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MUKADDIMAH

@
Alhamdutillah denganrasa syuhrkehadiratAllatr swt. yang dengan

rahmat dan inayah-Nyq kami telah dapat menyelesaikan terj emah kitab

Nahwu"AQIDATITLAWAM" sebagai bekal Pedoman Ilmu Tatftid,

untukdisebar luaskan di kalanganmasyarakat kita dan ktnrsusnya sebagai

bekal pelengkap yang sederhaha bagi par4 murid-murid sekolah di
masyarakatkita.

Perlu diketahui, bahwa kitab Aqidatul Awam itu di{ arkan hampir

di tiap-tiap madrasah dan pondok-pondok Pesrantren di seluruh Indo-

nesia. OIeh karena itu kami berpendapat batrwa buku ini baik sekaf
untuk diterjemahkan ke dalambahasa Indonesia, dengan harapan agar

buku ini lebih luas jangkauannya. Terutama sekali bagi generasi muda

muslim yang belum bisa berbahasa Arab

KepadaAllatr swt. kami mohon taufiq dan hidayah-Nya, semoga

buku ini benar-benar bermanfaat serta mendapat ridla dari Allah Taala'

Amin

Rembang, 1 Maret 201p

Penerjemah:

Achmad Sunarto

Aqidatul Awant



MUKADDIMAH

Dingan menyebut nama Allah Yang Maha P emurah I agi Maha
Penyayang

eVgjr ilii.$V * G;g A' i$i'- 
t#=,W{:P,ag' 

-^:#r.W W
1 . Aku memulai penulisan nazham ini dengan asmaAllah yang

Maha Pengasih dan dengan yang Maha Penyayang yang selalu
men ganugerahkan kebaj ikan.

t1

2. Maka segala puji bagiAllah yang qadim tidak berawal dan

tidak berakhir yang kekal abadi tanpa perubahan.

Pi;m

Wffi
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3 . Kemudian, semoga rahmat dan keselamatanAllah senantiasa
terlimpah atas Nabi sebaik-baik orang yang mengesakanAllah.

4. Dan keluarganya, pom satrabatnya dan orang yang mengikuti
(menempuh) jalan agama yang hak tanpa ditambah-tambah.

5. Dan selanjutnya, ketahuilah dengan yakin bahwaAllah itu
rnernpuriyai 20 (duapultrh) sifatyang wajib.

,y,
'GWly"#dyr GjL[6{;rfij
VE'r*r$gY' ##:dfw
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6. YaituAllah itumaujuud(ada), qadiim (telatr ada sebelum

segala sesuatu a.da), bsqii (kekal abadi tanpa akhir), mukhaalifun
(bertentangan dengan maktrluk) secara mutlak.

7. Dan qaaimun(berdiri sendiri tidak mernbutuhkan bantuan
siapa-siapa) , ghanil4un (yang Matra Kay a),woahidun (yang Maha
Esa), dan halryun (yar r! Maha tidak mengalami kematian) , qaadinrn
(yang Maha Kuasa) , muriidun(yang Maha menghendaki). 'aalimun
(yang Maha mengetatrui) segala sesuatu

8. Samii'un(Maha rnende ngw), Albashiiru (yangMaha melihat)
danAlmutalrallimu (yang Matra berbicara). Allah mempuryai 7 (tujuh)

sifatyangteratur.

9. (Yaitu)q udrah(berkuasa), iraadatun(menghend alo), sam'un
(mendengar), bashar (melihat), hayaal (hidup), al'ilmu
(berpengetahuan), lcalaam (bercakap) secara terus-menerus.

Dgr/yi\W.t
,$# "r,,$t*u,#u
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i0. Dengan kumia serta keadilan-Nya Ailah memiliki sifatj aa'inm
(wenang) yaitu boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya.

CATATAII:

Rukun Imandapatdijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

IMANTERHADAPALLAH

Artinya percayasecara duniawi darr ukhrawi, bahwa Allah adalah

Zat y ang me mi liki sifat-sifat; P e r t a m a,sifat waj ib (pasti) :

.rr, t t1. t*S :Ada

z. ili,! ,' : Dahulu,/
i/

1 t'.,r. cl41

o ?t!.#."U*
os. a-"it iita

/a

.{
-a .a O a6. **l't l

a

.tu7. ij:rl

Kekal

Berbedadenganmakhluk

Berdmsendm

Esa

Berkuasa

berkehendak

Mengetatrui

Hidrp

'!l

8. 6'rl1t
"a

"o,re- FI,
r'/10. Ati

Aqidatul Awant



11.

t2.

13.

t4.

15.

16.

fut!
qr. i

.4'

ivi
'i:ti 

,fr{
/

tur itr{
:JSO '^!tt

t7 $ Lf;t,

18 WtfF
,

re (k;. iff{
/ .'

, lt .

20. L.l(i ifJ{
Kedua,sifat mustahil (tidak mungkin):

?:rb
. s. c t toib

rra
g(i

o {.uorriitl ilJLli

Mendengar

Melihat

Berfirman

ZatYarryMahaKuasa

Zat Yang Maha Berkehendak

ZatYangMaha Mengetahui

ZatYangMahaHidup

ZatYangMahaMendengar

ZatYangMahaMelihat

ZatYangMahaBerfirman

Tidak ada

Banr

Sama dengan maklrluk

. 1.

'2.

3.

4.
.,
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s. **r\-
. { rtr.'o' 5&i

{o ' ';.F
St8. z^(s

J

10. A't;

?
{Ot,-f
,,,,,13' F\

14 ,Fb tlr

,
16. Y.oL" 'ufF

,/
' -z!. tt't7 qirF

€. 1t18. 'nll'^L{
. o 1 tf 't19. .'a.9l di o5

10

Butuh kepadayang lain

Berbilang

kmatr

Terpaksa

Bodbh

Ivlati

Tnli

Buta

Bi$r

a

ZatYang MahaLemah

ZatYangMahaTerpaksa

Zat Yang Maha Bodoh

ZatYangMahaMati

ZatYangMahaTuli

ZatYangMahaButa

11.

12.

15 6:€ ,"fjt
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20. : ZatYangMahaBisu

Ketiga,sifat jaiz (bebas terjadi tindaknya):

lk'fti O(li Jt Jfu, : Mengerjakan sesuatu yans
,.?

mungkin atau meninggalkannya

Jika ditanfkan kepadamu walrai orang yang beriman: " A f'akah
Iman itu?" artinya apa yang hams diimani oleh orang Islam, karena
iman itu mengandung rirti "membenarkan" maka apa yang
dibenarkan? a

Makajawabannya hendaklah kamu katakan: "Aku beriman"
maksu&rya saya menrberurkan dengan seteguh hati dan menyatakan
adanya Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan:
Nyq hari a\hir, dan taqdir yang si|c Aan Uunrt dariAllah Ta'ala.
Jarruaban ini sebagaimana Fladis yang diriwaptkan oleh Imam Mus-
lim dari Umar bin Khathab ra. dari Jibril as. kalau anda ambil dari
riwayat Imam Bukhari adalah dari Abu Hurairatr ra juga dari Hadis
Jibril as.

Anda katakan: "Saya beriman kepadaAltah danpara malaikat- "

Nya serta akan berjumpa Altah, para Rasul-Nya, dan beriman
kepada suatu f*ri diryuqu seluruh maktrluk dihidupkan kembali."
Pengertian "Aku membenarkan" adanyaAllatr dan sifat-sifat yang .

wajib bagi-Nya adanya para malaikat sebagai hamba-tramba yan!
mutia, melihatAJlahTa'ala di akhirat bagi orang-trang 1ang beriman,
dan bahwa para uhrsan Allah adalah orang-orang yangjujtr lagi
benardalam memberitakan apasqia png diterimaolehA[ahTa'ala,
dan beriman kepada hari pembangkitan dari kubur sesudatr mati,
sebagian Ulama berkata : Siapa belajar sejak kecilnya dengan
beriman kepadaA[all para malaikat-Nya, kiab-.kitabNya, para

J6;i'aft{
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utusan-Nya, hari akhir, dan ketentuan Allah yang baik da1.buruk

dari Atlah Ta'ala, sedangkan ia tahu kalau ha[''itu harus diimani

sekalipunbelUm dapat rnenerangt<an maksudny4 maka iatidak daPat

dihularyi orang Yang beriman.

Sementara Ularna berkata: "Iman seorang ketika sekarat akan

.mati sewaktu melihatbakal tempatnya, di Surga atau di Neraka
:adalah tidak diterima. Karena tidak dapat mllak$an-apa yang

diperintahkan dalamkeadaan dapat memilih." Selab setiap hamba

itu akandiperlihatkanbakal tempatnya disaat sekarat akan mati.

Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi saw. bahwasanya beliau

bersabda:

rdt e'e;6.r rb

"sesunggahnya seorang'hambo itu tidak akan moti

sehingga melihat tempatnya dt surga atau di neralia''l

Berbeda taubat orang yang merasa terputus dari rahmat Allah

itu dilakukan padakeiempatan yang masih lua5, maka taubatnya

dapat di terima sepanjang imannya sudah benar. Sebagaimana

diriwayatkan dari Ibnu Upar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

'o#,:J -r;lr lr

G"j. )t!)

it'i;ju *'..lu *;ir t;'f-;i
,lTaubat se.orang ltomba mulmin itu akan diterima selagi

. Ketahuilah, bahwa iman kepadaAllah itu adatiga klasrfrkasi

)aiu:
1 . Iman secaralaqlid, artinya ikut-ikutan.

12
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2. Iman secara tahi<ik, artinya iman sejati.

3. Iman secara Istidlal, artinya berdasarkan dalil.

Iman Thqlid, yaitu mempercayai ke EsaanAllah Th'al4 karena

mengikuti p6rkatarin para Ulapa tanpa mengetahui dalilnya. Iman
sepeni ini tidak dapat selamat dari goncangan hati apabila ada orang
yang mempengaruhi meragukan hatinya.

lman Hakiki, yaitu mengikat hatinya terhadap sifat ke Esaan

Allah Taala. Sekiranya terdapat perselisihan ahli ilmu untuk
rnelepaskan ikatan yang kuat dalam hatinya, maka ia tidak akan

Iman Istidlal, yaitu menciptakan dalil atas segala ciptaanAlalh
sebagai bukti adanyaZatPencrpta. Setiap bekas menunjulkan orang
yang memberi bekas. Bangunan menuqiukkary adanya orang yang
menrbangurr Bendahasilproduksi menuqiukkan adanyapab,rik yang

memproduksi. Kotoran onta menrur$ukkan adanya onta. Ringkasnla
bahwa adanya bekas tanpa pemberi bekas adalatr mustahil.

Jika ditanyakan kepadamu:'lBagaimana anda beriman kepada

Allah?' I\4akajawabnya hendaklatranda katakan:'iBahwasanyaAtlatr
Ta'ala adalah Esa." Maksudnya satu atau tu.

nggal sifat-sif,at-Nya tidak ada yang menyekutukan-Nya. Juga
EsaZat-Nya, tiada sekutu bagi-Nya. Dia Tuhan yang hidup, dengan

kehidupan yang terdahulu dan Zat-Nya berdiri sendiri tanpa ruh.

Allah adalah Tuhan Yang mengetatrui dengan pengetahuan yang

qadim yang berdiri sendiri dengan Zat-Nya *itipiti s.gala perkara
yang wajib, jaa, danmustahil adartya. Allah bersifat Maha Kuasa
dangan kekuasaan yang qadfun dan berdiri sendiri dengan Zat-Nya
tanpa usaha dan perantara. Berkuasa yang tak kunjung lemah.
Elerkuasameliputi hubungan segalaper{<ara yang mungkin wujudn}b
lagi Menghendaki dengan Kehendak yang terdatrulu dan yang berdiri

Aqidatul Awam 13



sendiri tetair pada Zat-Nya.

