhum 'ala ba'dlin a'adahum ilaa 

shulbihi falaa taqum al-sa'ah hatta yuladu kullu wahid 

mitsaqahu. wa dzlika qauluhu ta'ala:  “Wa idza akhadza rabbuka 

min Bani Adam min zhuhurihim”,  ai min zhuhuri Bani Adam 

dzurriyyatahum.  

 

      Idza saalta : “Ma ra'su al-imani, wa maa qalbuhu wa maa 

badanuhu (bifathi aldāl), wa maa nuuruhu, wa maa zhulmatuhu, 

wa maa hulwatuhu, wa maa namaa'uhu, wa maa hikmatuhu, 

wa maa syari'atuhu, wa maa habbuhu, (bifathi al-haa) wa maa 

tsamratuhu al-thayyibatu,  wa hiya laa ilaaha illa Allah 

Muhammad Rasulullah wa maa waraquhu,  wa maa qasyratuhu 

(bifathi al-qaf wa bisukun al-syiin) wa maa manhuhu (bifathi al-

mim), wa maa 'irquhu bikasri al-'ain, wa maa baituhu, wa maa 

waqfuhu” (bisukun al-qaf).  Qulta ra'suhu ai ra'su al-iman 

kalimah thayyibah, wa hiya laa ilaaha illa Allah Muhammad 

Rasulullah, wa fii hadza al-qaul aurādahu bitasyabbuhi al-

majazy wa huwa tasyabbuh al-ma'qul bimakhshushin 

ae/19/syubbiha bira'si al-insan wa huwa juz'un min ajzaa'ihi ae 

al-insan fainna juz'uhu ae al-insan katsiroh ka al-rijli wa al-yadi 

wa al-ashabi' wa ghairi dzalik, walakin al-ra's akram wa a'zham 

min ajzaa' al-ghair, wa kam alladzy yata'allamu min al-manafi', 

ai al-adlrār min khalqi Allah ta'ala fiihi, ka al-fam liyukhrija 

minhu kalam,  wa al-udzunain liyasma'a al-ashwath wa maa al-

akhbaar min al-umur al-dunyawiyyah wa al-ukhrwiyyah wa al-

'ain liyaroo al-adlwaa' wa al-alwaan wa al-asykaal wa al-

maqādir wa al-harokat wa al-sakanat wa al-hasan wa al-qbih 

wa ghir dzalik mimma yakhluq Allah ta'ala fi al-nafsi fakadzlika 
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kalimat laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ka al-ra'si 

matsalan liannahu akramu wa a'zhamu min kulli syai'in. 

 

      Wa syarā'ithu al-iman maujudah fiha bi al-ajmal kaqaulika : 

“Amantu billah wa bimaa qāla Allah, wa amantu birasulillah wa 

bima qāla Rasulu Allahi”, wa tafshiluhu madzkurun fi kitabi al-

'aqāid laa yaliiqu  bimahal dla'if  an yadzkurahu wa hadzihi al-

muhtashar wa Allah a'lamu. Wa qalbuhu tilawah Al-Qur'an ya'ni 

qalbu al-iman qirā'ah Al-Qur'an syubbiha bi al-qalbi, wa man 

laisa lahu qolbun falaisa lahu 'aqlun liana al-'aqla mahalluhu fii 

al-qolbi kama qāla 'Ali radliyya Allahu 'anhu wa huwa min al-

qalbi wa lahu isyrāq fi aldamaa' wa man laisa lahu 'aqlun falaa 

yahshulu lahu 'ilmun, wa ma'rifatun, wa man lam yakun 'indahu 

fakaifa yu'minu bi alghaibi, wa lihadza qāla al-mushaffu wa 

qalbuhu tilawah Al-Qur'an liana Al-Qur'ana kalimatun 

mustamilatun 'ala tsalatsati asyyā'a.  Ahaduha, tidzkuru tauhid 

Allah/20/wa shifatihi, wa al-tsani dzikru al-awamiri wa 

alnawahi wa taklif al-syar'i, wa al-tsalitsu qashash al-anbiya' 

wa al-mawa'izh wa man lam yaqra' Al-Qur'an au lam yasma' al-

akhbar min shahabihi Al-qur'an, wa huwa nabi Saw wa 

ghairuhu min al-'ulama wa al-fuqaha ka syakhshin bilaa qalbin 

wa tilawati al-qur'an aidlan 'ala dlarbain wajib wa sunnah.  Wa 

amma al-wajib madza tarakahu al-'abdu laa tashihhu 'amaluhu 

kullu shalatin laa yuqra'u fiha bi ummi al-kitab fahuwa hadzaj 

bifathi al-haa ae nuqshān,  wa amma al-sunnah ka qirā'ah min 

ghairi al-fatihah fi al-shalat au khurujuha fahiya afdlalu. Qāla 

nabi Saw: “Afdlal ibadati ummatii qirā'ah al-Qur'an. Wa ruwiya 

Al-Baihaqie fii sya'bi al-iman 'an ibnu Mas'ud annahu qāla 

qirā'ah Al-Qur'an qabla an yarfa'a fainnahu laa taqum al-sa'atu 

hatta yarfa'a qāluu hadza al-mashahif  fakaifa maa fii shudur 

alnaasi”.  

 

      Wa badanuhu katsratu dzikri Allahi ta'ala, ai dzatu al-iman 

katsiratu dzikri Allahi  ta'ala syabbahahu bidzat al-insan 

biannahu kulliy, wa al-kulliy a'zham min aljuz'i bi aldlaruurah, 
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fakadzlika dzikru Allahi  ta'ala ka al-syakli liannahu afdlalu al-

dzikri wa a'zhamu,  kama qāla al-Nabiyyu Saw : “Afdlalu maa 

qultuhu ana wa alnabiyyun min qabli laa ilaaha illa Allah”.  Wa 

qauluhu ta'ala : “Yaa ayyuha alladzina amanu udzkuru Allah 

dzikran katsiran”,  wa sabbihuuhu bukrah wa ashiilaa. Qāla al-

'ulama anna dzikra/21/al-'abdi lirabbihi maujub dzikru Allahi 

lahu, wa qāla nabi Saw : “Matsalu man dzakara Allaha wa man 

laa yadzkuruhu kamatsali al-hayyi wa al-mayyit”, wa ghairi 

dzalika fi al-hadits fii fadlāil al-dzikr wa nuur al-iman alshidqu 

ya'ni nuuru al-iman shidqu allisan fi alhadits, wa wafaa'u al-

'ahdi wa adaa'u al-amanah wa as-safaqatu,  wa alnashihatu wa 

tarku ma laa ya'iinihi, wa ghairuha wa kullu dzalika min nuur 

al-iman. Qāla Allahu ta'ala : “Faman syaraha Allah shadrahu li 

al-islami fahuwa 'ala nur min rabbihi. 

 

       Wa zhulmatuhu al-kadzib, ya'ni zhulmatu al-iman al-kadzibu 

wa huwa almashdar bikasri al-dzal al-kaaf min kadzba yakdzibu 

kadzban wa takadzuban wa huwa dliddu al-shidqi wa al-kadzibu 

'ala tsalatsati aqsam al-mubah wa al-ma'shiyah wa al-kufru wa 

amma al-mubah al-kidzbu al-mazhlum 'an al-zhalim liyadfa'a al-

madlorrota 'an nafsihi qoola nabi Saw laa yahillu al-kadzibu illa 

tsalatsah kidzbu al-rajuli 'ala imro'atihi liyurdliyaha wa al-

kidzbu fi al-harbi wa al-kidzbu lishulhi baina al-naas wa amma 

al-ma'shiyata ka al-kidzbu fi al-bai' wa al-syira' liya'khudza al-

ribha min al-musytari wa al-mabi'.  Wa amma al-kufru ka inkari 

al-ba'tsi ba'da almauti kamaa qāla nabi Saw qāla Allah ta'ala : 

“Kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalika yastimunii 

wa lam yakun lahu dzalika.”  Wa amma takdzibuhu iyyaya 

faqauluhu:  “Lan yu'idanii kama bada'anii walaisa awwalu al-

kholqi biahwana 'alayya man a'aadathu.” Wa amma satmuhu 

faqauluhu:  “Iyyaya ittakhadza Allah waladan wa ana ahad al-

shamad lam yalid walam yulad wa lam yakun lahu kufuwan 

ahad”. Rawahu al-Bukhary. 
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      Wa halawatuhu althaharatu, wa althaharatu fi al-lughati al-

nazhafah wa fi al-syar'i/22/'ibaratun 'an raf'i huduts wa izalah 

al-najsi wa qiila althaharah 'ala dlarbaini, thaharatu al-zhahiri, 

wa thaharatu albathini. Fa amma thaharatu alzhahiri ka al-

maa' inda wujudihi bi alsyarab 'inda 'adami al-maa'i, wa huma 

ashlu khalqihi albasyariyyah wa huma yuthfiyani naara 

aldunya wa al-akhirti. Wa amma thaharatu albathin hillu 

almath'um wa almasyrub, wa al-ijtinab al-atsam wa shidqu 

allisani wa khusyu' alqalbi, wa ghairi dzalika min almujtanibin. 

Wa nama'uhu al-zakat almafrudlatu kamā taqaddama dzikruhu. 

Wa hikmatu an yakuna baina al-khaufi wa alrajaa'i. Wa al-

hikmatu maa ya'rifu bihi 'aaqibatu al-umuri laa yu'thiha Allah 

illa al-anbiya' wa al-auliya' wa kahadza qāla al-mudaffu 

rahmatullah : “Hikmatuhu an yakuna baina al-khaufi  wa al-

rajaa'i, ai baina al-amni wa al-yaasir liana 'aqibata al-iman 

mughibun fi ghalabi alaika al-rajaa 'adamu al-khaufi al-battatu 

liqaulihi ta'ala : ”Walaa ya'manu makrallah illa qaumun al-

khasiruun”. Wa allam laa ya'mana wa lam nafyi walakin 

ma'nahu al-nahyu walidzalika al-lam yamanu bima'na al-nahyu 

ae laa ta'manuu wa laa tae'asuu makrullah kama qaulihi laa 

raiba fihi ae laa tartaabuu au laa tasykuu fain ghalaba biwass 

'alaika al-khauf faqadat al-rajaa' al-battah fawaqafat fiithariq 

al-yaa'is kama qāla Allah ta'ala : “Walaa yai'asuu min rauhillah 

illa alqaumu al-kafiruun.” Fahdzar baina thariqaini takun 

'adilan mustaqiman, wa syari'atu tahliil al-haal wa syari'atuhu 

fi al-lughah al-thariq al-a'zham wa qiila al-syari'atu/23/wa fi 

al-ishthilah al-dukhul wa fii al-ishthilah al-hukmu min thariq 

nabi Saw qāla Allah ta'ala : “Fakulū mimmā razaqakumu Allah 

halalan thayyiban”.  Wa man kaana bi'aksihi faqad kafara 

bidalil qaulihi ta'ala : “Yaa ayyuhalladziina āmanū laa 

tuharrimū thayyibati maa ahalla Allah lakum wa laa ta'taduu 

inna Allah laa yuhibbu al-mu'tadin”.   

 

      Wa tahrim al-haram ai an ta'taqida fii qalbika wa tajtanibu 

'an badanika wa bathnika maa harroma Allah 'alaika innahu 
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harom illa al-dloruroh kama qāla nabi Saw : “Al-dlaruratu 

tubihu al-mahzhurata, wa hubbuhu al-'ilmu, wa ma'na al-'ilmu 

an ya'lama al-ma'lum 'ala maa huwa 'alaihi binafyin au itsbatin 

ma'qulan kaana au mahusan qadama al-hubbu 'ala al-tsamrah 

liannaha ashlun idza laa tuhshalu al-tsamrah illa min al-hub wa 

al-syajarah fakadzlika qadama al-'ilmu 'ala al-'ibadat biannahu 

a'la kama qāla Allah ta'ala : “Wa alladzina uutu al-'ilma 

darajaat”. Fainna al'ilma bimanzilati al-syajarah wa al-'ibadah 

bimanzilati al-syajarah min tsamarātiha fa al-syariif ka al-

syajarah idz hiya al-ashlu lakin al-intifa' tsamaratuha faidzan 

laabudda lil'abdi an yakuna lahu min kulli al-amroin hazhun wa 

nashibun wa lihadza qoola al-hasan al-bashary rahmatullah 

'alihi uthlubuu hadza al-'ilma thalaban laa tadlurruhu al-'ibadat 

wa uthlubuu hadzihi al'ibadat thalaban laa tadlurru bi al-'ilma 

wa lima istaqarra annahu laabudda lil'ibaad minhuma jami'an 

fa al-'ilmu awwalu bi taqdiim laa mahalatan liannahu al-ashlu 

wa al-daliil 'alaihi, kama qāla nabi Saw : “Al-'ilmu amama al-

'amal tabi'atun”.  Wa innama shāra al-'ilmu ashlan tabuu'an 

falazamaka taqdimuhu 'ala al-ibadat lil al-amirin ihdahuma 

yuhshalu laka al-'ibadata/24/fasalima fainnahu awwalu yajibu 

'alaika an ta'rifa al-ma'bud tsumma ta'buduhu wa kaifa 

ta'buduhu man laa ta'rifuhu biasmaa'ihi wa shifatihi wa dzatihi 

wa maa yajibu lahu walaa yujab lahu wa maa yastahiilu fi 

nu'utihi ka al-jauhar wa al-'irdlu wa ghoir dzalika min al-

mahalat wa kaifa ta'buduhu wa tunzihuhu wa tasybahu wa 

tusallibuhu idz lau kaan bighairi 'ilmin lakana i'tiqaduka syaian 

mimma yukhalif al-haq fayashir 'ibadatika haba'an mantsuran 

wa tsamrotuhu al-tha'ah ae tsmrotu al-iman al-tha'ah ila Allah 

ta'ala au rasulihi kaqaulihi ta'ala : “Yaa ayyuhalladzina 

aamanuu athii'u Allah wa athii'u ar-rosuul”. Wa waraquhu al-

taqwa ae taqwa 'an al-syirk wa al bida' wa taqwa Allah haqqa 

tuqātihi wa qouluhu ta'ala wa qouluhu ta'ala inna akramakum 

inda Allah 'an al-ma'ashy al-ma'shiyyah al-far'iyyah qāla Allah 

ta'ala : “Yaa ayyuhalladzina aamanuu ittaqu Allah haqqa 

tuqātihi”. Wa qauluhu ta'ala : “Inna akramakum inda Allah 
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atqākum, Inna al-muttaqin fi al-jannah wa 'uyunan hasidin 

mimma ataikum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika 

muhsinin lakana naum wa qiyam al-lail al-ayat wa qasyruhu al-

haya matsalan bianna al-syajarah idza lam yakun lahu 

qasyratun falaa yajii'u 'aruquhu fi al-ardli wa yamut al-battah 

wa kadzalika al-haya idz lam yastahi Allah falaabudda an 

yaqo'a fi al-ma'ashi wa man waqa'a fiha fahuwa madzmum fi al-

dunyawa al-akhiroh fahtariz 'an allaum wa al-dzam. 

