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RE(OMENDASI KHUSUS

Tentang
Penerjemahan, Penerbitan, Publikasi

Karya Sayyidunal Walid Abuya
Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani

Untuk Ho'ioh Ash-Shofwoh Al-Molikiyyo h

Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat serta salam teruntuk
utusan yang paling mulia, junjungan kita Nabi Muhammad, serta untuk keluarga dan para

sahabat seluruhnya.
Ammo bo'du;

t. Kami telah memberi izin kepada Ha'iah ash-Shofwah di lndonesia sebagai organisasi
para alumni santri ayahanda, Al-lmam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki
rahimohulloh to'DIo, untuk menerjemahkan, nlencetak, menerbitkan, mempublikasi-
kan, dan mendistribusikan seluruh karya beliau; baik yang berbentuk karya tulis, suara,

maupun audio visual dengan rekomendasi umum mencakup semua karya beliau.
2. Rekomendasi ini hanya berlaku bagi Ha'iah ash-Shofwah secara khusus. Oleh

Karenanya, tidak diperkenankan bagi siapapun, baik secara individu atau kelembagaan
selain Ha'iah Ash-Shofwah untuk menerbitkan atau mempublikasikan seluruh kitab
atau segala macam jenis karya ilmiah milik Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi
Al-Maliki Al-Hasani rohimahulloh.

3. Tidak diperbolehkan bagi siapapun melakukan penerjemahan karya ayahanda, Abuya
As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rohimohullah, kecuali sudah

konfirmasi dan mendapat rekomendasi dari Ha'iah Ash-Shofwah.
4- Royalti peniualan, transaksi dan atau pendistribusian karya ilmiah Abuya As-Sayyid

Muhammad bin AlawiAl-MalikiAl-Hasanirahimohulloh diserahkan kepada Ha'iah Ash-

Shofwah untuk kas atau biaya operasional dengan prosentasi yang layak.

5. Rekomendasi ini tidak hanya khusus untuk beberapa atau sebagian dari karya Abuya
As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rohimahullah saja, akan tetapi
mencakup seluruh karya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani
rohifiahulloh yang mana lisensi hak karya cipta berada di tangan ahli waris Abuya
As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimohulloh.

Demikian rekomendasi khusus ini dibuat dan harap maklum.

Perwakilan atas nama ahli waris dari
As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah

Ttd.
As-Sayyid Ahmad bin As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani

Vau vi * 
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Nadham 'Aqidatul'Awam

Kata Pengantar

Asal-Usul Penyusunan Bait Syair'Aqidatul'Awam
Pendahuluan

Pasal Pertama: Mengenai Sifat-sifat Allah # .......

Sifat-sifat Wajib bagi Allah Ss ...............

Pembagian Sifat-sifat Dua Puluh kepada Sifat
Nafsiyyah, Salbiyyah, Ma'aani dan Ma'nawiyyah ...

Sifat Jaiz bagi Allah &, ....

Pasal Kedua: Mengenai Para Nabi dan Rasul

Sifat-sifat Wajib bagi Para Nabi dan Rasul

Sifat Jaiz bagi Para Nabi dan Rasul

Kema'shuman Para Nabi dan Rasul

Sifat-sifat Mustahilbagi Allah tW dan Para Rasul-Nya

Jumlah Rasul yang Disebutkan dalam Al-euran ...

Pasal Ketiga: Mengenai Para Malaikat .....

Sepuluh Malaikat 'Alaihimus Salam

Pasal KeempaL Mengenai Kitab-kitab Samawi ......
Empat Kitab yang Tertulis ..............

J

9

12

15

24

24

42

44

47

49

53

57

61.

64

79

83

91.

91
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Shuhuf (Lembaran-lembaran) Samawi

Pasal Kelima: Mengenai Ketaatan Kepada
Rasulullah # ..............

Pasal Keenam: Mengenai Hari Akhir

Pasal Ketuiuh: Mengenai Nabi Kita Muhammad.-

Pengufu san dan Keutamaan Rasu lullah & ..................

Nasab dan lbu Susuan Rasulullah W .....

Kelahiran Rasulullah *B dan Kewafatan Beliau ......

Kenabian dan Umur Rasulullah .& .....

Putra dan Putri Rasulullah # .......
Istri-istri Rasulullah .# .....

Hikmah Berpoligaminya Rasul iS Lebih dari Empat
Istri ..

Paman-paman dan Bibi-bibi Rasulullah B ............

Peristiwa Isra' dan Mi'raj

Penyampaian Nabi Muhammad Akan Peristiwa
Isra' dan Mi'raj pada Umatnya ....

Penutup

Daftar Pustaka
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105
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' mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka

berdoa): "Ya Tuhan kami, jangonlah Engkau hukum kami jika

kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau

bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau

'.'; bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami,

janganlah Engkau pikukan kepada kami apa yang tak sanggup

'' kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan

' rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami

t erhadap kaum y an g kafir. " (Q.S. Al-Baqarah: 285-286).

L-=G6>\,r,

.eZq" Z "r\y.



it_;i)t ,;.tt;l\r."-\'.1.-

J:u\,eqt *Si

'#t iib

t- 6 - o i o , . i.. a-lJ> q J-g '-n ", 
-Jl 

J, -X-1- q)

ir*';;. iiJl .": kv 9" ct':

"1 I .r t. oy Jf <lJ r-^-->13;..
t 

- -l

,r),\.tyl +6r_.1ru=j

€ .F, f ll'' J*r-r-o J)Le

*----'Jr,atJtiniY\:

4'i'tt ,;&t di,_3"ut

trsF ix3'; it-At $
o i o / i.
ef)e-->+*ojar)tg

Vd.3.r\g'



y*:r,ti'3 prjr, iq; *i

#;*E.or-x
fr'c-r--i;rSyiits'

ro.i.td-w1 ;tir,i,

lii

. -- ?, .". '. i '-< .i
9PFt'#f f,

o I,z $

^ls-Y-Jt 
I t}6|e ;-r-l J

, ": . .:lu
,,f -f ,f f Q.-tqs

^*5'";r ,y:s "e,":*:.t

ill

'.:.i1

irl*'r)r, y5tt ,', -x- d6 ;;rL;:,; +7;

,u"i.F'),i'ilqt(-,- - -J rlJ J-V

:

"qa" + "_r\f



d;rt rt;-Jl

/ ,,.-;Jl C y.jis Li J5;

yb)r,)K *G L:*,

i.i--ttrijutr W
-l / - ^ i e-
(t t it t .f +-:t rJLlJtj

i" t6 r, 4. t t'ts Jr-.?t y GIG F:
z9-x- +; ,l p-L-, tit_lil..-1. \J- : 

__-)

Ytlt€5*e.4;
-i "t.1$<.s .. t .).--,1 $ rL t-: 1:

G

"eza.s.r\9"



G"+e'+VsS

^i*93ti4;X*5

;+r-i, *:t'*x";
";-#;t?,*;'3t

<o / i- gj

;ii'Yt L<J'iJ-J--o

b:e::p-ts$:

(*t )'r\+ it*3 * Ui ; It i;J'"J

Wr,*'itt'i-u*
#.$;i''a.tbr
"w;rli"v*s *

"^;4i*;iLti *

f\e4)J:\t*t *

fr-;ti"'fri; '*:'i

,l{ry t:arti'-,C
i-1,1, !"c#t.,Yi6

'^*:.*'e?r;L';'t

-_sJ.)rj)r 3-"dft

'l*q:Xlt'elti=au

.q<" 6 "N9"



- i / /6 - / d,l.-Jtijru i? *

;t';-;U.a{.{c *

,ju;utivsl*d*
2." .,t .o.,.!$yJ 4--.4ai>J ^ fi-G

"4;;tis,".: l'r3,a

t3J*rtJ;i'p

ry'yr :#tr-h,pi
tL:413F ,.1,*,!-rJr

-
"..t".,- ?,- .o-- oi.

r)PPtJ s,4ts*f C

t" i
,r;-:)ti i;{r 'it*,:v

,4. o, J,it r, . t l. /d.^ {,lJ:>l Ol) 4--a--a a-*oy ?r

e ,i","4r'{'t<-5; *

ti-3 t1,:;,Jtt sI:,e ;K.

^s;i 
jr,|r;sr 

E_iiu,S

z#fr A , C'tJ,.---v.r *,s z$*:i't-*; e.*, )

,er3,-*st .,t*)J. d "J1 -rr 
Cr3 *:t UI A:)r,Cu

nVao 
Z "-\g"



t*iiuiet* i7x t.;Jr pra, i:ljri

$Nak *,* j?S x, *j,#:,;*Ls6s,tiS

l^+t3L? g6-r.6 -x- ;i;t!rr*.("*>!c.T -

,lii

f.jL,utrta-Yt:e * . 
',t;'4 

;iq*

(e=i';d4f>:J,

aEZ*,6 .-rarc



,r' /, ..j?. .a?. ,? // ,/ -,

Bismill ahir Rahm anir Rahim

Segala puji hanya bagi Allah $c yang telah memberi
kita pentunjuk untuk semua ini. Tidaklah mungkin kita akan
mendapatpetunjuk jika bukan karena petunjuk danhidayah
Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku
juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan
utusan-Nya. Ya Allah, limpahkanlah selalu rahmat,
keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad dan juga kepada keluarga beliau. Sebagaimana
Engkau telah melimpahkah rahmat, keselamatan dan
keberkahan kepada junjungan kita Nabi Ibrahim beserta
keluarganya di semesta alam ini, Engkaulah yang Maha
Terpuji lagi Maha Mulia.

Selanjutnya, ini adalah syarah (penjelasan) ringkas bait
syair 'Aqidatul 'Awam, karya seorang guru yang memiliki
ketajaman pikiran, sosok yang sangat alim, yaitu Sayyid
Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki, semoga Allah melimpahkan
rahmat kepada beliau.

Syarah ini kami susun saat kami masih menimba ilmu
di tanah suci Mekah kepada sang pendidik, ayahanda, guru
besar yang sangat alim, pakar hadits, yaitu Sayyid
Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Semoga Allah

"YVa' 9 "e\5o



memberi kita semua kemanfaatan pada diri beliau dan juga

ilmu-ilmu yang dimilikinya. Kami memulai menyusun
syarnh ini semata-mata karena melaksanakan titah beliau,
meskipun sebenarnya kami bukanlah orang yang pantas
melakukannya. Lalu kami pun mulai mengutipkanisi syarah

ini dari beberapa kitab yang kami pelajari dari beliau ketika
mengajar. Karena itulah, yang kami lakukan dalam
penyusunan tulisan ini hanyalah sebatas merangkum
setelah meneliti dan menelaah, seraya memperhatikan
penyebutan beberapa dalil yang bersumber dari Al-Quran
dan hadits.

Kami sangat berharap kepada para pembaca, unfuk
membantu kami dalam mengoreksi segala kesalahan yang
ada dalam syarah ini. Karena kebenaran apa pun yang ada

dalam syarah ini, sungguh semata-mata hanya dari Allah.
Adapun segala kesalahan, maka ifu adalah murni
disebabkan kelalaian kami. Kami juga berharap para

pembaca berkenan membuka pintu maaf untuk kami.
Semoga A1lah membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

Kami katakan sebagaimana yang dikatakan oleh
al-' Alla am ah Az-Zar qa ani:

'')r d!_q; i'3U k {3

Bukalah pintu maaf untuknya jika terjadi kesalahan makna, dan

berilah takwil (penafsiran yang tepat) ketika tedapat sesuatu

yang dianggap salah.

Buku ini kami beri judul "lnla'ul Afham Syarh
Aqidatil Aloam".

e uL)lryr a6.{ ilv
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Hanya kepada Allah-lah kami berharap semoga jerih
payah ini berguna untuk kami. Semoga Allah menerimanya
dan menjadikannya mumi semata-mata untuk-Nya. Semoga
kita selalu diberi taufik untuk senantiasa melayani agama

Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah rnengumpulkan
kita semua atas kebenaran dan juga membimbing kita
kepada petunjuk dan kebenaran. Semoga Allah selalu
memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Hanya dari-
Nyalah kita mengharapkan pertolongan dan taufik.
Cukuplah Allah bagi kita. Dialah sebaik-sebaik Dzat yang
diserahi segala urusan. Tiada daya maupun upaya
melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha
Agung. Dan penghujung doa kami, "segala puji hanya bagi
Allah Tuhan alam semesta".

(-j---1DtFJ,
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Para ulama meriwayatkan dari nadhim (penyusun

nadham) sebuah kisah menarik mengenai asal-usul

penyusunan bait syair tersebut. Sebuah kisah yang tidak ada

salahnya untuk diceritakan.

Pada suatu ketika, dalam tidurnya nadhim &t'^6

bermimpi melihat Nabi #. Sedangkan para sahabat

berkumpul tidak jauh dari beliau. Rasulullah pun berkata
kepada nadhim: "Bacalah bait syair tentang tauhid yang

siapapun menghafalnya akan masuk surga dan mencapai

segala kebaikan yang diinginkannya. Dia iuga akan

memperoleh semua kebaikan yang dikehendaki sesuai

dengan kitab dan sunnah".

Maka nadhim pun bertanya
apa itu wahai Rasulullah?"

Lantas para sahabat berkata

Iah apa yang akan dikatakan oleh

Kemudian Rasulullah & pun berkata: "Bacalah:

"Abda'u bismillaahi warrahmaani" (aku memulai dengan

nama Allalu Dzat Yang Maha Pengasih). Maka nadhim pun
jrgu berkata: "Abda'u bismillaahi utarrahmaani" dan

seterusnya hingga akhir syair yang berbunyi:

kepada Nabi: "Bait syair

kepadanya: "Dengarkan-
Rasulullah".

V. p "'r\5,"
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Dan Suhuf Nabi lbrahim Al-Khalil daru Nabi Musn Al-Kaliim,
didatamnva**"omll:#"^iltr:;;IMahaMenshukumi

Sang nadhim pun terus membacakan syair tersebut,
sedangkan Rasulullah mendengarkannya dengan seksama.
Ketika nadlim terbangun dari tidurnya, beliau langsung
mengulangi kembali syair yang beliau baca di dalam
mimpinya. Temyata dalam sekeiap syair tersebut sudah
beliau hafal dari awal sampai akhir. Tidak lama kemudiaru
saat menjelang subuh beliau kembali bermimpi bertemu
Rasulullah # untuk kedua kalinya. Dalam mimpi itu
Rasulullah ,& berkata kepada beliau: "Bacalah kembali apa
yang telah kamu kumpulkan dalam hatimu (yang telah
kamu hafalkan)". Maka nsdhim pun membacanya dari awal
hingga akhir seraya berdiri tepat di depan Rasulullah.
Sedangkan para sahabat berkumpul di sekitar Rasul sambil
mengucapkan "Aamiin" di akhir setiap bait dari syair
tersebut.

Ketika nadhim mengakhiri bacaannya, Rasulullah #
berkata: "Semoga Allah memberimu taufiq dalam segala hal
yang diridhaiNya dan juga menerimanya darimu. Semoga
Allah memberi keberkahan untukmu dan orang-orang yang
beriman, dan semoga Allah menjadikan nadham tersebut
bermanfaat untuk hamba-hamba-Nya".

Nadhim sering ditanya setelah banyak orang yang
mengetahui perihal bait syair tersebut. Maka beliau pun

oela" f "\9.



meniawab pertanyaan itu. Kemudian beliau menambahkan
beberapa bait syair yang berbunyi:

j"Hti

Dan apa pun yang dibaroa oleh Rasul, maka sepantasnyakita

pasrnh dan menerima.

Dan seterusnya hingga akhir kitab. Demikian, cerita
yang diriwayatkan sendiri oleh sang penyusun. Kamihanya
menukilnya secara tekstual. Sedangkan kebenarannya
merupakan tanggung j awab r arni y ang menyampaikan.

i*LA * i;;tr;;t*ks

<s-46F+,
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Q N adhim'ittte; berkata:

'")t't:t 
-_-,Lrl';^-jI.

Aku memulai dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu memberi kenikmatan.

O Kosakata:

<tl : Sebuah nama untuk Dzat y angwajib adanya, yang

berhak disembah.

,.f')t, Yang memberikan nikmat-nikmat yang besar

(nikmat-nikmat yang mendasar/primer) seperti nikmat
iman, kesehatary rezeki, pendengaran, penglihatan dll.

*')t : Yang memberi nikmat-nikmat yang kecil

(nikmat-nikmat tambahan/sekunder) seperti bertambahnya
iman, berlimpahnya nikmat, keluasan rizki, akal yang
cerdas, ketajaman pendengaran dan pernglihatan dll.
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iU;yt ;.t; : Selalu memberikan pemberian dan I
':l;.,, kenikmatan tanpa henti (konti.yr). ,l

'- & Penielasan:

- Kami mulai menyusun untaian bait syi'ir yang

, bemama "Aqidatul 'Awam" ini dengan mengucaP
' basmalah seraya memohon pertolongan dari Allah yang :,

rahmat-Nyameliputi segala sesuafu, dan selalu memberikan

anugrah dan kenikmatan tanpa henti. Penyusunan bait syi'ir :'

...ri Pertama: Meneladani kitab yang mulia (Al-Quran) 
,,,

dalam segi susunannya, bukan dari sisi furunnya.