Allah Tuhan Yang Maha Mendengar, maksudnya mendengar

segala macam perkara yang didengar dengan pendengaran yang

qadim yang tetap dengan Zat-Nya. Matra Melihat, yaitu melihat

segala perkara yang terlihat dikala wujudnya perkara yang dilihat

itu dengan penglihatan yang qadim yang Etap dengan Zat-Nya" Allah

juga Maha Berbicara dengan Pembicaraan yang qadim lagi kekal

yang berdiri sendiri dengan Zat-I.ly'a PembicaraanAllah tanpa huruf

dantanpa suara- Jadi tcapanAllah tidakdidahului sifrt tidak ada dan

tidak kedatangan sifat tidak ada. Pembicaraan Allatr itg ada yang

berhubturganperkaiayang wajib wqiudrSa, sebagairnana firman-Nya:

j,3;bv1,$ .j1'J'frfr oi el
"sesungguhnya Alwt ini adol.ah Allah, tidak ada Tuhan

(yang hak) selain Alat, malra sembahloh Alat-" (QS. Thaha; 1a)

Ada yang berhubungan dengan perkara yang mustahil

'ifr' u.L3'frfr 5t \i $ Arfr 
'rr-b lfr

'o Se s ungguhny a kafi rl ah orang'o rang yan g mengat alwn :

"Bohwasanya Attah sqlah seorang dari yang tiga." (QS. Al
Maidah:73)

Dan yang berhuhmgan dengan perkara yang ja\ sebagaimana

FirmanAtlah'Ia-'ala

14
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"Padahal AllahJah yang menciptakan l<amu dan apa yang
kamu perbuat itu." (QS. Ash Shaffat: 96)

Menurut pendapat yangbenar, arti lafadhAl Qur'anyang kita
baca adalah perkara yang menjadi hubturgan dengan perkauanAllah
yang qadim. Demikian sebagaimana pendapat Ibntr Qasim yang telatr

disepakati selunrh Ulama Muaakhirin

Apabila anda ditanya apakah AI Qur'an itu "Qadim'l atau

"Hadits," maka perlu anda tanyakan dulu pada penanya apa yang

dimaksud Al Qur'an itu? Jika penanya mengatakan bahwa yang

dimaksud adalah Kalam Qadim yang te,tap pada zatAllah yang kita
baca, makaAl Qur'an itu Qadim. Karena sifatterdahulunya Zat,
dirnanaAl Quiran itu KalamAllahyang menjadi salah satu dari sifat
yang wajib menjadi sifatnya Zat (Allah). Tetapi jika penanya

mengatakaq bahwa yang dimaksud adalatr apa yang berada diantara

sampul dua tangkuban yaitu tulisan yang ada di kertas, maka anda
jawab bahwa lafadhyang menurjukkan kepadaZatAllalr, atau sifat

AllalE atau cerita tentangAllalU ihr semtranya adalah Qadim (dahulu).

Dan tafadh yang menunjukkan kepada perkara yang baru (ciptaan

Allah) atau sifatperkara yang banr ieperti zat dan sifat makhluk,
seperti kebodohan kita dart kepandaian kita itu semua adalah baru.

Dernikian pula cerita-ceritra perkara yang baru.

Perkataan-perkataan itu dinamakan Kalam Allah karena
mengandung arti perkataan Allah, yang bisanya dipahami hanya

apabila dikatakan. Jika dikatakan dengan bahasaArab disebutAl

Qujan jika denganbahasa Ibrani yaitu bahasa orangYahudi disebut

Thurat, apabih dengan batrasa Suryani disebut Injil, dan Zabur.

Perbedaan perkauan itu tidak memastikan perbedaan ucapan.

Sebagaimana Allah Pencipta langit dan bumi, ini dapat dikatakan
dengan berbagai macam perkataan. Sedangkan ZatAllah Ta'ala
adalah Esa. Dia Mahi Kekal dengan Zat-Nya yang Maha Luhur,

Aqidatul Awant 15



maksudnya kekal wujudnya dan tidak menerima kerusakah.

Allah Maha Pencipta, m aksudnya banyak sekal i menciptakan
berbagai macam makhluk dengan kekuasaan-Nya. Dia terus-
menerus menentukan apa saja yang ditentukan dengar, -kehendak-
Nya. Allah Pemberi rizki, artinya yang menciptakan dan terus-
menerus memberikan rizki kepada seluruh makkluk-Nya. Sebutan

rizki itu tidak tertentu pada makanan dan minuman saj a Tet4pi segala

apa saja yang memberikan manfaat bagi binatang. Baik berupa
makanan, minumarl, bahkanpakaian dan lainnya. Diantara rizki yang

terbesar adalah pertolonganAllah untuk melakukan ketaatan.

Rizki itu ada dua macam, yaitu rizki lahir seperti bahan kekuatan
dan makanan untuk keperluan tubuh. Yang (edua rizki batin, yaitu
nlac&rr-macam makrifai dan mukasyafah. Rizki batin ini untuk
keperluan hati dan segala yang rahasia. Ketahuilah, bahwa Allah
Ta'ala mendatangkan rizki kepada seluruh makhluk-Nya. Diantara
sebab=sebab yang menjadikan luasnya rizki adalah

' 
dengan memperbanyakmelalorkan shalat, berdasarkan Firman

Allahla-'ala:
b

! W itr*i t r,;*tt ittii ji t
u'H:'AfiUtir:i;? CL

." Dan perintahkanlah kepoda keluargamu mendirikan
shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakanrrya. Kami
tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah iri7 mem'beri rezki
kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang
bertalcvta. " (QS.Thaha: I32)

Kemudian hendaknya rrremperbanyak membaqa ShalawatNabi

16 Aqidatul Atyant



dan istighfar- AllahZaryang Merajai dan dissmbah, seperti lafadh

"Rabb-unallah : Tuhan kami adalah Allah. Allah Tuhan yang

mengqasai, seperti Firman Allah " Lillaah i Mulku s. s amaaw a ati

wal ardli: MilikAltah-lah kerajaan langit dan bumi." Tidak ada

yang menyekutukan Allah datam ke-Tuhanan-Nya. Tidak ada yarg

menyamai dan tiada yang serupa dan persls. Bedanya "menyamai"'

dan "serupa" serta "persis," kalau menyamai adalah kesamaan

sekalipun dalam satu sifat. Kalau serupa artinya ada yang sama dari

sebagian sifat.sifatnya, sedangkan persis yaitu perkara yang

menyamai da-lam selunrh sifat-sifatrya'

SyaikhAl Barawi b-erkata: "Tidak boleh membahas Zat Allah

Ta'ala dan sifat-sifat-Nya. Karena meninggalkan pendapat ihr sgdah

berpendapat. Membicarakan Zat NlahTdala menyebabkan syirik'

segala yang tergores di hati anda berupa sifat-sifat yang baru adalah

pasti bukanAllah dan bukan sifat-Nya."

Siapa meninggalkan empatkalimat maka sempumalatr imannya.

Yaitu: Dimana, Bagaimana, Kapan dari B-erapa? Jika ada orang yang

bertanya pada anda: "DimanaAllah?", m4lajawabnya: "Allah tidak

bertempat dau tidak dit{ui oleh masa" Jika anda ditanya: "Bagaimana

sifateihh?" makajawablah: "Tidak ada sesuatu yang meny:amai-

Nya." Jika anda ditanya: "Kapan adanya Allah? " makl 
] 
awabnya:

"Pertiama tanpa peimulaan dan terakhir tanpa penghabisan. " Dan

j ika anda ditanya: "Berapakah Allah? " maka j awablatr :'l S atu tidak

dari sedikit, DialahAllah Maha Esa."

{6i6#6e4\,0
d)rpto# ,li*
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I l. Allah telah mengutus para Nabi yang memiliki 4 (empat) sifat
yang wajib yaitu fathaanah (cerdas), shidq (ujur), tabligh
(menyampaikan), amaanatr (dipercaya).

12. Dan sifbt yang jaaiz (wenang) bagi mereka ialah kebiasaan
yang berlaku bagi riranusia biasa tanpa mengurangi kedudukannya
sebagai Nabi seperti sakit yang ringan.

caramx:
I. MASALAH IMAN KEPADANABI

Jika ditanyakan kcpadamu: "Bagaimana kamu berimankepada
para Nabi?" maka jawablatr: "Bahwa Nali yang pertarna adalah

Adam a,s. namanyaAs-syarif dengan s=butan Abul Basyar dan

Shafiyullah. SesudahNabi Mutrammad saw. sudatr tidak
adanabilagi."

Para Nabi rnenyampaikan berita ghaib, seperti trari kiamat dbn

ihwalnya, pembangkitan manusia dari kubumy4 penghatauan dan
pengumpulan manusia di matrsyar untuk dihisab dan dibalas amalryra
adanya syafr'at timbangan amal, ashirat, surga, nerakadan yang lain.

Mereka memberikan nasehat dengan benar, tidak pernah
menipu kaumnya dari apa yang diberitakan dan didakwahkan.
Mereka menyampaikan hukum-hukurn Allahkepada para ummatrya
karena mereka diperintatrkan untuk menyampaiakannya. Mereka
memerintahkan keaaan kep ada Allah' Anawa Jalla dan melarang
kemaksiatan

18 Aqidatul Au,ant



Para Rasul adalah rnanusia-rnanusia yang dipercaya olehAllah
urtuk menyarnpaikan wahyu-Nya, yaitu pengetahuan rahasia yang

datangnya dari Allah unhrk para N"abi-Nya sesuai yang dikehendaki.

dengan perantaraan kitab atau mengutus malaikat r::relalui mimpi
dalam tidur atau dengan ilham atau tanpa perantaraan. Seperti yarrg

terjadi pada diriNabi Muhammad saw. di malam,Isra' tentang

perintah shalat fardlu lirna waktu diterima secara langsung dari Allah
tanpa perantara.

Para Nabi juga terjaga dari "zilal" yaitu kesalahan. Yang

dimaksud "zilql" adalah dosa-dosa kecil. Lafadh "zilal" adalah

lafadhjamak dari, "zi llcth", demikian mdntrut MuhammadAl Jauhari

dalamkornentarkitabNadhamlazawyyah.Lafadlt"zala/"itupasti
masdar dari "zalla-yazillu" dari biab "olima" dan "dlardbu"
sebagaimana tersebut dalam kamus datrAl Mishbah.

Merekajuga terjaga dari dosa-dosa besar baik tahir mattpull

batimya, bahkan terjaga dari perkara terlarang sekalipur secara

maknrh sejak rnasa kecilnya. Seperti yang disebutkan SyaikhAhmad

Dardiri berdasarkan pendapat mayoritas Ulama sebagai pendapat

yang benar: "Bahwasanya para Nabiterpelihara dari dosa besat'

dan dosa kecil sebeluur mereka diangkat rnenjadi Nabi dan

sesudaturya."

Jadi kita wajib mempercayai dan rneyakirri dengan setegtrli hati

. kalau para nabi itu terjaga dari dosa. sebagairnana pendapatAhrnacl

Al Bili. Kemudian utenciutai para nabi inerupakan syamt sah ituau.

rnembenci mereka adalah kttfi.u'.

II. MASALAH BBRAT'A NABI PEMILTK S}ARI'AT

Jika ditanyakan kepada anda: "Berapakah para Nabi yang

memiliki Syari'af?" .lawabtrya: "Ada Enarn, laitu: Adam, Nuh (usianya

1450 tahun), {brahim, Musa, Isa dan Muhamntad saw."
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IbnuAbbas dan Qatadah berkata: "Nabi yang bergelar "Ulul
Azm i " r.Jalirna : Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa danNuh. Mereka
adalah pemilik Syari'x." Sebagaimana disebutkan oleh Ulama dalam

sebait nadham dari " B ahar Thawil.
to(1 t'o! ,o ,to, i,6a ,

d €-rA rt''jfr^-
*C ltstiri"i c';:r,;h

"Ketah,uilahl Muhammad, Ibrahim, Musa penerima
Firman Allah, Isa dan Nuh seluruhnya adalah Ulul Azmi."

Imam Muqatil berkata: Para Nabi Ulul Azmi adalah :

1 . Nahi Nth as., dia tabah dan sabar disakiti kaumnya.

2. Nabi Ibrahim as., dia sabar menghadapi api untuk membakar

. 
dirinyu.

3. Nabi ishak as., dia saloar menghadapi penyembelihan dari
ayahnya Ibrahim atas perintatr Allah.

4. Nabi Ya'qhb as., yang sabar kehilangan anaknya dan

5. Nabi Yusuf as., yang sabar di dalam sumur dan bui.

6. Nabi Ayub as., yang sabar menghadapi penyakit yang
membahayakantubuhnya

Setiap Syari'at itu dihapuskan (digantikan) hukumnya dengan

syari'at Nabi Muhammad saw. j ika tidak sesuai dengan'syari'atnya.