 

       Wa mahhuhu al-du'a ae muhhu al-iman du'a wa tarotan 

syabbahahu bisyakhshin/25/al-muhhu maudlu'ihu al-ra'su wa 

al-ra'su bighairi al-muhh kabathni al-syaghib al-khaly min al-

tha'am falaa yuthiq an yaqum bitha'atillah ghāliban fakadzalika 

al-'ibadat laa yatimmu bighairi al-du'a kamaa qāla al-nabi Saw : 

“Al-du'a muhhu al-'ibadah fainna Allah ta'ala yuhibbu al-

muslimin fi al-du'a”. Qāla al-imam al-'alamah Syamsuddin 

rahmatullah 'alaihi :  “Adab al-du'a wa…….tajtanibu al-harom 

ma'kulan wa syurban wa malbasan wa ghaira dzalik wa kana 

Yahya bin Mahad Al-Razy yaqulu :   “Kaifa ad'uka wa anaa 

'ashin wa kaifa laa ad'uka wa anta karim”. Fa awwalu du'a al-

mu'minin al-najat min al-nar wa al-'afwu 'inda al-hisab wa 

'aruquhu al-ikhlash liana al-syajarata idza kaana bighoir al-

'aruq dzhaba al-hawa' fatanqali'a fatanqathi'a min al-ardli wa 

kadzalika al-syakhsu idza amana au 'amila 'amalan shalihan 

bighair al-ikhlas falaa yutsabu 'alaihim yaum al-qiyamah wa 

innama yastaujibu al-'amalu al-tsawab idza kanat 'amaluhu 

khalishan lillah ta'ala kama fii qaulihi : “Wa maa umiruu illa 

liya'budu Allah mukhlishin lahu al-diin”. Ai muahhidin laa 

ta'buduuna ma'ahu ghairahu. Qāla ibnu 'abbas radliyallah 

'anhu :  “Wa maa umiruu fi al-taurat wa al-injil illa biikhlas al-

'ibadah lillah muahhidiin”, ai mutawahhidin wa illa lakana 

'amduhu haya'an mantsuran wa baituhu qalbu al-mu'minin 

kama fii qaulihi ta'ala: “Wa qalbuhu wa muthmainun bi al-iman”. 

Idza la yumkin an yajlisa shahib al-bait idza lam yakun baituhu 

baban fakadzlika/26/al-iman laa yathma'innu qalbu al-kafir 
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bianna shifat al-kafir kufrun wa shifat al-mu'min iman wa huma 

'aradlani baqiyani bibaqā'illah ta'ala walakinnahuma laa 

yajtami'ani idza walija al-iman syakhshan kharaja al-kufru wa 

idza waqo'at al-kufru al-iman a'adanaa Allah wa iyyakum min 

al-kufri wa waqfuhu al-shalat al-nafilah ya'ny ghoyah iman al-

mu'minin min al-shalat al-nafilah wa'taradla 'alaihi al-nafilah 

wa al-sunnah katsirah ka shaum al-itsnain wa khamis wa ghuslu 

jum'atin wa ghair dzalik sawa hadzihi al-shalawat al-nafilah wa 

huwa ma yutsabu 'ala fi'lihi wa laa yu'aqabu 'ala tarkihi wajib 

biaanna al-shalat al-nafilah far'un min al-shalat al-maktubah 

wa hiya katsirah aidlan walakin siwa al-shalat bianna al-shalat 

al-maktubah laa yusamma 'imad al-din kama qāla nabi Saw : 

“Al-shalat 'imad al-din faman aqamaha faqad aqāma al-din 

waman tarakaha faqad hadama al-din”.  Wa man 'amila al-

nawafil wa man lam ya'mal al-fara'idl faqad 'asha,  wa lihadza 

wajaba 'alaina an yua'addiya al-farāidl awwalan idza su'ilta 

anta fi al-iman wa al-iman fiika awwalan ahad al-amraain 

mubham ghair ma'nan qulta ana ma'a al-iman shifatii wa 

ashluha bi al-raf'i wa al-tanwin liannaha jar fasaqotho wa al-

tanwin li al-mudlaf ila yaa al-mutakallim fashara shifati bifathi 

al-ta tsumma katsurat al-munasibah maa ba'daha fashāra 

shifatii.  

 

      Idza suilta al-iman faridlatun am sunnatun, qulta 'ala al-

kafirin/27/faridlatun aljarr wa al-majrur fii mahalli raf'in 

biannahu khobar muqaddam wa faridlatun mubtada' muakhar 

nahwa fi al-dar rojul ya'ni kullifa wa furidla 'alaihim marratan 

wahidatan biannahu al-kafirin idza lam yaqra' bilisanihim 

kalimatain al-syahadat falam yuqbal 'amaluhum abadan,  wa 

a'la al-muslimin sunnah min jihat al-iqrar laa min jihat al-

tashdiq, idz laa yahtam aulaad al-muslimin al-'adam izhhar 

qararihim bikalimatain al-syahadah wa ghairihima min 

syaraith al-iman walakin ya'lamuhum bisyarthin an laa 

yunkiruu fardlan wa laa ya'taqidu wa maa huwa harām halāl 

wa laa maa huwa halal haram, wa kaana aulaaduhum muslimin 
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aidlan, wa in kanat abuhum musliman wa ummuhum kafiratun 

fatuhkamu biislamihim taba'an li abihim, wa inkana ummuhum 

muslimah wa abuhum kafirah wa hum shafirah falaa yuhkamu 

biislamihim fainnama yuhkamu bikufrihim taba'an liabihim 

hukman fi al-dunya tsubut al-ahkam ka al-wilayah au al-irtsu 

wa al-tazwiiju wa ghair dzalik fa amma fi haqiqah laisuu kafirin 

ruwiya 'an al-nabi Saw annahu qāla : “Sya'iftu ila al-athfal al-

mu'minin faqarrabahum ilayya, wa sya'iftu ila al-athfal al-

musyrikin falaja'alahum ghulaman liahli al-jannah”.  Wa al-

ashahhu anna athfal al-musyrikin wulida ghoir kafirin al-

haqiqah wa Allah a'lam.  

      Iza su'ilta al-iman makhluq au ghairu makhluqin, wa qulta 

al-iman hidayatun min Allahi ta'ala ai wahbatun wa irsyadun 

min Allah ta'ala, waman lam yursyid lam yu'min/28/ kama qāla 

Allah ta'ala : “Wa lau syā'a rabbuka la-amana man fi al-ardli 

kulluhum jami'an”.  Wa iqrāru al-'abdi bilisanihi ai liwiqayah 

nafsihi 'an 'adzab aldunya wa tashdiquhu bijanānihi bifathi al-

jim aei biqalbihi wa aqwaa'ihi liwiqoyati nafsihi 'an al-khulud fi 

al-nar wa huwa bifadllillahi wa irsyadihi wa taufiqihi 'alaihi 

fayumkinu an yaqarro wa tashaddaqa illa liajli hadza yanbaghi 

'alaina yas'alu Allah kulla yaum kama fiiqauilihi ta'ala : 

“Rabbana laa tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, wa hab 

lanaa min ladunka rahmatan innaka anta al-wahhab”. Fa al-

hadiyatu min alrabbi kana al-mashdar mudlafan ila al-fa'ili, wa 

huwa majrurun lafzhan wa marfu'un ma'nanan, wa hiya 

shifatun min shifati alrabbi,  fahuwa ghiru  makhluqin. Wa 

amma al-iqraru wa altashdiqu min fi'li al-'abdi wa huwa 

makhluqun ae maujudun min al-'adami ila wujudin, wa kama 

qāla Allah ta'ala :  “Wa Allah khalaqakum wa ta'malun”.  

 

      Idza su'ilta idza māta al-mu'min aina yadzhabu imanuhu al-

mu'min marfu' biannahu fa'il fi al-lafzhy duna al-ma'na wa aina 

zharfun al-istifham li almakani wa hiya mabnyyun 'ala alfathi 

wa lafzhu aina yadzhabu 'am liannahu yadkhulu fihi al-kafir al-

mu'min wa al-hal wa al-istiqbal fa shara ma'nahu idza maata 
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al'mu'min aina yadzhabu imanuhu wa idza maata al-kafir aina 

yadzhabu kufruhu yuwafiqu al-ruhu wa al-jasadu.  Qulta 

ma'ahuma jam'an ae ma'a alruh wa aljasad liana al-iman 

kalimah thayyibah wa hiya syajarah ma'rifah/29/liqaulihi 

ta'ala : “Alam tara kaifa dlaraba Allah matsalan”, ai alam ta'lam 

wa al-matsal qauluhu yasytamilu bisyai'in kalimah thayyibah 

wa huwa qauluhu : “Lā ilaha illa Allah kasyajarah thayyibah”, 

wa hiya al-nakhlah yuridu kasyajarah thayyibah wa hiya al-

tsamrah ashluha tsabit fi al-ardli wa far'uha a'laha fi alsamaa'i,  

kadzlika ashlu hadzihi al-kalimah rasyih fii qalbi al-mu'min bi al-

ma'rifah wa al-tashdiq faidza takallama biha 'arfat falaa 'irquhu 

falaa tuhjabu hatta yantahiya ila Allah ta'ala.  

 

      Qāla Allah ta'ala :  “Wa ilaihi yash'adu al-kalimu al-thayyibu, 

Allah wa al-'amal al-shalihu yarfa'uhu”.  Wa hikmatu tamtsil al-

iman bi alsyajarah wa hiya anna alsyajarah lā yakūnu 

syajaratan illa bitsalatsati asyyaa'a : 'irqun rāsyihun wa ashlun 

qā'imun, wa far'un 'aalin. Kadzlika al-iman laa yatimmu illa 

bitsalatsati asyyaa' al-tashdiq bi al-qalbi wa qaulun bi al-lisan 

wa 'amal bi albadan wa hiya syajarah alma'rifah wa li 

alsyajarah 'aruq wa far'un ai kasyajaratin al-'aruq wa al-furu'u  

katsiratu al-'aruq. Wa al-muradu bi al-'aruqi ashlu al-iman 

fashiluhu madza idza tarakahu al-'abdu kafara ka al-iqrar wa 

al-tashdiq wa i'tiqad maa yajibu i'tiqāduhu min ahkami al-

mukallifina. Wa almuradu bi alfuru' madza tarakahu al-'abdu 

lam yakfur walakin 'asha fii al-'abdi liba'dlin ka alshalawati 

almafrudlati wa ghariha min alwajibati, famaa daama 

almu'minu hayyan fi al-dunya fa'aruq syajarah al-ma'rifah fi 

jasadihi wa a'dla'ihi, ya'ni ashlu al-iman maa kharaja min 

lisanihi jami'an wa huwa yuhkamu bi al-zhahir wa furu'uha al-

ma'rifah wa al-tashdiq/30/fii al-qalbi. wa idza maata al-mu'min 

baqiya 'aruuquhaa fi al-qalbi wa al-jasad fi al-qabri ma'a al-

ma'rifati wa al-iman wa al-ruh fi al-'alamin ma'a al-iman. 

Hadza jawab su'al maqdar taqdiruhu antum famaa daamaa al-

mu'min hayyan fa'aruq al-syajarah al-ma'rifah fii lisaanihi, 
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faidza maata baqiya 'aruuquha fi al-qalbi wa al-jasadi fi al-qabri 

jawabuhu anna allisan ashlun fi al-zhahir bi alniyyat ila alqalbi 

fi hayatihi, liannahu man lam yaqirra bilisanihi kalimatain al-

syahadah lam ya'shim bidamihi fi al-syar'i kaqaulihi 'alaihi 

alshalat wa alsalam : “Umirtu an uqātila al-naasa hattā 

yasyhada an laa ilaaha illa Allahu wa anna muhammadan 

rasulu Allahi, wa al-shalawat wa yu'tuna al-zakat fa f''aluu 

dazlika 'ashimuu minnii daaman”. Wa huwa amwaluhum illa 

bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala mutafarriq 'ala 

qaulihi faidza maata al-mu'min fi al-qalbi ya'ny man shoddaqo 

biqolbihi wa lam yaqarr bilisanihi fahuwa mu'min 'inda Allah 

wa kafir 'inda alnaasi,  kamaa fi al-shahabati Musa 'alaihi 

alsalam fii qaulihi : “Wa qaumu Fir'auna wa huwa yaktumu  

imanahu wa baqiya al-ruh fii alqalbi ma'a al-iman”. ae fi al-

samaa' al-sabi'ah tahta al-'arsyi 'ala qadri martabatihim, wa 

qiila fi aljannati.  

 

       Wa qāla Ibnu 'Abbas wa huwa lauh min zabarhud khadlrā' 

muta'alliq tahta al'arsyi maktuub fiihi idza su'ilta maa kaifiyyah 

al-iman maa al-istifham/31/wa kaifiyyah khabarun mubtadaun 

wa  ayyu syai'in kaifiyyatu al-iman qulta huwa matsalu nuur 

mufidl min nur al-hidayah fayadkhul al-iman fi qalbi al-mu'min 

bifadllillah ta'ala wa karamihi hatta ya'rifa halaqah bitauhidihi 

min ghair kafarah wa istadalla dzalika qauluhu ta'ala : “Wa 

ilaika kataba Allah fii qulubihim al-imana”, ai al-iman 

manshubun biannahu maf'ulu kataba.   