"'::': Keilua:Mengamalkan hadits Nabi #: "setiap hal yang ':

dengan Basmalah akan terputus". (H.R. Al-Khatib dari Abu i'.

"' Hurairah.:*" secara marfu'). Maksudnya: kurang dan sedikit 5

kebaikan maupun keberkahanYa.

,,''"....., memulai fulisan-tulisan maupun surat-surat beliau d3nqan

.,: basmalah, sebagaimana yang terjadi pada surat yang beliau

.i kirimkan kepada Raja Heraklius dan lairurya. 
:

"92." t0.Y 
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9 Nadhim iiiifi berkata:

9loJ:;J \;qrr n\i {$ f$t,,h)u*Jti

Segalapuji hanyabagi Allah yang maha dahulu, mahapemula,
maha akhir, dan yang kekal tidak akan berubah,

Q Kosakata:

ixit 
' 
Menurutbahasa (etimologi) berarti pujian secara

lisan yang diutarakan dengan suka rela yang disertai rasa
hormat, baik karena mendapatkan kenikmatan atau tidak.
Sedangkan menurut syara' (terminologi) berarti: perbuatan
yang menujukkan rasa hormat kepada orang yang
memberikan kenikmatan meskipun kenikmatan tersebut
diberikan kepada selain orang yang memuji. Dan perbuatan
tersebut mencakup ucapan dengan lisan, rasa cinta dalam
hati, maupun amal nyata dengan anggota tubuh.

g$t , Dzat yang ada dan tidak memiliki permulaan

keberadaannya, ada yang akan selalu ada.

)'iit , Dzat yangada sebelum adanya segala sesuatu

tanpa memiliki permulaan.

;\i : Dzat y angada setelah binasanya segala sesuatu

tanpa ada penghabisan.

:Dzat yang kekal tidak akan sirna.

),f,,

";r-ll
Q/.
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)F \ : Tanpa ada perubahan. Kata tersebut

merupakan tafsir (penjelasan) dari kata Al-Baaqi.

$ Penjelasan:

Aku juga memulai untaian bait nadham ini dengan

dengan menambahkan kata hamdalah, yang berarti sebuah

pujian untuk Allah yang bersifat dahulu, pemula, akhir dan

kekal, dengan pujian secara lisan seraya mengagungkan-

Nya dan meyakini bahwa segala pujian hanya untuk-Nya.

Penyusunan bait nadham ini juga dimulai dengan

hamdalah dengan tujuan:

Pertama: Mengamalkan sabda Rasulullah (@: "Setiap

hal yang mendapat mendapat perhatian dalam agama yang

tidak dimulai dengan hamdalah akan terputus (dari

keberkahan)". (H.R. Abu Daud dan lainnya. Dihukumi
hadits hasan oleh Imam Ibnu Sholah).

Keilua: Melaksanakan kewajiban yakni mensyukuri
kenikmatan yang di antaranya adalah tersusunnya bait

nadham ini.

* tkF i{,ir'tiJ-i.st r
o/

*
o :z o / / (i/
'rt 4-,.>.--.O g Ulj

L) J /.
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Kemudian setnoga shctlawat serta salam selamnnyn selalu

terlimpahkan keTtada Nabi, sebaik-baik orang yang bertauhid.

Dan juga keluarga, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang

yang nrcngikuti jalan agann rlangbennr dan tidak rnelaktrknn

perbuatan bid'0h.

O Kosakata:

i'tr21: Menurut bahasa berarti mendoakan kebaikan.

Apabila kata tersebut disandingkan kepada Allah "Jc maka
akan berarti: pemberian nikmat tambahan yang disertai
penghormatan dan pengagungan. Sebagaimana diriwayat-
kan dari Ibnu Abbas tii6le,: "Bahwa sholawat dari Allah $lg

merupakan limpahan rahmat, apabila dari seorang hamba
berarti doa, sedangkan dari malaikat adalah permohonan
ampun (istighfar)".

iN^1lt : Penghormatan yang pantas untuk Nabi i*.

lk;: Selamanya.

":i, , Berarti sosok yang dikenal ketika disebutkan

begitu saja (tanpa taqyidlembel-embel), yakni iunjungan kita
Mumammad ,#. Kata "Nabi" rnemilki dua definisi:
1) Definisi umum, 2) Definisi khusus.

Pertama (clefinisi umum)'. Seorang laki-laki yang
merdeka dan diturunkan kepadanya sebuah wahyu yang
berupa syarl'at, baik dia diperintahkan untuk menyampai-
kan syari'at tersebut atau tidak. Namun apabila dia

.Vau 19.lNgo



diperintahkan untuk menyampaikannya, maka dia di
samping seorang Nabi, dia juga seorang Rasul. Sehingga
bisa disimpulkan bahwa Nabi itu lebih umum daripada
Rasul.

Kedua (definisi khusus): Seorang laki-laki yang
merdeka dan diberi wahyu berupa syari'at untuk diamalkan
sendiri. Adapun Rasul berarti: seorang lakilaki yang
merdeka dan diturunkan kepadanya wahyu berupa sebuah

syari'at agar disampaikan kepada orang lain (umatnya).
Seorang Nabi pasti seorang laki-Iaki berdasarkan firman
Allah $s:

.[v :,t=,r\1r {' ... Atd{C, $Y<53ffi^13 Y

"Kami tiada mengutus rasul-rasul sebeluttt kamu
(Muhammqd) melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri

wahy u kepada mereka" . (Q.S. Al-Anbiyaa' : ay at 7).

Kata Nabi memiliki dua versi bacaan:

1. Dengan mentasydidkan hurut yo' (A) diambil dari kata

(r*f) yang berarti tempat yang tinggi. Dinamakan

demikian karena seorang Nabi memiliki derajat yang
tinggi, atau karena seorang Nabi akan meninggikan
derajat orang yang mengikutinya.

2z
2. Dengan diakhiri hamzah (",-j) diambil dari kata (iiJl)

yang bermakna berita. Karena seorang Nabi merupakan
orang yang mendapat berita (dari Allah), atau karena
Nabi adalah pembawa berita tentang Allah dc.

uvqr 2o n.6\'



./ i / oi . _

lJ>-3 Js ;r )^> : Sebaik-baik orang yang bertauhid.'

Sedangkan alif yang ada pada kalimat "rnahhada" berfungsi
untuk ithlaaq (melepaskan suara agar sesuai dengan wazan
syair).

yf\ : Uang dimaksud dengan keluarga Nabi dalam

konteks doa -sebagaimana di sini- adalah setiap orang yang
beriman dan bertaqwa. Hal ini sesuai dengan hadits yang
diriwayatkan Anas bin Malik <+r,, beliau berkata: Rasulullah
iB pernah ditanya: "Siapakah keluarga Nabi Muhammad
7tu?" Beliau menjawab: "Keluarga Muhammad adalah
setiap orang yang bertaqwa". (H.R. At-Tabaraani dalam
kitab Al-Mu'jam al-Ausath).

Sedangkan keluarga Nabi dalam konteks zakat, maka
Imam Malik n\'";, berkomentar: Mereka (keluarga Nabi)
adalah Bani Hasyim saja. Namun Imam Syafi'i 

^ii,6)berkomentar: Mereka (keluarga nabi) adalah Bani Hasyim
dan juga Bani Al-Mutthalib.

jama' untuk kata (+e6)
yang berarti sahabat. Mereka adalah orang yang berkumpul
dengan Rasulullah setelah diutus menjadi Rasul dalam
keadaan beriman dan dia wafat dengan membawa iman.

I Al-Bushiri berkata dalam Qosidah Burdah:
Beliau (Muhammad 6) melampaui Nabi-nabi terdahulu baik

ketampanan maupun akhlak budi pekertinya, mereka para Nabi terdahulu pun

tidak akan mampu menyamai Rasulullah ,8 baik dalam ilmu atau kemuliaanya.
Semua Nabi-nabi terdahulu memohon dari Rasulullah B seciduk

lautan ilmunya dan setetes hujan kesantunannya.

c.qle:t Zl al"\9.



"W';* : Mubtadi'berarti orang yang keluar dari haq

(kebenaran). Sedangkan yang dimaksud haq (benar) di sini
adalah: segala sesuatu yang sesuai dengan Al*Quran,
sunnah, ijma' dan qiyas.

Adapun bid'ah secara bahasa (etimologi) berarti:
Sesuatu yang belum pemah diadakan sebelumnya, dan
secara syara' berarti: Sesuafu yang baru ada namun tidak
sesuai dengan perintah syari' (Nllah dan Rasul-Nya).

$ Penjelasan:

Kemudian saya (nadhinr) bersholawat dan mengucap-
kan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad ,m sebaik-
baik orang yang bertauhid. Begitu juga untuk keluarga,
sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka di jalan
agama yang benar hingga hari kiamat kelak. Saya
mengucapkan sholawat di sini dengan tujuan mengamalkan
hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah p. Beliau pernah
bersabda: "Setiap hal yang mendapat perhatian dalam
agama yang tidak dimulai dengan hnmdalah dan shalawat
kepadaku akan terputus dan dihapus dari segala berkah".
(H.R. Abdul Qadir Ar-Rahaawi dalam kitab Al-Arba'iin).
Imam Al-Haistami berkomentar: "Sanad hadits tersebut
lemah, namun bisa diamalkan dalam ranah fadhail
(keutamaan suatu perbuatan) tentunya dengan beberapa
syarat".

Sebuah faidah: Imam Syafi'i "itt';a berkata: "Aku
sangat suka apabila seseorang itu sebelum memulai khutbah
dan sebelum segala hal yang dia minta (dalam berdoa)

Vo ZZ se\g"



terlebih dahulu mendahulukan hamdalah seraya memuji
kepada Allah llE dan mengucapkan sholawat kepada
Rasulullah li$.

(!-@6f>\r,



tlrrttii]i,,,,.,,t,tlii;,

Mengenw Sfot-srfd Alloh #
(Sifat-sifat Waiib, Jaiz dan Mustahil bagiAllah)

Q N adhim oxi'ir-: berkata:

'^L:; **, &-ts c * "3*t:l'ZJ;,ukS. v-J- , 
, .) 

:

,i)&yr, y*-.o ruJ rk ;t1.U--,3lJ--;'Av

U,F,Ue.*i:* * o -.'t t// o i +-, '-,€s*tsr d ius
s 7.-. t i,. ,. ,i, t o

^J5:ell 9-&)l: i&u,

Pt, fai pjr, i:-; * F,LL "$tryiStJs

Dan setelah itu, makaketafutilah bahwa diwajibkan mengenali
(ma'rifat) # sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang berjumlah 20

sifat.

"q*,24 ,'N{



Allah itu maujud (ada), qadiim (tidakberpemulaan), baaqi
(kekal), # berbeda dengan makhuk apapun secara mutlak.

Berdiri sendiri, ghoni (maha kaya), waahid (tunggal), havy
(hidup) # qaadir (mahakuasa), murid (maha berkehendak), maha

mengetahui se gala sesuatu.

Samii' (maha mendengar), bashiir (maha melihat), mutakallim
(maha berbicara) dia (Allah) memiliki 7 sifat yang terangkum.

Yaitu sifat qudrat (kuasa), iraadat (berkehendak), sama'
(mendengar), bashar (melihat), # hayat (hidup), ilmu

(mengetahui), dqn kalam (berbicar a).

O Kosakata:

"Zt 
, Maksudnya setelah menyebutkan basmalatr,

hamdalah, sholawat dan salam.

6#l 
=il: 

Arti yang sebenarnya dari kata

"ma'rifah" adalah: keyakinan yang sesuai dengan
kebenaran dan berlandaskan atas sebuah dalil (bukti/
petunjuk), bukan keyakinan yang dihasilkan berdasarkan
taqlid (meniru pendapat orang lain). Karena taqlid dilarang
dalam ilmu akidah meskipun orang yang bertaqlid tersebut
memikili potensi untuk mempertimbangkan dan merenung-
kan sesuafu.

4>J-y\: Maksudnya tanpa terikat dengan aspek

apapun. Lebih tepahrya Allah S6 itu berbeda dengan segala
makhluk dalam aspek apapun.

Vr.25 "e\g'



S Penielasan:

Setiap orang yang mukallaf (baligh dan berakal)

diwajibkan mengenal dan meyakini sifat-sif at yang waiib
bagi A1lah $ii. Maksud dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-

sifat yang tak pernah terbayang oleh akal ketiadaan sifat

tersebut. Sedangkan si{at yang mustahil adalah sifat yang

tidak pemah terbayang adanya oleh akal' Adapun sifat yang

iaiz adalah sifat yang adanya mauPun ketiadaannya sah-sah

saja dan bisa diterima oleh akal sehat. Di samping itu
seorang yang mukallaf juga diwaiibkan mengetahui sifat-

sifat wajib, mustahil daniaiz untuk pada rasul. Dan nadhim

dalam bait-bait syair ini memulai dengan menyebutkan

sifat-sifat yang wajib bagi Allah *k' sifat-sifat tersebut

berjumlah 20 sifat yang akan diperinci sebagai berikut:

1. ti3 (Ada): Bermakna ada dan nyatanya sesuatu itu

wajib bagi Allah dengan sendirinya, bukan karena sebab

apapun. Dalam artian bahwa: segala sesuatu selain Allah

itu tidak memiliki peran apa pun dalam wujudnya Allah.

Sedangkan wujud yang bukan dengan sendirinya (wuiud

ghairu dzati) itu contohnya seperti keberadaan kita
(makhluk). Maka wujudnya kita itu ada disebabkan oleh

perbuatannya Allah (kekuasaan-Nya).

Adapun bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu
ada adalah adanya segala makhluk. Seandainya Allah itu
tidak ada, maka tidak mungkin makhluk itu ada. Allah dB

berfirman:
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.t \ t :+tl { . q:pv5i Jyiyl iiiirt-\
"Sesungguhnya Aku tni ndalah Allah, tidak ada Tuhan

(yanghak) selain Aku, maka sembahlah Aku." (Q.S. Thaahaa:

14).

Allah juga berfirman:

6 i;15 oi$i'^i',!L C W e'dg, ?j y

6r".9,r3i n $dLl;'J:j,fi q\.'iY-6
.tA :g:Jr1{ @ ;}}fJ

"Dan menga?a nrcreka tidnk nrcmikirkan tentang
(kejadian) diri mereka?, Allah tidak menjadikan langit dan

buni dan apa yang ada di antnra keduanya melainkan dengan

Gujuan) yang benar dan wnktu yqng ditentukan. Dan

sesungguhnya kebanyakan di antara mqnusia benar-benar

ingkar akan pertentuan dengan Tuhnnnya". (Q.S. Ar-Ruum:
8).

Pernah seorang Arab dusun ditanya tentang bukti
adanya Allah, maka dia pun berkata: "Adanya kotoran
menunjukkan adanya unta, adanya kotoran irga
menunjukkan adanya keledai, jejak kaki menunjukkan
adanya pejalan kaki.

Maka langit yang penuh bintang, bumi yang diliputi
lembah-lembah, dan juga laut yang penuh dengan
gelombang, tidakkah itu semua sudah cukup untuk

Vro ZZ.-".-_-\.f"



menunjukkan adanya Sang Pencipta yang Maha
Bijaksana, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui?!".

2. e.ts (Dahulu): Yaitu tidak adanya permulaan bagi\-
wujudnya Allah da.

Dalam artian bahwa Allah da itu tidak memiliki
permulaan untuk keberadaan-Nya. Karena Allah da

adalah sumber dan Pencipta alam semesta yang ada ini.
Maka tentunya Allah sudah ada sebelum adanya alam
semesta. Tidak mungkin ada yang mendahului-Nya.
Allah $5 berfirman:

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan

Y an g B ath.in; d an D i a Maha Men get ahui s e g al a s es uat u " . (Q.5.

Al-Hadiid:3).

,\2. (Kekal): Yaitu tidak adanya penghabisan bagi

wujudnya Allah $6.

Dalam artian bahwa Allah $s itu akan selalu ada,

tanpa memiliki batas akhir untuk keberadaannya dan
kekal selama-lamanya. Allah gd berfirman:

{ @ 4\5!i3,fi i' 43 $,litj@ )('W:;k y

:,t

{ @ '* ,i,,hi;1*qt; *+:': L{6[;'li';y
.[r:+dl]

"qa.28 .6\9-
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" Semlta yang ada di bumi itu nkan binasa. Dan tetap kekal
Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesarnn dan kemuliaan.,,
(Q.S. Ar-Rahmaan: 26-27).

Allah juga berfirman:

.' Mx\r - e. )t @ t;,j 4, zu'i:;i.;i^Lfuc ,* ig'b

.lttl:u**e;Jt7

"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-
Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu
dikemb alikan. " (Q.5. Al-Qashash: S8).

q. $'iU, .li,:(i l1erAedanya Altah $g dari segala yang

baru/makhluk): Yaitu tidak ada satupun dari segala yang
baru (makhluk) yang menyamai Allah $s:

{ @ U;igi A n.:,; 
"rtLf ,;4y

.[ \ \ :.g13*llJ

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-
lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (e.S. Asy-
Syuura: 11).

Allah ds berfirman:

.[t :.,",>Bylf { @53GLt'K;3i y
"Dan tidak ada seorangpun yang sctara dengan Dia,,.