Diantara syari'atNabiAdam as. adalah bahwa saudara laki-laki
dapat kawin dengan saudara perempuan yang tidak kembar
ke [ahirannya. Tetapi setelah Nabi Adam para Ulama bersepakat

, haramnya, sebagaimana dikatakan Syaikh Muhammad Al Jauhari.
Yang dijadikan landasan hukum adalah FirmanAllah Ta'ala:
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-?Ju/zs\ / . ll(9c.fr:*t
"Barangsiapa mencari agama selain agama,Isltrm, makct

sekali-kati tidaklah akan diterima (agama itu)daripadcmya, clrut

dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi . " (QS. Ali Imran :

8s)

III. MASALAH BERAPAJUMLAH NABI

Apabila anda ditanya: "Berapakah jumlah Nabi?" Jawabnya:
"Iv1enurut satu riwayat adal24.0O0 (settaus dua puluh enrpat ribu)"

Syaikh MuhammadAd Dardiit mengatakan: Yang lebih utama
tidak perlu membatasi dengan jumlah tertentu. Sebab kalau
menyatakan bilangan itu boleh jadi memasukkan orang )'arrg bukan
nabi. Karena boleh jadi akan lebih banyak dari kenyataan atau
mengeluarkan seoftulg yang mestinya termasuk menjadi nabi.

Adapun Hadits yang menyatakan bahwa Nabi sar.v. ditanya
tentang j umlah para nabi, maka be liau bersabda : " Ada 1 24. 000 dan

dalarn satu riway at224.000 " adalah hadits Ahad yang tidak dapat
memberikan faidahpada keadaan yang pasti. Sedangkan di dalam
I'tikad praduga-praduga itu tidak dianggap.

IV. MASALAH BERAPAJUMLAH NABI YANG DIUTUS

Jika anda ditanya: "Berapa jumlah para Nabi yang menjadi
utusan $.asul)? " Jawabnya: "Menurut satu riwayat ada 3 1 3 (tigaratus

tiga belas) Rasul, sama dengan jumlah Sahabat yang ikut Perang

Badar.'l

Dalam riwayat lain disebutkan ada 314 Rasul, sama dengan

eirtf ,.1
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jumlah pasukan tentara Raja Thalut yang tabah dalam melawan

tentara Jalut.

fur,uyat lain menyebutkan ada 3 I 5. Diriwayatkan. bahwaAllah

mengangkat 8.000 (delapan ribu) Nabi, yang 4.000 dari kalangan

Bani Israil dan yang 4.000 dari yang lainnya.

Perlbedaau antara nabi clan rasul adalah, kalau Rasul yaitu

nl*r.,iio y*g diperintahkan menyarnpaikan hukum-hukum kepada

umatnya. sedangkan nabi tidak diperintahkan. Tetapi ia disuruh
menyampaikan kepada kaumnya kalau dirinya itu seoramg nabi agar

dihomrati.

\/. }IASALAH APAKAH MENGBTAHUI NAMA DAN
J UMLAH ITASU L TERN{AS UK SYARAT IMAN

Apabila aurda ditturla: "Mengetahui nama-nama danjumlah para

Rasul apakah rnenjadi syarat Iman atau tidak?" Jawabnya: "Hapal
nama-na(na dan jumlah para Rasul tidak rnenjadi syarat sah dan

kesempumaan ilnzur menurut Alrlw sumah berdasarkan F irman Allah
Tir'ala:

; *s, ry u YAi &;i ,a3
, t '-! o itrd 6 )t''ilb

U f#: L=---

"Dun se,swtgguhnya telah Kami ums beberapa orang Rasul
.sehelum l<amu, di antaru mereka ada yang Kami ceritqkan
kepctelant.u dan di antora merekt aila (puta) yqng tidak Kami
ccritakan kepadamu. u (QS. nt Mu'miu: 78)

Nlaksudnya Kami tidak menceritakan para Rasul dan tidak

,,2

L*ia , i
)L ,2_!ilL

22 Aqidatul Atvant



menyebutkan nama-namanya secara keselurirhan kepadamu.
Sekalipun kita merniliki ilmu pengetahuan dan kernzunpuarl yang

sempuma, apabila para Rasul itu telah ditetapkan adanya, maka
kita tidak wajib mengetahui seluruh jumlahnya karena sangat

banyaknya. Tetapi kita tetap wajib berirnan kepada para ltasul sestmi

yang dinyatakan didalamAl Qur'an, yaitu ada 25 (dua puluh lima)
Rasul:

1. Adamas.

2. Nuh as,

3. tdris as.

4. Hud as.,

5. Salehas.

6. Yasaas.

7. DzulKiflias.

8. Ilyas as.

9. Yunusas.

10. Ayubas.

11. Ibrahirn as.

12. Ismailas.

14. Ya'kub as.

15. Yusufas.

i6. Luthas

17. Dawud as.

18. Sulaimanas.

19. Syu'aihas.

20. Musa as.

21 . I-Iarun as.

' 22. Zakadyaas.

23. Yahl'a as.

24. lsa as.

25. Muhammadsaw.

13. lshak as.

Maksudnya wajib berirnan kepada mereka secara terperinci
adalah, apabila dinyatakan apa benar itu sebagai utusan Allah? Maka
orang yang ditanya tidak boleh rnengingkari kenabian dan
kerasulannya, sekalipun tidak hapal narna-natrra mereka, karena
menghapal itu tidak wajib. Jadi siapa rnengingkari kenabian salah

seorang dariZl Rasul atau rnengingkari kerasulannya maka dia
adalah kafr. Tetapi bagi orang awam tidak dihukumi katr. Kecuali
apabila dia ingkar setelah diajarkan kepadanya
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Orang Islirm wajib beriman secara garis besar kepada sOlain

duapuluh lima rasul. Maksudriya wajip membenarkan adanya para

nabi dengan kenabian dan kerasulannya. Dan membenarkan kalau
Allah mempunyai rasul dan nabi yang banyak. Jadi orang yang tidak
beriman seperti itu maka tidak sah ir.narmya dan menjadi kafir.'

Ada tiga orang yang diperselisihkan kenabiannya oleh para
. Ulam4 yaitu: Zul Qamauu Uzafu, dan Lukman. Ulamajuga berbeda

pendapat tentang kenabian Khidlir. Ada yang mengatakan Khidlir
itu Nabi dan Rasul, ada yang berpendapat sebagai nabi dan bukan
rasul. Bahkan ada yang mengatakan, kalau Khidlir itu seorang
Waliyullah.

Khidiir masih hidup hingga sekarang. Dia diberi ihnu syari'at
dan ilmu hakikat, berkumpul dengan Nabi Ilyas setiap tahun di
Mekah. Keduanya meminum air TarrtZan sekali minum hingga tahun

berikutrtya. Makanannya buah Kurpus. Nabi Ilyas ditugasi menjaga
daratan, sedangkanNabi Khidlir ditugasi menjaga lautan. Demikian
menurut keterangan Syaikh IsaAl Barawi, Ahmad Bili dan Syaikh
YusufAs Sunbalawini

Imankepada Rasul juga harus meyakini bahwa para Rasul itu
mempruryai sifat-sifat;

Pertama, sifatwajib:
r|

t. aw
.r.
z. ail,'t

Jujur dalam segala yang disampaikan.

Dapatdipercaya.

Menyampaikanajaran

Pandai.4. ei$b

|,
O t a.

:. ltof"i
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Kedua,sifatmustahil:

l. Li6 : Bohong.

: Berktrianat.

rl

3. t)65 : Menyimpanajaran

: Bodoh.

Ketigo, sifat jaiz, yaitu melekatkan sifat-sifat manusia pada

umtrmnya yang tidak menurunkan derajat mereka, seperti makan,
minum, sakig berkumpul dengan istri dan lain

1.3. Mereka mendapat perlindunganAllah (dari perbuatan dosa)

seperti j u ga para Malaikat seluruhnya. Hal itu (perl indungan itu) waji b.

bahkan para Nabi lebih utama dari para Malaikat.

2. zit?

4.a)X

'$rtrMfr{*sr
,,ff^#f #fr

14. Dan sifat Mustahil adalah lawan dari sifat yang wajib, maka

engkau wajib menghafalkan 50 (lima pulu) sifat yaitu:
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Sifat yang waj ib bagi Allah

Sifat yang mustahil bagi Altah

Sifat yang j aiz bagi Allah

Sitat yang waj ib bagi Rastrl

Sifat yang musahil bagi Rasul

Sifat yang jaiz bagi Rasul

Jrunluh

20 sifat

20 sifat

I sifat

4 sifat

4 sifat

1 sifat

: 50 sifat

15. t-lendaklah seorang rnukallaf meyakini dan rnengambil

k.erurtungan dengan rncngetahui akan adanya 25 (dua puluh liina) Rasul/

Nahi 1'ang terperinci.

trWr,ffi#,f,{,{,i$
r*:tgyli6_$#_o':(#!*:agyj
ff ,:, *ll l, :# i lf t*t,gr,',,!iif , uf'rJ,;{
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16. Mereka adalahAdam, Ictris, Nuh, Huud, salih dan Ibrahiln
yang masing-rnasing diihiti (selaqiutrya)

17, Lutlr, Isrnail. da, Ishaq. Demikian pula ya'kub. yusuf, da,
Ayyubyang selanjutnya

1 8. Syu'aib, I{an m, Mr,.a dan Alyasa', Dzulkrfli, Dawud. Sulairnan
yang seianjutnya.

19. Ilyas, Yunus. Zakariyya.yahya, Iisa, dan T'iraehaa'sebagai
pel1ftLlp dan tinggalkanlah kebodohan.

20.semoga rahnrat dan keselanratan ciari Ariarr, terlimpah pada
ntereka dan keluarga nrereka sepanjaug masa.
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.

2T.Danketahuilah bahwa Malaikat itu tidak punya bapak dan

ibu, tidakmakan, tidak tninum dantidak tidur.

'rVJE-gX:39*-.*(Y-h:AxF;i"$
, .$;'%$'JJ,fjlr/r,e -rfli,*il,,$l1,,#*>i,wff Jsy' o\5""#)',i$ry '#i 'tq .*i,!##i{.6,ffh#'.#:W"'si:{,i*!6{;tf ,,#,;il
ti5;\ $#i €xtti* r ti'+i *SSK frWnW#\,WWW#
qiifl"# ry**lruf2gf 

'aili,,f*#l
{h**{{#W,#iy,,f',2;n' ,#i

,.ir;,;J;rgY1W*Ls,i+nl*irt,*f ,rEfltr+f
22.P enncian bilangan mereka adalah I 0 orang, yaitu Jibrail, Mikail,

Israfil,lzail.

' 23. Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan.

CATATAI\I:

MASALAH IMAN KEPADAMAI.AIKAT .

Jika ditanyakan kepada anda: "Bagaimana anda beriman

kepada malaikat?" Maka jawablatp: "Bahwasanya malaikat itu
banyak sekali dan bermacam-macam tingkahnya, perbuatan

rBekerjaen)nya, dan bentuknya." Diantara para malaikat itu adalah:

1. IMALAIKAT TNM$ATUL'ARSYI
Yaitu para mal aikat pemikul'Arasy. Mereka ini tingkatan para

inalaikirt tertinggi dan pertama kali diciptakan. Mereka di dutia
ada empat dan di hari kiamat kelak ada delapan. Bentuknya

seperti kambing, antara tapak kaki samp4i lututnya dapat

ditempuh perj alanan tuj uh puluh tahun bagai burung yang cepat

terbangnya.

A dapun sifat 'Arasy sebagaimana disebutkan adalah benda hijau,
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\ yaitu makhlukAllah yang terbesar. Setiap hari dikenakan seribu
macam wama dari cahaya. Makhiuk-makhluk Allah Ta'ala tidak
akan mampu memandang kebesaranArasy itu. Seluruh makliltrk
di dalarn Arasy bagaikan koldng yang terletak di tanah lapang.

Dis$tutkan pul4 bahwaArasy itu meqiadi kiblat penduduk langit,
sebagaimana Kabah menj acli kiblat penduduk bumi.