 

      Idza suilta al-iman 'ala kam wajhin,  qulta 'ala khamsati 

aujuhin. Ahaduha, al-iman mathbu' wa huwa iman al-malaikat 

wa iman 'ala tsalatsati aujuhin raf'un wa nashbun wa jarrun wa 

mathbu' shifat al-iman ya'ny anna muthaba'ah al-malaikat 

ya'buduna Allah ta'ala fi ikhtilaf 'ibadatihim wa minhum man 

yuthi'unahu qāimin wa raki'in wa jalisin wa sajidin wa 

jadmadin wa mustaghfirin wa katibin wa hafizhin wa haafin wa 

hamilin lil 'arsyi au haaffin kama qāla Allah ta'ala wa tara al-
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malaikat haaffin min hauli al-'arsyi yusabbihuuna bihamdi 

rabbihim wa ghari dzalika mimma arāda Allah ta'ala, wala 

yataharrakunaha tharfata 'ainin, wa imanuhum wa 'amaluhum 

kasya'in wahid wa bikhilaf al-insan min al-mu'minin fainna 

'amaluhum kharijatan 'an haqiqati iman bihim liajli anna 

muthaba'ah al-basyariyah wa al-a'mal laisa bimuthaba'atihim 

biannahum murakkabun bi al-syahawat bi al-tawab kama qAla 

nabi Saw:  “Haffat al-jannah/32/ bi al-munkarati wa haffat al-

naar bi al-syahawat”.  Wa al-tsani,  iman al-ma'shum wa 

huwa iman al-anbiya' ai ta'taqidu anna al-anbiya' kulluhum 

ma'shumun 'an salbi imanihim wa 'an khaufin liannahum lau 

lam yakunu ma'shumun 'an kulli wahidin lawaqa'a fi dzanbin 

shagirin waqa'a fi alshaghir, lawaqa'a fi al-kaba'ir, wa man 

waqa'a fi al-kaba'ir fashara fasiqan wa al-fasiqun laisa min ahli 

al-'ishmah wa tunazzihu 'an dzalika nabi min al-anbiya wa qad 

amarana Allah ta'ala bi itba' thuruqihim wa ahwalihim fii 

af'alihim. Wa altsalitsu, iman maqbul wa huwa iman al-

mu'minin ae yastaqbil Allah imanahum idza kana imanuhum 

muwafiqan bisyarāithihi kama taqaddama dzikruhu fi syari'ati 

iman. Wa alrabi'u, iman mauquf wa huwa iman al-mubtadi'in 

ai mauquf fii masyyi'atillah ta'ala fa idza kanat al-bid'ah allaty 

la tufsid bisyarā'ith al-iman fahuwa maqbul fa idza kanat al-

bid'ah allaty tufsid bisyarā'ith al-iman fahuwa mardud fa 

lihadza ikhtalafa ahlu sunnah fi al-hukmi bikufri ahli al-bid'ah 

faba'dluhum yaqulun jami'u al-bidda'in kuffar wa ba'dluhum 

yaqulun jami'u al-mubtadi'in muslimun wa ba'dluhum yaqulun 

anna zhahara minhum kufrun yuhkamu wa in lam yazhhar lam 

minhum lam yuhkam bikufrihim bal yaqulun innahum 

mubtadi'un kafaruu wa hadza al-qaul wa huwa al-mukhtar/33/ 

in kanat al-bid'ah lam yazhhar biqoulihim kafaru qāla abu 

syakur al-salimin rahmatu Allahi 'alaihi salam : “Al-bid'atu 

syarrun min al-fisqi liana al-fasiqa lam yashir 'ala alfisqi wa 

liyara altaubata wajibatan. Wa amma al-mubtadi' fa innahu 

yashirru wa ya'taqidu al-bid'ata halalun, wa laa yarā al-taubata 

'alaihi liannahu yazhunnu annahu 'ala al-khalqi.  Wa 
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alkhamisu, iman mardud wa huwa iman al-munafiqin ae iman 

mardud yaum al-qiyamah liana imanuhum 'ala tsalatsati 

ahwalihim fa imanuhum bi al-lisan laa bi al-qalbi wa kufruhum 

bi al-qalbi wa nifaquhum 'alaihima fakana maqomuhum al-sufla 

min al-naar kama qāla Allah ta'ala : “Inna almunafiqin fi al-

darki al-ashfali  min alnaari”.   

 

      Wa idza su'ilta 'ala kam maa buniya al-islam qulta 'ala 

khamsati khishalin.  Ahaduha, syahadatu an laa ilaaha illa 

Allah ae laa bihaqqi fi al-wujud ma fi al-sama wa al-ardli illa 

Allah wa anna muhammadan rosulullah ae rosul minallah ta'ala 

al-tsaqalain kama qāla Allah ta'ala : “Yaa ayyuha al-rasulu 

balligh maa unzila ilaika min rabbika”.  Wa altsani, iqamu 

alshalati. Wa al-tsalitsu, iita' al-zakat. Wa al-rabi'u, shaum 

syahra ramadlan.  Wa alkhāmisu, hijju al-bait man istatha'a 

ilaihi sabila, ai bayanuha masyhur fii kitab al-fiqh wallah a'lam. 

 

       Idza sui'lta al-iman al-muqallid wa huwa alladzy yuqbalu 

qauluhu al-'ibaru bila dalil liya'tabiruu am laa qulta yu'tabaru 

lakinnahu 'aashin bitarki al-istidlal su'ila al-iman imam rukun 

alladzy alshafary rahmatullah amana bitaqlid hal yakunu 

mu'minan qāla bitaqlid/34/ al-fasid laa yakun mu'minan. Wa an 

yaqula asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna 

Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa lau su'ila 'ala man qāla, 

wa qiila ayyu syai'in qulta, qāla qultu kama qāluu walakin laa 

adrii maa qultu fahadza al-taqlid al-fasid kanat al-qā'il biha laa 

yakunu mu'minan, liannahu min ghairi 'ilmin, qāla Allah ta'ala : 

“Fa i'lam annahu laa ilaaha illa Allah”. Wa amma idza 'abduhu 

al-taqlid shahihan wa huwa an yaqulu asyhadu an laa ilaaha illa 

Allah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, wa lau qiila 

lahu qāla faqtadaitu idza qulta qāla : Innii wajadtu haa'ulaa'i”.  

Yaquluna hadzihi al-kalimat fatammaltu fa aiqantu liannhum 

laa yajtami'un 'ala al-bathil faqtadaitu lahum wa huwa al-taqlid 

yakunu shahihan wa al-qā'il bihi yakunu mu'minan, wa al-hashil 

anna iman almuqallid shahih wa ma'rifatu al-dalil laisa 
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bisyarthin lishihhati al-iman 'inda 'ammati al-fuqaha wa al-

millah.  

 

      Wa idza su'ilta idza maata syakhshun haala baa'isun, haala 

zharf  ae haal syiddah wa huwa haal musyahadah 'adzab al-

akhiroh yakunu maqbulan am laa qulta laa yuqbalu al-amtsalu, 

ai li'adami qabul awamirillah ta'ala kama fii qaulihi ta'ala 

falamma ra'au ba'suna qāluu aamanna billah wahdahu wa 

kafarna bima kunna bihi musyrikin syabra'unaa bimaa kunna 

na'dil Allah falam yakun yanfa'auhum imanahum lamma ra'au 

ba'suna 'adzabuna. Idza su'ilta iman al-ba'is yakunu masmu'an 

am laa qulta laa yakunu masmu'an 'ala ahadin min al-'ibad 

hatta lau amana/35/mabhutsun lisyay`in, ai mabhuuts 

dzimiyyun ‟alayya maa law kaana mu‟minan „ala nafsihi wa 

maalihi tsumma kasratun ala al-iman fa amana wa syafi‟a 

kulluhu bihi fi tilka al-haalati wa yahtamilu ‟alaihi innahu laa 

yakuunu dzalika al-iman al-ikhtiar hukman bal yakuunu dzalika 

iimaan ba‟syin, wa fi nuskhotin laa yakuunu dzalika iman ba‟sin 

bal yakuunu dzaalika iimaan ikhtiyaarun wa huwa 

mahmuulun ‟ala shuduuri dzaalika minhu bi ikhtiyaarihi aw … 

wa huwa harbiyyun fatakuunu kama shudurun bi ikhtiyarihi 

fahuwa mu‟minun, laa yakunu dzalika iman ba‟sin bal yakunu 

dzalika iman ikhtiarin kadzalika fi qauli al-imami al-zuhdi 

ruwiya ‟an ibni ‟abbas radhiyallahu ‟anhuma annahu qaala, al-

zuhdu tsalatsatu ahrufin zaa‟un wa haa‟un wa daalun fa al-zaa‟u 

zaadu al-m‟aadi wa al-haa‟u hadi fi al-diin wa al-daalu 

dawaamun ‟ala thoo‟atillah ta‟aala. Wa al-‟umamu al-‟abidu 

rahmatu Allah ‟alaihi wa ashhabihi ajma‟iina bi barakati 

Muhammadin sayyidina al-mursalin. 

      Al-tarjim tammat al-kitaabu al-musamayya Al-Kitaabu 

Syarhi al-Ma‟rifati al-Islam./36/ 
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3.2 Terjemahan 

 

Bismi Allahi Al-Rahmani Al-Rahim  

      Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan hamba-

hambanya dari tidak ada menjadi ada, dan yang melipahkan 

taufiqnya dari gelapnya kebodohan kepada kepintaran dan 

perintahNya untuk mendirikan sholat yang lima waktu dengan 

ruku' dan sujud agar tercapainya kenikmatan dan kebutuhan serta 

tujuan. Sholawat dan salam kepada Muhammad sebaik-baik 

penciptaan yang memiliki keutamaan dan kemuliaan dan juga 

kepada keluarga dan sahabatnya yang agung, kemudian dari pada 

itu (amma ba'du).  

 

      Maka saya mengucapkan salam sebagai pembuka, saya 

memohon kepada Allah semoga ringkasan ini dapat bermanfaat, 

dan saya namai kitab ini dengan Kunci Pengetahuan untuk 

Memahami Islam (Al-Miftah fi Syarhi Ma'rifati Al-Islam) dan ini 

sebagai buku awal, karena seseorang tidak diperkenankan untuk 

mempelajari tentang  aqidah ('aqooid) kecuali setelah mempe-

lajari kitab pengetahuan tentang Islam dan Iman serta Syariat-

syariatnya dan keduanya adalah sebagai dasar untuk mengingat 

(dzikr). Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Pemberi Yang 

Mulia Yang Memberi petunjuk kepada jalan kepada kebenaran 

dan jalan yang lurus. Kunci Pengetahuan untuk memahami Islam 

dan Iman. 

  

     Baab Ma'rifati Al-Islam wa Al-Iman, Albab disini adalah 

marfu' karena fungsinya sebagai khobar mubtada' yang di 

mahdzufkan dan juga sebagai mudlaf, lafadz bab dinamakan 

idlafah ma'nawiyyah, adapun kata ma'rifat majrur bihi dimana 

fungsinya sebagai mudlaf ilaihi yang referensinya adalah Al-Bab fi 

Bayan Ma'rifati Al-Islam wa Al-Iman, adapun huruf Wau dalam 

kata Iman mengikuti pada Al-Ma'rifah dan Wau yang sebenarnya 

adalah istinaf al-wajhy li al-wia', dan fungsinya sebagai  zharf  

seperti contoh berikut Zaid di dalam rumah dan di atas bumi, ini 
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adalah ciri dari Jaar dan Al-majruur/1/dan ada kaitannya dengan 

mahdzuf yang cirinya adalah terlihat atau tetap di dalam bab ini, 

dan ketahuilah bahwasannya bab asalnya adalah abwab dimana 

al-wau dibalik menjadi alif dan berharakat dan memfathahkan 

huruf sebelimnya maka menjadi baab, dan ini menjadi jawab dari 

soal yang mengatakan bab, dan tidak dikatakan kuttab sebagai 

jawabnya, karena menurut etimologinya adalah apa-apa yang 

masuk darinya sesuatu, adapun menurut istilah dalam Islam 

adalah menerangkan salah satu hukum dari hukum-hukum 

akidah, dan di dalam bab ini sangat tidak baik jika diterangkan 

tentang aqidah secara keseluruhan karena mencakup pasal-pasal 

dari kitab aqidah, dan ini hanyalah sebagai ringkasan saja. 

 

      Ketahuilah bahwasannya semua hamba dan makhluk 

diperintahkan untuk mengenal dan mengetahui hukum-hukum 

Islam dan Iman dimana keduanya adalah awal kewajiban dari 

segala kewajiban ibadah dan keduanya adalah saling berlawanan, 

dan lawan dari ma'rifah adalah nakirah, lawan dari Iman dan 

Islam adalah pembangkangan, lawan dari Iman adalah kekufuran, 

lawan dari Islam adalah pembangkangan, kafir dalam segi 

bahasanya adalah menutupi yang haq dengan yang bathil, dan 

makna ma'rifat adalah mengetahui sesuatu dengan hukumnya 

yang nyata dengan larangan atau ketetapan, dan dikatakan 

bahwasannya ma'rifat adalah seseorang memahami dan 

mengetahui apa yang ada di dalamnya tanpa menyembunyikan 

dari sifat-sifat yang telah diketahuinya, adapun perbedaan antara 

Al-'Alam dan Al-Ma'rifat  adalah: Al-Ma'rifat lebih khusus dari Al-

'Alam sebab sangat terperinci dan Al-'Alam lebih global dan 

terperinci dan keduanya didapat dengan al-khobar al-mutawatir, 

dengan terang-terangan mengirim utusan yang kuat yang 

bermajaz karena dia adalah pemegang amanat dan pembawa 

kitab, dan diutusnya dia oleh Allah Ta'ala bagi para makhluknya 

adalah untuk menyampaikan hukum-hukum yang benar. Maka 

lazim bagi kita menjawab kabarnya dan yang mendustainya maka 

dia telah menjadi kufur,. 
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      Dan di antara makna kam dengan khabar al-mutawatir maka 

di sini ada dua bagian. Pertama, adalah bagian yang tidak 

membahayakan/2/seperti dia mengingkari dua Negara yang tidak 

nyata seperti Cina dan Balghar akan tetapi merupakan kejahatan 

yang sangat jelek dan bagian yang melihat bahwasanya disana ada 

yang menjelekkan syarat-syarat iman, maka ini sangat 

membahayakan sekali seperti halnya ingkar terhadap pendapat 

empat Mazhab, Al-Kitab dan Sunnah dan Ijma dan Kias atau salah 

satu darinya maka dia telah kufur. Dan juga ingkar terhadap apa 

yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar Rodiyallohu Anhuma 

maka dia telah kufur karena termasuk bagian, dan  dari apa yang 

diriwayatkan, berarti apa yang telah ku hubungi dan ruwiya 

adalah Fi'il Majhul dengan mendhomahkan Fa dan mengkas-

rohkan 'Ain dan 'An Abdillah berbentuk Jar dan Majrur dalam 

keadaan Rofa karena dia berbentuk Naibul Fa'il seperti lafaz Al-

Marwa Wa Ibnu Majrur karena dia sifat Majrur dan itu adalah 

Abdullah, Abdullah Bin Umar Rodiyallohu Anhuma pernah 

berkata ketika dia duduk bersama para hadirin dia pernah 

berkata, kita pernah duduk-duduk bersama Rosulullah Shalallohu 

'Alaihi Wassalam di suatu pojok tempat, dan yang terpenting dari 

keterbukaan atau secara tersembunyi seperti halnya lafadz 

"audunu" dan selain yangtelah dikatakan, dan posisinya adalah 

mabny terhadap fathah akan tetapi dalam posisi nashab, karena 

sebagai khabar kana, jika idza hadlara (telah hadir seseorang) 