(Q.S. Al-Ikhlaas:4).
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S. 4tAq(Berdirinya Allah $a dengan sendiri-Nya): Yaitu

Allah $.s tidak memerlukan tempat untuk bertempat dan
juga tidak memerlukan pencipta untuk keberadaan-Nyu.

Melainkan Allah itu Maha Kaya tidak perlu kepada selain

diriNya.

Allah do berfirman:

.r \ \ \ :u1 { i:$i "at$\ #, * \
"Dan tunduklah semua muka (dengan rendah diri) kepada

Tuhan Yang Hidup kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk'

Nyo)". (Q.S. Thaahaa: 111).

Allah juga berfirman:

:';ii gi},firr) ;; lyt*Si A ;ut *-*'h
.t\o:r.bLiJ{@

"Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah;

dan Allah Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan

sesuatu) lagi Maha Terpuji." (Q.S. Faathir: 1"5).

Allah Ss berfirman:

.t I :.:r-*,Jlf { @'a4iii * Ui 
^i 

Ly'b

"sesungguhnya Allah benar'benar Maha Kaya (Tidak

memerlukan sesuatu) dari alam semesta." (Q.S. A1-

'Ankabuut 6).

"Va.30.r\9'



O. l;tt-.t (Tunggal/esa): Yaitu tidak berbilang-bilang (lebih

dari satu) baik dalam dzat, sifat dan af aal (perbuatan)-
Nyu. Yang dimaksud wihdatu dzat (tunggal dalam
dzatlwuitd) adalah: bahwa wujudnya Allah & itu tidak
tersusun dari beberapa bagian dan tidak satupun
makhluk yang memiliki wujud seperti wujud-Nya.

Wahdatus shifah (tunggal dalam sifat) maksudnya
adalah: tidak seorang pun yang memiliki sifat yang persis
seperti salah satu sifat dari sifat-sifat-Nya. Dan tidak juga
sifat-sifatnya Allah itu berjumlah (lebih dari satu) dari
satu jenis sifat, seperti: dua sifat qudrat (kuasa) dan dua
slf at ir aadafu (berkehendak).

Sedangkan yang dimaksud dengan wihdatul af'aal
(tunggal dalam perbuatan) adalah: b;rhwa tak
seorangpun dari selain Allah $S yang memiliki perbuatan
apapun. Maka hanya Allah-lah pencipta dan yang
memulai penciptaan segala sesuatu. Hanya Allah-lah
yang berdiri sendri (independen) dalam hal menciptakan
dan mewujudkan segala sesuatu.

Allah $6 berfirman:

.tr :r,jrJ{ @ 3\41i1*gilfi'}k*"y
"Maha suci Allah. Dia-lah Allah Yang Maha Esa lagi

Maha Mengalahkan ". (Q.S. Az-Zumar:4).

"gZe":r -n\f



Allah berfirman:

{ @ L4\';;4i }' $y 1i:y S Ul' +*6tr'y
.I t rr :;rillJ

"Dan Tuhanmtt adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidnk ndn

Tuhnn (yang berhak disembah) melainkan Din, Yang Maha

Pemurah lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Baqarah:1,63).

Allah juga berfirman:

.[\ :",.,>\-)lr{ Ci iSXi';S;Y
"Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Mnha Esa." (Q.S. Al-

Ikhlas:1).

Allah $6 berfirman:

.[y y :"u\r] t .. ...'C'.,3{ifr$y?U, Q-14'*
"Sekiranya sda di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain

Allah, tentulah keduamla itu telah rusak binasa". (Q.S. Al-
Anbiyaa:22).

Allah $e iuga berfirman:

,ii 6;A",iJr <,@ G /, nK'Grc y

<}-rrg ;{'d4""6; e #{$J*qflk
.[1\ :,r;*"-Clf {'@)
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"Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali
tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya. Kalau ada tuhan
beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa
makhluk yang diciptakannya, dan sebagian tuhan-tuhan itu
akan mengalahkan tuhan yang lain. Maha Suci Altah dari apa

yang mereka sifatkan itu". (Q.5. Al-Mu'minuun: 91).

Allah $s berfirman:

* iii "; 8, 6 6Yi'3i K'n)', X ;l: i $y
. t r r - r Y :,r,-)rJ { @ 6{*,1};,"\b it6|;"$@

"Kataknnlah: "likalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya,
scbagaimana Uang mereko katakan, niscaya tuhan-tuhan itu
mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy". Maha
Suci dan Maha Tinggi Dia dari spa yang mereka katakan
de ngan ketinggia n y an g seb es ar -b es arny a ". (e.S. Al-Israa : 42-
23).

Z. eri (Kuasa): Yaitu sifat yang qadiim (ada sejak dahulu

tanpa permulaan) yang ada dan melekat (tidak
terpisahkan) pada Dzat Allah $*, dengan sifat itu Allah
mewujudkan sesuatu dan meniadakannya.

Allah Se berfirman:

.r t o :.:llr { @ 3"$ rG :Pti::;r i,iy
"Sesungguhnyn Allah Moha Kuasa atas segala sesuatu,,

(Q.S. An-Nuur:45).
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Allah $e juga berfirman:

'"1r'li q'it o- iAi 6 x, e ):tA-X'i <,(tLy
.ttt:,.tu1{ @ g:i'ry 6()31-

"Dan tiada sesuatupun yang dapat melemahkan Allah

baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha KuASa". (Q.S. Faathit: 44).

8. ;'rl3!(Berkehendak): Yaitu sifat yang qadiim yang ada dan

melekat padaDzat Allah.do, dengan sifat tersebut Allah

mengistimewakan sesuatu dengan sebagian hal yang

mungkin terjadi untuknya. Dalam artian Allah $6 itu
berhak memperlakukan alam semesta ini sesuai dengan

kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Maka Allah berhak

menciptakan seseorang dengan postur yang tinggi

maupun pendek, tampan ataupun sebaliknya, berilmu

atau bodoh, berada di suatu tempat atau di tempat

lainnya.

Allah dd berfirman:

{ @ LK4 Sfr i;' i'n";} r+z<Adit:Yy
.[ t . :"[-;,J11

" sesungguhnya perkatnan Kami terhadap sesuatu apabila

Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya:

"kun (jadilah)", maka jadilah ia". (Q.5. An-NahL 40).
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Allah $s juga berfirman:

?u'l 5a6iGJxa.\1 ii;'y).|tz

C"-

,*,9 & tri:*t i i,,iigs 63 +r, i6 nii,; i\3 Jo

.[ rn :",.o.eJlr { @ t?g$\b :$c'J i{'Jc)
"Dan Tuhanruu menciptakan apa yang Diakehendaki dan

nrcmililrnya. sekali-kali tidak ada pilihan bngi ntereka. Mahn

suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka

persekutukan (dengan Dia)". (Q.S. Al-Qashash: 68).

Allah ds berfirman:

6t5i'A35t6;; Siri ai 4$i ,.^V'Aht,$ y

.IY 1 :olr^,c Jif {: @1,S

"Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai keraiaan,

Engkau berikan kerajaan kepada orang: yang Engkau kehendnki

dan Engkau cabut kerajaan dari orang Vang Engkau kehendaki.

Engkau muliakan orang rlnng Engkau kehendaki dan Engkau

hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah

segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas

segala sesuatu". (Q.S. Ali 'Imran:26).

Allah $s juga berfirman:

;A;'f\AY 34""4.ii5 qiAi 39 8'p
Vtfi$i &ii.J t@ 351i rq a46; 6",ylui
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-rr :6;yJlr { @ 'i-$'4 ilVW16;,3;6
.[0.

"Kepunqaan Altah-lah keraiaan langit dan bumi, Dia

menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-

anak perempuan kepadn siapa yang Dia kehendaki dan

memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki,

atau Dia ffienganugrahkan kedua jenis laki-loki atau

perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dia

menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (Q.S. Asy-Syuura:

4e-50).

g. 
19 (Mengetahui): Yaitu sifat yang qadiim yang ada dan

melekat padaDzat Allah ${1, dengan sifat tersebut Allah

mengetahui segala sesuatu. Allah $* berfirman:

.[v :o::tJlf { @ * X},{;fi LY'y

"sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesltatlt"

(Q.S. Al-Mujaadilah: 7).

Allah $5 juga berfirman:

.t \ Y :cr>\t:lf { @ W ;;, g',L6 i';i';6y
"Allah-lah yang menciptakan tuiuh langit dan seperti itu

pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu

mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala
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sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar
meliputi segala sesuatu." (Q.S. At-Thalaq: 12).

Allah $a juga berfirman:

jG Nr'$ {y-Ti[--\ v$i Ufr f'--o *'b
*.3t a *-*; 4{s,1 *,:; n k:i t;"Fr\; .jfi

to t :pu')rr { @# #e*;a91, {,i; ej-lt
"Dan pada sisi Allsh-lsh kunci-kunci semua yang ghaib;

tak adn yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia
mengetahui apa Vang ada di daratnn dan di lautan, dan tiada
sehelai daunpun vang gugur melainkan Din mengetahuinya
(pula), dan tidnk jatuh sebuttr bijipun dalam kegclayton bumi
dan tidak sesuatu qang basah atau tlang kering, melainkan
tertulis dalnm kitab yang nyata (Lnuh Mnffiuh),,. (e.S. Al-
An'aam:59).

Allah:k berfirman:

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptnkart nmnusia
dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh h.atinya, dan kami
lebih dekat kepadarula dariltndn urat lehernya,,.(e.S.eaaf: 16).

1.0.;1"- (Hidup): Yaitu sifat yang qadiim yang ada dan

melekat pada Dzat Allah dH. Juga sifat yang

it-;3 ffi fu' -+ Lyj, (,)-5pyi W I$'y
.ttr:.rl{@ *;i,Fi
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membenarkan bahwa A1lah itu bersifat qudrat (kuasa),

iraadat (berkehendak), ilmu (mengetahui), sama'

(mendengar), bashar (melihat), dan kalam (berbicara).

Karena sekiranya Allah ds itu tidak hidup maka tidak
mungkin Allah memiliki sifat-sifat tersebut.

Allah $a berfirman:

.I o A :crr.if 
'] { . . .. L;'i ,siti 6JiS,|*i;'y

"Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) ,

Yang tidak mati". (Q.S. Al-Furqaan: 58).

Allah do juga berfirman:

'i 'rrg, '";r";6 i Jy'^Ay'i 5tr i )
.[ro:;G1{ Z})

"Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak ,,,

disembah) melninkan Dia; maka sembahlah Dia dengan

memurnikan ibadat kepada-Nya". (Q.S. Ghaafir: 65).

Allah Ss berfirman:

.[ t I t :+t1 { . ri,;!, "A{;}i,fi *y
"Dan tunduklah semua muka (dengan berend.ah diri)

kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasfl ffiengurus

makhluk-Nya ". (Q.S. Thaahaa: 1L1).
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11."dJ (Melihat).

12.-6.(Mendengar): Keduanya adalah sifat yang qadiim

yang ada dan melekat pada Dzat Allah $c, dengan kedua
sifat tersebut segala sesuatu yang ada akan jelas dan
terungkap bagi Allah &t. Karenanya Allah Maha
Mendengar akan segala sesuatu sampalsampai Allah
mendengar raya?anseekor semut hitam di atas batu yang
halus di tengah kegelapan malam. Allah $r juga Maha
Melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang
sempurna meliputi segala sesuatu yang dicapai oleh
indra.

Allah $s berfirman:

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita
yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang sunminya,
dan mengadukan (halnya) kepada AUah. Dan Allah mendengar
soal-jaraab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S. Al-Mujaadilah: 1).

Allah $a juga berfirman:

Sr.,iri

f
t:

,.,/ )tal/ l

kJ 4ltl q .(_-

6 S;,['i-fr@ ;t fry:;*-ug;i p

@ &t ifW 6. J.166ys:'i6 @ {,:r.;'
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.t t r- tY :+tl q @ j,U '{:\-\'24^ $f_sV,t i6

"Pergilah kamuberdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia

telnh melampaui batas; maka berbicaralah kamu kepadanya

dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia

ingat atau takut. Berkatalah mereka berdua: "Ya Tuhan kami,

sesungguhnqa kami khawatir bahtrra ia segera menyiksa kami

atau akan bertambah melampaui batas". Allah berfirman:

"langan kamu berdua khazoatir, sesungguhnya aku beserta

kamuberdua, Aku Mendengar dan Melihaf ". (Q.S. Thaahaa:

43-46).

13. f),t3 (berbicara): Adalah sifat yang qadiim yang ada dan

melekat pada Dzat Allah d6, tanpa tersusun dari huruf
maupun suara. Sifat tersebut iuga menunjukkan kepada

segala sesuatu yang mugkin untuk diketahui.

Allah $d berfirman:

.t r r r :,ull { @ \a*}.H3 &;, 6i,'{3'y

"Dan Allah telah berbicars kepada Musa dengan

langsung". (Q.S. An-nisaa': L64)-

Allah $s juga berfirman:

.t \ tr :-lf\ll { i3-,,ik:(*t *i'&$y
"Dan tntkala Musa datang untuk (munaiat dengan Kami)

pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah

berfirman (langsung) kepadanya". (Q.S. Al-'Araaf: 143).
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Allah $s berfirman:

{ C4 $y*t 1194 fr 4 i,( ru s }
.Io \ :,51111

"Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahzoa Allah
berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu".
(Q.S. Asy-Syuura:51).

Apabila Allah .de wajib bersifat Qudrat (Kuasa),

I r aad at (Berkehend ak), Ilmu (Mengetah ui), H ay at (Hidup),
Sama' (Mendengar), Bashar (Melihat), dan Kalam
(berbicara), maka sudah seharusnya Allah juga wajib
memiliki sifat-sifat berikut:

1.4. 913 (DzatYang Maha Kuasa).

15. i-; (DzatYang Maha Berkehendak).

1,6. lG (DzatYang Maha Mengetahui).

17."; (DzatYang Maha Hidup).

1,8. Cr1 (DzatYang Maha Mendengar).

19. b:.(DzatYang Maha Melihat).

20. d(:i (Dzat Yang Maha Berbicara).
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Keduapuluh sifat di atas terbagi menjadi 4 bagian:

1) Sifat Nafsiyyah: Sifat yang dikaitkan kepada nafs

(dzatldiri). Yang dimaksud dengan sifat nafsirlyah adalah:

sifat yang tidak logis apabila ada dzat yang terlepas dari

sifat tersebut. Sifat nafsiyyah hanya satu, yaitu: Wujud
(ada).

2) Sifat Salbiyyah: sifat yang dikaitkan kepada SalblNafi

(peniadaan sesuatu). Dinamakan demikian karena sifat

tersebut berpotensi untuk menafikan atau membantah

segala sifat yang tidak layak untuk kebesaran dan

keagungan Allah d6. ]umlah sifat salbiyyah ada 5, yaitu:

Qidam (ada sejak dahulu tanpa permulaan), Baqaa'

(kekal), Mukhaalafah lilhawaadits (berbeda dari segala

yang baru/makhluk), Qiyanmuhu Binafsih (berdiri/ada

dengan sendirinya), dan W ah il a aniy y ah (tunggal).

3) Sifat Ma'aafli: Dinamakan demikian karena sifat tersebut

menetapkan untuk Allah $a beberapa makna (sifat)

wujudiyyah (keberadaan) yang ada pada Dzat Allah dan

Iayak untuk kesempumaan-Nya. Sifat Ma'aani berjumlah

7 slfat, yaitu: Qudrat (kuasa), lraailat (berkehendak),

llmu (mengetahui), Hayat (hidup), Sama' (mendengar),

B ashar (melihat) dan Kal am (berbicara).

$ Sifat Ma'nawiyyah:Stfat yang dikaitkan kepada ketujuh

sifat ma'aanl di atas dan merupakan cabang dari ketujuh

sifat tersebut. Dinamakan demikian karena sifat itu selalu

berkaitan dan tidak lepas dari makna-makna (sifat). Sifat-

sifat ma'nawiyyah itu adalah keadaannya Allah & itu:

Qaadir (Dzat Yang Maha Kuasa), Muriid (Dzat Yang

Maha Berkehendak), 'Aalim (Dzat Yang Maha
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Mengetahui, Hayy (Dzat Yang Maha Hidup), Samii'
(Dzat Yang Maha Mendengar), Bashiir (Dzat Yang Maha
Melihat), danMutakallim (Dzat Yang Maha Berbicara).

Adapun hikmah dari penyebutan sifat-sifat
ma' nawiyy ah meskipun sebenamya sifat-sifat tersebut sudah
termasuk dalam sifat-sifat ma'aani adalah sebagai berikut:

1) Menyebutkan akidah secara terperinci. Karena bahaya
yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan akan akidah
sangatlah besar.

2) Membantah golongan Mu'tazilah yang mengingkari
adanya sifat ma'aani. Karena mereka berstatmen bahwa:
Allah $s itu Maha Kuasa dengan sendiri-Nya, juga Maha
Berkehendak dengan sendiri-Nya, tanpa memerlukan
kepada sifat qudraf (kuasa) maupun iraadat (berke-
hendak). Begitulah pandangan mereka pada sifat-sifat
yang selanjutnya. Mereka berasumsi bahwa dengan
demikian mereka telah menyucikan Allah d6. Mereka
beragumen: "lika kita mensifati Allah dengan sifat-sifat
ini (rna'aani) maka ada dua kemungkinan yang terjadi,
bisa jadi sifat tersebut adalah sifat -sifat yanghadits (baru
ada) atau sebaliknya, sifat tersebut adalah sifat-sifat yang
qadiim (sudah ada sejak dahulu tanpa permulaan). lika
memang itu adalah sifat yang h.adits, maka sudah jelas

sifat itu mustahil atas Allah $6. Atau sebaliknya, jika sifat
itu adalah sifat yang qadiim, tentunya sesuatu yangqadiim
akan menjadi lebih dari satu. Dan hal ini akan
berbenturan dengan sif at w ah d aaniy y ah (tung gal) ".