2. MALAIKAT IIA.AIIFUN

Yaitu para malaikat yang mengeli lingi Arasy. Wahab bin Munabbih

berkata: Bahwasanya di sekitarArasy itu ada 70.000 (tujuh puluh
ribu) barisan malaikat Satu baris di belakang barisan itu berhadap-

hadapan. Merekasama membacatahlil danyang lain membaca
, takbir. Di belakang 70.000 barisan malaikatitu terdapat 70.000

barisan malaikat yang sama berdiri, tangannya dikalungkan pada

lehemya dan diletakkan pada pundak-pundak mereka. Apabila
mereka mendengar bac gan takbir dan tahlil para malaikat yang

sedang thawaftadi dengan mengeraskan suffirnya, maka nrergka

a , / tO .,

d,I^b"lJ
'"#Ji .. t../ ol

,.j,Ul,^..^,1 6 '!)Up)
/?"&:Ht,';viuilrp aiv i,r ui

-,

.J"-Jo't,,.
"Maha Suci Engkau ya Atlah dan dengan memuji kepada-
Mu. Alangkah ke-Agungan-Mu dan ke-A,risan-Mu.
EngkautahA,llah, tiada Tuhan selain Engkau. Engtrau Maha
Besar dan seluruh makhluk kernbali kepada-Mu."

Di belakang 70.000 badsan palaikat yang berdiri, ada I 00.000
(seranrs ribu) barisan malaikat lagi, mereka meletakkan tangan
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3.

kanannya pada tangan kirinya dengan rnembaca tasbih. Anlara
satu sayap jaraknya perjalanan 800 (delapan ratus) tahun. A/tara
daun telinga dan pundaknya jaraknya perjalanan 400 ((mpat
ranrs) tahun. I
Allah Ta ala membuat tabir antara para malaikat yang bdiada di
kanan kiri Arasy itu dengan tujuh puluh tabir dari cahaya,tujuh
puluh tabir dari gelap, 70 tabir dari intan putih, 70 tabirdari air,

dan 7Q tabir dari kesejukan, yar"rg hanya diketahui olehAllah.

MALAIKATRUHANIYUN

Yaitu malaikat bangsa nrhani, mereka berada di bumi putih seperti

marmer, luasnya seluas perjalanan matahari 40 hari, panjangnya

tidak ada yang mengetahui kecualiAllah. Suara mereka sangat

ramai denganbacaan tasbih dan tahlil. Andaikata suaramereka

dibuka dan diperdengarkan pada penduduk bumi maka mereka

sungguh hancur karena kerasnya suara itu. Pangkal barisan
malaikat ruhani itu adalah hingga sampai pada para malaikat
penrikulArasS'.

MALAIKAT KARABIYYTIN

Meraka adalah kepala-kepalanya para rnalaikat, yang berada di
sekitarArasy.

MALAIKATSAFARAH

Yaitu pa-ra malaikat yang menjadi pengllrburg antaraAllah dengan

para Nabi dan orang-orang saleh. Mereka inilah yang
menyampaikan prtintah-perintahAllah melalui wahyu, ilham dan

mirnpi vang baik kepada para Nabi dan orang-orang saleh.

Mereka juga sehagai penghubung antara Allah dengan para

makhluk-Nya. mendatangkan br rkti ciptaan Allah.

Malaikat Safarah ini adaempat" yaitu: Jibril, Mikhil. Isiafil, dan

Izrail. Jibril adalah malaikat yang tr-run kepada Nabi, Iv{ikail

4;

5.
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\U"rtug* mengatur hujan, Israfii bertugas meniup sangkaliala pada

hari t iu**t sehingga para makhluk,menjadi mati, dan meniup
kembali untuk menghidupkan omng yang sudah niati. Kernudian

. seluryh nyawa kembali pada tubuhnya masing-masing. izrail
be*u$as mencabut nyawa. Apabila se orang haniba telah sampai

. ajalnf, makaAllah memerintahkan malaikatiuru pati untuk
mencabut nyawa seorang hamba.

Malaikpt juru pati mempunyai para pembantu malaikat yang

diperiniah untuk mencabut nyawa seorang hamba dar-i tubuhnya.

Jika nyawa telah sarnpai kerongkongan lalu dikerf akan sendiri

o leh malaikat j uru pati. Ke luarnya nyawa me lah.r i ubtur*ubtm.

Adapun terbukanya m ulut ses eorang yan g . kedat&rl g itl1 ffI ?rlrt

sgwaktu akan keluarnya ny?wa ada yang rnengatakan adalah

karena gawatny a apayangdilihat ketika itu.

6. MALATKAI HAri,ADtL{H

Muhammad Al Khalili berkata: D iriwayaikan. bahwa Sahatrat

lJtsman binAffan ra. bertanya kepadaNabi sarv.: "Berapakah
malaikat yang menjaga manusia?" Nabi bersabda: Adadu,a puluJi

malaikat.

a. Ada malaikat yang berada disebelah kanan kamu mencatat amal

kebaikanmu. Malaikat ini lebih dipercaya oleh rnalaikat yang ada

di sebelah kirimu. Jika kamu melakukan arnal kebaikan; maka

dicatat sepuluh. Apabiia kamu melakukan kejelekan, maka
malaikatyang ada disebelahkiri berkata kepada nialaikat yang- 
kanan: "Apakahsayattrlis?" Yangkananmenjarvab: "Biarkan
dulu selama tuj uh j am, barangkali di a bertaubat. " Ji ka seorang

. hamba itu tidak bertaubat,. nraka malaikat sebelah kanan
mengatakan: "Tulislah!" Nama malaikat sebel;rh krman adalah
Raqib, yaitu bertugas mencatat amal kebaikan seorang hamba.

Sedangkan yang sebelah kiri bernama malaikatAtid, bertugas
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a

mencatat 4rna1 kejahatan seorang hamba.

b. Ada dua malaikat lagi yang berada di muka dan di Aaf?ung
karnu. I

c. Ada lagi seorang malaikat yang menguasai ,rburr-rb,r/ kamu.
Jrka kamu rnerendahkan diri kepadaAllah, maka ditingbikanlatl

. derajatmu. JikakamumenyombongkandirikepadaAllah,
maka iaakanmerusak kamu dengan merusak aganJamu.

d. Dua malaikat pada kedua bibirkamq kedtranya tidak meniaga
kamu melainkan kamu membaca-shalawat atas Nibi saw.

e. Seorang malaikat ymg meqiaga muiutnu, sehingga ular dan
serangga tidak akan m asuk pada mulutmu.

f Dua malaikat lagi yang meqiaga matamrr. Ada yang
mengatakan namanya adalah malaikat Syuyatr.

Semuanya itu berjumlah sepuluh malaikat untuk menjaga
setiap manusia. Kemudian para malaikat yang bertugas malam
hari tunrruntuk menggantikan para malaikat yang bertugas siang
hari Jadi seluruturya berjumlah dua puluh,

7. MALAIKATKATABAH

Mereka adalah para malaikat yang memindahkan ketetapan-
ketetapan dari Lauh Mafudh, yaitu para malaikat yang mulia-
mulia sebagai penulis.

Diantara para malaikat ada yang memiliki dua sayap, tiga sayap
dan empat sayap bahkan ditambah lebih banyak lagi olehAllah
sesuai kehendak-Nya. Perlu diingat, bahwa kata "Hamalah,
Safarah, Hafadhah, dan Katabah" adalah jamak dari kata
Ilamil, Safir, Hafi dh dan Katib.

Para malaikat tidak bersifat laki-laki atau perempuan.'Maka
siapa yang beri'tikad bahwa malaikat itu perempuan atau banci dia
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,NO O* berdasarkan kesepakatan U1ama'. Siapa yang beri'tikad

kalair rnalaikat itu laki-laki dia adalah fasik. Malaikat juga tidak

memp$yai syahwat dan nafsu.

aa\nun nafsu itu ada tujuh tingkatan, yaitu:

1. NafsdAmmarah..

Tempqtrya ada di dad4 rangkaiannya adalah kikk, loba terhadep

duni a, fengki, bodoh, sombong, sahwat, dan m arah.
\

NafsuLawwamah\\
Tempar$a di hati, yaitu dibawatr punting payudara kiri kim-kira

duajari. fermasuk nafsu iawwamah adalah senang lnencela,
senang menipq mengagumi diii, menuttnkan kejelekan orang lain,

pamel aniaya, dusta dan lalai.

.,

Tempatnya adalah ruh di bawah punting fayudara yang kanan

sekira duajari. Termasuk nafsu mulhimah adalah: sakhawah

(derma), menerima apa yang ad4 aris, merendatrkan dirj, taubat,

sabar, dan tabah menderita.

4. Nafsu Muthmainnah '
Tempatnya dekat punting payudara sebelah kiri kira-kira dua

jari ke arah dada. Yang termasuk nafsu muthmainnah.adalah:

pemurah, tawakal, ibadah" syukur, ridha, dan takut kepacla Allah.

5. Nafsu Radhiyah

Tempatrya pada sirrus sir, maksudnya pada kerangka tubuh.

. Termasuk nafsu radhiyah adalah: sosial,'zuhud, penvira, riyadlall

(berlatih), dan rnenePati j anj i.

6. Nafsu Mardliyah

Tempatrya sarnar, yaitu di dekat susu kanan sekira duaj ari kearah
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tengah dada. Yang mengikuti nafsu merdliyah adalah: yang

baik, rneninggalkan selain Allah, kasih sayang kepada
berpaling dari dosa makhluk, mencintai hambaAllatr, pada
hambaAllah untuk mengeluarkan mereka fari keg_eJa

dau'r nafsu rnereka.

7. Nafsu Kamilah

Ternpatrya lebih samaryaitu di tengah dada.Yang
kamilah adalah: ilmul yaqin, 'ainul yaqin, dan

Paramalaikat tidak berbapak dan tidak beribq

watak

inafi;u
yakin.

malaikat
adalahjisim dari cahaya pada umumnya. Terkadangmalaik?rt itu terjadi
dari tetesan air Jibril, setelah Jibril mandi dari sungai di bawahArasy.

Para malaikat dapat bertasyakkul, yaitu berubah-ubah
bentuknya: Mereka tidak makan dan tidak tidur. Dalil bahwa para
rnalaikat tidak pemah tidur adatah sebagaimana firman Allah Th'ala:

16 -i;fri-S:(,tit 
J"frli;-", ^_

"Merekd selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-
hcntinya. " (QS.An Naml: 50)

a

Tidur adalah kendomya otot tetapi akalnya masih tetap. Seluruh
rnalaikatjtrgatidakadaiang mal$iattdiadap segalap€rintahAllah Mereka
semua melaktrkan apa saja yang diperintahkan. Allah Ta'ala berfirman:

$t;UG$;;iir 45 t 6 . l.t'

,Y iTr oiV

"lr,Iereka tahtt kepado Tuhon mereka yang di artas mereka
tlan melaluanakan aps yang diperintahkan (kepada mereka).,,
iQS.An Nahl:50)
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,A, llah Ta'ala j uga bertirman :

,,i5;?q { @ Jr;'f:; "re U
/,

"sebenarnya (mataikat-malaikat itu), adalah har.nba-
hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya
de n gan p e r lmt a on dan m e r e ka m e n ge rj a ko n p e r i n t ah - p e r in t ah -
Nyo." (QS. AIAnbiya': 26-27)

Maksudnya bahwa para malaikat adalah hamba-liambaAllah
yang mulia, karena mereka terpelihara dari makpiat, tidak pernah
mendahului Allah dengan perkataan, mereka melakukan segala yang
diperintahkan olehAllah. [Ial ini karena sangat memperhatikanAllah.
Mereka mengumpulkan keta'atari dengan ucapan dan perbuatan.
Dengan demiki an maka malaikat sangat taat kepada Allah Th'ala.