maka posisinya sebagai fi'il madly atau lainnyadan ini sebagai 

zharf mabny, syakhsun marfu' karena sebagai fa'il dari hadlara 

(telah hadir) dimana alamat (ciri) dari rofa'nya adalah dlammah 

yang zhahirah (jelas) dengan shad, dengan biahsanin (kebaikan) 

kadang juga dibuat suuratin, dimana asalnya adalah 'biahsana' 

dengan memfathahkan nun, dan tidak dapat ditashrifkan, setiap 

yang ghair munsharif apabila diidlafahkan dan masuk kepadanya 

alif dan lam dapat ditashrifkan seperti halnya firman Allah Ta'ala 

"Maka hendak kami berikan segala kebaikan dari apa yang mereka 

kerjakan kadang juga sebagai mudlaf ilaih dan dijadikan ma'thuf 



 37 

(disifati) terhadap 'biahsana', seperti halnya juga,/3/ dan telah 

duduk bersama Rosulullah Saw, dan huruf wau pada kata jalasa 

ma‟thuf terhadap yang hadir dan bersambung sebagai nashab 

kepada hal dari dhamir yang tersimpan dalam kata jalasa dan 

dhamir itu ialah Jibril a.s. Dalam sebuah tulisan, disamping 

pundak Nabi saw atau Jibril duduk disamping Nabi saw untuk 

memberi tahu yang hadir bahwa seorang penanya hendaklah 

duduk disamping orang yang ditanya agar jelas terdengar baik 

oleh penanya maupun yang ditanya dan menyampaikan dengan 

segenap hati dan wajib untuk dijawab. Hal ini menunjukkan 

bahwa duduk dekat dengan yang ditanya merupakan sikap 

merendah dan tatakrama. Pundak antara penanya dan yang 

ditanya sejajar agar penyampaiannya sempurna. Setiap penyanya 

dan yang ditanya menyampaikan (maksudnya) dengan sepenuh 

hati dan wajib untuk dijawab karena duduk dengan kondisi seperti 

ini menunjukkan bahwa penanya memiliki hal penting untuk 

ditanyakan. Dan menggantungkan hatinya dan menunggu 

jawaban dari yang ditanya jika yang ditanya mengetahui tentang 

maksud penanya dan kebutuhan fari penanya tersebut. Orang 

yang ditanya wajib menjawabnya dan menyampaikan jawaban 

dengan sempurna dan meletakkan kedua tangannya pada 

pahanya. Dhamir (fonem -nya) pada kata tangan kembali kepada 

Jibril a.s. dan dhamir (fonem –nya) pada kata paha kembali 

kepada Nabi saw. Dengan kata lain, Jibril meletakkan tangannya 

di atas paha Rasulullah saw./4/Kedua dhamir pada kata tangan 

dan paha, munshoful kitab bil kitab. Isma‟il bin Fadli at-Tamimy 

menceritakan sebuah hadis dalam tulisan yang bernama at-Tartib 

dan lafaznya ”meletakkan kedua tangannya di atas paha 

Rasululloh saw. Maksud Jibril meletakkan tangan di atas paha 

Rasululloh saw untuk mendengar sepenuhnya tuturan dari Jibril. 

Diceritakan bahwa ucapan kedua dhamir ini kembali kepada 

Jibril, yaitu Jibril meletakkan kedua tangannya di atas pahanya 

sendiri dan ini menunjukkan kerendahan dan tatkrama. Kedua hal 

ini bertujuan untuk meberitahu orang yang hadir dan Jibril 
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mencontokkannya dengan keadaan duduk, bertanya, menjawab, 

dengan kegembiraan serta pengetahuan.  

 

      Kemudian ia berkata: ”Wahai Muhammad ,ceritakan kepadaku 

tentang islam!” huruf ya (wahai) ialah huruf nida dan Muhammad 

sebagai munada mufrad dan kalimat akhbirni (beritakan 

kepadaku), kata kerja perintah dari kata akhbara yukhbiru 

khabaran yang artinya beritahu, dan huruf nun hanya sebagai 

pembatas, huruf ya`mutakallim berfungsi sebagai objek yang 

mabni dan tidak dapat diposisikan pada i‟rob, frase ‟tentang islam‟ 

sebagai jar majrur berkedudukan nashab karena sebagai objek 

dari kata kerja akhbirni. Nabi menjawab, ”golongan orang yang 

tahu islam, ialah orang yang berislam dengan sendirinya untuk 

perkara-perkara Allah ta‟ala, maksudnya menjalankan perintah-

Nya dan menjauihi laranganNya, sesuai dengan firman Allah 

ta‟ala, (artinya) ”barang siapa menghadapkan wajahnya kepada 

Allah dengan keadaan baik, maka ia telah berpegang pada tali 

(Allah) yang kuat dan kepada Allah-lah/5/Seluruh perkara 

kembali. Dan dalam sebuah hadis dari Nabi saw bahwa beliau 

bersabda: seorang mu‟min saudara mu‟min yang lain, saling 

menyelamatkanlah dalam semua perkara atau jangan 

meninggalkan sesama dari pertolongan. Sebagian bertanya 

tentang islam, Nabi menjawab: (islam) terdiri atas empat erkara, 

yang terbesar ialah kitab Allah ta‟ala dan mempercantik (diri) 

dengan berdzikir dan membenarkan akan janji dan ancamanNya 

dan selalu hadir (siap) dalam menjalankan semua perintahNya. 

Ahli mufaraqah berkata: islam itu mengorbankan diri dengan 

pedang sumpah. Dan sebagian ahli ilmu berpendapat: islam dan 

iman itu satu, Karena Allah menggantungkan kata islam dan iman 

menjadi satu dalam tempat turunnya hidayah sesuai dengan 

firmanNya:  ”Maka jika mereka masuk islam sesungguhnya 

mereka telah mendapatkan hidayah”. Nabi berkata :” Deraslah! 

(sering-seringlah!) mengingatiNya, jika mereka beriman seperti 

keimanan kalian semua”, berkata lagi: ”Deraslah!. Rasulullah saw 

bersabda dan itu sebagai jawab dari kata suruh dengan huruf fa. 
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      Islam ituadalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah 

dan bersaksi bahwa nabi Muhammad utusan Allah, atau bacaan 

sempurnanya sesuai dengan  firman Allah Ta'ala : ”Aku bersaksi 

bahwasannya Allah tidak ada Tuhan selain daripada Dia”, dengan 

kalimat tauhid, sebagai peringatan bagi hamba-hambanya maka 

wajib bagi kita untuk berikrar dengan mengucapkan kalimat 

tauhid dan firman Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah puji bagiNya, 

merupakan pelajaran bagi para hambanya, dan dlamir khithob di 

musyahadat tersebut kembali kepada Jibril Alaihi Salam, itu 

merupakan fi'il mudlari' dari kata syahida yasyhadu syahadatan 

atau yang memiliki usulan/ pendapat yang tetap, adapun dari segi 

istilahnya adalah keterangan tentang khabar qothi' yang tetap atau 

ilmu yang menggunakan dalil qath'i dan syarat yang jelasnya 

adalah jika bersyahadat maka harus dengan ilmunya seperti sabda 

Nabi jika kamu mengetahui seperti matahari/6/maka bersaksilah 

dan dirikanlah shalat yang diwajibkan atas engkau dan terhadap 

kaummu sebagaimana firman Allah Ta'ala 'Dan suruhlah 

keluargamu untuk melaksanakan shalat dan bersabarlah 

terhadapnya. 

 

      Dinamai juga dengan  nama iman, sebagaimana firman Allah 

Ta'ala : '”Allah tidak akan menghilangkan iman kalian dan shalat 

kalian”.  Maksud  ayat ini adalah melaksanakan segala kewaji-

bannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala 'sesungguhnya shalat itu 

terhadap kaum Mu'min memiliki waktu yang telah ditentukan 

atau diwajibkan untuk melaksanakannya tepat pada waktunya, 

dan hadits shahihain disebutkan bahwasannya Rasulullah Saw 

bersabda apakah kamu mengetahui seandainya jika ada sungai 

mengalir di depan rumah rumahmu, dan kamu mandi di 

dalamnya sebanyak lima kali sehari apakah akan tersisa kotoran di 

tubuh kamu? Mereka berkata, tidak akan ada kotoran sedikit pun, 

lalu Nabi bersabda demikian juga shalat yang lima waktu  Allah 

akan menghapuskan segala kotorannya. Para ulama berkata 

maksudnya adalah segala dosa dan kesalahannya. Nabi 
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Muhammad Saw bersabda shalat itu adalah tiang agama, maka 

barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan 

agama dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah 

menghancurkan agama. Dan sabda Nya pula "Tidak ada 

perbedaan antara hamba dan kekafiran kecuali orang-orang yang 

meninggalkan shalat semuanya, karena robohnya keimanan 

karena meninggalkan satu kali sujud dan barang siapa yang 

meninggalkan shalat semuanya itu lebih baik." Abu Syukri 

Assalam mengambil hadist ini dari kitabnya yang bernama At-

Tamhid. Dan hendaklah menunaikan zakat atau memberikan 

hartamu kepada yang berhak dimana zakat adalah sebagai 

perahunya shalat dan kesucian Islam. Zakat menurut etimologinya 

adalah mensucikan dan bagi para ahli syare'at adalah perbuatan 

dan pemikiran yang bersifat Taubat dan mensucikan hati dan rasa 

syukur atas nikmat. Dan tengah-tengah kemuliaan adalah 

berpuasa pada bulan Ramadhan dan itu diwajibkan atasmu dan 

semua orang yang dibebani (Mukalaf) kecuali orang-orang sakit, 

para musafir, haid, dan nifas maka bagi mereka adalah 

qadla/7/dan barang siapa yang meninggalkan puasa maka dia 

telah mengingkari kewajibannya dan dia telah menjadi kafir tanpa 

uzur, dan menahan makanan dan minuman dan semuanya. Puasa 

menurut etimologinya adalah menahan semua anggota badan dari 

yang subhat dan yang haram, yang halal, khususnya makanan, 

minuman dan bersetubuh. Dan dikatakan puasa itu adalah obat 

bagi dosa-dosa dan penyembuh jiwa, dan penghalus ruh. Dan 

dikatakan bahwasanya puasa itu ada tiga perkara, puasa orang 

awam, puasanya orang yang khusus dan puasanya orang yang 

lebih khusus. Puasanya orang-orang awam hanya meninggalkan 

makan dan minum, dan puasanya orang-orang yang khusus 

menjaga anggota badannya dan menjaga dirinya dari kedzaliman, 

menjaga lisannya, bersama ahli kiblat, adapun puasanya orang-

orang yang lebih khusus meninggalkan semuanya kecuali hanya 

kepada Allah SWT.  
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      Menunaikan ibadah haji, (dengan memfathahkan Ha dan 

mengkasrahkannya) atau maksudnya adalah mempunyai niat 

untuk mengunjungi Baitullah sepanjang umur kamu cukup sekali 

saja, dan itupun bagi yang mampu. Manshub atas tamyiz. Dan 

maksud daripada jika kamu mampu dhomirnya kembali kepada 

Al-Bait atau Ka'bah. Akhir jalan di nashobkan maka menjadi jika 

kamu mampu atas jalan Nya yakni jika mampu atau bisa pergi ke 

Ka'bah. Dan ada beberapa ikhtilaf dari kata Istitho'ah, mazhab 

Syafi'i mengatakan maksud dari Istitho'ah adalah memiliki harta 

lebih dan bepergian dengan memiliki fisik yang kuat ketika berhaji 

dan barang siapa yang tidak kuat maka berikanlah uang kepada 

orang yang menhajikannya. Mazhab Abu Hanifah lafadz Istitho'ah 

adalah memiliki harta lebih dan fisik yang bagus baginya tidak 

boleh menghajikan orang lain selama orang itu masih hidup 

meskipun lemah atau sakit. Mazhab Maliki bahwasanya 

Istitho'ah/8/itu hanya bagi yang kuat saja. Diambil dari Tho'a 

Yathu'u artinya jika seseorang memenuhi rukun, syarat dan 

kewajiban sunnat . dan ini telah disebutkan dalam kitab Fiqih. 

Jibril berkata : Aku percaya atau telah mempercayai ucapan Mu 

wahai Muhammad.  

      Kemudian Jibril berkata : “Beritahu kepadaku (Muhammad) 

tentang iman”, maka Nabi Saw bersabda : " Iman itu adalah kamu 

mempercayai adanya Allah dan meyakininya dengan hatimu 

bahwasanya Dia yang memulai Azzali, yang kekal”, makna   Al-

Qadim adalah yang memulai dari setiap permulaan dan makna 

Azzali adalah permulaan wujud itu jika dia diawali maka tidak 

membutuhkan kepada awalnya. Dan makna abadi dari akhir 

wujudnya adalah jika pada akhirnya karena Allah DWT maha 

Tinggi dan Maha besar, maka keabadian, kekekalan dan ke 

Azzalian hanya milik dzat Nya, sifat-sifat Nya dan nama Nya. 

Adapun selain daripada Allah baik nama maupun sifat maka dia 

hanyalah seorang makhluk. Dan hendaklah kamu mempercayai 

adanya malaikat dan meyakini bahwa malaikat itu adalah hamba 

Allah, mereka menyembah Nya dan tidak menyekutukan Nya 

dengan sesuatu apapun. Mereka tidak bermaksiat sedikitpun dan 
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mereka tidak lemah dalam beribadah dan barang siapa yang 

mengatakan bahwa Allah tidak memiliki malaikat maka dia adalah 

kafir. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa malaikat itu ada 

tetapi mereka adalah anak-anak Allah maka dia telah kafir. Akan 

tetapi mereka adalah makhluk Allah yang memiliki ruh diciptakan 

tidak makan dan minum dan mereka termasuk kepada golongan 

firman Allah "segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajahnya. 

Mereka akan menghancurkan atas perintah Allah dan mereka 

menyembah kepadaNya sebelum datang kehancuran mereka 

sebagaimana manusia,/9/jin dan seluruhnya akan dikumpulkan. 