Adapun bantahan untuk statemen di atas: bahwa sifat-
sifat di atas bukanlah sifat yang terpisah dari Dzat.
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Melainkan hanya
sifat-sifat tersebut
melekat pada Dzat

sifat yang mengikuti. Dengan kata lain
adalah sifat-sifat wujudiyyah (ada) yang
Allah $6.

i# t,,, Ht ,

V N a dh im frii'i.r: b etkata:

Dan boleh ftagi Allah liil dengan karunia dan keadilan-Nya #

meninggalkan segala hal yang mungkin terjadi atau

melakuknnnya.

$ Penjelasan:

Adapun sifat yang jaiz (boleh) bagi Allah ${ adalah:
melakukan segala hal yang mungkin terjadi atau meninggal-
kannya. Maka dari itu, setiap orang yang mLknllaf (baligh
dan berakal) wajib meyakini bahwa boleh bagi Allah dr
menciptakan dan menentukan apa yang akan diciptakan
sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah $i; juga sama

sekali tidak memiliki kewajiban apapun. Karena Allah-lah
Sang Pemegang kendali segala sesuatu secara mutlak, dan
tak seorangpun yang bisa memilih (apapun ketentuan
Allah). Juga karena di genggaman-Nyalah segala perkara
baik maupun buruk. Pada hakikatnya Dialah yang memberi
maupun mencegah, memuliakan atau menghinakary

l*'t;:

"q." 44 or\9"



memberikan kemanfaatan atau kemudharatan, memberikan
pengampunan maupun azab, memberikan pahala atau
menyiksa, begitulah seterusnya.

Allah ds berfirman:

{ t;g 
;tL 6tL c 3\GJ rL6.( * a;;; y

.Irl:.ra;JtJ

"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan
memilihny a". (Q.S. Al-Qhashash: 68).

Allah dB juga berfirman:

;;4<n5 Ast {6 J -Cvri 4$ elxi :!*';11(,9 y

3i,ra| ,f * ayg $,,iics63+Xt6;,iii,ffi
# C :fi L;-;Vi O 

"q)i 
A:'i ",fir efii a; @

:bt,^o Jir { @y6" ;4135;tStAaqdt
.IYv-Y I

"Katakanlah: "Wahai Tuhan yang Mempunyai kerajaan,
Engkau berikan kerajaan kepada orang Uang Engkau kehendaki
dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau
hinakan orang yang Engknu kehendaki. Di tangan Engkaulah
segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau
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masukkan siang ke dalam malam. Engkau kelunrkan yang hidup .:

dariyangmati,danEngkaukeluarkanyangmatidariyanghidup.
Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab ,.

(batas) ". (Q.S. Ati'Imran: 26-27).

Allah Sc juga berfirman:

a'

& xb'x$ 6 4 )321 X4 ;A U4"'$ 4 F*r\"rl#3,.
.rY^r :araJrl { @ 5.5 i} :9

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa

yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di
dalamhatimuataukamumenyembunyikannya,niscayaAllah
akanmembuatperhitungandenganknmutentangperbuatanitu.
MakaAllahmengampunisiapayangdikehendaki-Nyadan
menyiksa siapayang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas :

segala sesuatu". (Q.S. Al-Baqarah: 284).

<!-<,b6>\r'

b
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Ifiengenu P ar a N obi don Rosul'Aloihimussholoofu
Wassoloom

(Sifat-sifat Waiib dan Jaiz bagi Mereka, Kema'shuman
dan Sifat yang Mustahil bagi Mereka, Jumlah Para Rasul

yang Disebutkan dalam Al-Quran)
l ..t. /? .? ,. r'' ..t ..t/ ,?. /. ..// a, .r. 

,.1.

€ N adhim'i3t9(5 berkata:
<."it;"1t, 

6l;lt,4t*2)u, * :JLLI 6q ,gs

Allah $a mengutus para Rasul rlang bersifat fathonah (cerdas) #

siddiq (jujur), tabliigh (menyampaikan) dan juga amanah

(dipercaya).

O Kosakata:

,#l: Ditulis dengan membuang hamzah mamduudah

(hamzah yang sebelumnya ada alif) disebabkan karena
darurat syair (keadaan yang mengharuskan membuang
huruf dari suafu kalimat agar sesuai dengan rfiazan syair).

Kata tersebut merupakan jamak dari tata (!). Adapun

defenisi Nabi, sudah dibahas pada pembahasan sebelum-
nya.
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tl$: Berarti kecerdasan yang sempurna dan akal

pikiran yang tajam (jenius) dalam menundukkan lawan
ketika berdebat dan membantah argumen-argrrnen keliru
mereka.

ot-L|l : Berarti sesuainya berita yang mereka

sampaikan dengan kenyataan.

CJ;lf : Berarti mereka bertugas mengaiari umat

manusia syari'at-syari'at Allah da, untuk membimbing
mereka menuju kebahagian di dunia maupun di akhirat.

.jU')f , Berarti mereka itu terjaga secara lahir maupun

batin daripada mengerjakan segala hal yang diiarang
meskipun Iarangan tersebut sebatas larangan makruh
(larangan yang meskiptrn dikeriakan tetap tidak berdosa).

$ Penjelasan:

Setiap orang yang mukallaf (baligh dan berakal) wajib
meyakini bahwa Allah Ss itu memiliki para Nabi dan Rasul.

Allah $a berfirman:

io\(/Y. k z;av .$,t /Jy$it l$1i';6 \
c,41" \J6i :# i # <6 r"/1 .,6 .& .rgtli

.[ I zro :;jJr] {: @ L;ii 5111c; 6t"b\;t";
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"Rasul telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang
beriman. Semunnya beriman kepada Allah, malaikat-mataikat-
N y a, kit ab -kit ab -N y a d an r asul -r asul-N y a. ( Me r eka men g at akan) :

"Kami tidak membeda-bedakan antara seorangpun (dengan yang
lain) dari rasul-rasul-Nyo", dan mereka mengatakan: "Kami
dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya
Tuhan kami dnn kepada Engkaulah tempat kembali". (e.S. Al-
Baqarah:285).

Di samping itu juga diwajibkan atas seorang mukallaf
mengetahui sifat-sifat wajib,jaiz dan mustahil bagi para nabi
dan rasul.

Adapun sifat yang wajib bagi mereka ada 4 sifat:

1. iilLi (Cerdas): Dalil yang membuktikan bahwa mereka

wajib bersifat cerdas adalah: seandainya mereka tidak
cerdas, tenfunya mereka tidak akan mampu memberikan
argumen untuk membantah lawan. Dan hal ini sudah
pasti mustahil terjadi, karena al-Quran telah menjelaskan
di beberapa tempat bagaimana para rasul memberikan
argumen kuat yang menundukkan lawannya. Di antara-
nya adalah firman Allah $is:

s,5.,;E;j ;; iy'-+iL\ifi;t -(4L &ib
. rAr :pul'r { @ I.Sltr.gJ \fG

"Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada
lbrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa
yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya

ovau,+9.F\9.



Tuhanmu Maha Bijaksanalagi Maha Mengetahur". (Q.S. Al-
An'aam:83).

Dan juga firman Allah dc:

q\t 6,'+ S;{663G i'i{,ru }-r/.| /
l;Jj

.[rY :r3,-oJ { @ 'q+ib)i'n& ot

"Mereka berkata: "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah

berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang

bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami
azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk

orang-orang rlangbenar". (Q.S. Hud: 32).

A1lah $r juga berfirman:

"Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik"- (Q.5.

An-Nahl:125).

Di samping itu, kita juga diperintahkan untuk
meneladani mereka. Sedangkan sosok teladan itu tidak
mungkin orang yang bodoh.

2. oV flujur/benar): Dalil yang menunjukkan bahwa para

nabi dan rasul wajib bersifat jujur adalah firman Allah dE:

.Ir r :-,1;r\r: { "arr6I\i'6";) y
"Dan bensrlah Allah dan Rasul-Nya". (Q.5. Al-Ahzab:22).
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Juga firman Allah $s:

.[ o y :r-,-J {: @ 6}1"fi 4C, \
"Dan benarlah Rasul-rasul(Nya)". (Q.S. Yaasiin: 52).

Dan firman Allah $c:

q*; ;rs {}i o;*'a( ftyj4 #t cSS y

.[o t :-, *] d (@
\-J \ \Y

"Dan ceritakanlah (hai Muhammadkepada mereka) kisah

lsmail (yang tersebut) di dalam al-Quran. Sesungguhnya ia
adalah seorafig yang benar janjinya, dan dia adalah seorang

rasul dan nabi". (Q.S. Maryam: 54).

Di samping itu jika memang seandainya mereka
berdusta, tentunya akan berakibat kepada adanya
kedustaan dalam firman Allah $b, dan sudah jelas hal ini
mustahil terjadi.

5# {lrt"r,yampaikan): Dalil yang menunjukkan bahwa

para Nabi dan Rasul wajib bersifat tabligh adalah firman
Allah &:

r i o$k; a4yt$v,'{ 3;fuiti.,Gs }.

ili\ "ii rt :,yl,v\:Ii'a Abir;,i:'kcr-;fr,$
.Iry:;,rsr]rr{ @ t-FJi
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" Hai Rasul, samp aikanlah apa y ang ditur unkan kepadamu

dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang

diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-

Nyo". (Q.S. Al-Maidah: 67).

Dan juga firman Allah $e:

"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita

gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan

bagi manusia membantah Allah sesudah ditttusnya rasul-rasul

itu". (Q.5. An-Nisaa': 165).

Sedangkan penyampaian kabar gembira maupun
peringatan tidak akan terlaksana kecuali dengan

disampaikan (tabligh). Di samping itu, jika memang
mereka tidak menyampaikan syari'at-syariat kepada

umat manusia, maka sama saja mereka menyembunyi-
kan syari'at tersebut. Dan tentunya hal ini adalah sesuatu

yang mustahil terjadi karena akan menimbulkan bahaya

yang sangat besar. Di mana orang yang lalai dalam
melaksanakan syari'at akan memiliki hak untuk
mengajukan gugatan dengan alasan tidak disampaikan-
nya syari'at tersebut. Namun Allah -$a telah membantah
hal ini melalui ayat di atas.

4. tYl (Dipercaya): Dalil yang menunjukkan bahwa para

Nabi dan Rasul wajib bersifat amanah adalah {irman
Allah $d:

*r|L;i S,*qiKy$r+1"' t;*rt3 y
.[tro:,tJt] {, W\:;;
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.[\A:,rr=.rjlr{ @ a3;, K,tt-,F

"Sesungguhnya aku adalahutusnn @llah) yang dipercnya
kepadamu". (Q.S. Ad-Dukhaan: 1B).

Juga firman Allah $t:

.to,,r :Ju:'y'f { @ '*;{!,, #7 Ai Ly .\
"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

berkhianat". (Q.S. Al-Anfaal: 58).

Di samping itu, jika seandainya mereka berkhianat
dengan melakukan sesuatu yang haram atau makruh
tentunya pekerjaan yang haram dan makruh tersebut
akan berubah menjadi ketaatan. Karena Allah $6
memerintahkan kepada kita untuk menteladani mereka,
baik dalam perkataan maupun perbuatan dan dalam
kondisi apa pun.

@ Nadhim iftfi berkata:

fF'#f *, rK fru$|;-qr

Adapun sfat jaizbagi mereka, yaitu sifat (manusiauti) # yang
t i d ak m en gur an gi (ke muli aan mer ek a) s e diki tp u n s ep er ti s aki t

yang tidak begitu parah.
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0 Kosakata:

e ? : Dibaca dengan fa' fiil y angdifathahkan. Artinya

adalah segala sesuatu yang menimpa manusia seperti sakit
dan lain-lain.

$ Penjelasan:

Slfat jaiz bagi para Nabi dan Rasul 'alaihimussholaah

wassalam adalah terjadinya sifat-sifat manusiawi yang sama

sekali tidak mengurangi ketinggian martabat mereka. Oleh
karena itu, seorang mukallaf wajib meyakini bahwa para
Nabi dan Rasul itu juga mengalami apa yang dialami oleh
manusia pada umumnya. Seperti makan, minum, jual-beli,

ke pasar, menikah, mati, hidup, rnerasa nyaman atau
menderita, sehat dan juga sakit. Hanya saja penyakit yang
mereka derita tidak sampai membuat orang-orang menjauh
dari mereka. Mereka juga tidur, namun hanya mata mereka
yang terlelap. Sedangkan hati mereka tetap terjaga. Begitu
juga keluar sperma, namun hal ini hanya terjadi karena

penuhnya kantung sperma. Bukan disebabkan mimpi basah

yang merupakan ulah setan. Karena mustahil bagi setan

berbuat ulah kepada mereka. Dan juga sifat-sifat manusiawi
lainnya.

Adapun sifat-sifat manusiawi yang mengandung
unsur pengurangan pada martabat mereka, seperti penyakit
lepra, kusta, fuIi, buta, bisu, lumputr, pincang, dan juling,
maka semua itu mustahil terjadi pada mereka. Adapun isu

yang beredar bahwa Nabi Syu'aib ..v*\ buta, itu hanyalah
sebuah isu yang tidak memiliki sumber yang jelas.
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Sedangkan Nabi Ya'qub x+st hanya menderita rabun dan
beliau telah sembuh dari penyakit itu. Begitu juga isu yang
beredar bahwa ulat keluar dari tubuh Nabi Ayyub xgstketika

beliau sakit. Itu semua hanya sebuah kebohongan belaka.

Diantara dalil yang menunjukkan berlakunya sifat-
sifat manusiawi pada para Nabi dan Rasul adalah firman
Allah ds:

{ "egi$ 4 **.i 1'J$\ HU $i r;li 4r }
.Iv:.rullJ

"Mengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di
pasar-pasar? ". (Q.S. Al-Furqaan: 7).

Dan firman Allah $s:

53V *y1 <49"fi 'e <4.v t316%'y

.[Y. :,rli,all] { bt:ii O6r&ii4$i
"Dan kami tidak mengutus rasul-rastil sebelummu,

melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di
pasar-pasar". (Q.S. Al-Furqaan: 20).

Juga firman Allah.$s:

{: w$1, { (i:; * oil; 615 35j y

"Vau ss .Ng'
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"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasti

sebelum kamu dan Kami mentberikan kepada mereka istri-istri dan

keturunan". (Q.S. Ar-Ra'd: 38).

Dan firman Allah &;:

A ev iLri',".-,5 * sg ;|4,$t * F

';tS Lc{t:r'* ;t .*\i \31iK fr L#:6 @ a-,ili
:rU"Yt] l@) t"r,,fl ,xair(x i4,6 ;ia i+,

.In t -nr

"Dan (ingatlah kisah) Ar1ub, ketika ia menqeru Tuhannya:

"(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditirnpa penyakit dan

Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua

penyayang". Maka Kamipun memperkenanknn seruannya itu,

lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami

kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan

bilangan nrcreka, sebagai satu rahtnat dari sisi Kami dan untuk

menjadi peringatan bagi semua ltang menyembah Allah". (Q.5.

Al-Anbiyaa': 83-8.1).

Dan iuga firman Allah $s:

'L*13u ;6"Elli N naLiSrl;11k6)
{, (*'ii % & ;-* g ;y,- ;,\&,$ {f "#i

t
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"Muhnmmad itu tidak lain haryalah seorang rasul,
sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah
jika ia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?
Barnng siapa yang berbalik ke belakang, maka in tidak dapat
mendatanglan mudharat kepada Allah sedikitpun". (e.S. Ali
'Imran:144).

9 N adhim frit';g berkata:

*fu-Nljt trlavS"a-;t, * ift,:,rr;-jt ,ys"ri3il,

Mereka terjaga dari dosa seperti halru1a pnra Malaikat # hal itu
merupakan sebuahkeharusan. Bahknn mereka jauh lebih mulia

daripada Malaikat.

O Kosakata:

&;t :' Ishm ah (m a'shum) secara bahasa (etimologi)

berarti: terjaga. Sedangkan menurut istilah berarti: pen-
jagaan Allah $s untuk mereka dari segala dosa meskipun
memang mustahil mereka terjerumus dalam dosa.
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$ Penjelasan:

Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa
para Nabi dan Rasul 'alaihimussholaah usassalaam ltu terjaga.

Sama halnya dengan para malaikat yang juga terlaga.
Mereka bersih dari terjerumus dalam kemaksiatan. Maka
dari itu mereka tak pernah sekalipun meninggalkan
kewajiban dan juga tidak pernah melakukan sesuatu yang
diharamkan. Mereka juga selalu menghiasi diri dengan
akhlak yang mulia. Karena merekalah teladan terbaik dan
figur mulia yang selalu menjadi panutan umatnya. Allah-lah
yang telah mendidik dan mengajari mereka sehingga
mereka layak menjadi sosok pendidik dan panutan.