Mencintai para malaikat termasuk syarat sahnya'iman, dan
membenci malaikat adalah kufur, berdasarkan firmanAlla Ta'ala:

/.)
- | t -/

*,. t
,*L.t ^l; ,FJ ,'?e l9

.'9

. Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka
m.engatakan): "Kami tidak' membeda-bedakan antara
seseorangpun (denlan yang lain) dari rasul-rasut-Nya." (eS.
Al Baqarah:285)
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24.Ada4 (empat) kitab suci yang diturunkan sebagai petunjuk
bagi manusia (yaitu) Taurat diturunkan pada Nabi Musa"

25. Zabw diturunkan pada Nabi Dawud, Injil diturunkan pada
Nabi Isa danAlflrqan (AI Qur'an) diturunkan pada seutama-utama
mantsia

26. Dan shuhuf (lembaran-lembaran suci) diturunkan pada Nabi
Ibratrim dan Nabi yang diaj ak bicara 6Nabi Musa) didalamnya terdapat
firman-fir.man yang penuh hikmah dari yang Maha Mengetahui

J!#yii:r(ff2,0 : v'6rr * i!(gi
$j',,,r{ :ii!;$;W,rf r:X 
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?V .Maka hendaklah kita menerima dan tunduk atas apa-apa yang
dibawa oleh Rasulullah saw.

CATATAN:

I. MASALAH IMAN KEPADAKITAB.KITAB

Jika ditanya kepad a arrtda: "Bagaimana anda beriman kepada
kitab.kitab?" makajawablah: "Bahwasanya Allah telah menuruirkan
kitab-kitab kepada para Nabi-Nya." Yaitu kitab-kitab yang
ditunu:kan kepada para Rasul di papan atau melalui lisan malaikat.
Kitab-kitab yang diturunkan itu termasuk qadim (terdahulu).
Dernikianjika dilihat dari segi arti yang qadim, maksud.hya arti yang
dikehendakiAllah, dan tidak ada pertentangan antara satu kata dan
yang lain. A,llah Th'ala berfinnan:

,
&.9 ...*/ . l)/

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an?
kalgu kiranya Al Qur'on itu bukan dari sisi Allah, tentulah
mereka mendapat perteniangan yang banyak di dalamnya."
(!S. An Nisa': 82)

Maksudnya terdapat pertentangan maknanya dan perbedaan
susunannya kalau ternyata Al Qur'an itu dari perkataan manusia.
Juga akan terdapa-t ketidak cocokan satu sama lain atau sebagian
fasih dan yang lain terdapat kelemahan kalau Al Qu/an itu dari selain
Athh. Juga tentu banyak perbedaan perkataan satu sama lain. Teupi
karena kitab Al Qur'an itu dari sisi Allah, mdka tidak terdapat
perbedaan antaraperkataan satu dan lainnya sekalipun tidak banyak
dantidak sedikit.

Aqidatul Awam
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Orang yang,meragukan terhadap kita-kitab yang diturunkan
kepada Rasul, seperti tidak beriman'kepada salah satukitab dari
kitab-kitab Allah itu, baik berupa satu ayat atau satu kalimat, maka
orang itu benar-benar kafir.

II. MASALAH BERAPAKAH KITAB YANG DITURUNKAI\
KEPADAPARANABI

Jika ditanyakan kepadamu: "Barapakah kitab yang ditunmkan
kepada para Nabi Allah? " Maka jawablah: "Di dalam satu riwayat
ada104 (seratus empat) kitab."

1. Yang l0 kitab diturunkan kepada ShafiyullahNabiAdarn as.

2. Yang50 kitab diturwrkan kepadaNabi Syits binAdam as. Lafadh
"Syits" mempergunakan "Syin" dan "Tsa." Ada yang mengatakan
dengan "ta" yang ditengahi "Ya" yang banyak berlaku munsharif,
kadang.kadang ghairu munsharif. Makna "Syits" adalah
pemberianAllah. Syits itu putra Adam as. yang paling bagus
diantara putra-putranya, paling tampan, utama dan yang mirip
denganbapaknya setapaling disayangi. Dia hidup selama 7 12 tahun.

3. Allah menurunkan f O dtaU kepada Nabi Idris kakek Nabi Nuh
as. NarnaNabi Nuh adalah "Akhnuh" atau "Khanuh." Dinamakan
ldris karena bapaknya membaca kitab-kitabAllah. Beliau orang
yang pertama kali menulis dengan kalam (pulpen), pengarang
funu Nujum (Astologi) dan Iknu Hisab (Fhtung). Beliaujuga ofturg
yang pertama kali menjahit lalu dipakai. Para manusia sebelurn
Idris sama rnengenakan b4ju kulit. Nabi Idris as. juga orang yang
pertama kali membuat senjata (pedang) dan memerangi orang*
orang kafir.

4. Allah Ta'ala menurunkan 1 0 kitab kepada Nabi Ibrahim as. Ada
disebutkan, bahwa pada lembaran atau suhuf Nabi Ibrahim
terdapat beberapa kalimat: "Sebaiknya bagi orang yang berakal
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memelihara lisannya, mengetahgi masanya, dan menghadapi
segalakeperluannya."

5 . Allah menurunkan kitab Inj il seluruhnya kepada Nabi Isa as.

6. Allah menurunkan kitab Taurat keselwuhannya kepada Nabi
Musa binlmran as.

Sementara Ulama mengatakan, bahwa kata Injil dan Thurat itu
bahasa lbrani. Thpi ada yang mengatakan bahwa Suryani, seperti

halnyakata "Z.abtn."

Ada suatu pendapat, bahwa disdbut Taurat karena kitab Taurat

itu terdapat nur, lantaran nur itu seseorang itu dapat keluar dari
kesesalan petunjukAllatr, sebagaimana orang yang dapat keluar

dari kegelapan kepada yang terang lantaran api. Ada yang

mengatakarl, bahwa disebut Taurat karena kebanyakan ayat-
ayat Taurat berupa ironi. Sebagian Ulama mengatakan, dikatakan
Inj il karena kitab Inj il itu memperluas dari yang tidak terdapat
padaThurat.SebabAllahla-alamenghalalkangnamperkaradalam

kitab Injit yang datarn kitab Thwat diharamkan. Disebutkanjuga,
bahwa dinamakankrjil karena ia mengeluarkan saripati kitabThurat.

7. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud bin lsya as.

Beliau adalah pengikut Nabi Musa dan sesudahnya terpaut

8. Allah menurunkan kitabAl-Qur'an secara berangsur-angsur dan
,terpisah-pisah selama23 tahun setelah ditulis dalam suhuf. Dan
Allah rnentrrunkannya sekaligus dimalam Al-Qadar di Baitul lzzatr,

yaitu sg4tu tempat di langit dunia

. Al-Qurtan juga disebut Furqan, karena ia membedakan antara
yang hak (benar) dan yang batil (salah). Juga karenaAl-Qur'an
ditumnkan berangsur-angsurdan terpisah-pisah selama beberapa

tnhun.
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DisebutAl-Qur'an karena ia menempati kedudukan kitab Taurat,

Injil dan Zabw di dalam hal banyaknya dibaca.

Allah Ta'ala menurunkanAl-Qur'an kepada Nabi Muhammad
saw. yang terpilih. Beliau adalah putra SayidAbdullah binAbdul
Muthalib.bin FJasyim binAMi Manafbin Qushay bin Kilab bin Ka'ab

bin Lu ayi bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadlar bin Kinanah bin
Khuzimah bin Mudrikah bin llyas bin Mudlar binNizar bin Ma'ad
binAdnaqdari putra Ismail binlbrahim as"

Jawaban tersebut adalah sebagaimana diriwayatkan dari
sahabat [Jbay bin Ka bb bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw. :

"Berapakah kitab yang ditunmkan olehAllah?" Rasulullah bersakla:
'lSeratus empat kitab. Sepuluh suhuf padaAdam, 50 suhuf kepada
Syits, 30 sahifah kepada Idris, 10 sahifah kepada Ibrahim dan kitab
Taurat, kijil, Zabur serta Al Furqan (Al Qur'an)." Demikian
sebagairnana di sebutkan oleh As-Syarbini dalarn Tafsimya. Yang
benar-benar kitab itu tidak ada bilangan tertentu karena banyaknya
perbedaan riwayat. Kita wajib mempercayai dan mengetahui empat
kitab diturunkan olehAllah yaittr Taurat, h{ il, Zabur dan Al Qur'an.

,#F'fi$frw
28. Dan wajib bagi kita mengimani akan datangny hari akhir (hari

kiamaQ dan semuakejadianyang ada seperti adanyaMatrsyar, Hisab
(perhitungan amal), Mi4n (timbangan amal), Shirath (titian shiratal-
mustaqirn)dll.
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CATATAI{:

I. MASALAH IMAN KEPADAIIARIAKHIR.

Apabila kamu ditanya: "Bagaimana kamu beriman kepada Hari

Akhir? " Maksudnya perm.ulaan terj adinya hari.akhir yang ditandai

dengan tiqpan sengkakala Israfi I yang pertama, dan kedua tiupan

menglridupkan kembali manusia yang sudah mati. Disebut hali akhil

karena hari itu merupakan hari terat<trir kehidupan dunia- Juga disebr*

hari kiamat, karena p.ara manusia sama bangun dari kuburnya
' 

menungg;u menghadap Tuhan semesta alam.

Jawabnya: "Bahwa Atlah Ta ala akan menghidupkan seluruh

makhluk yang bemyawa Allah berfirman:

@
"Tiap-tiap yang beriiwa akan merasaknn mati. " (QS. AIi

Imran:185)

Kematian pasti ada batas waktunya yang telah ditetapkan oleh

Allah sejak zaman dahulu katq sebagai batas kehidupan mantsia,

Maka tidak ada manusia matiknpa ajal (batas kematia{baik dia

itu dibunuh orang atau tidak. Sebagaimana FirmanAllah Th'ala :

g\b $la* oi ,;&- iL;* Gg

\

"sesuatuyang bernyawa ttdak al@n mati melainlcan dengan

izin-Allah, sebagai lcetetopon yang telah ditentuftan waktunya."

(QS.Ali Imran: 145)

,Frttlt,rk3*

dul
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'Maksudnya 
setiap yang berjiwa itu akan mati dengan ketetapan

dan kehendak Allah atau dengan izin-Nya kepada Malaikat juru
pati untuk mencabut nyawanya. Jadi Allah telah menetapkan waktu
tertentu atas kematian, tidak dapat diajukan atau ditunda.

Sewaktu sengkakala atau terompet Israfil ditiup pada hari
kiamat. maka matilah selumh manusia- Kecuali yang berada di surga

dan neraka. KemudianAllah menghidupkan kembali orang-orang
yang telah mati dengan men gembalikan nyawa ke seluruh tubuh.

Orang yang telah mati dan dikuburkan, ruhya kemudian
dikcrnbalikan pada tubuh unhrk menghadapi pertanyaan dua malaikat
Murkardan Nakir. Setelah ditanya lalunrh keluar danAllah menyiksa
orang yang dikehendaki-Nya. Allah menciptakan sifat.kehidupan
pada rnayat lantaran bertemunya ruh dengan tubuhnya bagaikan
bertemunya sinar matahari pada bumi, agar mayat merasakan
sakitnya siksaan. Kemudian ruh mera5a sakit bersama tubuhnya
sekalipun ruh berada di luar tubuhrSiksaan orahg kafir terus menen$
'sarnpai hari kiamat, sedangkan siksa orang mukmin dihentikan setiap

hari Jtun'at dan bulan Ramadlan herkat kemuliaan Nabi Muhammad
saw. .lika seorang mukmin itu mati pada lrari Jum'at atau malamnya
rnaka si ksanya hanya sekali, demikian j uga menghimpitrya kubur,
kernudian teputus dan tidak kembali tersilcsa lagr hingga hari kiamat.