Dan hendaklah kamu beriman terhadap kitab-kitab Nya atau 

kitab-kitab Allah Ta'ala yakni adalah meyakini adanya kitab-kitab 

Allah yang terdahulu disebutkan dari lafazhnya jamak karena 

kitab-kitabnya banyak seperti halnya Taurat, Injil, Zabur dan Al-

Furqon dan lain sebagainya, dan barang siapa yang 

mengingkarinya salah satu dari kitab tersebut maka dia telah 

menjadi kafir. Kita harus meyakini keagungan Nya, kemuliaan 

Nya tetapi tidak boleh mengamalkannya kecuali yang ada pada Al-

Qur'an, sebab Al-Qur'an tidak pernah berubah sampai hari kiamat 

pun, dan hikmah dari penyalinannya, sebab para Rasul terdahulu 

berbeda syare'at dan ajarannya dan sesuai dengan azab yang 

diturunkan terhadap kaumnya, dan juga ketika merka mengajak 

manusia untuk beriman. Kemudian mereka mempercayainya para 

Nabi menasihati mereka dengan azab terhadap kaumnya. Tetapi 

akhirnya mereka tetap membangkang dan tidak memper-

hatikannya seperti halnya kaum Nuh dan Luth dan kaum lainnya 

dari umat-umat yang terdahulu telah binasa, umur mereka pun 

panjang sekali demi ajakan terhadap mereka.  

 

      Dan bagi para Rasul ini ada beberapa kewajiban dan syare'at 

yang harus dikerjakan, seperti pada masa Nabi Musa Alaihi Salam,  

shalat yang diwajibkan itu dalam sehari semalam lima lima 

kali ,dan puasa yang wajib dalam satu tahun itu dilaksanakan 

selama 3 (tiga) bulan. Begitupun dalam hukum membunuh pada 

masa Nabi Isa dapat dimaafkan meski keluarga tidak ridlo. Pada 
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masa Nabi Salallohu 'Alahi Wassalam barang siapa yang terbunuh 

maka hendaklah yang membunuh bertanya kepada keluarganya. 

Jika pihak keluarga ingin dibunuh kembali maka boleh dibunuh, 

dan jika boleh memaafkan atau membayar ganti rugi. Dan inilah 

beberapa segi hukum yang dianut dengan berbagai macam 

perbedaan pendapat. Adapun kitab Zabur didalamnya terdapat 

nasehat-nasehat dan didalamnya tidak terdapat hukum-hukum 

dan hanya Allah lah yang mengetahui. Hendaklah kamu beriman 

kepada para Rasul-Rasul Nya dan meyakini bahwa para Rasul dan 

para Nabi semuanya adalah hamba Allah,/10/dan iman kepada 

mereka adalah wajib, dan cinta kepada mereka merupakan syarat 

iman, maka barang siapa yang ingkar terhadap mereka atau 

sebagian dari mereka maka menjadi kafir. Dikatakan apakah 

kamu percaya kepada si fulan bahwasanya dia Nabi ? dan kamu 

sendiri tidak mengetahui siapa namanya, maka tidak boleh 

diinkari secara mutlak sebab yang boleh dijadikan Nabi untuk 

jawaban yang benar adalah jika Nabi dari para Nabi atau Rasul 

maka aku beriman. Adapun perbedaan tentang jumlah dan nama-

namanya sebab tidak mempercayai jumlahnya apakah salah 

seorang dari mereka termasuk Nabi atau bukan, padahal mereka 

adalah pengajak kepada dunia akherat. Para Ulama 

Rodliyallohu'anhum hanya ada 3 Nabi, seratus ribu Nabi, 24 ribu 

Nabi, dan Rasulnya 313 orang. Dimana seluruhnya adalah orang 

asing (A'Jamy) kecuali 5 orang yakni Muhammad, Ismail, Soleh, 

Syuaeb dan Hud. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT 

mengutus para Nabi dan Rasul kepada orang-orang sekitarnya 

dengan membawa hikmah dan memberi jalan karena mereka 

tidak mengetahui Tuhan mereka dan tidak mengetahui perintah-

perintah Nya serta larangan Nya sama sekali. Akan tetapi Allah 

Ta'ala mengajak dan memberi petunjuk hambanya maka 

dibuatlah perantara bagi mereka yakni para Nabi dan Rasul. Maka 

barang siapa yang mengikuti jalan mereka maka Allah akan 

menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan barang siapa yang 

tidak mentaati mereka maka mereka telah dzolim dan sejauh-

jauhnya dzolim.  
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      Kau juga beriman pada hari akhir atau hari kiamat karena itu 

adalah akhir bagi semua hari-hari didunia dan mempercayainya 

adalah wajib, karena Allah SWT akan mematikan semua makhluk 

Nya kecuali atas kehendak Nya dari ketetapan mereka, maka 

sesungguhnya mereka tetap ada/11/dalam ketetapan Allah seperti 

halnya 'Al-'Arsy, Kursy, Lauh, Adam, surga, neraka dan ruh. 

Diterangkan pula bahwasanya Allah Ta'ala membuat jembatan 

shirot terbentang panjang diatas neraka. Panjangnya 3000 tahun, 

1000 tingkatan, 1000 turunan, 1000 dataran lebih tipis daripada 

rambut siapapun, lebih tajam daripada pedang dan orang-orang 

yang berjalan diatasnya ada yang seperti kilat yang cepat, ada yang 

seperti angin, ada yang seperti belalang yang terbang atau berjalan 

seperti semut dan anggota badannya berbicara pada hari dimana 

Allah akan membangkitkan ruh dan semuanya yang ingkar 

terhadap Nya maka terlah sesat sebagaimana firman Allah "Pada 

hari itu kami kunci mulut mereka dan berbicaralah tangan 

mereka, kakinya menjadi saksi atas apa-apa yang telah mereka 

lakukan dan barang siapa yang mengingkarinya maka telah sesat. 

 

      Kau juga beriman pada Qadar baik   ataupun  buruk berasal  

dari Allah SWT (dengan mengkasrah "Ra" atau "Ra" dari Khairihi 

karena sebagai pengganti dari Al-Qadar atau "Atfu bayan" atau 

"Sifat Kasyifah" dan Syarrihi "Disifati" ma'tuf 'alaihi dari Allah, 

sebagai Jarr dan Majrur yang ada hubungannya dengan mahdzuf 

dan taqdirnya adalah Al-Qadar, Al-Khair, dan Al-Syair). 

Ketetapan dari Allah dan makna Qadar menurut etimologinya 

atau mampu (taqdir) atau Allah Qadar dan Qodlo di azalinya dan 

taqdir dan pengerjaannya. Keduanya sinkron dan berbarengan 

dan perbuatan tidak dapat dilakukan tanpa kemampuan/ 

ketentuan Allah SWT. Begitupun sebaliknya, bagi para hamba jika 

ingin pahala maka harus ikhtiar. Apakah mereka akan diberi 

pahala kebaikan ataukah disiksa dengan kepedihan. Hal ini karena 

pilihan mereka dalam berbuat, karena pahala dan siksa dua sisi 

yang bersangkutan bagi para hamba dari ikhtiarnya. 



 45 

 

      Jibril berkata : "Benar engkau wahai Muhammad" lalu berkata 

lagi "Sekarang tunjuki aku tentang kebaikan (Al-Ihsan) atau 

mashdar dari Ahsana-Yuhsinu-Ihsanan jika seseorang berbuat 

baik dengan sendirinya. Jika ia membaguskannya dan 

memperbaikinya bagi yang lain atau perbuatan/12/yang diterima 

bagi ahli syare'at, dikatakan bahwa kebaikan ialah kejujuran dan 

dikatakan juga ikhlas dalam perbuatan dan dikatakan kebaikan itu 

ialah mengembangkan kebaikan dan kebenaran bagi para 

makhluk dan pemaaf bagi yang lainnya dan mengangkat hak-hak 

dan mengdepankannya, seperti yang diriwayatkan oleh Abbas RA : 

kebaikan itu melaksanakan kewajiban dan ikhlas dalam tauhid 

dan jauh dari kemusyrikan kepada Allah, Nabi SAW bersabda "Al-

Ihsan (kebaikan) ialah hendaklah kamu bersaksi kepada Allah, 

dan "An" adalah huruf mashdar dan nashab dan "ta'buda" (kamu 

menyembah) fi'il mudloril yang dinashabkan dengan "an", alamat 

nashabnya adalah fathah yang menunjukkan kepada dlomir 

mukhotob kepada Jibril 'alaihi salam dan Alllah manshub sebagai 

ma'ful seperti halnya lafadz Astagfirullaha atau saya memukul 

zaidan atau seakan-akan engkau melihatnya (kaannaka tarohu) 

yakni hadirnya hatimu dan tidak berpalingnya hatimu kepada 

gangguan yang mengganggu dirim, janganlah kamu riya' seperti 

kamu sholat, puasa agar orang lain melihatmu dan orang-orang 

mengatakan kamu adalah orang yang sholeh dan yang paling 

beribadah, janganlah kamu melihat kanan dan kiri mu, jangan 

main-main dengan tanganmu, jangan kamu langkahi dengan 

kakimu karena siapa saja yang melihat temannya maka dia akan 

takut tanpa ada kemampuan/13/sedikit pun untuk melakukan hal 

seperti ini dan barang siapa yang berdiam di depan temannya lalu 

dia melihat kepadanya, berubahlah wajah takutnya dan berkata 

tangan dan kakimu sungguh kuat dan dari rasa takut serta tidak 

mampu untuk menahan sebab-sebab rasa takut di wajahnya dan 

jika kamu berdiri didepan para makhluk dan bagaimanakah 

keadaanmu jika para makhluk bertemu dengan Khaliq nya, karena 

jika kamu tidak melihat Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu, 
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atau jangan sampai kamu lalai dalam beribadah dan janganlah 

kamu riya agar kamu tidak melihat dengan matamu maka jika 

kamu tidak melihatmu sesungguhnya Dia melihatmu dan Dia 

melihat apa yang ada dihatimu dengan ikhlas atau denga riya. 

Karena sesungguhnya dia melihat apa-apa yang ada dibumi dan 

dilangit dan apa yang tersembunyi didalam hati dan ketahuilah 

sesungguhnya tidak ada seorangpun yang dapat melihat Allah 

ta'ala didunia, dan barang siapa yang merasa  melihat Allah 

didunia, maka sesungguhnya dia telah sesat dan melakukan 

kesalahan, karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda 

"Sesungguhnya bahwa tidak akan pernah ada seorangpun yang 

dapat melihat Tuhannya kecuali setelah dia mati" dan sabdanya 

pula mati sebelum melihat Allah dan ini ijma para ahlul 'ilmi dan 

barang siapa yang setuju dengan ungkapan ini maka ia adalah 

bodoh, boleh melihat Allah didalam tidur  dan faktanya adalah 

tatkala Nabi SAW bertemu Tuhannya pada malam miraj dan ini 

lebih dikhususkan hanya Nabi saja dan belum pernah ada 

seorangpun sebelum atau sesudahnya melihat Allah didunia. 

  

      Jibril berkata kepada Nabi SAW :"Kamu telah benar wahai 

Muhammad", lalu Jibril menghilang dari pandangan mereka 

kemudian Nabi bersabda bagi para sahabatnya : "Tahukah kamu 

siapakah yang bertanya wahai Umar ?", lalu Umar RA berkata :  

"Hanya Allah dan Rasul Nya lah/14/yang mengetahui". Lalu Nabi 

SAW bersabda : "Ini adalh Jibril AS datang kepada kalian untuk 

mengajarkan kalian tentang agama kalian yakni Islam. 

Sebagaimana firman Allah sesungguhnya agama yang paling 

benar disisi Allah adalah agama Islam dan dlomir telah datang 

(Ataa) adalah kepada Jibril AS dan sebagai dlomir marfu' karena 

sebagai fa'il untuk (Ataa) telah datang, dan kalian (kum) dalam 

posisi nashab karena sebagai ma'ful bihi, agama (ad-din) manshub 

karena ma'ful kedua dari (liyu'allimakum). 

 

      Ketahuilah bahwa makna Islam adalah menaati perintah Allah 

dan takut terhadap Nya atau taatlah kalian dan laksanakanlah 
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perintah-perintah maupun sunnah-sunnah dan bersabarlah, 

jauhilah dari nafsu, lemah lembutlah. Sabar terhadap ketaatan 

memang sulit, tetapi barang siapa yang meninggalkan kewajiban 

maka ia akan diazab, dan perhiasan dunia jangan sampai kita 

mencintainya. Para ulama RA berkata : "Barang siapa yang tidak 

mampu berdiri maka shalatlah dengan duduk, barang siapa yang 

tidak mampu duduk hendaklah berbaring, jika ia tidak mampu 

juga cukup dengan isyarat, dan menjauhi apa-apa yang dilarang 

atas kamu, janganlah kamu bermaksiat kepada Allah sebagaimana 

firman Allah Ta'ala "dan janganlah kamu mendekati zina, karena 

itu adalah perbuatan yang keji dan kotor serta jalan yang 

menyesatkan sampai akhir" dan lain sebagainya dari larangan . 

 

     Ketahuilah sesungguhnya makna iman adalah mempercayai 

sebagaimana firman Allah "Dan kamu sekali-kali tidak akan 

pernah beriman kepada Kami atau percaya kepada Kami, lafazh 

Anta al-hamzah lil istifham dan muslim marfu' atau muslim 

sebagai khobar/15/yang didahulukan dan anta kedudukannya 

rafa' karena mubtada' yang diakhirkan  dan "Dia" sebagai dlomir 

mukhotob yang tidak terlihat I'rub nya karena sebagai mubtada 

mabny, "fakulta". Fa disini sebagai jawab syarth, alhamdulillah alif 

dan lam, sebagai pemisah dan menunjukan jenis atau umum bagi 

jenis yakni alif dari al hamdu di sunnatillah nya dan Allah jar dan 

majrur yang ada kaitannya dengan mahdzuf , semua lafazh pujian 

hanyalah bagi Allah. Maka jika dikatakan maknanya, puji bagi 

Allah. dan rasa syukur atas segala nikmat Nya. Bagi para 

hambanya, seperti yang biasa kau ucapkan segala puji bagi Allah 

(alhamudilillah) terhadap Allah sesungguhnya Allah mengetahui 

dan Allah mengajarimu, mentakdirkanmu dan memuliakan mu 

serta memberimu kenikmatan bagi para hamba Nya dan 

bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan aku bersyukur 

kepada Allah atas segala Nya tetapi katakanlah aku bersyukur 

kepada Allah atasa karunia dan nikmatnya terhadapku. 

Ketahuilah bahwasanya nikmat yang besar itu ada 3 macam, 

pertama adalah yang telah menciptakan kita dari tidak ada 
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menjadi ada, kedua memberi kita petunjuk dari ketidaktahuan 

kepada kenyataan  yakni dari kekufuran kepada keimanan, ketiga 

melindungi kita atau menjauhi kita dari maksiat kepada ketaatan 

dan jika kamu bertanya kamu dari keluarga siapa yang 

mengatakan kami dari keluarga Adam AS dan huruf nafyi dalam 

keadaan rofa' karena sebagai mubtada' dan dzuriyah sebagai jar 

dan majrur dalam keadaan rofa' al-aulad (anak-anak) dari anak-

anak Adam AS. 