Di antara dalil yang menunjukkan kepada terjaganya
para Nabi dan Rasul adalah firman Allah ds:

.t t I :;3u11{

"Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu,

maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatnn kami" . (Q.5.

Ath-Thuur:48).

Dan firman Allah $S:

.[ \ ] \ :dtr^-c Jif { 'fi-;\ 
b3 6*3\

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalant urusan

hnr ta r amp as an p er ang". (Q.S. Ali'Imran: 1 61).

'u1{tcy4: {a-;s'y
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Dan juga firman Allah $s:

:-rJ{@G; &'&Ja.t;d4;
.trq

"Dan Ak:u telah melirnpahkan keparlamu kasih satlang qang
datnng dari-Ku; dan supnya kamu diasuh di bautnh prrgo:o;rrn_
Ku". (Q.5. Thaahaa: 39).

Bahkan mereka lebih mulia daripada malaikat
menurut pendapat mayoritas ulama, madzhab ,Asy,ari. 

Halini berlandaskan kepada firman Allah g5:

:6,,Jrl {: V.ir,; i;l V,rai }$A.ti ,yi b
.Irt

"Dan ingatlah (ketika) Kami berfirman kepada para
mal aikat : " S uj udl ah kamu kep ad a Adnm,,, maka s uj u dl ah m er ek a,, .(Q.S. al-gaqarah:34).

Allah ds memerintahkan para malaikat untuk bersujud
kepada Nabi Adam unfuk memuliakan beliau. Jika memangNabi Adam tidak Iebih muria dari mereka, tentunya ailarrtidak akan menyuruh mereka untuk bersujud kepada beliau.

antara yang wajib diyakini oleh para mukallafadalah meyakini bahwa sebagian dari Nabi dan Rasul ituada yang lebih mulia daripada sebagian yang lain. KarenaAllah t$d berfirman:

s t.,iz#b ,$

u'Vqu 
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:;lJrl { ,6 e ;i:;. Li;t 'J:4f air S } 
r'

'[ Y or '''

"Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereks atas

sebagian yang lain". (Q.S. Al-Baqarah: 253).

Dan juga karena firman Allah &:

.loo :,truylf { Wit"'C*t;:.6%3n; y ;,'

"Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi- ,,

nabi itu atas sebagian (yang lain)". (Q.S. Al-Israa': 55).

Hal ini tidak berbenturan dengan firman Allah $s:

.[t,ro:;JiJl] T, :rt:i;#6?;il* y :

,,,:

"Kami tidak membeda-bedakan antara seorangpun (dengan

yang lain) dari rasul-rasul-Nya" . (Q.S. Al-Baqarah: 285),

Karena maksud dari ayat ini adalah tidak membeda- I

bedakan dalam hal kerasulan dan keimanan kepada mereka.
Orang-orang mukmin tidak seperti orang-orang Yahudi dan I

Nasrani yang hanya beriman kepada sebagian rasul dan
ingkar dengan rasul-rasul yang lain.

Karenaitulahmerekayangbergelar,,tJlulAzmi,,,
yaitu: Nabi Muhammam @, Nabi Ibrahim 45r, Nabi Musa
.$s$, Nabi Isa {Ee}\ dan Nabi Nuh.yl41, mereka lebih mulia dari
Nabi dan Rasul yang lain. Sedangkan yang termulia
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di antara para Lllul Azmi adalah junjungan kita Nabi
Muhammad &.

Di antara yang juga wajib diyakini oleh seorang
mukallaf adalah para malaikat sebagian dari mereka lebih
mulia dari pada sebagian yang lain, sama halnya seperti
para rasul. Allah $ir berfirman:

.tvo :6trJ {. S,:;1*;:34AF";451 'y

"Allah memilih utusan-utusem-(Nla) dari malaikaf ,,. (e.S.
Al-Hajj:75).

Sedangkan yang paling mulia di antara para malaikat
adalah malaikat Jibril *ar.

e N adhim {xtiz5 berkata:

9tytr&,'W"bt$ *- sbj?U

Adapun sifat-sifat yang mustnhil adalah kebalikan dnri sifat-sifat
yang wajib # maka hafalkanlah semua sifat yang berjumlah S0

itu, hukum menghafnlkanntla adalah wajib.

Vr.6l .t\9"



Q Penielasan: 
,,,

Sifat yang mustahil bagi Allah $s dan rasul-rasul-Nya ir

adalah kebalikan daripada setiap sifat yang wajib bagi Allah :'::.:. dan Rasul-Nya. Maka dari itu jumlah sifat-sifat yang
,, mustahit itu sama persis seperti jumlah sifat-sifat yang

wajib, dan wajib setiap orang yangmukallaf mengetahuinya.
Si{atyangmustahilbagiAl1ah$aberjumlah20sifatyang
terperinci sebagai berikut ir

I

2. ,r;r; (baru saja ada) kebalikan 1l$ (ada sejak dahulu

tanpa permulaan).

3. ,6 (sirna) kebalikan ,t4 (t 
"tut).

+. .>:t'f-\ ii:U (menyerupai makhluk) kebalikan

g $'P. i$tt-t (berbeda dengan makhluk).

s. JI fgtft (tidak berdiri sendiri) kebalikan ^*Uq
(berdiri sendiri).

O. rk@erjumlah) kebalikan *tCS(tunggal/esa).

7. W (tidak berdaya) kebalikan;5.il (kuasa).

8. i;t'j (enggan) kebalikan ;ilj! (berkehendak).

J-

9. J4+ (tidak tahu) kebalikan iJr. (mengetahui).
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10. Lt (mati) kebalikan;t- (hidup).

fl. fe (tuh) kebalikan ir^; (mendengar).

12. & (buta) kebatikan ,ii. (melihat).

13. &Bakam (bisu) kebalikan p>ti (berbicara).

U. yG (Yang ridak berdaya) kebalikan ;:ti (yang Maha

Kuasa).

15- o1G Ou.g enggan) kebalikan j,i (yang Maha Ber_

kehendak).

rc. Jeq (Yang tidak mengetahui) kebalikan .Iti (yang Maha

Mengetahui).

17.* Oang mati) kebalikan p (yang Maha Hidup).

18.';ti (Yang tuli) kebalikan 6!; ffang Maha Men<Iengar).

19. ;;I(Yang buta) kebalikan j,el(yang Maha Melihat).

20. 
f<:.i (Yang bisu) kebalikan ri-i3i flang Maha Berbicara).
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Adapun sifat yang mustahil bagi bagi para Nabi dan
Rasul berjumlah 4 sifat, yaitu:

1. ;t\,.(bodoh) kebalikan,Jti,! (cerdas).

z. *$ (dusta) kebalikan J-r"r (jujur).

3. i[t (menyernbunyikan) kebalikan 6$ (*"r,yampaikan).

4. {V (berkhianat) kebalikan {uf ldlpercaya;.

Aqidah-aqidah di atas wajib kita hafalkan. Semuanya
berjumlah 50 dengan perincian sebagai berikut:

a. Sifat wajib bagi Allah: 20 sifat.

b. Sifat mustahil bagi Allah: 20 sifat.

c. Sifat wajib bagi Para Rasul:4 sifat

d. Sifat mustahil bagi Para Rasul:4 sifat.

e. Sifatiaiz bagi Allah: 1 sifat.

f. Sltatiaiz bagi Para Rasul: 1 sifat.

9 N adhim'i:\'{4 berkata:

#ts 3A q* J3 .)k 
f i ;*s t--; W

;L,

eey'l^<) * N-



o.t t

^-:-.(*.
p';-11,;Fut; * {\';

* * \u*:4.kwrLi

W "t ?ri'*S & x ;p"-1-ti;3,Xi Jqt

lol lo or.gt.io)

7; ,r-lLl)'e

iui.ir ,;$J;-e;* * i{,.3rriJAt'#

Mengetahui keduapuluhlima rasul secara terperinci adalah wajib
t bagi setiap mnkallaf. Maka yakinlah dan cari tahu jumlah

mereka.

Mereka adalah: Nabi Adam, Nabi ldris, Nabi Nuh dan Nabi Hud
# Nabi Shaleh dan iuga Nabi lbrahitr. Mereka setnun adalah

panutan.

Nabi Luth, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Begitu juga # Nabi Ya'qub,

Nabi Yusuf dan Nabi Atlub yang selanjutnya.

Nabi Syu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi al-Yqsa' # Nabi
Zulkifli, N abi D aud, dan N abi S ulaiman b erikut ny a.

Nabi llyas, Nabi Yunus, Nabi Zakariya, dan Nabi Yaltya # Nabi
lsa dan Thaahan (Nabi Mulmmmad &) yang merupakan nnbi
penutup. Maka janganlah knmu menyimpang dari kebensran.
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l

I
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I

l

l

Semoga limpahan rahmat dan keselamatan selalu tercurahkan

kepada mereka # begitu juga kepada keluarga mereka sepanjang

hari.

0 Kosakata:

;k : Yakinilah.

&t,Dapatkan dan cari tahulah jumlah mereka.

J-

f U : maksudnya: para Rasul yang disebutkan

dalam al-Quran itu Allah dr wajibkan kepada umat-umat
mereka untuk mengikuti mereka.

6-Gl: Nabi Ayub mengikuti Nabi yang disebutkan

sebelumnya.

q; U: ]angan menyimpang dari kebenaran.

$ Penielasan:

Setiap orang yang mukallaf wajib mengetahui nama-

nama setiap rasul yang disebutkan dalam al-Quran secara

terperinci. Mereka semua berjumlah 25 rasul, yaitu:

1. Nabi Adam: Beliau adalah nenek moyang umat manusia
(Abul Basyar).

2. Nabi Idris: Beliau adalah kakek dari ayahnya Nabi Nuh.

3. Nabi Nuh: Beliau adalah orang yang diselamatkan oleh
Allah S6 bersama para pengikutrya dari bencana
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tenggelam dan angin topan. Kecuali anak beliau saja yang
tenggelam bersama kaum beliau yang lain. Beliau juga
seorang nabi yang terus berdakwah selama 950 tahun.
Sebagaimana firman Allah $s:

{ a; <4,r .il g :tt 61_ 4 y
.[\ t :.:,y(^JlJ

"Maka ia tinggar di antara mereka seribu tahun kt*ang
limapuluh tahun". (e.S. et-,enkabuut: 14).

Beliau juga cligelari sebagai nenek moyang manusia
yang kedua setelah Nabi Adam karena keturunan
beliaulah yang tersebar dari zaman beliau hingga saat ini.

4. Nabi Hud: Beliau adalah seorang Nabi keturunan Sam
bin Nuh. Allah du mengutus beliau kepada kaum ,Aad.
Mereka adalah kaum yang sangat ahli dalam seni
arsitektur. Mereka tinggal di gunung_gunung di lembah
Ahqaaf yang terletak di witayah utara Hadramaut,
Yaman. Ketika kaumnya ingkar kepada beliau, Allah
membinasakan mereka dengan angin yang sangat dingin
dan kencang. Allah dg berfirman:

W*k@ f;Y,,-J:. *- ifu$c3c 6; y
36 6?,iA Ai';^i' ji y# +6 i;;'J, 

)q ?
.tv-r :cru[ { @ *:( F
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5.

"Adapun knum 'And maka mereka telah dibinasakan

dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang

Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh
malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum
'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka

tunggul-tunggul pohon korma yang telah kosong (lapuk)".

(Q.S. Al-Ha aqqah: 6-7).

Nabi Sholeh: Beliau adalah seorang Nabi keturunan Sam

bin Nuh. Nabi yang memiliki mukjizat seekor unta. Allah
$i* mengutus beliau kepada kaum Tsamud. Mereka
adalah kaum yang ahli memahat gunung menjadi tempat
tinggal. Mereka tinggal di Hijir. Sebuah daerah yang
dikenal dengan kota-kota Nabi Sholeh (Madaa'in Sholeh)

yang terletak antara Hljaz dan Syam di sebelah tenggara
wilayah Madyan. Negeri yang bertetangga dengan teluk
'Aqabah. Ketika mereka mengingkari beliau, Allah
membinasakan mereka dengan teriakan malaikat |ibril

i Allah $d berfirman:

"Adapun kamu Tsamud, maka mereka telah dibinasakan

dengan kejadian yang luar biasa". (Q.S. Al-Haaqqah: 5).

5. Nabi Ibrahim: beliau adalah seorang khalilullaah (kekasih

Allah) dan juga nenek moyang para Nabi (Abul Anbiyaa').
Nasab beliau terhubung dengan Sam bin Nuh. Beliaulah
yang telah Allah $5 selamatkan dari kobaran api raja

Namrudz. Allah $g berfirman:

i

I

t

I
I
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(+{-*6if@ ;+slri, 6i 6., -$ :r;"ut p
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"Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah

b agi lb r ahim. Mer ek a hen d ak b ermu a t m akar t erhadap lb r ahim,
maka Kami menjadikan rnereka itu orang-orang yang paling
mer ugi " . (Q.S. Al-Anbiyaa' : 69-70).

7. Nabi Luth: Beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim
Al-Khaliil. Allah SE mengutus beliau ke daerah Sadum.
Kaum beliau adalah kaum yang sama sekali kehilangan
rasa malu. Lebih jelasnya mereka adalah kaum yang
mengumpuli lelaki dan tidak tertarik sama sekali dengan
wanita. Allah $* pun membinasakan mereka dengan
menjadikan permukaan kota mereka clibalik menjadi
bagian bawah. Kemudian menghujani kota tersebut
dengan batu-batu yang berasal dari neraka Sijjil. Allah da

menyelamatkan Nabi Luth bersama pengikukrya kecuali
istri beliau yang juga binasa bersama kaum yang lain.

Allah & berfirman:

(,fu1 W\a e;\GtlG ;CLfi,y

e q :$j'*" i;fi @ ;_# W ut i4*
.hr-,tr ::3.^J { @ #,$isi

"Maka tntkala datang azab kami, kami jadikan negeri
kauru Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan

a'927a,o 69 or\9-'



Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar

dengan bertubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan

itu tiadalah jauh dari orang-olang yang zalim" (Q.S. Huud:
82-83).

8. Nabi lsmail bin Ibrahim: Ibunda beliau bernama Siti
Hafar. Allah $* mengutus beliau kepada kabilah-kabilah
di Yaman dan kaum 'Amaaliq (kaum yang berpostur
tubuh besar/raksasa). Kaum 'Amaaliq sebelumnya

bermukim di ]azirah Arab bagian Syam. Kemudian
mereka tersebar ke berbagai daerah setelah Nabi Ismail
mengusir mereka dari daerah tersebut.

9. Nabi Ishaq bin lbrahim: Ibunda beliau bernama Siti
Sarah.

10.Nabi Ya'qub bin Ishaq bin lbrahim: Allah de mengutus
beliau menjadi nabi kepada penduduk Kan'aan.

11.Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim:
Rasulullah M pernah bersabda: "Orang yang mulia,
anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya
orang mulia, beliaulah Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq

bin Ibrahim' Alaihimussalaam" .

12.Nabi Ayub: para pakar sejarah berpendapat bahwa
beliau adalah seorang laki-laki dari keturunan 'Aish bin
Ishaq bin Ibrahim. Beliau adalah nabi yang menjadi
contoh dalam kesabaran.

13.Nabi Syu'aib: ada yang berpendapat bahwa beliau
adalah keturunan Madyan bin Ibrahim. Sebagian yang
lain berpendapat bahwa beliau bukanlah keturunan Nabi
Ibrahim. Melainkan keturunan salah seorang yang

'Vau 70 "r\9"



beriman kepada Nabi Ibrahim dan ikutberhijrah bersama
beliau ke Syam. Di samping itu beliau adalah putra dari
anak perempuannya Nabi Luth ,$EI. Allah $r mengutus
beliau ke penduduk Madyan. Mereka adalah kaum yang
ingkar kepada Allah dd dan juga berkelakuan buruk.
Mereka mengurcrngi hak-hak orang lain dalam takaran
maupun timbangan. Mereka juga tidak segan-segan

merusak harta milik orang lain. Ketika mereka
mendustakan Nabi Syu'aib, Allah $t pun membinasakan
mereka. Sehingga kota yang mereka tinggali itu kosong
tak berpenghuni seakan mereka sama sekali tidak pemah
tinggal dan hidup di sana.

Allah ds berfirman:

F
("'l# \3s (#, \iKt.H_

.t tr- 1 \ :.!lrc'!lf { @ 3-rygii

"Kemudian mereko d.itinrya gempq makn jadilah mereka

matlat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah

mereka. Yaitu orang-orang yang mendustaknn Syu'aib seolah-

olah mereka belu.m pernah berdiam di kota itu; orang-orang

yang mendustakan Syu'aib mereka itulnh orang-orang yang

merugi " . (Q.S. Al-'Araaf: 91--92).

Kemudian Allah mengutus beliau setelah binasanya
penduduk Madyan kepada penduduk Aikah (Ashhaabul
Aikah) yang tinggal tidak jauh dari kota Madyan. Namun
ketika mereka mendustakan beliau, Allah Ss

"YVqs Z1 .rV"



menimpakan azab kepada mereka pada hari mereka
dinaungi awan. Mereka dilanda hawa panas yang luar
biasa selama tujuh hari sehingga air merekapun kering.
Kemudian Allah do mengirim kepada meraka sebuah
awan. Karena merasa begifu kepanasan, maka mereka
pun bemaung di bawah awan tersebut. Namun, tiba-tiba
aw€u1 tersebut menghujani mereka dengan api yang
membakar dan membinasakan mereka semua. Maka dari
itulah hari itu dinamakan Yaumudz dzullah (Hari
bernaung).