Allah menghidupkan selumh rnaktrl',rk-Nya setelah mengalami
kerusakan dengan rhengembal ikan nrh pada tubuhnya. Al lah Th'ala
berfirman:

6 !'r:f iui G;"A)-,K
" D e nt i ki anl a h A t I a h me n ghi dupt ka n k e m b a I i ot r mzg- o r an 51

) {tng teltth mati." (QS. AI Baqarah: 73)

CaraAIlah menghiclupkan kembali para manusia pada hari
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kiamat ditandai dengan tiupan sengkakala Israfil sesudah mereka

dimatikan semua. Jarak waktti antara keduatiupan selama 40 tahun

lamanya. Allah Ta'ala berfirman:

Yt?"JJ.J,JI OOjr:*#i O
:t .
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"Dan diti.uplah sangkakala,: maka matilah siapa yang di
I angit dan di bum i kecuali siapa yang dike hendaki A I lah. Kemudian

ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba+iba mereka berdiri
menunggu (pmusannya masing-masing) ." (QS. Az Zumar: 68)

SetelahAllah menghidupkan selunrhjin danmanusi4 malaikat dan

syetan, kemudian dihalau tahpa alas kaki, tairpa pakaian dan dalam

keadaan kulup ke bumi mahsyar, yaitu bumi putih yang daBr. Allah
mengumpulkan selunrh makhlulcitu untuk dihadapkarL diperiksa amal

perbuatannya dan diputusi pada pengadilan Allatr. Disebutkan dalam

Firman Nya

yi @i;t qi i.)"rJi irts
E

F;JW3W,,Jb
t@ JrY';\'isS"\qi!?;J;

"Kanti akan memassng timbangan yang tepat pada hari
kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun.
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Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Komi
mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai
Pembuat perhitungan't (QS. AlA.nbiya' : 47)''

Sebagian mereka ada yang dihisab dengan hisab yang berat di
hadapan orang b*yutq segala anaalnya tertrrngkar untuk disaksikan.
Ittrlatr orang yang dibuikan kitab perbal amalrya pada hari kiamat yaqg

telatr ditulis oleh malaikat Hafadhah selama hidupnya dari belakang
punggmgnya. Mereka adalah orang kafir dan munafik. Lalu tangan
kanarmya dibelenggu pada lehernya dan tangan kirinya ditempelkan
pada belakang punggungnya untuk menerima kitab perbal amalnya.

Diantara mereka adaorang yang tidak dihisab melalui malaikat
atau yang lain lantaran menutupi kejelekannya Tetapi dihisab langsung
olehAllah dantidak dilihatolehsiryapurAllahmemi:erlihatkanarnalnya
seraya mengatakan: "Inilah amalmu yang kamu perbrrat sewaktu di
duniaAkutuhpi danAku amprmi!'i Dialah yang pada trari itu diberikan
kiab perbal amalnyadari mukanya, diaadalah orang mr.rkrninyang taat.

Buku-buku catatan atau perbal amal sesudah manusia mati
ditempatkan di gudang ya$g tjqaaa ai Uawatr "Arasy. " Apabila para

manusia sudah berada di tempat menr.rnggu PengadilanA[ah maka
Allahmenghembuskan angin keras dan menerbangkan kitab (buku-
buku) perbal amal. I-alu setiap buku peftal itu menempel pada leher-
leher orang.yang memiliki amal, dan tidak akan menempel pada
leher orang lain Kemudian diambil oleh malaikat dari masing-mming
leher diberikan padaperyliknya dan diterima dengan tangan mereka.

Orang yang pertama kali menerima buku perbal amal dengan
tangan kanannya adalah Umar bin Khaththab ra. Bukunya bersinar
bagaikan sinarmatahari. SedanglenAbu Bal€rAs-shiddiq ra menjadi
pemimpin 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka
tidak mengambil bular pexbal analnya- Penerimakihb peftal amal s€*elah

Umar bin Khatab adalah Abu Salamah AMullah bin Abdullah bin
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AMulAsadAl Makhzumi.Adapun oralrg yang pertama kali menerima

buku perbal amalnya dengan tangan kiri adalah saudara Abdullah
yaitu Al Aswad bin Abdul Asad. Jika para manusia telah menerima

kitab perbal amalny4 mereka dapat melihat huruf-huruf catatannya

menjadi terang atau gelap gesuai dengan amal kebaikan atau kejahatan'

Tulisan yang pertama kali tertlapat pada kitab-kitab perbal amal

adalahFirmanAllah:

a

"Bacalah kitabmu, cuhtplah dirimu sendiri pada v'Qktu

ini sebagai penghisab terhadapmrr. " (QS. Al Isra': 14)

Jika seorang hamba membaca kitab perbal amalnya, maka

mukairya menjadi putih berseri. Demikianjika dia seorang mukmin.

Tetapi jika dia seorang kafir, maka mukanya menjadi hitam rnurarn.

B e gitul ah sebagaimana Firman Al lah Ta'ala :
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" Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri,
dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang
yang hitom mrtrant mukanya (kepada rnereka dikatakan):
" Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? karena itu
rasalunlcrh azab disebabkan kekafiranmu itu". Adapun orang-
orong yang pulih berseri mukanya" maka merelca berada dalant
rahmat Allah (surga); mereka t@l@l di dalamnya." (QS. AIi
Imran: 106-107)

Disebutkan,dalam Hadits, batrwa yang pertama dihisab oleh
A ll ah Ta'al a adalah Lauh Mahfu dh. Andaikata A I lah mengenakan
akal, pendapat dan ucapan pada Lauh Mahfudh dipanggil, maka
seketika itu gemetar anggotanya serayaAllah berkata: "Apakahkamu
telah mendatangkan apa yang tertulis padamu kepada Israfit? " Lauh
Mahfudlt menjawab: "Benar, sudah. " Lalu Israfi I dipanggil:',Wahai
Israfil!" Israfil gemetar karena takut kepadaAllall

Allah ': "Apa yang kamu lakukan atas pemberitaan Lauh?"

Lsrafil : *'Sayatelahmeny'ampaikankepadaJibril".

Jibril lalu dipanggil seraya gemetar anggota tubutlrya

Allah : "Wahai Jibril,,apayang kamu perbuat sehubungan
dengan pemberitaan Israfi l padamu? "

Jibril : "sudah saya sampaikan kepada para utusan Engkau.
Kemudian para rasu| dipanggil."

Rasul : "Sudahkamisampaikankepadaumatmanrsia."

Kemudian para manusia ditanyaAllah tentang: umurnya
dihabiskan untuk apa? Masa mudanya dirusakkan untuk apa?
Hartanya diperoleh dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Dan
ihnunya untuk apa? demikian itu sebagaimana FirrnanAllah
Th'ala:
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"Maka sesungguhrrya Karni akan menanyai umat-umat"
yang telah diutas Rasul-rasul kepada merelw dan sesungguhnya
Kami akan menanyai (pula) Rasul-rasul (Kami), moka
sesungguhnya akan Kani lcabarkan-kepada mergka (apa-apa
yang telah mereka perbuat),'sedang (Kami) mengetahui
(lreadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari
mereka). " (QS. AI Nreaf: 6-7)

D an Firman Al latr 
-I 

a-'al a:

!JS; @ d1#t 'ot',?i\k

" (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Qur'an
itu terbagi-hagi. Maka demi Tuhanmu, Karui pasti alran
menanyai mereka semua. " (QS. AI Hijr: 9l-92)

Kemudian Allah memasang timbangan amal. Semua mata
manusia terbelalak melihatbuku perbal arnalnya, apakahjatutr pada

targan kanan atau tangan kirinya. Kemudian memandang pada daun
timbangan amal, apa condong pada amal kejelekan atau kebaikan.

Selar$urlyaAllah akrin menghakimi para manusia dengan seadil-
adilnya. Amal yang pertama kali diperiksa ditempat menuhggu

dt

#-+ll
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N,

pengadilan adalah shalatnya, setelah ituberbagai macam tutiuhan
lainnya seperti membunuh j iwa tanpa hak mernbumrh.

Mereka lalu.dihalau menuj u As-Shirath, yaitu.iembatan yang
dibentangkan di atas neraka menuju surga. Jembatan itu lebih lembut
daripada rambut dan lebih tajam dari pada pisau crkur. orang yang
selamat melintasi jembatan itu seperti sekedip mat4 

"au 
y*g o."pul

kilat, lalu adayang seperti burung tetbang, adayang seperti kuda,
kemudian ada yqng melintasi dengan berlari, beaatan t at i, t .mrraan
ada yarg merangkak dan ngrsot. Mereka inilah yang merintih seraya
berteriak bagaikan merasakan kehancuran. Dianiara mereka ada
orang yang menulis pada permulaan 0 kak! yaitu orang yang terakhir
keluar dari neraka. Adajuga yang ditulis akhirmenginjakk* tutinyu,
yaitu opng yang paling dahulu ketuar dari neraka. Terpautrya wakhr
melintasi As-shirath tergantung dengan terpautrya amal-amal saleh

tT d"JT berpaling dari se gal a larLgan a I lah ketika *.S"r* Ji
dalamhati.

Orang yang pertarna kali datang di neraka adalah apabila
pembunuh saudaranya sendiri Habil tanpa hak membunuh. K*.ru
Qabil sebagai pencetus tindak kejahatan pembunuhan, maka dialah
manusia pertamay,ang akan masuk neraka. Sedangkan iblis adalah
yang pertama kali masuk neraka dari golongan Jin. Kemudianseluruh
makhluk selain malaikat jin dan manusia semuanya akan berantakan
mengalami kematian. Tapi ada seorang malaikat tidak akan mati
sebelum peniupan Israfil yang pertama. Akan tetapi dengan peniupan
sangkakala yang dikehendaki Allah, yaitu malaikat pemi[ut arasy
ada empat malaikat (Jibril, Mikail Israfil dan Izrailj. Mereka maii
setelah diperintahkan oleh Allah, dihidupkan kembali sebelum
peniupan yang kedua.Yang terakhir matinya adalah malaikatjuru
pati, sebagaimana disebutkan As Syarqawi.

Orang fasik yaitu.yang keluar dari perintah Allah dengan
melakukan dosa-dosa besar dan kecil, dimana ketaatantlya tidak
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dapat mengalatkan maksiatny4 mereka tidak kekal di neraka setelah

pemeriksaan amalnya dan setelah selesai menjalani hukumah siksa
setimpal dengan dosanya. Karena dosanya tidak melepaskan
imannya, kecuali kalau ia ber-i'tikad menghalalkan maksiat dan
perbuatan dosa besar dan kecil. Sebab itu iman itu menurut Ulama
Madzhab Al As/ari danAhli Tahqiq dari golongan pengilart m adzlvb
Al Maturidi hanya merqbenarkan apa yang dibawa oleh Nabi
Muhammad saw. Adapun pengakuan dari orang yang berikrar,
hanyalah sebagai syaratmelalaftan hukum-hukum keduniaaq yang,

diantaranya adalah wajibnya beri'tikad bahwa orang yang fasik itu
tidak kekal di neraka.

Jika iman itu adalatr membenarkan, maka seorang hambatidak
keliw dari sifat berimarUkecuali apabila ia melalorkan sesuatu yang

meniairlakan iman yaitu larfur dengan mengingkari kebenaran ajaran
yang dibawa olehNabi saw. atau membangkang ketetapan syarat
iman yaitu mengucapkan dua kalimat qahadat Orang-orang mulanin
yang atrli maksiatjdgatidak akan kekal di neraka. Demikian pula
syafa'at atau pertolongan itu tidak akan sampai kepada orang-omng
kafr. A]hh Th'ala berfi rman:

@d)iLrfr.iliri5
"Malca tidakberguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-

orangyong memberikan syafalat. " (QS. Al Mudatsair: 48)

Para Rasul inr diizinkanAllah unnrk memberikan qyafu-at tanpa

dibatasi. Macam-rnalam syafa'at yang diberikan adalah:

1. Syafa'at untuk menyelamatkan seluruh makhluk di Mahsyar
karena sangat takutdan gemetar. Inilah yang djsebut Syafa'atAl
Udhma (pertolongan.atau pembelaan terbesar). Karena syafa'at

iry meratapada seltrnrh makhluk, disebutjuga kedudukan yang

terpuji Maqam Mahmud. Juga kerana syafa'at ini Nabi
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Muhammad saw" dipuji oftu:lg-orang terdahulu dan terkemudian.

2- Syafa'atNabi untuk memasukkan golongan orang mukmin ke
dalarn sufga tanpa hisab. Syafa'at ini khusus bagi Nabi
Muhamrnad saw. j

3. Syafa'at pada urusan orang yang mestinya masuk neraka
kemudian tidak masuk neraka.

4. Syafaatuntukmeningkatderajatsurga. !

5. Syafa'at bagi orang-orang saleh agarAllah mengampuni mereka
karcna'kelalaian mereka dalarn ketaatan;

6. Syafa'at bagi orang yang meng-Esakan Allah namun mereka
masuk neraka lalu dikeluarkan. Syafa'at ini tidak khusus bagi'
Nabi saw. tapi jugaparanabi yang lain,para malaikat dan or-
ang-orang rnukmin.

7. Syafa at unh.rk memperingan siksa orang yang masuk neraka bagi
orang yang kekal di neraka pada waktu tertentu, seperti Abu
'fhalib paman Nabi Muhammad saw.