 

     Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan keluarga 

Adam dari pundaknya lalu anak-anak itu mengeluarkan kembali 

anak-anak dari pundaknya satu persatu sampai hari kiamat dan 

diceritakan bahwa ini terjadi/16/sebelum mereka masuk kedalam 

surga, jika kamu ditanya kamu termasuk umat yang mana maka 

hendaklah kamu katakana saya termasuk umat Ibrahim AS yakni 

jalan agama. Allah Ta'ala berfirman "kemudian Kami wahyukan 

kepadamu agar mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan benar, 

karena ibadah haji pertama kali muncul dari ajaran / syare'at 

Ibrahim AS, jika kamu bertanya kamu termasuk golongan mana 

lalu katakan kami termasuk golongan agama Muhammad SAW". 

Firman Allah Ta'ala " dan jika Allah menghendaki, dia akan 

menjadikanmu umat yang bersatu atau atas agama yang satu, dan 

dikatakan bahwasanya umat adalah golongan Nabi SAW, mereka 

adalah pengikut atas apa yang dibawa olehnya. Jika kamu ditanya 

kamu dari mazhab/golongan mana ? katakanlah saya dari 

madzhab pemimpin orang yang bertakwa dan imam kaum 

mu'minin Muhammad Nabi Idris Rohmatullah 'Alaihi dan 

Muhammad dengan mengkasrohkan "dal" karena menunjukan 

perkataan imam al-mu'minin dan nabi sebagai sifat untuk lafazh 

Muhammad dan Idris dalam keadaan jar karena mudlaf ilaihi dan 

ghoir mushorif bagi 'ajamiyah dan 'alamiyah, jika ditanyakan 

kepadamu berapa jumlah mazhab ? "kam" sebagai kata tanya 

sebagai mubtada', "al-'adad" sebagai khabarnya, jawablah ada 4 

mazhab yaitu imam Hanafi r.a. dia memiliki 4 julukan, dan 

namanya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthan, nama seorang 



 49 

laki-laki pada zaman jahiliyah di Kufah di negeri 'Ujmy, lain di 

dlommahkan dan jim di sukunkan, yang kedua adalah mazhab 

imam besar seorang mujtahid Ibnu Abdillah Muhammad bin Idris 

As-Syafi'I/17/ r.a., yang ketiga mazhab Imam Malik bin Anas bin 

Malik Al-Jumry Al-Madaniya, yang keempat mazhab imam 

Ridlwanalloh 'anhum dan bagi para sahabatnya seluruhnya.  

 

      Jika kamu ditanya kapan kamu menjadi seorang muslim dan 

"mata" sebagai zharaf dan waktu yang kurang nyata (mubham) 

dan sebagai istifham (pertanyaan) dan syarat yang tidak diminta 

jawabannya seperti halnya kapan datang kemuliaan ? seperti 

firman Allah "tatkala datang janji dan "jika" zharaf zaman yang 

tertentu, katakan olehmu hari pada saat Allah menciptakan arwah 

para hamba-hambanya ?" para ahli tafsir berbeda pendapat soal 

"al-masyaQ", Ibnu Abbas RA dan Nu'man berkata kamu wajib 

atau harus tahudan diriwayatkan juga di Dakhnan atau tanah yang 

diam atau kosong yaitu tempat dimana diturunkannya Adam AS 

dan orang-orang Mekkah dan Thaif berkata Allah telah 

mengeluarkan Adam dari surga dan tidak turun dari langit 

kemudian mengusap pundaknya lalu mengeluarkan derajatnya 

dan diriwayatkan aku adalah Allah Ta'ala yang mengeluarkan 

kalian dan Dia tuhan kalian dan menciptakan bagi mereka akal-

akal agar kalian berpikir, dan As-Suna dengan men-dlamah-kan 

sin, mereka berbicara dengan nya kemudian berbicara atau 

berdialog dengan mereka, lalu menghadirkan mereka dan berkata 

kepada mereka Bukankah aku Tuhan kalian. Lalu Al-Zujaj dan Al-

Jaizan berkata Allah menciptakan permisalan untuk kamu ketahui 

dan agar kamu berpikir, sebagaimana semut pernah diajak 

berdialog "wahai semut masuklah kedalam rumah-rumah kalian" 

dan diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berkata bagi mereka semua 

ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Aku, dan Aku 

adalah Tuhan kalian dan kalian tidak memiliki Tuhan/18/ selain 

Ku maka janganlah kalian berbuat kemusyrikan terhadap Ku, dan 

barang siapa yang musyrik terhadap Ku dan tidak beriman kepada 

Ku maka Aku akan mengutus seorang utusan kepada kalian 
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mengingatkanmu janji-janji Ku lalu Ku turunkan kitab Ku kepada 

kalian maka kamu akan mengetahui, mereka berkata "Ya, benar" 

golongan yang lain telah menyaksikan golongan lain, “Kami 

bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami dan Tuhan kami, tidak ada 

Tuhan lagi bagi kami selain Engkau”, lalu mereka berjanji 

kemudian dia mencatat ajal/taqdir Nya dan memberi mereka 

rezeki dan musibah lalu Adam melihat mereka ada yang kaya, 

yang miskin, yang cantik dan sebagainya. Mereka berkata jika 

engkau tidak samakan mereka, mereka berkata sesungguhnya 

saya bersyukur, maka tatkala mereka berikrar tauhid dan bersaksi, 

tidak akan datang waktu sampai datang kepadanya janji, hal ini 

sesuai dengan firman Allah " dan jika Tuhan Mu mengambil dari 

anak-anak Adam dari pundak-pundaknya atau dari pundak anak 

Adam keluarga mereka. Jika kamu ditanya api itu pangkalnya 

iman, dan apa badannya dengan memfathahkan "dal" dan apa 

cahayanya, apa kegelapannya, apa manisnya, pertumbuhannya 

dan apa hikmahnya, syare'atnya, apa cintanya, dengan 

memfathahkan "ha" dan apa buah kebaikannya adalah "Laa Ilaha 

Illa Allah Muhammad Rosulullah", apa kembangnya, apa yang 

merusaknya dengan memfathahkan "qaf" dan mensukunkan 

"sien" dan apa ujiannya  dengan memfathahkan "mim" dan apa 

akarnya dengan mengkasrohkan "'ain", bagaimana rumahnya, 

diamnya dengan mensukunkan "qaf", maka katakanlah 

pangkalnya iman adalah kalimat Thayibah yakni Laa ilaha illa 

Allah Muhammad Rosulullah, dimana perkataan ini diambil dari 

tasybih al-majaz yakni tasyabbuh al-ma'qul yang khusus/19/atau 

sama halnya dengan kepala manusia yakni bagian anggota dari 

tubuh manusia sebab bagian anggota tubuh manusia banyak. 

Seperti kaki, tangan, dan jari-jari dan sebagainya. Akan tetapi kaki 

lebih mulia dan tinggi daripada anggota tubuh lainnya, dan berapa 

yang mempelajari manfaat-manfaat dan bahaya dari 

diciptakannya seperti halnya mulut untuk berbicara, telinga untuk 

mendengar suara-suara dan berita dari segala persoalan dunia dan 

akhirat, mata untuk melihat cahaya dan warna dan bentuk-

bentuk, kemampuan-kemampuan dan gerakan dan diam, yang 
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baik dan yang buruk dan sebagainya dari apa-apa yang telah Allah 

ciptakan dalam jiwa juga kalimat Laa ilaha illa Allah Muhammad 

Rosulullah seperti halnya kepala karena lebih mulia dan lebih 

tinggi dari segalanya,. 

 

      Adapun syarat-syarat iman ada didalamnya secara baik seperti 

katamu, saya beriman kepada Allah dan apa yang telah firman kan 

dan saya percaya pada Rosul Allah dengan apa yang telah Nabi 

sabdakan, dan perinciannya tersebut didalam kitab 'aqooid/ 

aqidah, tidak cocok untuk keadaan yang lemah, dan disebutkan 

diringkasan ini. Dan Allah lebih mengetahui, dan hatinya, 

membaca Al-Qur'an hatinya iman adalah membaca Al-Qur'an, 

disamakan dengan hati dan barang siapa yang tidak memiliki hati 

maka dia tidak memiliki akal, karena akal terdapat dalam hati 

sebagaimana yang dikatakan Ali RA, dia ada didalam hati dan 

barang siapa yang tidak memiliki akal maka dia tidak akan 

mampu menerima ilmu dan ma'rifat dan jika ia tidak memiliki 

keduanya maka bagaimana bisa beriman pada yang ghaib, ahli sufi 

berkata hatinya adalah membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an 

ayat-ayat yang terdiri dari tiga hal. Salah satunya mengingat 

Allah/20/ dan sifat-sifat Nya, yang kedua mengungkapkan 

perintah-perintah dan larangan-larangan dan kewajiban-

kewajiban dalam syare'at. Yang ketiga adalah kisah-kisah Nabi 

dan nasehat-nasehat dan barang siapa yang tidak membaca Al-

Qur'an atau tidak mendengar kabar-kabar dari pembawa Al-

Qur'an yaitu Nabi SAW dan lain sebagainya dari para ulama dan 

ahli fiqh bagai seseorang tanpa hati, dan membaca Al-Qur'an juga 

ada dua macam wajib dan sunnah. Adapun wajib jika seorang 

hamba meninggalkan bacaan Al-Fatihah didalam shalat dan 

sebagainya. Dari sunnah yakni bagi yang masbuq dan di hadist 

setiap shalat yang tidak dibacakan Al-Fatihah maka terasa kurang, 

dengan memfathahkan "ha" atau terasa kurang sempurna, dan 

sunatnya seperti membaca selain surat Al-Fatihah atau luar 

daripada itu lebih utama. Nabi SAW bersabda "ibadah paling 

mulia bagi umat Ku adalah membaca Al-Qur'an" dan diriwayatkan 
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Baehaqie tentang cabang-cabang iman, dari Ibu Mas'ud 

bahwasanya ia berkata: membaca Al-Qur'an sebelum mengangkat 

maka tidak terjadi kiamat sebelum diangkat. Sebelum diangkat, 

mereka berkata ini adalah mushaf-mushaf dan bagaimana bisa 

ada dalam hati manusia dan badannya. Dengan banyak mengingat 

Allah  atau iman itu didapat dengan banyak mengingat Allah 

diumpamakan manusia secara  global dan yang menyeluruh lebih 

utama dengan keterpaksaan, demikian juga mengingat Allah 

kerena bacaan paling mulia dan tinggi sebagaimana sabda Nabi 

SAW "ucapan yang lebih utama dan mulia dari Ku dan para Nabi 

sebelum Ku adalah tidak ada Tuhan selain Allah". Dan firman Nya 

"wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah dan 

berzikirlah yang banyak dan bertasbihlah kepada Nya baik siang 

maupun malam." Para ulama berpendapat tentang 

dzikir/21/seorang hamba itu wajib kepada Tuhannya. Nabi SAW 

bersabda "perumpamaan orang yang berdzikir dan yang tidak 

berdzikir seperti orang yang hidup dan mati dan sebagainya. Dan 

didalam hadist tentang keutamaan-keutamaan dzikir dan macam-

macamnya yakni cahayanya iman, kejujuran lisan dalam 

berbicara, menepati janji, menunaikan amanat dan saling 

menasihati, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya 

dan sebagainya. Itu semuanya dari cahayanya iman. Allah Ta'ala 

berfirman "barang siapa yang menyerhakan hatinya untuk Islam 

maka ia berada dalam cahaya Tuhannya. 

 

      Adapun gelapnya iman adalah  dusta, yakni gelapnya  karena 

berdusta", sebagai mashdar dengan mengkasrohkan dzal dan kaf 

dari kadzaba – yakdzibu – kadzaban wa takadzuban. Lawan kita 

dari jujur, dusta ada tiga macam Mubah, maksiat dan kafir. 

Adapun mubah yakni dusta orang yang dizholimi terhadap orang 

yang zholim. Untuk menghindari bahaya bagi dirinya. Nabi SAW 

bersabda seseorang tidak boleh berdusta kecuali tiga perkara 

yakni dustanya seorang laki-laki pada istrinya agar meridloinya, 

yang kedua dusta didalam peperangan dan dusta untuk 

memperbaiki / mendamaikan manusia. Adapun maksiat adalah 
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dusta didalam jual beli agar ia mendapatkan untung yang banyak 

dari pembeli dan penjual. Adapun kufur seperti halnya 

mengingkari kebangkitan setelah mati, sebagaimana sabda Nabi 

SAW, Allah SWT berfirman anak Adam telah berdusta kepada Ku 

dan baginya tidak ada kepercayaan kepada Ku dan tidak ada pula 

baginya adapun dustanya kepada Ku maka perkataannya dia tidak 

akan kembali kepada Ku sebagaimana dia memulai Ku dan tidak 

ada penciptaan yang mudah bagi Ku siapa saja yang kau 

kembalikan. Adapun kepercayaannya maka perkataannya kepada 

Ku. Allah telah mempunyai anakku, dan Aku adalah Allah Tuhan 

yang Maha Kekal yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan 

tidak ada satupun yang menyerupai Nya. Riwayat Bukhory. 