Allah dk berfirman:

* ri-)lit(XlfiAi ri.Jt:i$:ffif;K y

.I t lq :,lr,JlJ {
"Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka

ditimpa'aznb pada hari mereka dinaungi auan. Sesungguhnya
'azab itu ndalah 'azab hari yang besar". (Q.S. Asy-Syu'araa:
18e).

14.Nabi Harun bin 'Imran bin Qaahat bin Laawaa bin
Ya'qub.

15.Nabi Musa Kaliimullaah (orang yang berbincang-
bincang dengan Allah d6). Beliau adalah saudara
kandungnya Nabi Harun ..sl. Allah $tri mengutus beliau
untuk memberi petunjuk kepada Fir'aun dan kaumnya.

16.Nabi al-Yasa' bin Akhthub bin alrAiuuz: Beliau
termasuk para Nabi dari Bani Israil.

o{* zz ot\g.



l7.Nabi Zulkifti bin Ayub: Nama beliau sebenarnya adalah
Basyar. Allah $ii mengutus beliau menjadi nabi setelah
sang ayah, dan menamai beliau dengan Zulkifli.

18.Nabi Daud: Nasab beliau tersambung kepada Yahudza
bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Allah $r mengangkat
beliau menjadi raja Bani Israil.

19.Nabi Sulaiman bin Daud: Allah & mengangkat beliau
menjadi raja Bani Israil setelah Ayah beliau, Nabi Daud
s481.

2O.Nabi Ilyas: Nasab beliau terhubung dengan Nabi Harun
bin 'Imran, saudara kandung Nabi Musa @t. Allah $b

mengutus beliau kepada kaumnya dari kalangan Bani
Israil.

21.Nabi Yunus bin Matta: Allah $s mengutus beliau kepada
kaumnya di Nenawa. Sebuah desa yang masuk daerah
Maushil. Beliaulah nabi yang Allah C6 selamatkan dari
keresahan yang menimpa beliau. Beliau bergelar
Dzunnun yang berarti orang yang pernah ditelan ikan
paus.

22.Nabi Zakanya: Beliau adalah keturunan Nabi Sulaiman.
Beliau adalah tokoh agama yang terkemuka di kalangan
Bani Israil. Beliaulah yang biasanya berkurban di Baitul
Maqdis dan membacakan kitab Taurat kepada Bani Israil.
Beliau telah wafat dalam keadaan syahid.

23.Nabi Yahya bin Zakafiya: Beliau lahir tiga tahun
sebelum kelahiran Nabi Isa al-Masih dan wafat dalam
keadaan syahid.

ovau 23.6\9.



24.Nabi Isa bin Maryam: Beliau adalah hamba Allah, rasul-

Nya, kalimat-Nya yang telah Allah berikan kepada Siti

Maryam, dan juga ruh dari-Nya. Beliaulah nabi terakhir
dari kalangan Bani Israil. Gelar beliau adalah al-Masih

sedangkan nama beliau dalam Bahasa 'Ibrani yaitu
Yasuu' yang berarti orang yang ikhlas/tulus. Adapun
kunyah beliau Ibnu Maryam (putra Siti Maryam). Di

antara kebijaksanaan Allah de yang begitu besar, bahwa

Allah menciptakan Nabi Adam tanpa Ayah dan lbu,

menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah dan

menciptakan manusia yang lain dari seorang ayah dan

ibu.

25.Nabi Muhammad &: Yang merupakan PenutuP seluruh

nabi dan rasul, pemimpin orang-orang terdahulu

maupun kemudian. Allah da mengutus beliau kepada

seluruh umat manusia dan sebagai rahmat untuk semesta

alam. Allah dE berfirman:

.tY^ :'q-l { e$afia $y,a"t:"3 
-63 y

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada

umat manusia seluruhnya". (Q.5. Saba': 28).

Allah de juga berfirman:

:,ri'Yll { @ a*ir\'"*r4y6&5 (' \
.[\.v

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk
( menj a di) r ahm at b agi s emes t a al am " . (Q. S. Al-Anb iy aa 1.07). I

l,€E" ?4.r\9.



Rasulullah ' bersabda: "Perumpamaan aku dan
para nabi sebelumku ibarat seseorang yang membangun
sebuah bangunan. Orang tersebut memperbaiki dan
memperindah bangunan tersebut. Hanya saja terdapat
satu tempat batu bata di salah satu sudut bangunan itu
(yang tidak terjamah dan disempurnakan olehnya).
Orang-orang pun mengelilingi bangunan yang sangat
indah itu sambil terkagum-kagum dengan keindahan-
nya. Seraya berkata kepadanya: "Tidakkah kamu
letakkan batu bata di tempat ini (agar terlihat lebih
indah)?". Akulah batu bata (penyempuma) itu. Akulah
penutup para nabi".

Merekalah para rasul - semoga rahmat Allah $s

selalu terlimpahkan kepada mereka dan keluarga mereka

- yang telah disebutkan dalam al-Quran yang mulia. 18

rasul disebutkan dalam surah al-An'aam. Sedangkan 7

rasul yang tersisa disebutkan dalam beberapa ayat yang
lain.

Allah $s berfirman:

i,F; €i : ;; iE ;4tL\i#Y.-(4L tvi y

7i.ni 6;ay,5 cr1ii@ :+ t* 4.t i,yTti

',gr', -)*";' qi -:Li 
e 6:i^ t3,$; A$ {L

(#5 *f ,*Seai.,i3 6;i,:* i5.7. 5i':&)
.ht*,rf :rU'YtJ{ @

oVl&u ?5.J"\f



"Dan itulah huijah Kami yang Kami berikan kepada 
.

Ibrahim untuk menghadapi kaumrn'1a. Kami tinggikan siapa

yang kami kehendqki beberapa deraiat. Sesungguhnya

Tuhanmu Maha Biiaksana lagi Maha Mengetahui' Dan Kami

telah menganugrahkan lshaq dan Ya'qub kepadanya' Kepada

keduanya masing-mnsing telah Kami beri petuniuk; dan kepada

Nuh sebelum itu (iuga) telah Kami beri petuniuk, dan kepada

sebahagian dari keturunannya Nuh) yaitu Daud, Sulaiman,

Ayyub,Yusuf,MusadanHarun.DemikianlahKamimemberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik" ' (Q'S' At-

An'aam:83-84).

Allah do fuga berfirman:

@ <*l*tti'cY 3"qLi *) &l' 1frsb

';4Jjji li cJ6,{A;w; ;l;; ci; i*tr''
.[Ar-zro:rU'lflt@

"Dsn Zakaria, Yahya,'lsa, dan llyas. Semuanya termasuk

orang-orang yang saleh. Dan lsmail, Al-Yasa', Yunus dan

Luti. Masing-masingnya Kami lebihknn deraiatnya di atas : '

umat (di masaruta)". (Q.S. Al-An'aam: 35-86)'

A1lah & berfirman:

iy 5*1G5 ;-fri 3c'46 i"t; a');5,rt1! S F
.[ft :,rlr^-c Jir { @ a*ii

I.t
I

k
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"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, ,

keluarga lbrahim dan keluarga 'lmran melebihi segala umat (di
masa mereka masing-masing) " . (Q.S. Ali'Imran: 33).

Allah ds berfirman:

.[0. :r:,^] { k; liJ),6lby
"Dan kepada kaum 'Aad (Kami utus) saudara mereka, 

:

Hltud". (Q.S. Huud: 50).

Allah $c berfirman:

i'+P

{@
i 'i "jL W ti J*i[ j.r<,:by

6--)Ai G #y'r6--, {iiiit$ @r
.hr-lo:"[i\l]

"Dan (ingatlah kisah) Ismail, ldris dan Dzulkifli. Mereka
semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah
memasukkan mereka kedalam rahmat kami. Sesungguhnya
mereka Termasuk orang-orang yang saleh". (e.S. Al-Anbiyaa:
85-86).

Allah ds berfirman:

7t* 4i irr, "$J 
"J f,;,; *($ i:3 i,f e'y

.[t. :',l;\rf { ...'r{.st

ceZao 
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"Muhammad itu sekali-kali buknnlah bapak dari seorang

lakilaki di antara kamu, tetapi dia adnlah Rasulullah dan

penutup nabi-nabi". (Q.S. Al-Ahzab: 40).

Di antara para nabi dan rasul ada yang sama sekali
tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Allah ds

berfirman:

e#{ i $13; l#, n & #;3 "1 \735 y

.[lrt:,1*,;J1]{ w
"Dan (Kami telah mengutus) rasul-rssul yang sungguh

telah Kami kisahkan tenta:ng mereka kepadamu dahulu, dan

rasul-rasul ynng tidak Kami kisahkan tentang merekn

kepadnmu" . (Q.S. An-Nisaa' : 764).

Para ulama berselisih pendapat mengenai jumlah
nabi dan rasul. Adapun pendapat yang masyhur dalam
hal ini, jumlah para nabi yaitu 132.000 nabi. Sedangkan
yang terpilih jadi rasul di antara mereka berjumlah 313

orang.

Imam A1-Baijuri berpendapat: pendapat yang
shahih/benar mengenai jumlah para nabi dan dan rasul
adalah sebaiknya tidak memastikan jumlah mereka
dalam bilangan tertentu. Karena hal demikian bisa saja

berdampak kepada penetapan kenabian dan kerasulan
kepada orang yang kenyataannya bukan. Juga bisa

berdampak kepada menafikan seseorang yang
sebenarnya seorang nabi dan rasul.

I

ir

I"

"Va. 28 "r\g'



Memgenu P ar a Moloilcot'Alaihimussalaam

Siapakah Mereka

dan Bagaimanakah Karakteristik Mereka?
/r, ,?- ..2, // .././- ./;r, Z. '../ .,./, .r?- ,.r'. ,_/, l. ,_;?

U N adhim'iti';g berkata:

Cf;'{;+;iffv x' ;fu ,1\*rtiit-tr,
Dan malaikat yang tercipta tanpa ayah maupun ibu # mereka

tidakperlu makan, minum dan juga tidur.

S Penjelasan:

Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa
Allah $a memilikiparamalaikat. Allah $s berfirman:

^\(;Y. 

k SUA; -*, n $yJit\; l!1i6r;y
.[lno :;;JtJ { -eg&.e$-5!qt3

"Rasul telah beriman kepada Al-euran yang diturunkan
kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang
beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaiknt-

"Va. ZS.^f



N 11 a, kit ab -kit ab -N y a dan r asul-r asul-N y a " . (Q.S. Al-Baqarah:
285).

Mereka sama sekali tidak memiliki sifat yang dimiliki
oleh manusia. Di antaranya mereka itu diciptakan tanpa
perantara seorang ayah dan ibu, mereka tidak perlu makan,
minum maupun tidur, tidak bergender laki-laki, perempuan
ataupun banci. Bahkan siapapun yang meyakini bahwa
mereka itu laki-laki bisa dipastikan termasuk orang yang
bid'ah dan fasik. Adapun perihal kekafiran orang tersebut,
terdapat dua pendapat (ada yang mengatakan dia dihukumi
kafir, ada juga yang tidak). Sedangkan orang yang meyakini
bahwa mereka itu perempuan maka sudah pasti kekafiran-
nya. Karena dia termasuk dalam firman Allah dCI (ketika
menceritakan sifat-sifat kaum musyrikin):

{ UL +*J t* it '"-ii Kixfr iK) )
.[ \ I :-r;]lJ

"Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka

itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebngai

or an g- o r an g p er emp uan ". (Q.S. Az-Zukhruf : 1 9).

Terlebih lagi akan dihukumi kafir orang yang
menyakini mereka itu banci. Karena itu lebih mengandung
unsur penghinaan.

Adapun hakikat mereka, mereka adalah makhluk
yang memiliki jasad yang tercipta dari cahaya, halus (kasat
mata) seperti ruh dan mampu menjelma dengan bentuk
yang bermacam-macam. Rasulullah ffi pemah bersabda:

t
I
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"Para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan
dari kobaran api. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari
sesuatu yang telah Allah d ceritakan kepada kalian (dalam
Al-Quran)". Allah d6 berfirman:

'[tv
"Lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia

menjelma di hadnpannya (dalam bentuk) manusia yang
sempurna". (Q.S. Maryam: 17).

Rasulullah & juga bersabda: "Terkadang malaikat
(libril) itu menjelma di hadapanku dalam bentuk seorang
lakilaki, kemudian dia berbicara kepadaku sedangkan aku
mendengarkan apa yang dikatakannya". (H.R. Al-Bukhari).

Para malaikat memiliki sayap. Di antara mereka ada
yang memiliki dua sayap. Ada juga yang memiliki tiga
sayap, empat sayap atau bahkan lebih dari itu.

Allah $B berfirman:

\:; 'i:i6 ,yt ,3t ,SAi

.t\:rtul{@

)tt $ ffiy
3* r;i" ,!*'A1VG.(,*t Ait*,'Jft;6: #$

t,

il "Segala puji bagi Allah
menjadikan malaikat sebagai

Pencipta langit dan bumi, Yang

utusan-utusan (untuk mengurus

o{a" g1 "r\9"



berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing

(ada uanl dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada

ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah

Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S. Faathir: 1).

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud
.'*a, bahwasanya Rasulullah B pemah melihat malaikat Jibril
memiliki enam ratus sayap.

Para malaikat diciptakan untuk selalu melakukan

ketaatan yang sempuma kepada Allah dan melaksanakan

segala perintah-Nya. Mereka suci dari segala syahwat

hewani, bebas dari kecenderungan hawa nafsu daniuga jauh

dari segala dosa maupun kesalahan. Allah Cc berfirman:

:;pr11 { @m t'#"i(, t}^v ry; u &t}v'y
.[0.

"Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka

dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)" . (Q.5.

An-Nahl:50).

Allah da juga berfirman:

{ @ i,:7i6 iffi "{i 6';ii'o';;i ...3
.tI :FFll

"(Mereka) tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengeriakan

mengerjakan apa yang dipefintahkan" . (Q.5. At-Tahriim: 6).

,

I
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Di antaranya adalah malaikat pencatat (amal),
malaikat penjaga, malaikat pemikul 'arsf , malaikat yang
selalu bertasbih dan memohonkan ampunan bagi orang-
orang yang beriman, malaikat yang selalu bersujud,
malaikat yang selalu berkeliling dan mengawasi kita siang
malam, malaikat yang bepergian mencari-cari majlis zikir
dan lain-lain.

Allah & berfirman:

.t \ r {, :.}uL"4Ju { @ ?fr.?Cl fr iybuSY

"Tiada seorangpun di antara komi (malaikat) melainkan
mempunyai kedudukan yang tertentu". (Q.5. Ash-Shaaffaat:
1,64).

Adapun penjelasan mengenai malaikat yang sepuluh
beserta tugas-tugasnya, maka akan dibahas pada penjelasan
dua bait syair berikut.

V Nadhimfr$X42berkata:

,^"t-t
,W)te,'bt';!jLgL *v-/,J/ l)-/ J ,

6'iltltlyluW *,

1". tlo 2/&5e.t'
t-sS(*1W#
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Perincian sepuluh dari para malaikat yaitu: Malaikat libril #

Malaikat Miikal (Mikail), Malaikat Isrnfil dan Malaikat'lzrail.

Malaikat Munkar Nakir, Malaikat Rakib dan juga # Malnikat ,

'Atid, Malaikat Malik dan Malaikat Ridhwan yang selanjutnya.

O Penjelasan:

Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini kesepuluh
malaikat secara terperinci dengan mengetahui nama-nama
mereka, yaifu:

1.MalaikatJibrit:beliauadalahmalaikatwahyuyang
menjadi utusan antara Allah $e dan nabi-nabi-Nya. Allah
:!s berfirman: 

:

Si a;Vry d" ,Xi Xg',t$.{3lt (rf u i;')
.tlv :;r;Jtf { . .. *i- 6;\1).\3t^?.

"Katakanlah: Barang siapa yang menjadi musuh libril,
maka libril itu telah menurunknnnya (Al-Quran) ke dalam
hatimu dengan izin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang
sebelurnnya". (Q.S. Al-Baqarah:97). , ,'

Dia juga dinamakan "Ar-Ruh Al-Amiin" (Ruh
kepercayaan). Allah da berfirman:

#i 6 *, i; @ ';*r{s S lJs fr,ty

.t r q r - \ qy :,rJ.dJll { @ i*5i'ctkq {"

t:

h
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2.

a
J.

"Dan sesungguhnya Al-Qurnn ini benar-benar diturun-
kan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh
Al-Amin (libril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu
menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi
p er i n gat an". (Q.S. Asy-Syu' ar aa' : 192-19 4).

Dia juga dinamakan "Ruhul Qudus". Allah $a
berfirman:

rr {,*,U<+: cq3fri U{r..6 I
.[\.Y

"Katakanlah: Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-
Quran itu dari Tuhanmu dengan benar". (Q.S. An-Nahl:
1.02).