8 . Syafa at dalam urusan anak-anak bayi orang musyrik agar mereka
masuk surga.

9. Syafa'at Nabi Muhammad.saw. kepada orang yang mati di
Madinah. Orang yang sabar menghadapi penyakit di Madinah,
orang yang menziarahi Nabi Muhammad saw. sesudah beliau
wafat. dan orang yan gadzansertamendo'akanNabi Muhammad
saw. dengan wasilah, orang yang memperbanyak membaca
shalawat nabi di malam dan siang hari Jum'at, orang yang
merghapal 40 hadits dan mengarnalkannya dalarn urusau agamaa

orang yangberpuasa bulan Sya'ban karenamencintai Nabi saw.
dan orang yang memuji keluarga atrli rumah Nabi saw.

Adapun orang-orang mukmin yang mati menatapi agama Islam,
sekalipun, mereka pernah kafir sebelurnnya, maka akan kekal di
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Surga. Sebab tidak mungkin orang yang sudah masuk surga
kemudian dimasukkan Nerakq sebab omng yang sudatr masuk surga
itutidakakankeluardarisurga.Allah1a-'alaberfi rman:

'w';J-. hi rf tlS,* :a W "i-X- $

" Merelrs tidak merasa lelah di dalamrrya dan mereka sekali-
lali tidak alran dikeluarkan daripadonya. " (QS. AI Hijr: 48)

Masuk surga itu ada kalanya tanpa masuk neraka sama sekali,
ada kalanya setelah masuk neraka dan disiksa seguai dosa yang
diperbuat. Orang-orang yang mati dalam kafir baik dari golongan
jin atau manrxia, sekalipun selama hidupnya tetap beriman tetap
kekal di nenka. lvlereka tens-menerus disilsa di neraka, adakatanya
digigit ular dan kala dan adajuga yang dipukuli atau yang tainnJa.

Ringkasnya, manusia ihr ada dua macam: orang mukmin dan
orang kafu. Orang kafir akankekal di neraka. Orang mukmin ada
duh: mukmiri yang ta'at dan mukmin yang maksiat Mukmin yang
ta'at akan masuk surga. Mukmin ahli maksiat ada dua yaitu: ada
yang bertaubat dan ada yang tidak bertaubat. Yang bertaubat ada
di surga Yang tidak bertaubat terserah kehendakAllah. JikaAllah
menghendaki, boleh jadi Allah mengampuni dan memasukkan
mukmin atrli maksiat yang tidak bertauht itu di strgadengan rahat
kanmia-Nya, lantararr berkat iman dan ketaatannya, dan adakalanp
dengan syafa'at oftmg yang saleh-saleh. JikaAltah mengherdahi,
Allah bgrhak menyiksa menurut ukuran dosanya, dosa kecil atau
dosa besar, lalu pada akhimya akan masuk surga, jadi ia tidak kekd
dineraka.

Surga itutidak akan mengalami kerusakan. Surga adatujutt
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tingkataru yaitu : Firdaus, Adru Khuldi, Na'im, Ma\r4 Darus Salam,

dan Darul Jalal. Semuanya bertemu pada kedudukan Nabi

Muhammad saw. pemilik wasilah, agarAhli Surga itu merasa senang

dan nikmat melihat Nabi saw, karena beliari akan menampakkan

dirinya kepada seluruhpenduduk surga- Jadi wasilah itu menerangi

ahli surga bagiikan matahari menerangi penduduk bumi.

Neraka juga tidak rusak dan ada tujuh tingkatan:

I. Nerala Jahannarn, untuk orang-orang mukmin atrli maksiat.

2. N eraka L,adh a, untrrk orarg-orarg Yahudi.

3. Neraka Huthamah, untuk orang-orang Nashrani.

4. Neraka Sa' ir,untuk orang-orang Shabi'i ketompok Yahudi-

5. Nerakasaqa4 untu[< orang-orang Majusi.

6. Neraka Jahim,untuk para penyembah patung dan berhala-

7 . Neraka Hawiyah,untuk orang-orang munafik.

Ahli surga dan neraka tidak akan rusak, baik dari bidadari,

anak-anak mu{a belia petalran sufg4 petugas stsgq para malaikat

penyika, kalaj engking, maupun ular-ular.

Asy-Syartini mengutip pendapltAnNasafi mengatakan : Ada

tujuh hal yang tidak akan rusak atas kehendakAllah, yaitu: Arasy,

Kursiy, L"rh, Qalam, S*gu, Ahli surga danNeraka, Ruh. Para

Ulama berbeda pendapat tentang tafsir FirmanAllatr Th'ala:

,:o1|3{totr,r; ,:3',y
"Tiap-tiap sesuotu pasti binasa, kBcuali Allah. " (QS' Al

Qashash:88)

Jika makna adanya sesuatu itu rusak keadaannya karena

menerima kerusakan zatrya, karena apa saja selainAllatr Ta ata itu

s2
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mungkin adanya dan menerima tidak adanya, maka tujuh makhluk
tersebut ditanggungkan pada arti ini. Kalau arti rusaknya suatu
perkara itu karena dimatikan atau hancumya bagian-bagian, maka
tuj uh makhluk'itu dikecualikan dari fi rm an Allah tersebut, yakni
kerusakan. Siapa yang ragu terhadap salah satu dari masalah tersebut
benar-benar kaf,r.

II. MASATAII IMAN KEPADA TATOM
Jika anda ditanya: "Bagaimana anda beriman kepada takdir

yang baik dan buruk itu dari Allah Th'ala?" Jawabnya an-da katakan:
"B ahwasanya Allah Ta'ala menciptakan para makhluk untuk taat
dan melarang berbuat jahat. Lalu menciptakan Lauh, yaitu papan
dari intan putih panjangnya antara langit dan bumi. Lebamya antara
arah Timur dan Barat. Bingkainya dibuat dari berlian dan yakut.
Kedua sampulnya berupa yakut merah. Pangkalnya berada di tempat
malaikat yang berada di tempat malaikat yang berada di angtasa Ai

IbnuAbbas mengatakan: Pengantar tulisan pada Lauh Mahfu,lh
adalatr:

;3+ W3 ilivi ti., ,i_ui hr

"Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Eso, Islam
Agama-Nya, Muhammad adalah hamba ian utrsan-Nya.,,

Orang yang beriman kepadaAilah dan membenaikan ancaman-
Nyaserta rnengikuti Rasul-Nya akan dimasukkan S.urga. Allah
menciptakan Qatarn dari nur atau cahaya.Panjangnya antara langit
danbumi.

Menurut riwayat Ibnu Abbas, bahwa makhluk yang pertama

A zz

Yt 
-4JtY

aa

tlo t . ,.4-rt)
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kali diciptakan oleh Al latr adalah Qdam, lalu Allah mengatakan
"Menulislah! "Qalam menjawab: "Apa yang saya tulis?" Allah
berfimran: "segala yang ada dan yang akan ada hingga hari kiamat,
yaitu: amal, ajal,izkidan kejelekan." Lalu Qalam berjalan sendiri
menulis apa saja yang akan ada hingga hari kiamat.

Imam Mujatrid meriwayatkan Ha.dits: r'Makhh.& yang pertama
kali diciptakan oleh Allah Ta'ala addah Qalam. " Allatr berfirman:
"'Wahai Qalam, engkau menulis apa yang Aku tenfukan. " Maka
Qalarn menuliskan apa yang akan wujud hingga hari kiamat. Apa
sqia )r4ng berlaku padl manusia juga berlaku pada ketetapan yang
tcldrdiselesaikan. Demikianmal$ud pengararlg menyebu&an: "AIIah
memerintalrkan Lautr dah Qalam agar pnengatat seltruh a,rnal para
hamba' Allatr Th'ala berfi rman:

@;'a'@ ',Lf'S('l

6t

F:

" sesungguhnya Kami menciptalun segala sesuatu menurut
ulatran. " (QS. AI Qamar: 49)

tvlalsudnyad,llah menciptakan segala sesuafir itubaik rnakhluk
besar maupun kecil dengan ketentuan dan ketetapan hukum serta
ulauan yang dibatasi, bagian ),ang dibatasi, keluatan yang sempuma
dan rnengatur secara rapi pada waktu yang ditentukan dan tempat
yang dibatasi. Semuanya itu ditetapkan pada Lautr Matrfudh. Allah
Ta'alaberfirman: .

Cr.Oa
J c ;-^aJ-. J J-,.r/.

"Dansegala (urusan) yang lrecil maupunyangbesar adalah
tertulis. " (QS. Al Qamar: 53)

Maksudnyq segala uruan makhluk yang besar dan yang kecil
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t02'dli;- ol

O zt

YI 1JIY

a

,Et ,& ,rl,Lr iru, hr 'J{
-

Ca ' ,,C

.pE *ii G;i ,.rrli: o,r"!)t
"Allah telah menetapkan ketentuan para makhluk

semuanya sebelum menciptakan langit dan bumi terpaut lima

Nabi saw. juga bersaMa:,
o 1t.o . t.c1 t o, 6z J.cz t o.{.
dl J+*J- ol.lt+ y9- ,f J.c ;,.-ilY

'r2a.

,tit u.,# hr J-t-, Jrt?tr
.o?) ori* l;)U'U,:i, o'4t ,x;

beserta amalnla &n qialryaelah tertulis pada lauh (PaparD yans te{iaga

dari syetarL daripenambahan dan pengrrangan. Nabi sa:'w. bersaMal

.*]t*

aa ,. , a /

"seorang homba tidak sempurna imonnya sehingga ia
beriman lcepoda empat perkara: Bersaksi bahwa tidak ada

Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya

aku adalah utusan Allah, aku diutus Allah untuk seluruh
malchluk, beriman kepada ketentuan yCIng baik dan buruk"

Taat kepadaAllah adalah perbuatan yang berpahala karena

ada ketetapan dari Allah dan ketentuan pada zaman azali, yaitu

sebelum Allah menciptakan makhluk. Ketaatan j uga dikehendaki

AIhh dan perbuatan yang diperintahkara diridhai, dan dicintai Allah"

Menunrt sementara Ulam4 bahwa yang disebut Qadla adalah

ketrendak Allah sejak zaman azpl i yang bertrubungan denpn selunrh

perkara yang ada. Sedangkan Qadar adalatr penruj udan kehendak
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Allah dari semua makhluk sesuai ilr5ruAllah, Maka Qadla' itu ibarat
barang yang ditakar. Qadla ibarat pakaian, sedangkan Qadar ibarat
memakai pakaian. Qadla ibarat gambartukang ukiryang adapada
pikirannya, sedangkan Qadm ibarat ukirannya.

Maksiat adalah perbuatan yang disiksa dengan ketetapan Allah
Ta'ala, ketentuan-Nya, dan kehendak-Nya sej dllr*rr**ali, tidak
denganperintah-Nya, tidak diridlai, tidak dicintai dan tidak dari
pertolonganAllah.

Ketahuilah, malina perintah itu bukan menunjukkan arti
menghendaki. Kadang perintah itu terlepas dari kehendak, Seperti
anak seorang Hakim rnembrinuh orang dengan sengaja. Dalam hal
ini Hakim harus menyr:nrh membunuh anakny4 sebab ia membunuh
orang lain. Tetapi hakim ini tidak menghendaki.

Arti ridla adalatrmenerima sesuatuperkara dan memberi pahala
atau meninggalkan menyiksa. Adapun perkara yang diperbolehkan
itu tidak diperintatrkan olehAllah. Jadi segala pert u* y*g dik tuhui
Allah balat terjadi ituAllahpasti mengtrendaki terjadinya- BaikAllah
memerintahkan maupr:n tidak

" Ketatruilah, bahwa orang kafir itu diperintahkan beramal
sebagairnana ia diperintahkan beriman. Demikian menurut Ulama
Slitfliyatr (Madztrab Sayaf i). Berbeda dengan Imam Hanafi yang
mengatakan: Orang l<afir itu tidak diperintahkan urtuk berdrtal, tetapi
dia diperinuhkanuntuk berirnan Dasaqa adalatr firmanAflahTh'ala:

"I{ai selulian manusia, bertakwalah kcpada Tuhan+nu.'
(QS.An Nisa': 1)

Nfenurut Tafsir Hanafi makna "Hai manusia bertakwalah
(takutlah) kepada Tuhanmu (Allah)" adalah: Hai orang-orang yang

'$i-fiil",Ii{ti
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beriman Aatlah; Hai orulg-orrmg kafir, berimanlah; Hai oiang-orang
munafik ikhlaslah! Karena manusia itu ada tiga macam yaitu:

I . Onilrg mulcninyang mumi imannya, yaitu orang yang menyaakan

dengan lisarurya, membenarkan dalam hatinya dan melakukan
amal perbuatan dengan anggota badarurya.