 

      Adapun manisnya Iman itu adalah kesucian dan suci menurut 

etimologinya adalah kebersihan dan menurut syare'atnya 

/22/ialah yang segala yang dapat mengangkat kotoran dan 

menghilangkan najis. Thoharoh itu terbagi menjadi dua macam, 

takni thoharoh dzohir dan thoharoh bathin. Adapaun thoharoh 

dzohir seperti halnya air dalam wujudnya yakni untuk minum 

ketika tidak ada air, dimana keduanya adalah asal muasal 

diciptakannya kehidupan dan keduanya dapat memadamkan api 

dunia dan akhirat. Adapun thoharoh bathin adalah kehalalan 

makanan dan minuman, menjauhi segala dosa, kejujuran dalam 

berbicara, khusyunya hati dan sebagainya dari segala pencegahan, 

tumbuhnya iman adalah dengan berzakat seperti yang diwajibkan 

sebagaimana yang telah disebutkan. Dan hikmahnya iman adalah 

hendaklah ada rasa takut dan pengharapan serta hikmah dari apa 

yang ia ketahui segala perkara, Allah tidak akan memberikannya 

kecuali hanya kepada para Nabi dan para Wali, para ahli Sufi 

Rohmatullah. Hikmahnya iman ialah hendaklah antara rasa takut 

dan berharap atau antara rasa aman dan putus asa karena akibat 

daripada iman dapat menghilangkan. Jika kamu berharap maka 

rasa takut akan hilang, sebagaimana firman Allah " dan mereka 

tidak percaya dan menipu Allah kecuali orang-orang yang merugi, 

dan lam dari laa'yamana dan lam sebagai An-nafyu tetapi artinya 
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adalah kata larang juga kata lam yai'ansu artinya larangan atau 

janganlah kalian mempercayai dan jangan kamu berputus asa, 

mereka menipu Allah sebagaimana firman Allah tidak ada 

keraguan didalamnya atau janganlah kalian ragu atau mengadu, 

jika rasa takut menguasai mu maka hilanglah harapan sama sekali 

dan terpisah di jalan keputusasaan. Sebagaimana firman Allah 

"Dan tidak ada dari kalian yang berputus asa atas rahmat Allah 

kecuali orang-orang kafir. Maka hindarilah antara dua jalan 

tersebut, supaya kamu dapat berlaku adil dan lurus. Dan 

syare'atnya karena iman ialah memakai yang halal dan sya'reatnya 

secara etimologi adalah jalan yang besar dan dikatakan jalan 

raya/23/dan secara istilahnya ialah masuk dan menurut istilah 

hukum dari jalan Nabi SAW Allah berfirman "Maka makanlah apa 

yang telah Aku rezekikan yang halah dan baik, dan barang siapa 

yang berlawanan dari itu maka telah kufur." Sesuai dengan firmn 

Allah "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengharamkan makanan yang baik-baik yang telah Allah halalkan 

bagimu dan janganlah kamu saling musuh memusuhi karena 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

bermusuhan . 

 

      Adapun menjauhi yang haram  adalah meyakini dalam hati dan 

menjauhinya dari badanmu dan perutmu dari apa yang 

diharamkan Allah atas kalian kecuali hal-hal yang sifatnya darurat 

atau terpaksa. Sebagaimana sabda Nabi SAW sesuatu yang 

terpaksa membolehkan yang dilarang. Adapun yang mukanya 

iman adalah ilmu dan makna ilmu yakni seorang murid belajar 

apa-apa yang adala dalam dirinya baik dari larangan atau 

ketetapan yang masuk akal atau yang kias, mengedepankan cinta 

terhadap buahnya karena asalnya adalah buah itu tidak akan 

didapati kecuali dari cinta dan pohon, juga mengedepankan yang 

umum untuk beribadah karena lebih tinggi sebagaimana firman 

Allah " Dan orang-orang yang menuntut ilmu akan diangkat 

beberapa derajat karena sesungguhnya ilmu laksana pohon dan 

ibadah laksana pohon dengan buahnya, maka kemuliaan laksana 
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pohon tetapi manfaat sebagai buahnya, untuk itu wajib bagi para 

hamba agar baginya disetiap perintah ada keuntungan dan nasib. 

Dan Hasan Al-Bashory Rahmatullah berkata "Tuntutlah ilmu ini 

dan jangan membahayakan atau merusak ibadah dan tuntutlah 

ilmu ini dengan tidak merusak ilmu dan sebagaimana telah 

ditetapkan seseorang wajib mempelajari keduanya. Maka ilmu 

lebih mulia posisinya karena asalnya dan dalil baginya 

sebagaimana sabda Nabi SAW " ilmu didepan dan amal 

mengikutinya dan sesungguhnya ilmu itu diikuti maka engkau 

lazim mengutamakannya terhadap ibadah setiap perintah dimana 

salah satunya agar/24/kamu mendapatkan ibadah yang selamat / 

baik. Maka sesungguhnya yang pertama wajib bagimu adalah 

mengetahui siapa yang disembah kemudian menyembah Nya, 

karena bagaimana engkau bisa menyembah tanpa mengetahui 

nama-nama Nya, sifat-sifat Nya, dan dzat Nya, apa-apa yang wajib 

dan tidak wajib, apa-apa yang mustahil dari sifat Nya. Seperti 

intan dan tengah lautan dan sebagainya. Dan bagaimana kamu 

menyembah Nya sedangkan kamu mensucikan Nya, menyeku-

tukan Nya dan menyalib Nya, jika tanpa ilmu maka kepercayaan 

mu akan menentang kebenaran maka ibadahmu hanyalah sia-sia 

dan terasa biasa saja. Adapun buahnya iman adalah ketaatan 

kepada Allah Ta'ala dan Rosul Nya sebagaimana firman Allah "Hai 

orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul Nya. 

Daunnya iman adalah taqwa atau takut untuk berbuat syirik dan 

bid'ah dan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, 

firman Allah :  “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kalian, 

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa adalah surga dan 

mata-mata orang yang dengki dari apa yang telah kami berikan 

dari Tuhan sungguh mereka sebelumnya adalah orang-orang yang 

berbuat kebaikan. 

 

       Adapun kulitnya iman adalah rasa malu, misalnya jika pohon 

tidak memiliki kulit pohon maka dia tidak akan berakar di dalam 

tanah dan akan mati sama sekali, begitu pula rasa malu jika dia 
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tidak lagi malu pada Allah maka dia senantiasa berada lama 

kemaksiatan dan barang siapa yang terjerumus didalamnya maka 

dia akan tercela didunia dan akherat maka hindarilah cela 

tersebut. Dan pangkalnya iman adalah do'a, dan kadang 

diumpamakan sebagai seseorang manusia/25/dimana pangkalnya 

adalah didalam kepala, dan kepala jika tanpa pangkal / otak 

bagaikan perut yang lapar dan kosong dari makanan, maka tidak 

layak untuk dapat taat kepada Allah secara menyeluruh, begitu 

pula ibadah tidak sempurna jika tanpa do'a sebagaimana sabda 

Nabi SAW, "Do'a itu adalah pangkalnya ibadah, sesungguhnya 

Allah Ta'ala menyukai kaum muslimin yang berdo'a". Imam Al-

Alamah Syamsudin Rohmatullah 'Alaihi, adab berdo'a menjauhi 

yang haram yang dimakan, diminum, pakaian yang dipakai dan 

sebagainya. Yahya bin Mahad Al-Rozi bagaimana aku memohon 

kepadamu sedangkan aku adalah orang bermaksiat dan 

bagaimana bisa aku tidak memohon kepada Mu sedang Engkau 

Maha Mulia dan do'a yang pertama kali diucapkan sebaiknya 

adalah permohonan selamat dari siksa neraka dan ampunan 

ketika di hisab. Dan akar iman adalah ikhlas karena sebuah pohon 

jika tanpa akar maka jika ada angin akan mati dan tumbang ke 

atas tanah, begitupun seseorang jika telah beriman dan beramal 

sholeh tanpa disertai ikhlas maka dia tidak akan diberi pahala 

pada hari kiamat dan sesungguhnya suatu perbuatan akan 

mendapatkan pahala jika dalam pekerjaan dia ikhlas kepada Allah 

Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dan saya tidak deperintah 

kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas demi 

agamanya atau bersatu untuk tidak menyembah selain Dia. Ibnu 

Abbas Rodiyallohu 'Anhu "Dan aku tidak disuruh mengikuti 

Taurat dan Injil kecuali dengan ikhlas beribadah kepada Allah. 

Rumahnya iman adalah hati kaum mu'minin sebagaimana firman 

Allah Ta'ala "Dan hatinya orang yang beriman akan tenang dengan 

imannya. Seseorang pemilik rumah tidak akan bisa duduk atau 

masuk jika tidak ada pintu, begitupun/26/iman tidak kan 

menenangkan hati orang kafir karena sifat kekafiran mereka dan 

sifat orang mu'min adalah iman. Keduanya saling berlawanan 
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kekal dengan kekalnya Allah Ta'la akan tetapi keduanya tidak 

saling bersatu, jika iman telah masuk kepada seseorang maka 

kekafiran telah keluar dan jika datang kekafiran dari iman maka 

Allah memusuhi kita dan cara pencegahannya adalah dengan 

mengerjakan shalat sunat yakni tercapainya iman seorang 

mukmin adalah dengan shalat sunat dan menjauhi kekafiran. Dan 

hal yang sunat banyak sekali seperti puasa senin-kamis, mandi 

pada hari jum'at dan sebagainya. Sama halnya dengan shalat 

sunat yakni apa-apa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan 

apabila ditinggalkan tidak apa-apa dan tidak wajib. Karena shalat 

sunat merupakan bagian dari shalat yang diwajibkan dan itu 

banyak sekali akan tetapi berbeda dengan shalat wajib, karena 

shalat yang wajib itu tiangnya agama. Sebagaimana sabda Nabi 

SAW:  “Shalat itu tiang agama maka barang siapa mengerjakannya 

maka ia telah mendirikan agama dan barang siapa yang 

meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan agama” Barang 

siapa yang mengerjakan yang sunat-sunat saja dan tanpa 

melaksanakan yang wajib maka ia telah bermaksiat. Untuk itu 

wajib bagi kita untuk melaksanakan yang wajib terlebih dahulu 

dan jika ditanyakan kepadamu tentang iman yang pertama kali 

adalah menjawab hukum yang perintah yang tidak nyata, 

katakanlah saya bersama iman, sifat ku adalah iman dan asal 

katanya adalah yang dirofa' kan dan tanwin karena sebagai jar, 

yang sebagai mudlofnya  adalah "Ya" Al-Mutakallim, maka 

menjadi sifat  dengan memfathahkan "Fa", kemudian banyak 

sekali yang cocok setelah itu maka menjadi sifat.   

 

      Jika kamu ditanyakan  tentang iman apakah itu wajib atau 

sunat. Kamu katakan, untuk orang-orang kafir/27/iman itu wajib, 

At-Jar dan Majrur dalam keadaan rofa' karena sebagai khobar 

muqobbam dan faridloh mubtada' muakhar seperti halnya 

didalam rumah ada seseorang (Fi al-dar rojul) yakni dibebankan 

dan diwajibkan bagi mereka, sebab orang-orang kafir jika belum 

membaca dua kalimat syahadat dengan lisan mereka maka amal 

mereka tidak akan pernah diterima.  Adapun bagi kaum muslimin 
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hukumnya sunat dari segi ketetapan mereka dari segi kesaksian. 

Jika mereka tidak memperhatikan anak-anak mereka tanpa 

menunjukan ketetapan iman mereka dengan dua kalimat syahadat 

dan sebagainya dari segi syarat-syaratnya iman. Akan tetapi 

mengamalkannya dengan syarat tidak mengingkari hal-hal yang 

diwajibkan serta tidak meyakini iman dan mempercayai hal-hal 

yang haram maupun yang halal dan jika anak-anak mereka 

muslim, ayah mereka muslim namun ibunya kafir maka yang  

akan dihukum dengan keislaman mereka sebab mengikuti ayah 

mereka. Jika ibu mereka muslim dan ayah mereka kafir dan 

mereka kecil maka tidak akan dihukum / disifati dengan 

keislaman nya namun disifati kafir karena ayah mereka dan 

memiliki hukum-hukum yang khusus di dunia dan ketetapan 

hukum seperti tentang perwalian, warisan, pernikahan dan 

sebagainya. Maka seseunguhnya mereka bukanlah kufur. 

Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda "Aku mencintai 

anak-anak mu'min lalu mereka mendekati ku dan aku juga 

mencintai anak-anak musyrikin. Maka sesungguhnya Allah 

menjadikan mereka anak-anak bagi penghuni surga, dan 

sesungguhnya adalah bahwasanya anak-anak akum musyrikin 

sebetulnya dilahirkan tidak dalam keadaan kafir dan Allah Maha 

Mengetahui. 

 

     Jika kamu ditanya kepadamu apakah iman itu makhluk atau 

bukan makhluk,  katakanlah bahwasanya iman itu adalah hidayah 

dari Allah Ta'ala atau pemberian, petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan 

barang siapa tidak diberi petunjuk, ia tidak akan 

beriman/28/sebagaimana firman Allah Ta'ala "Dan jika Tuhan 

mu menghendaki maka berimanlah semua yang ada di bumi, dan 

ucapan keyakinan seorang hamba dari lisannya adalah untuk 

mencegah dirinya dari siksa dunia dan meyakini iman dalam 

hatinya. Dengan memfathahkan jim atau dengan hatinya dan 

kekuatannya untuk menghindari dirinya dari kekalnya siksa di 

neraka karena karunia Allah dan petunjuk Nya serta taufiq Nya, 

maka memungkinkan untuk berikrar dan mempercayai. Untuk 
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hal-hal seperti ini maka lazim bagi kita untuk memohon kepada 

Allah setiap hari sebagaimana firman Allah Ta'ala "wahai Tuhan 

kami janganlah Engkau mengambil hati kami sesudah Engkau 

beri petunjuk kepada kami dan limpahkanlah kepada kami rahmat 

Mu karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi dan Al-

Hadiyah/petunjuk dari Allah merupakan mashdar mudlof kepada 

fa'il sebagai majrur kepada fa'il sebagai majrur lafadz dan marfu' 

ma'nan dan sebagai shifat dari sifat ketuhanan yang mana Ia 

adalah bukan makhluq, adapun ikrar dan percaya adalah hanya 

untuk hamba sebagai makhluq atau yang tercipta/ ada, yakni dari 

yang tidak ada menjadi ada, sebagaimana firman Allah, dan Allah-

lah yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian 

kerjakan.  

 

      Jika kamu ditanya tentang jika seorang mu'min mati 

kemanakah imannya akan pergi. Mu'min sebagai marfu' karena 

fa'il di lafazhnya tanpa maknanya, dan aina (kemana) sebagai kata 

Tanya untuk tempat mabny dengan ciri fathah dan lafazh aina (ke 

mana) secara umum seluruhnya-lah yang pergi termasuk orang 

kafir dan orang mu'min, ahwalnya dan yang dihadapinya, maka 

makna menjadi 'Jika seorang mu'min mati kemanakah imannya 

akan pergi? Jika orang kafir mati kemanakah kekufurannya akan 

pergi? Apakah ruh dan jasad akan bersama? Maka jawabamu 

adalah ruh dan iman itu bersatu, karena iman itu adalah 

merupakan kalimah thoyyibah (perkataan yang bagus) dab ia 

adalah pohon pengetahuan,/29/sebagaimana firman Allah 

'Tahukah engkau bagaimana Allah membuat permisalan atau 

tahukah engkau?' dan lafazh permisalan did lam firman Allah 

memuat pada perumpamaan sesuatu kalimat yang baik yakni 

perkataan La ilaaha illa Allah (tidak ada tuhan selain Allah) 

bagaikan pohon yang bagus/ baik seperti halnya pohon kurma, 

yang merupakan pohon yang baik dimana buahnya terdapat dari 

pohon yang tertancap di atas tanah lalu kayu dan buahnya 

menjulang ke langit / atas juga asal daripada kalimat ini layak 

berada didalam hati seorang mu'min dengan pengetahuan dan 
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kepercayaan, dan jika mengucapkannya maka dia akan 

mengetahuinya. Maka dia tidak mengetahui akarnya tidak 

tertutup sampai tertuju kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman "Dan 

kepada Nya di terima kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh 

akan diangkat." Dan hikmah dari perumpamaan iman adalah 

seperti halnya sebuah pohon, sebab pohon tidak akan berdiri 

kecuali dengan 3 faktor yakni akar berdiri, ranting-ranting yang 

tinggi, begitu pula iman belumlah sempurna kecuali dengan tiga 

perkara, yaitu tashdiq (percaya) dengan hati, ucapan dengan lisan,  

dan mengamalkannya dengan badan. dan itulah pohon ma'rifat 

(pengenalan Allah), dan pohon memiliki akar dan ranting atau 

seperti pohon yang berakar dan beranting banyak. Adapun 

maksud daripada akar adalah dasar iman dan lepasnya adalah 

dimana seorang hamba mengamalkannya dan menjadi kafir. 