Dia juga dinamakan "Namus" sebagaimana yang
telah dikatakan oleh Waraqah bin Naufal kepada
Rasulullah .# ketika pertama kali menerima wahyu:
"Sungguh telah datang kepadamu Namus yang telah
turun kepada Nabi Musa".

Malaikat Mikal (Mikail): beliau adalah malaikat yang
bertugas mengatur curahan hujan, lautan, sungai-sungai
dan rizki.

Malaikat Israfil: beliau adalah malaikat yang bertugas
meniup sangkakala. Beliau meniupnya sebanyak dua
kali. Pada tiupan pertama: seluruh makhluk akan binasa
kecuali apa yang Allah $id kehendaki. Pada tiupan kedua:
seluruh makhluk akan dibangkitkan. Maka dalam

,eZqr g5 "F\9.



seketika ruh-ruh kembali kepada jasadnya. Allah Ss

berfirman:

,ri'Ji c JJ eyai e j s.3 )Ai c ey
{ @ 'o}#.?q. i\ty 63 *.ei'i\i;6 G JL

.['izt:r"JlJ

"Dan ditiuplah snngftakala, maka matilah siapa yang di ::'

langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.

Kemudian ditiup sangkakala itu seknli lagi maka tiba-tiba

mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)". {
(Q.5. Az-Zumar:68).

'!
4. Malaikat lzrail: beliau adalah malaikat yang bertugas

mencabut ruh-ruh dan beliau memiliki beberapa

pembantu. Allah $a berfirman

.[ \ \ :a"i7.Jll
f,

"Katakanlah: Malaikat maut qang diserahi untuk (men- f ,
cabutnyazoa)muakanmematikankamu".(Q.S.As-Sajdah:11) I

Allah $a juga berfirman:

{' 6$ rX; 3;J\ '!'A ;u. 6L -* }
.tr \ :Eu'Ylf { @'btg;'-*

I

{

{
I:(t{

E
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" Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang
di antarakamu, ia dizuafatkan oleh malaikat-malaikat Kami dan
malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kezoajibannya,,.
(Q.S. Al-An'aam:61).

5. Malaikat Munkar.

6. Malaikat Nakir: Mereka berdua adalah malaikat yang
bertugas menanyai seorang hamba di dalam kuburnya
mengenai tauhid, agama dan kenabian.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ,+ beliau berkata:
Rasulullah & bersabda: "Apabila seor;rng mayit telah
dikuburkan atau beliau bersabda: Apabila salah
seorang kalian (telah dikuburkan) - maka akan datang
kepadanya dua orang malaikat yang hitam dan bermata
biru. Salah seorang dari keduanya bemama Munkar,
sedangkan yang lain Nakir" (H.R. Turmudzi dalam kitab
Sunan beliau).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa khusus
untuk orang-orang beriman akan kedatangan malaikat
yang membawa kabar gembira (Mubassyir). Namun
pendapat yang benar adalah malaikat Munkar dan Nakir
itu juga akan mendatangi orang-orang beriman dan juga
selain mereka. Hanya saja, meraka berdua akan datang
kepada seorang mukmin yang diberi taufik dengan
penuh kelembutan, tanpa membuat khawatir atau cemas.

7. Malaikat Raqib.

B. Malaikat'Atid: Yang berarti malaikat yang menjaga dan
mengawasi. Masing-masing dari keduanya dinamakan
dengan kedua nama ini (Raqib dan 'Atid). Ada yang

Vr. gz .,6\9"



berpendapat bahwa salah satu dari keduanya Raqib,
sedangkan yang lain Atid. Ini adalah pendapat Imam
Al-Bayjuri dan Imam ]alaluddin Al-Mahalli. Kedua
malaikat tersebut bertugas mencatat amal perbuatan.
Salah satunya berada di sebelah kanan mencatat amal
kebaikan. Sedangkan yarrg lainnya di sebelah kiri
mencatat amal kejahatan.

Allah $6 berfirman:

,)ei,f; qAi * ,WJL,;1@ *;fi "F,

fiytl # "ffi + Jrj' v ),$i;r, vi- ifir

t:

t

rl
i

g

.t t zr- \'r :crl { @ 34 6 nl 1,1;*l*3
4

I
!

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia

dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami
lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika

dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang

duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir". (Q.S. Qaaf:
16-18).

Allah $o juga berfirman:

'bk; (,rfi @ l#K ff t (A'ML'&iG Lb'b

.[\Y-\. :rlLi;!,f {@

'€a.88.r\9'



"Padahal sesungguhnya bagi knmu ada (malaikat-
malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi
Allah) dan yang mencatat (pekerjaan pekerjaanmu itu), mereka
m en ge t ahui ap a y an g kamu ker j akan " . (Q.5. Al-Infithaar: 1 0-
12).

9. Malaikat Malik beliau adalah malaikat yang bertugas
menjaga neraka yang berjumlah tujuh. yaitu: Neraka
lahanam, Neraka Lazha, Neraka Huthamah, Neraka Sa,iir,
Neraka Saqar, Neraka lahiim dan Nerak a Hawiyah. Beliau
bersama malaikat Zabaniyah (penjaga) dan mereka
berjumlah 19 malaikat. Masing-masing dari kesembilan
belas malalkat Zabaniyah tersebut memiliki bawahan
yang hanya Allah de saja yang mengetahui jumlahnya.

Allah ds berfirman:

5u Kfi"Kair:,
3fi6 "#tY 

^i'a;1-J'!,t'+ 
Lt \# W f);+it
w; i$t *k F,)0i ti;;i

.l I :,-rr,.J,r { @'orliy
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diritnu dan

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan". (Q.S. At-Tahriim: 6).

"Va" 89 cl9\o



Allah $o juga berfirman:

r& r@,gt"v@ 3ir; i)*@ r u. i$;it; \

"Tahukah knmu apa (neraka) Saqar itu? Saqar itu tidak

meninggnlkan dan tidak membiarkan. (Neraka Saqar) adalalt

pembakar kulit manusia. Di atasnya ada sembilan belas

(malaikat pe nj aga) " . (Q.S. Al-Muddatstsir: 27 -30).

L0.Malaikat Ridwan: beliau adalah malaikat yang bertugas
menjaga surga yang berjumlah tujuh. Yaitu: Surga
Firdaus, Surga Ma'wa, Surga Khuld, Surga Na'irn, Surga i
'Adn, Surga Darussalaam, dan Surga lalal. Ada pendapat r

lain bahwa surga itu hanya safu. Hanya saja penamaan-
nya lebih dari satu dikarenakan kemuliaanya. Malaikat
Ridwan adalah pemimpin seluruh menjaga surga.

(!-z-.&F-*r)
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I
4

cyVau 90 ,rr\;1,

lt



Mengenu Kitob -kitob S omoui
,...,.//...../..,/.?..'*,','-j2,l..../l....,l.

Q N adhim "fft'ta, berkata:

** a"ilt o?i:ri u, 'i;*t \-s'u

i^t.;;-el;:fu6-"b * e j+:g,53r3;:.)

Terdapat empat kitab (samawi) yang perinciannya yaitu: # Kitab
Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dengan membawa

petunjuk.

Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Ktab lnjil #

yang diturunkan kepada Nabi Isa dan juga Al-Furqan
(Al-Quran) rlang diturunkan kepada sebaik-baik nabi dan rasul

(Rasulullah &).

O Kosakata:

iStj : Ada yang berpendapat bahwa kata ,, i5ti ,,

diambil dari " u')t A5, " yang berarti api yang berkobar.

.t1i z .,'i
*Jl

Va" gt Agn



Hal ini disebabkan karena Kitab Taurat merupakan cahaya

(yang memberi petunjuk).
9-

Ht: Dikatakan bahwa kata " #L" diambil dari

kata " SAI " yang berarti mengeluarkan intisari sesuatu.

Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa $qsl dinamakan
demikian karena kitab tersebut merupakan intisari dari
cahaya petunjuk yang ada dalam kitab Taurat. Bertolak dari

situlah kenapa seorang anak dinamakan " i: ,*, " Intisari

dari pada ayahnya. Karena anak merupakan hasil dan
keturunan sang ayah. Ada juga pendapat lain yang
mengatakan bahwa lnjil adalah kalimat yang diadopsi dari
Bahasa Yunani yang berarti kabar gembira.

tl,.ltii : Salah satu nama Al-Quran. Artinya: yang

membedakan antara yang benar dan salah.

'y;it 
' 

Berarti pemuka suatu kaum. Sedangkan yang

dimaksud di sini adalah para nabi dan rasul. Oleh karena
itulah sebaik-baik nabi dan rasul adalah junjungan kita Nabi
Muhammad i&.

$ Penjelasan:

Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa
Allah & menurunkan beberapa kitab samawi yang
diwahyukan kepada para nabi dan rasul-Nya. Di antara
kitab-kitab tersebut ada yang dicatat/dibukukan. Ada pula
di antaranya yang sama sekali tidak kita ketahui.
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{ bi;tex 4,t6i'e -{e1. 6\

Allah $il berfirman:

ir;$; 6.rSi'4)i{"i g5i3,t'fi.i6i 56 p

4t$'#;ij;
.If tf :;r;JlJ

"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah itu timbul
perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi
kabar gembiya dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan
bersama mereka Ktab dengan benar, untuk memberi keputusan di
antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan,, . (e.5.
Al-Baqarah:213).

Adapun kitab yang dibukukan ada empat kitab,
yaitu:

1. Kitab Taurat: Adalah kitab yang diturunkan kepada
Nabi Musa *l#t. Allah $5 berfirman:

.I r r :;.r:tllr {'3;i,s|i(c'{;A\ E5 Cy \
"Sesungguhmla Kami telah menurunkan Kitab Taurat di

dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi),,. (e.5.
Al-Maidah:44).

Allah $a juga berfirman:

K;j &a 'b61,i 'o:j-(, 6; t1i( {tL y
.[tA:,trr:'Yl]{ @ ar;\

*,,,,.Y.



" D an s es un g guhny a t elah Kami b erika n kep ad a Mus a dan

Harun Kitab Taurat dan penernngan serta pengajarnn bagi

orang-orang yang bertakwa". (Q.5. Al-Anbiyaa': 48).

Kitab Taurat ini telah diubah dan diselewengkan
oleh lebih dari satu orang penulis kitab tersebut yang
terdiri dari pendeta-pendeta Yahudi dengan tujuan
untuk menyembunyikan kebenaran yang ada dalam
kitab Taurat. Allah $6 telah menyatakan penyelewangan
ini dalam firman-Nya:

&'3; L( i; ,#i*g it s,;t16is F

ft tj.3; \1 +;. A ,X;';4 r 6i'.& ij.:::
.[vo:;;Jlf {@ <r;r4

" Apakah kamu nmsih nrcngharapkan mereka akan percayn

kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman
Allah, lalu mereka merubahnya setelah mereka memnhaminya,

sedang mereka nrengetahui" (Q.S. Al-Baqarah: 75).

Dan juga dalam firman-Nya:

t 4.4(; e'&i'ri,f- VlC i2$i 6y
.I t 1 :,LJl]

"Yaitu orang-ornng Yahudi, mereka merubah perkataan

dar i t emp nt-f sm:p at ny a". (Q.S. An-Nisaa' : 46).
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2. Kitab Zabur: Yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi
Daud ile$. Allah iH berfirman:

.to o ..,1/)tr 
{ @ ri ;$r,{ffr;5 ...\

"Dan Kami berikan Zabur (kepada) Daud". (Q.S. A1-

Israa':55).

Kitab Injil: Yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa

x#t. Allah $$ berfirman:

i ;4 "; t16;A ei ii ,4, e*,'. -liC,ii y

.[tr:;.rs[l]{ . . 7;;t
"Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani lsrail)

dengan 'Isa putro Maryam, membenarkan kitab yang
sebelumnya, yaitu Taurat". (Q.S. Al-Maa'idah: 46).

Namun kitab Iniil ini telah disisipkan ke dalamnya
perubahan dan penyelewengan lewat tangan banyak
penulis yang terdiri dari pastur-pastur Nasrani.

Allah $g berfirman:

\fr3 #*.fiA kj,4 6yrJuAyiC|k
+ i JLira>:iii i ltliii e q;6 .y,\ #i q \k
@ -=,;*, \;,\L v ; ffi #-$_ zF;')K;,)i

aJ.

,'1

1;i'

,i.ir
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GifrS =t"4i'nC;r"&tr*
.[to-\t:a.r.:lll] $ ... 

"e
- \ 7-

"Dan di antara oranS-orang yang mengatakan:

" sesungguhnyakami ini orang-orang Nasrani", ada yang telah

Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaia)

melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi

peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antaramereka

permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak

Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu

mereka kerjakan. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang

kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi

At-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang)

dibia*anny a" . (Q.5. Al-Ma'idah : 1.4-15).

Dari sekian banyak kitab I"iil yang ada, yang

dianggap mendekati kepada kebenaran yaitu Injil
Barnabas. Kitab Injil yang satu ini sangat jauh berbeda

dengan kitab-kitab ini lain yang poPuler saat ini yang

disusun oleh Matta, Yohanes, Lukas dan Markus.

4. Al-Quran Al-Kariim: Yaitu kitab yang diturunkan
kepada Nabi kita Muhammad B.

Allah db berfirman:

rYY :,ru)rr { @ {)u i€A *ai F $-b

"sesungguhnya Kami telah menurunkan Al'Quran
kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur". (Q.5.

Al-Insaan:23).
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Allah $a iuga berfirman:

n )trr 5,.A-Gi3. ;iSU;-*i ciiY-6iu' \
.[rA:;-rstl'r{. w(#t;4\,

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan

membawa kebenaran, membenarkan qpa yang sebelumnya,

y ai tu kit ab -ki t ab Q an g di tur unkan s eb elumny a) d an b at u ui i an

ierhadap kitab-kitlab yanglain itu" ' (Q'S' Al-Ma'idah: 48)' 
:

Allah $d berfirman:

.tq:Jalrl{ @6114 5W5X\ffii'4 }
"sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qutan' 

"do, ,ururggihnya Karui bensr-benar memeliharanya" ' {Q'S' 
,

AI-Hifr:9).

Allah $s berfirman:

iiro ,-*+ 61iL'S u @ |Etb ^;r$i'it\3 
',Y

.t t-r :rrtr^-c Jtf { 'tt$fii

"Dan (Allah) menurunkan Taurat dan lniil' Sebelum (Al'

Quran), meniadi petuniuk bagi manusia, dan Dia menurun-

kan Al-E urqaan" . (Q.5. Ali'Imran: 3-4)'

Nama-nama untuk Al-Quran: Al-Quran' Penulisan

tanpa hamzah merupakan logat (bahasa) suku Quraisy'

Vq" 92 49"
.,: ?ati .ir-



Al-Kitab, Adz-Dzikr dan Al-Furqaan. Sebagaimana yang

telah dijelaskan oleh beberapa ayat yang lalu.

]umlah juz Al-Quran 30 juz. ]umlah surahnya yaitu

144 surah. ]umlah ayat-ayatnya sebagaimana yang

dikatakan Ibnu Abbas yaitu: 6.616 ayat. Jumlah kalimat-

kalimatnya 77.934 kalimat. Adapun iumlah huruf-
hurufnya yaitu 333.671 huru{.

Kitab yang mulia ini telah Allah d* pelihara hingga

sampai kepada kita tanpa ada penyelewengan maupun

perubahan. Mushaf Al-Quran yang ada di zarr.ar.

manapun selalu berada di bawah pengawasan jutaan

hafidzAl-Quran di seluruh dunia Islam. Dan kondisinya

pun masih sama seperti itu hingga saat ini. Semua ini
merupakan bukti kebenaran firman Allah Cc:

t 1 :,a}rl { @5rU 5'ut3 5"r\6i lrrt }
" sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran,

dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya". (Q.5.

Al-Hijr:9).

&?t r*Jt ?is q*. {e tS Pt ;:-*i
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Dan Suhuf Nabi lbrahim Al-I(halil danNabi Musa Al-Kaliim
di datamnva merulakan kata: 

i;fr:rtr:rMaha 
Menghukum, 

,.

'

0 Kosakata: ':t

U : Merupakan jamak dari kata shahifah 
,.,,.

(lembaran).
,s,

S;:Lt(orang yang dikasihi) : Yaitu junjungan kita Nabi *,

Ibrahim Mt. 
...t

i,,.

*Ft (orrr,g yang diajak berbicara) : Yaitu junjungan t.

kita Nabi Musa,*igt.

fJJl : Dibaca dengan memfathahkan huruf

tengahnya (kaff). Berarti zat Yang Maha Menghukumi :;
(Hakim) yang tidak boleh ada yang menentang maupun ,,
memberikan kritik unfuk segala kepufusannya. 

,,,,,,,,,,

t:.

$ Penjetasan:

Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa
Allah $# telah menurunkan beberapa lembaran (Shuhuf)
kepada junjungan kita Nabi Ibrahim .$48r. Allah $s, juga telah
turunkan beberapa lembaran sebelum turunnya Kitab 

.
Taurat kepada junjungan kita Nabi Musa ,'&Er.

oVau 99 or"\"



Allah Ca berfirman:

if @ it;"$tag.,f @ &,j+*cq6l "t

,r,a-tr @ &a($**3 &' @ {A;;:

{@ {trt4JJyLi:@ i'i*i:qi&i@t 6i3,

" Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dslam

lemb aran-lemb ar an Musn?, dan lembar an-lemb ar an lbr ahim y ang

selalu menyempurnakan janji?, (yaitu) bahtoasanya seorang yang

berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya

seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya, dan bahutasanya usahanya itu kelak akan

diperlihatkan (kepadanya). Kemttdian akan diberi balasan

kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan

bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu)".