2. Orang klfiryang kejampadakekufurannya, yaitu orang yang

tidak maumengakui dengan lisannya dan tidak mempercayai
dalarnhatinya.

3. Omngmunafikyangmenghias kemunafikanny4 yaituoraigyang

mengalari dalam lisannya dantidak membenarkan dalam hatinya,

sertaberpura-pura beserta orang mukmin.

Semua manusia diberi palrala karena ketaatanny4 dan disiksa

karena maksiatrya. Semuapahala dan siksa itu dengan janji dan

ancamanAllall JarliiAtlah untuk ketaatan dan ancamanAllah uifiik
maksiat. Allah berfirman:

@ r3fuiipii ,,t;':@ ;;L u (13

3vG,J,is@

i,rg u"gt* i-fiT Cs-ori?t,1
U3Ai e,'A!+:i

U'r:A1

' "Adapun orang yqng melampaui batas, dan lebih
mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya
ne r alal ah t e mpat t i n ggal (nya). D a n o d apun or an g- o r a n g y an g
takut kepada kebesitran Tuhannya dan menahan diri dari

'ilti
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leinginan hawa nafsunyd, maka sesungguhnya surgalah tempat
tinggal(nya). " (QS. An Nazi'at: t74l),

n:#,,ffiw
29. Yang terakhii, akan diterangkan hal-hal yang uqiib atas orang

yang mukallaf,

30. Nabi kita Muhalnmad telah dilrus untuk seltrnrh alam sebagai
ratrmat dan larnia Allah swt.

;

3 i. AyatrnyaAMutlah binAbdul Muttalib dan Hasyim binAMu
Manaf yang berhubungan nasab

32.Dan ibunyaAminatr dari suku Zuhroh. Beliau disusui oleh
tlalimah dari suku Sa'ad
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l*hiit{Li{ta

i$rg$*'gl,{a;
33. Tempat kelahirannya di Mekkah yang aman dan wafatnya di

ThaibatrMadinah

,rr,

34. Beliau mendapat wahyu pada usia kurang dari 40 tahun dan
beliau wafat ketika usianya lebih dari 60 tahun (yang masyhur pada
usia63 tatrun).

",$f'uifi

,,
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,' r'rff'fi|:W

gW'*iW

ffiir,ffFffi
35. Perlu kita memahamibahwa pufta/putri beliau ada 7 (tujuh)

oftLng, dari mereka ada 3 (tiga) oftlng laki-laki

- - 
36. (yaitu) Qasim danAbdullatryangdiberi gerw Thayyib artinya

baik dan Thahir hrtinya suci

37 . Kemudian berikutrya Ibratrim lahir dari wanita mulia- IbunyaadalahMariyarnAlqibthiy5ratr /

_38 
Dan selain Ibrahim, kesemuanya rahir dari Khadijah. Mereka

ad4 Q (enam) orang, makamasukkantahdalam catatan

39. Disebutkan, lainnya adalah 4 (empat) orang wanita. Semoga
mereka semua mendapat ridha Tutranku

Aqidatul Au,am



40. Fathim ah Azzahrd yang suaminya adalah Imam Ali dan kedua
putranya (Hasan dan,Husen) sebagai cucu Rasulullah saw. yang
keutamaan mereka adalah cukup jelas

4 1 . Kemud ian Zainabdan sesudahnya Ruqayyafr. Dan Ummu
Kultsum seorang wanita yang mulia lagi senantiasa penuh ridha

42. Hendaklah kita mengetahui bahwa istri Almushtafa (Nabi
pilitran) sesudah wafatrya ada 9 (sembilan) orang, yaituwanita-wanita
yang diperintah untuk memilih antara perhiasan dunia dan surg4,
kemudian mereka memilih Nabi Muhammad saw yang diikuti

a3. Aisyatu HafshalL Sau{ah, Shufiyyutu Maimunah dan Romlah.

. - M.Hinduru Zainab demikianpula Juwairiyyatr- Merekaituadalah
ibu-ibu yang diridhai bagi brang-orang yang beriman.
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'"{ffi'{'rffi#ffi
45. Hendaklah setiap orang yang mukalraf mengetatrui batrwa

jrimlatr panoan (saudara laki-laki dari bapak) Nabi ada 12 or*g, antara
lain Hamzah danAbbas. Danjumlah bibinp (saudaraperempuan dari
bapak) ada 6 orang, salah satunya adalatr Shafiryahyang patuh.

G;i,r,1fl.fi-&U*1fr"!1,*,tV*r$i
t

e_ ,U, \

*Y\#i;# ,1[+.r,ir\u.,"v1ggE*
,{u{'{ffi ,gt' #,1,*r .f{t W

46. Dan sebelum Nabi hijrah, beliau telah mer{alani. Isra' yaitu
perjalanan di waktu malam atas keherdakAllatr dari Mekkah ke Baitul-
Maqdis yang sama-sama sudah diketatrui.

47 .Dansesudatr Isra', beliau rirenjarani Mi'raj yaitu naik ke langit
hingga beliau berjumpa dengan Tuharurya
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48. Dalam hal perjumpaan dengan Tuhan ini, hendaklah setiap
mukallaf tidak membayangkan bagaimana caranya dengan ganrbaran
yang sempit. Dalam keserrpatan ituAllah mewajibkan kepadanp (dan
kepada ummatrp) kewajiban sahalat 5 (ima) wakt( setelatr tadinya
ditentukan 50 (limapuluh) waltu

49. Peristiwa Isra' itu telah disampaikan kepada ummatnya
termasuk kewajiban melaksanalan shatat 5 0i*a) waktu tanpa diragukan
lag.

50. Makatelah beruntung SayyidinaAbuBakar Siddiq karena
mempercayai beliau dengan peristiwa mi'raj darl hal itu juga telah
disampaikan kepada keluarlanya,rr

;55!,:;trW\'w$*il&r
t_ ll

W. 
,eon.rBsf {ibf ,$1t;{Ydioii!,,ti,:t*{r$

5 l. Dan inilatrAqidah (keyakinan agama Iilam) yang singkat dan
mudah dicema oleh orang-orang awam (trnurn).
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r
sz.Yang menyusunAqidah tersebut adalahAhmad At Marzuqi

yang berhubungan nasabnya (silsilahnya) dengan Rasulullah saw.

53 . Segala puji bagi Allah, shalawat dan sal?m atas Nabi sebaik-

baik yang telah mengaj arkan laqidatr (keyakinan) itu.

s(.Demikian juga kepada keluarga, sahabat-sahabat dan setiap

orang yang memberi petunjuk dan setiap oftIng yang telah mengikuti
petunjuk itu dengan baik.

55. Dan aku memohon kehadirat yang Maha Pemurah, agar

dijadikan amallnr ikhlash karena-Nya dan bermanfaatbagi orang-orang

yangmengamalkannya

J:rIW'i#fiW
,ufo*itnfu.i$
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56. Bait-baitrya (bagian dad naztram.nazfram itu) ditennrkan sesuai

dengan jumlah kalimatrya dan ketentuan penanggalannya disesuaikan

dengan tarikh yang berlaku.

vtfiirlqgu#
"f,,{5Y";frW

57. Aku beri nama naztram tersebut'Aqidatul-lawam"yang wajib
diyakini dalam tmrsan aqidah agama secara semplma bagi orang umum
yaitu orang yang baru dalam tatrap permulaan belajar

SemogaAllah menganugerahkan rahmat dan keselamatan atas

;junjungan hta Mutrammad" keluarganya dan sahabat-sahabatrya semuul

*****
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PERTANYAAN

I . Berapa j umlah sifat waj ib bagi Allah? Sebutkan! Dan bagaimana

baitnya(naztnmnya)?

?. Berapajumlah sifatjaiz bagi Allah? Sebutkan baitrya (nazhamnya)!

3. Berapa j umlah sifat wajib bagi Rasul? Sebutkan!

4. Apa yangdimaksud Shiddiq?

5. ApayangdimaksudAmanah?

6. Apayangdimaksud Tabligh?

7 . Apayangdimaksud Fathanah?

8. Apa saja sifatjaiz bagi Rasul? Sebutkan baitriya(nazhamnya)?

g. Para Nabi apa juga punya sifat seperti Rasul?

10. Berapa sifat mustahil bagiAllah? Sebutkan baitnya (nazhamryra)!

1 1 . Bagaimana hukurnnya mengetahui 25 Nabi itu? Sebutkan baitnya

(nazharnnya)!

1 2. Apakah kamu sudah hafal 25 Nabi?

13. Apakah Malaikat itu makan seperti kita? Sebutkan baitnya

!

I 4; Bagaimanahtkumnya mengetahui namamalaikat 10 itu? Sebutkan

bainya(nazhamnya)!

1 5. Nabi Musa kecuali diberi kitab Taurat, juga diberi apa?

1 6 . Berapa j umlatr kitab suci yang harus kita ketahui namanya?

17. Kitab suci diberikan kepada siapa saja? Sebutkan baitnya
(naztrarnnya)l

1 8. Bagaimana hukumnya iman kepada adanya hari kiantat?
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PERTANYAAN

I . Berapa jumlah sifat wajib bagi Allah? Sebutkan! Dan bagaimana
baitnya(nazhamnya)?

2. Berapajumlah sifatjaiz bagi Allatr? Sebutkan baitrya (nazhamnya)!

3. Berapa jumlah sifat wajib bagi Rasul? Sebutkanl

4. Apayangdimaksud Shiddiq?

5. Apayang dimaksudAmanah?

6. Apayangdimaksud Tabligh?

7 . Apayangdimaksud Fathanah?

8. Apa saja si fatjaizbagi Rasul? Sebutkan baitriya(nazham nya)?

9. Para Nabi apa juga punya sifat seperti Rasul?

1 0 . Beapa sifat rnustahil bagi Allah? Sebutkan baitnya (nazhamnya) !

1 1 . Bagaimana hukumnya mengetatrui 25 Nabi itu? Sebutkan baitnya
(naztrarnnya)!

1 2. Apakah kamu sudah hafal 25 Nabi?

13. Apakah Malaikat itu makan seperti kita? Sebutkan baitnya
(nadramnya)!

1 4; Bagaimanahukumnya mengetahui namamalaikat 10 itu? Sebutkan

bainp(naztramnya)!

1 5. Nabi Musa kecuali diberi kitab Taurat, juga diberi apa?

1 6 . Berapa j umlah kitab suci yang harus kita ketahui namanya?

17. Kitab suci diberikan kepada siapa saja? Sebutkan baitnya
(nazhamnva)

I 8. Bagaimana hukumnya irnan kepada adanyahari kiantat?
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19. Nabi Muhammad itu dilahirkan dimana? Sebutkan baitnya
(naztramnya)

20. Nabi Muhammad saw. diutus untuk siapa? Sebutkan baitnya
!

2 I . B agaimana hukumnya mengetahui nasabnya Nabi Muhar,runad. itu?

22. Nabi Muhammad saw. menerima wahyu ketika umur berapa?

23. BerapausianyaNabi Muhammad itu? Sebutkan baitrya (dalilnya)!

24. Befapajumlatr istri Nabi Muhammad saw. ketika ditinggal wafat?
Sebutkan!

25. SiapabibinyaNabi Muhammad saw. yangpaling masyhur?

26.'Berupa putra Nabi Muhammad saw. yang laki-laki? S ebutkan
baitaya(nazhapnya)!

27 . Berapaputra Nabi Muhammad saw. yang perempuan? Sebutkan

28. Sayyid Ibrahim itu dari ibu siapa?

29. Apayang dimaksud Isra'?

30. Apa yang dimaksud Mi'raj?

3 1 . Apa yang diberikanAllah kepada Nabi Muhammad saw. ketika
Mi'raj?

32, Siapa yang pertama kdli percaya dengan isra,nya Nabi Muhammad
saw?

*:lc {< * *
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