Seperti halnya ikrar, percaya dan yakin atas apa yang harus 

diyakini dari hukum-hukum/ ketentuan bagi mukallifin (yang 

dibebani agama), dan maksud daripada ranting adalah apa-apa 

yang ditinggalkan, seorang hamba tidak berbuat kufur akan tetapi 

bermaksiat dalam sebagian ibadahnya seperti halnya sholat wajib 

dan lain sebagainya dari yang diwajibkan, selama seorang mu'min 

hidup di dunia maka akar pohon pengetahuan di badannya dan 

anggota badannya sebagai pangkalnya iman yakni apa yang keluar 

dari lisannya dan terlihat jelas, rantingnya adalah pengetahuan 

dan membenarkannya/30/di dalam hati, jika seorang mu'min 

mati maka akarnya terletak dalam hati meski jasadnya di dalam 

kubur, bersama dengan pengetahuan, iman dan ruh di tempat 

yang tinggi bersama iman,  

 

Kata  iman ini sebagai jawab dari banyak soal yang menunjukkan 

pada "antum" (kalian) maka selama orang mu'min itu hidup maka 

akar pohon pengetahuan berada di dalam lisannya dan jika ia mati 

maka akarnya tersisa didalam hati dan jasadnya didalam kubur 

jawabannya bahwa lisan sebagai dasar/asal yang jelas untuk 

berniat dalam hati. Didalam hidupnya karena barang siapa yang 

belum berikrar dengan lisannya tentang 2 kalimat syahadat maka 
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darahnya belum pernah terpelihara secara syareat sebagaimana 

sabda Nabi "Aku pernah disuruh untuk memerangi manusia 

hingga mereka mau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain 

Allah dan Muhammad utusan Allah, dan mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, maka kerjakanlah itu semua." Maka darah 

mereka akan terpelihara jiwanya san hartanya kecuali dengan hak-

hak Islam dan hisabnya terhadap Allah Ta'ala sesuai dengan 

sabdanya "Maka jika seorang mu'min mati maka tersisa didalam 

hati yakni siapa yang meyakini dalam hatinya dan belum berikrar 

dengan lisannya maka ia disebut mu'min disisi Allah dan kafir 

disisi manusia sebagaimana yang terdapat pada para sahabat 

Musa 'Alaihi Salam dalam perkataannya dan kaum fir'aun, mereka 

menutupi imannya dan ruhnya tersisa di illiyin (tempat yang 

mulia) bersama-sama dengan iman atau dilangit yang ke tujuh, 

dibawah arsy sesuai dengan yang martabat mereka dan dikatakan 

berada di dalam surga.  

 

       Ibnu Abbas berkata bahwa hal itu berada di atas lauh dari 

zabarhud yang hijau yang ada kaitannya dibawah arsy, amal 

mereka tercatat di dalamnya. Jika kamu ditanya tentang apakah 

cara mendapatkan iman itu, ("Ma" untuk istifham/31/dan 

kaifiyah sebagai khabar mubtada'). Artinya sesuatu untuk 

mendapatkan iman adalah seperti halnya kamu mengatakan ia 

bagaikan cahaya yang tersebar dari cahaya hidayah maka iman 

masuk kedalam hati seorang mu'min atas kehendak Allah Ta'ala 

dan kemulian Nya sehingga ia mengetahui sekelilingnya dengan 

Tauhid tanpa berbuat kekufuran. Adapun dalil yang menunjukan 

pada hal itu firman Allah Ta'ala : "Mereka adalah orang-orang 

yang telah Allah catat dalam hati mereka iman". Iman sebagai 

manshub karena maf'ul dari kataba (ditulis).  

 

      Jika kamu ditanya tentang iman itu  ada berapa jenis, maka 

katakanlah iman itu adal 5 jenis. Pertama,  iman yang matbu' 

(yang ditetapkan) dan itu adalah imannya para malaikat  (kata 

iman itu mempunyai 3  posisi  Rof'un dan Nasbun, Jarrun dan 
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Matbu)'. Sifatnya iman ini yakni bahwasanya para malaikat  telah 

ditabi'ati untuk menyembah Allah Ta'ala. Dalam perbedaan 

ibadah dan macam-macam siapa yang ta'at kepada Nya mereka 

berdiri, ruku', duduk dan sujud dan memuji memohon ampunan, 

mereka menjaga berjalan tanpa alas kaki dan membawa arsy 

sebagaimana firman Allah Ta'ala "Dan kamu melihat para 

malaikat berjalan tanpa alas kaki disekitar arsy, mereka memuji 

dan mengagungkan Tuhan mereka dan lain sebagainya sesuai 

dengan kehendak Allah dan mereka tidak mengedipkan mata dan  

amal mereka sedikitpun berbeda dengan manusia dari kaum 

mu'minin dimana amal mereka berbeda dengan kebenaran 

imannya. Demi kebiasaan mereka seperti makan, minum, tidur 

dan lain sebagainya dari kebiasaan-kebiasaan manusia dan amal 

perbuatan bukanlah tabi'at dari mereka, karena mereka diberikan 

syahwat dengan taubat. Nabi SAW bersabda "Surga 

dikelilingi/32/oleh keingkaran dan neraka dikelilingi oleh 

syahwat". Kedua,  iman yang ma'shum yakni imannya para Nabi. 

Mereka semuanya terbebas dari dosa (diampuni dosanya) karena 

iman mereka, mereka disucikan dan dibersihkan dari segala dosa 

besar dan kecil karena jika mereka belum di ma'shumkan maka 

mereka berada dalam keadaan dosa kecil atau besar, dan jika 

mereka terjerumus kedalam dosa besar maka mereka termasuk 

orang-orang yang fasiq. Adapun orang-orang yang fasiq itu tidak 

termasuk orang-orang yang diampuni dosanya. Adapun para Nabi 

suci daripada hal itu. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada 

kita agar mengikuti jalan mereka dan ahwal mereka dan tingkah 

laku mereka.  Ketiga ,  iman maqbul yakni iman yakni imannya 

kaim mu'minin dan Allah akan menerima iman mereka jika iman 

mereka sesuai dengan syarat-syaratnya. Seperti yang telah 

dikemukakan dimuka dalam syare'at iman. Keempat, ialah iman 

mauquf yakni imannya para ahli bid'ah atau ragu atas kehendak 

Allah Ta'ala, maka seandainya bid'ah tidak menjadi syarat-

syaratnya iman maka dapat diterima / diperbolehkan, tetapi jika 

bid'ah merusak syarat-syarat iman maka belum dapat diterima 

(mardud). Untuk ini para ahli sunnah berselisih paham tentang 
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hukum kekufuran ahli bid'ah itu adalah kafir. Ada juga yang 

berpendapat bahwa  mereka tetap sebagai kaum muslimin, ada 

juga yang berpendapat jika mereka memperlihatkan bid'ahnya 

maka mereka disebut kafir, sebaliknya jika mereka tidak 

memperlihatkan bid'ahnya maka mereka tidak disebut kafir. Akan 

tetapi mereka berpendapat bahwa orang-orang yang berbid'ah 

itulah yang telah kafir dan inilah perkataan yang  

terpilih/33/tetapi jika bid'ah belum terlihat dalam ucapan mereka 

tetap kufur. Abu Syakur Al-Salimi Rohmatullah 'Alaihi Salam 

berkata "Bid'ah itu sangatlah berbahaya dan sebagian dari 

kefasikan”. Karena orang fasiq belum menjadi fasiq dan mereka 

harus bertaubat, dan orang-orang yang ahli bid'ah selalu 

menghalalkan yang bid'ah dan tidak pernah memikirkan taubat. 

Karena mereka selalu mengira karena itu hanyah penciptaan saja.  

Kelima,  iman mardud (yang tidak diterima) inilah imannya kaum 

munafik atau iman yang tidak diterima pada hari kiamat karena 

iman mereka terdiri dari 3 hal dimana iman mereka hanya dilisan 

saja tidak sesuai dengan hati. Dan kekufuran mereka dengan hati 

dan kepura-puraan / kemunafikan terhadap Nya. Dan tempat bagi 

mereka adalah tempat yang paling rendah didalam neraka. 

Sebagaimana firman Allah Ta'ala "bahwasanya tempat bagi orang-

orang munafik adalah dasar neraka”.  

 

      Jika kamu ditanya, di atas berapa hal Islam itu  dibangun ? 

kamu dapat mengatakan islam dibangun di atas lima perkara.  

Pertama,  syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak 

ada yang patut di sembah apa saja yang ada dilangit atau dibumi 

kecuali hanyalah Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, atau 

utusan dari Allah ta'a la kepada jin dan manusia(tsaqolain) 

sebagaimana Firman Allah ta'ala wahai Rasul-rasul sampaikanlah 

apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kedua,  

mendirikan Shalat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa 

pada bulan Ramadlan.  Kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang 

mampu.  Adapun keterangan lebih lengkapnya terdapat di dalam 

buku fiqih dan Allah Maha Mengetahui.  
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     Jika kamu ditanya tentang iman yang diikuti ucapan orang lain 

tanpa dalilnya untuk dapat diterima atau tidak maka dapat kamu 

katakan dapat diterima namun kurang sempurna karena 

meninggalkan dalil-dalil yang ada, jika ditanya iman ataukah 

rukun menurut Al-Shofary Rohmatullah apakah seseorang dapat 

disebut beriman hanya dengan taqlid (ikut-ikutan) saja, dikatakan 

bahwa taqlid/34/terhadap yang merusak tidak dapat disebut 

beriman (mu'min) tapi dengan mengucapkan aku bersaksi bahwa 

tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya 

dan utusannya, dan jika ditanya atas dasar apa kita berkata begini 

dan begitu? Maka kamu katakan telah kukatakan atas dasar apa-

apa yang mereka katakan, akan tetapi aku tidak tahu apa-apa yang 

kukatakan, maka inilah yang disebut taqlid yang merusakkan, dan 

orang yang berkata demikian tidak dapat menjadi seorang 

mu'min, karena ia mengatakan tanpa dengan ilmunya. Allah ta'ala 

berfirman : “Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan 

selain Allah”,  dan pengabdiannya adalah taqlid yang sebenar-

benarnya yakni dengan mengucapkan :  “Aku bersaksi bahwa tidak 

ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah 

utusan Allah”, dan jika dikatakan kepadanya, dia berkata :   “Maka 

aku telah mengikutinya”, jika kamu katakan aku mendapati 

sekumpulan orang mengucapkan kalimat ini lalu aku 

mempercayainya karena mereka belum pernah berbuat kebathilan 

lalu aku mengikuti mereka, dan inilah taqlid yang sesungguhnya 

dan orang yang mengakatan adalah cirri seorang mu'min, dan 

intinya bahwa iman yang diikuti itu benar, dan untuk mengetahui 

dalil itu bukan salah satu syarat sehatnya iman, bagi kebanyakan 

para ahli fiqih dan para ahli agama, dan jika ditanya kepadamu 

jika seseorang mati maka ia dalam keadaan sengsara, 'hal' 

(keadaan) sebagai zharf atau keadaan yang amat sangat dan 

sebagai keadaan dalam menyaksikan adzab akhirat, diterima atau 

tidak dapat kamu katakan permisalan tidak dapat diterima tanpa 

melaksanakan perintah Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah 

ta'ala tatkala mereka melihat siksa dari kami mereka berkata kami 
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telah beriman kepada Allah yang Esa, dan telah menjadi kufur 

karena kemusyrikkan kami, kami terlepas dari keadilan yang 

diberikan Allah lalu iman kami menjadi tidak bermanfaat sedikit 

pun setelah mereka melihat siksa dan azab kami, dan jika 

dikatakan kepadamu akankah didengar imannya orang yang 

sengsara ataukah tidak, maka dapat kamu katakan tidak akan 

didengar, salah seorang hamba pun sampai mereka 

beriman./35/disebut kepada sesuatu atau (dapat) disebut menjadi 

seorang dzimmi (kafir) dihadapanku, walaupun dia seorang 

mu‟min pada dirinya dan hartanya, kemudian ia melirik kepada 

iman maka ia beriaman dan dia tersyafa‟ati semuanya oleh iman 

itu dalam keadaan tersebut dan iman itu membawanya. 

Sesungguhnya tidak ada iman yang terpilih itu dapat diakatakan 

sebagai hukum tetapi iman tersebut pilihan dan terbawa pada 

dada seseorang dengan ikhtiarnya … sedang ia seorang kafir 

harbiyun, maka keadaanya seperti apa-apa yang ada pada dada 

sesuai dengan usahanya maka ia menjadi mu‟min. tidak pula iman 

tersebut dikatakan sebagai ba‟syin tetapi hanya sebagai hasil 

usahanya saja. Seperti halnya ucapan seorang imam yang zuhud, 

diriwayatkan dari Ibn „Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ia 

berkata: “Zuhud itu tersusun atas tiga huruf, zay, ha‟, dan dal, 

maka huruf zay itu menunjukkan tempat kembali, huruf  ha‟ 

adalah petunjuk dalam agama dan dal adalah kesinambungan 

dalam menta‟ati perintah Allah. Umat-umat sebagai hamba Allah , 

semoga rahmat Allah tercurah pada Nabi dan kepada mereka, juga 

kepada para sahabatnya dengan berkatnya Nabi Muhammad 

penghulunya para Rasul.  

Kitab ditulis tamat (selesai) yang diberi nama Syarhi al-

Ma‟rifati al-Islam. (Penjelasan tentang Pengenalan Islam)./36/ 
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