(Q.S. An-Nqm:36-42).

Allah d* iuga berfirman:

,iei'brys 
"r@ J!:,3 .i; ; f;@

@clr'vi rpi ;{ tri if @ ti!'T

F
))z z t/|rb tj

.ItY*f1 :rqJtJ

/tzz z tz>7tz t

6iu d\-,1,F

Tie<ib @ fli
.t\ q-\ r:&\rl{ @.r;:r; 'elLq

" S esungg uhny a b er untunglah or ang: y an I memb er sihkan

diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu ia
sembahrlang. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan

"qdt 1oo "r\f

t"



duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih
kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab
yang dahulu, (yaitu) Kitab-kitab lbrahim dan Musa". (Q.S. Al-
A'laa:1,4.19).

s-.<.t1$..*:,

nVqr l0l &V
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Mengenw Ketooton Kep ada Rosululloh ffi
// // .2'

€ N adhim'"tt'i6 berkata:

o 3;:";tr,;tvks

Dan apapun yang disampaikan oleh Rasul # maka sepantasnya

kita pasrah dan menerima.

O Kosakata:

i-,+-tt : Berarti mengakui kebenaran sesuatu dan

penyerahan diri yang absolut/tanpa batas.

$ Penielasan:

Di antara kewajiban seorang yang mukallaf adalah

apabila sampai kepadanya ajaran apapun yang dibawa oleh

Rasulullah (S ia harus melaksanakan dan mengaplikasikan-
nya. Dia juga wajib pasrah sepenuhnya dan menerima

ajaran tersebut karena beliaulah sumber kedua segala

hukum setelah Kalam Allah lk (AlQuran).
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Allah SE berfirman:

{ i-,6r,;; tq:v;b3-x 3i;i&;c, .. 'y

.tv :r;ll1

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.
Dan apa yang dilarangnya bagi maka tinggalkanlar". (e.S. Al-
Hasyr:7).

Allah ds berfirman:

.[o q :,1;Jt] { 3j.1Si\}+Vfli$(fi\;i5i(V"y

" H ai or an g- or an g y an g b er im an, t aatil ah All ah dan t a at il ah
Rasul-(Nya) ". (Q.S. An-Nisaa': 59).

Allah & berfirman:

.[\" 1 :olr^.c Jn { ...';ti F+46$$rt'.:-;,tKq,i, \
"Katakanlah: lika kamu (benar-benar) mencintai Allah,

ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi(mu)". (Q.5. AIi 'Imran:
31).

Allah de juga berfirman:

;i{,6 \4. i)& S, 4;;;{ q;rt }
{ @ \4;'\t'3', Gt qq; &5 e,r4"<'"}

V* tO3.Nf,"
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"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak

beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara

yang mereka perselisihkan, kemudian mereks tidak nwasa

keb er at an d al am h ati m er eka t erhadap p utus an y an g kam u b er ikan,

dan mereka menerima dengan sepenuhnya". (Q.S. An-Nisaa':
65).

Rasulullah # bersabda: "Apabila aku menyuruh
kalian dengan sebuah perintah, maka laksanakanlah

semampu kalian. Adapun sesuatu yang aku larang maka
jauhilah". (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). Beliau juga

bersabda: "Aku telah tinggalkan untuk kalian dua
peninggalan yang dengan berpegang teguh pada keduanya
kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. (Peninggalan

tersebut) yaitu Kitab Allah (Al-Quran) dan sunahku". (H.R.

Al-Hakim).

Imam Malik 'itti.et berkata: "Siapapun dari kita bisa

saja membantah maupun dibantah, kecuali pemilik kubur
ini (yaitu Rasulullah #)".

Iman Syafi'i 
^'ti 

juga berkata: "Barangsiapa yang

telah jelas dan memahami sunah Rasulnya, maka tak
seorangpun yang boleh mengabaik ar.rry a" .

c<-:"!S@x.,-r:
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Mengenw Hori Alchir
/ /./ ?' . , L/ ./r l' ../' ., .r'.. .// ..". .,/ : ,, , . ,,

V N adhim {ittog b erkata:

o..1r. ',,.-, It\-ilJl d*dt5li J.tj * yj A e"L/ t. \r- i

Hukumnya kita beriman dengan hari akhir adalah wajib # dengan
segala kejadian luar biasa yang ada pada hari itu.

Q Penielasan:

Setiap orang yang
beriman dengan hari akhir.

mukallaf wajib percaya dan
Allah $H berfirman:

"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman
kepada Allah, (dan) hari kemudian" . (Q.S. Al-Ba qarah: 177).

Dan juga wajib mempercayai segala kejadian yang
berkaitan dengan hari tersebut. Di antaranya adalah sebagai
berikut:

1. Barzakh: Yaifu sebuah fase antara kematian dan hari
kebangkitan dan pengumpulan.

V* ro5 "Na



Allah $e berfirman:

:d,,jrrl{@ 'bfr.*JtA ft'$q' y

.[ \ . .

"Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka

dib angkitka,4 ". (Q.S. Al-Mukminuun: 1 00)'

Pertanyaan di dalam kubur, segala kenikmatannya yang

diberikan kepada orang-orang yang taat dan iuga azab

kubur yang diberikan kepada oranS-orang yang maksiat'

Allah $s berfirman:

'ani;fi tij'Wi ff"W 4r;;.16i 3
.t t r :;G1 { @,-,\li1i'fr CtcSr; $a*

"Kepada mereka dinampakknn neraka pada pagi dan

petang. Dan pada hari teriadinyn Kiamat (dikatakan kepada

malaikat): "Masulckanlah Eir'aun dan kaumnya ke dalam azab

yang sangat keras". (Q.S. Ghafir: 46)'

Telah dijelaskan juga dalam beberapa riwayat hadits

bahwa Nabi & meminta perlindungan dari azab kubur'

3. Kebangkitan dari kubur: Allah Sk; berfirman:

.[ \ r :,-r1+-ilr] { @ a}:* r:$ii;Kt} "y
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"Kemudian, sesungguhnya

dibangkitkan (dari kuburmu) di
Mukminuun:16).

Allah $s berfirman:

kamu sekalian akan

hari kiamat". (Q.S. Al-

{ @ 6F, ,1"i r1;? :iili'G'^;.xi y
.[ \ \ :1:]ll

"Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian
mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian
kep nda-N y alah kamu dikemb alikan " . (Q.5. Ar-Ruum : 1 1 ).

Allah do juga berfirman:

.[YA:.rfiJf { .. "r'rs *LJaid,{3;.*;{aiC'y
"Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu

(dnri dalam kubur) itu melainkan hanyalah seperti
(menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja". (e.5.
Luqman:28).

4. Pengumpulan segala jasad ke tempat berkumpul pasca
kebangkitan:

Rasulullah & bersabda: "Manusia-manusia akan
dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak
bersandaf telanjang, dan belum dikhitan sebagaimana
mereka dulu awal diciptakan" (H.R.At-Turmudzi dalam
Sunannya).

Beliau jugu bersabda: "sungguh kalian akan
dikumpulkan dalam kondisi berjalan kaki, berkendaraan,

V* tg7 n \gn



dan ada pula yang diseret di atas muka kalian". (H.R. At-
Turmudzi).

Beliau iuga bersabda: "Orang pertama yang
dikenakan pakaian pada hari kiamat adalah Khaliilullaah
(Nabi Ibrahim.*$) dengan dua helai katnkibti. Kemudian
setelah itu Muhammad @ dikenakan sebuah pakaian
yang indah di sebelah kanan 'Arsy." (H.R. Ibnu
Mubarak).

Imam Hafidz Ibnu Hajar berkomentar:
"Pengistimewaan Nabi Ibrahim dengan dikenakan
pakaian terlebih dahulu sama sekali tidak mengindikasi-
kan bahwa beliau lebih mulia dari Rasulullah @ secara

mutlak".

5. Syafa'at (pertolongan). Ada beberapa macam syafa'at di
antaranya:

Pertama: Syafa'at terbesar: yaitu syafa'at yang
diberikan oleh Rasulullah # ketika penentuan keputusan,
dengan tujuan untuk memberikan ketenangan kepada
seluruh makhluk dari rasa takut dan kesulitan di tempat
berkumpul (padang mahsyar). Syafa'at ini hanya
diperuntukkan bagi Rasulullah & dan inilah yang
dimaksud dengan "maqam Mahmud" (tempat yang
terpuji) yang telah dijanjikan oleh Allah d* kepada beliau
dalam firman-Nya:

22, zz/>/ < .z /77r. -/,// 7t- -
dl;.-, .,1--- si 1r*c .rU aliL + )-;.4 &l t t h

.[v1 :,1-)lr { @6i3^ri1
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"Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang
tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu:
mudah-mudahan Tuhanmu menganglat kamu ke ternpat yang
terp uji" . (Q.S. Al-Isr aa' : 79).

Kedua: Sya'faat yang diberikan oleh Rasulullah iS
untuk memasukkan suatu golongan ke dalam surga
tanpa perhitungan (bighairi hisaab). Imam An-Nawawi
berkomentar: "Syafa'at ini juga khusus untuk Rasulullah
b-'t

Ketiga: Syafa'at yang diberikan oleh Rasulullah :&

untuk menambahkan derajat seseorang. Dalam hal ini
Imam An-Nawawi juga menetapkan namun tanpa
memastikan bahwa syafa'at ini khusus untuk Rasulullah
e.

Keempat: Syafa'at untuk orang yang berhak masuk
neraka agar tidak memasukinya. Imam Qaadhi'Iyadh
berkomentar bahwa syafa'at ini tidak diperuntukkan
kepada Rasulullah saja. Dalam hal ini Imam An-Nawawi
ragu karena memang tidak ada penjelasan yang
gamblang.

Kelima: Syafa'at unfuk mengeluarkan suafu
golongan dari dalam neraka. Syafa'at ini tidak hanya
diberikan oleh Rasulullah Sp, namun juga diberikan oleh
para nabi yang lain dan orang-orang yang shaleh.

Rasulullah i{& bersabda: "Ada tiga golongan yang
berhak memberi syafa'at di hari kiamat, yaitu: para nabi,
ulama dan orang-orang yang mati syahid". (H.R. Ibnu
Majah).
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6. Hisab dan pembalasan di padang mahsyar:

Allah d6 berfirman:

'fi @ 6;i;rf(* ri{'tiX t-1 ,
6f: F

lft

I"
{

I

| ,''

f'r
I

L

.t \ r - \\" :,tr-)tr { @ 6;,rdifi &, ;{ iig.

"Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah

kitab yang dijumpainya terbuka. "Bacalah kitabmu, cukuplah

dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu" '

(Q.S. Al-Israa': L3-L4).

Allah $a iuga berfirman:

G$; 5GJ;L1 @ .*, 
";53.i 

.*y
. t 1-v :.eu::\ I 1 { @ 6fi "*l ;lY-*+,i@

"Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah

kanannyo, mnka ia aknn diperiksa dengan pemeriksaan yang

mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-

s am a b er iman) den g an gembir a " . (Q.S. AI -In sy iqaaq 7 -9)'

Rasulullah & bersabda: "Tidaklah seorangpun dari

kalian melainkan pasti akan diajak berbicara oleh

Tuhannya tanpa ada seorang iuru bahasa pun" (H.R. At-

Turmudzi).

Beliau juga bersabda: "Kedua kaki seorang manusia

tidak akan tergelincir pada hari kiamat nanti dari sisi

Tuhannya sehingga ia ditanya tentang empat hal: tentang

umurnya, untuk apa dia menghabiskannya. Tentang

l.'
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7.

masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Tentang
hartanya, dari manakah dia mendapatkannya dan untuk
apa dia gunakan. Tentang apa saja ilmu yang telah ia
amalkan." (H.R. At-Turmudzi).

Beliau juga bersabda: "segala hak akan diberikan
kepada pemiliknya sampai-sampai hak yang dimiliki
oleh kambing tanpa tanduk terhadap kambing ber-
tanduk." (H.R. At-Turmudzi).

Mizan (timbangan) yang menimbang segala amal
kebaikan dan kejahatan:

Allah $i$ berfirman:

"es u'*i{, }:4i A-L:fi rrfi$',y
dr,- q sg, 6,u!$ ;;7 fi t; Jt1istib o5

"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari
kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun.
Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami
mendatangkan (pahnla)nya. Dan cukuplah Kami sebagai
Pembuat perhitungan". (Q.S. Al-Anbiya a': 47).

Allah $e juga berfirman:

A$*t &;6 :# ;s"!i,rt );; ii;i;'k

#'G_r,ji q\fr *"); tt ;;@ ;;6iip

"Vao fff "-d\g"



"Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan),

maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka

itulah orang-oyang yang beruntung. Dan sinpa yang ringan
timbangan kebaikannya, makn itulah orang-orang yang
merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu

mengingkari ayat-ayat Kami". (Q.S. Al-A'araaf: 8-9).

8. Shiraat: Adalah sebuah jalan setapak yang dibentangkan if
diatasnerakaJahanamyangakandilewatiolehorarrg
orang terdahulu rnaupun orang-orang kemudian setelah ,

mereka beranjak dari padang mahsyar. Kaki-kaki orang tl
yang beriman dan taat akan tetap teguh di atasnya. I I

Semua para penduduk surga pasti akan melewatinya. lt
Di antara mereka ada yang melewatinya sekejap mata.
Di antaranya lagi ada yang meiewati seperti kilat. Ada

iuga yang melewati kuda yang berlari cepat. Ada pula di
antara mereka yang lamban jalannya.

Semua itu tergantung amal perbuatan mereka. j i
Sedangkan kaki-kaki orang kafir dan orang yang maksiat i I
daripada orang yang beriman akan tergelincir sehingga I I
merekapun terjatuh ke dalam neraka. Il

Allah $q berfirman:

#,7 @ c,4r;G q g a{a:,vl) fu a;i'p

. rv r -v \ : 6rJ { @ *.e_cyrgi 3:i'j$itiii

ld
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"Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan
mendatangi nereka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu
kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan
menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan
orang-orang tlang zalim di dalam neraka dalam keadaan

berlutut" . (Q.S. Mary am: 71-72).

Nabi # bersabda: " Shirat falan) akan dibentangkan
di kedua permukaan neraka Jahanam. Maka aku dan
umatkulah yang pertama kali akan melewatinya. Tak
seorangpun yang berbicara saat ifu melainnya para rasul.
Dan doa yang dipanjatkan para rasul ketika itu adalah
"Ya Allah selamatkanlah (umatku)". Di dalam neraka
Jahanam terdapat besi-besi pengait seperti duri sa'daan
(sejenis tumbuh-tumbuhan). Hanya saja tak seorangpun
yang tahu seberapa besamya melainkan Allah $g.

Pengait-pengait besi itu akan menyambar para manusia
sesuai dengan amal perbuatannya". (H.R. Muslim).

9. Telaga milik Nabi kita Muhammad #:
Nabi e pemah bersabda: "Telagaku itu seluas

perjalanan selama sebulan. Tepi-tepinya sangat indah.
Airnya lebih putih dari pada susu. Baunya Iebih wangi
daripada minyak wangi misik. Cangkir-cangkimya lebih
banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit.
Barangsiapa yang meminumnya tidak akan merasa haus
lagi selamanya" (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Setiap nabi pasti memiliki telaga khusus, disanalah
sang nabi dan umafirya minum. Nabi d& bersabda: "setiap
nabi memiliki telaga. Mereka semua saling membangga-
kan diri siapakah di antara mereka yang memiliki

:a.
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pengunjung terbanyak. Aku pun sangat berharap bahwa
akulah yang terbanyak memiliki pengunjttng" .(H.R. At-
Turmudzi).

10.Surga: yaitu tempat pemberian ganjaran.

Allah $g berfirman:

"ltulah surga yang akan Kami wsriskan kepada hamba-

hamba Kami yang selalubertakwa". (Q.5. Maryam: 63).

Allah $s menyiapkannya untuk hamba-hamba-Nya
yang beriman, mereka semua kekal di dalamnya,yang
kesemuanya itu semata-mata karunia dari-Nya.
Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang diinginkan
oleh setiap orang. Di dalamnyalah segala kenikmatan
yang tak pernah terlihat mata, tak pemah pula terdengar
oleh telinga, dan tak pemah terlintas di dalam hati
manusia. Allah $s berfirman:

{ @ |x33,$i\13 6'\i4frf'-t'b
.I t A :r7-J-ll

"Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka

sekali-kali tidak akan dikeluqrkan daripadanya". (Q.S. Al-Hiir:
48).

Ii("\E )

,a:

il$

t'
rtr.,

il:

{
lol(

i

I

l:

rl
i

Xl
ds,l
*,s
fi

!i,

ia,

V"" U4 "-6\9.



11.Neraka: tempat pembalasan.

Allah de berfirman:

I r : r,3:Jrr { . . . 5u K"$'6 tr3iri,Q:r;r.ti$6.'y

"Hai orang-lrang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka". (Q.S. At-Tahriim: 6).

Allah d-6 menyediakannya untuk orirng-orang kafir,
mereka semua akan kekal di dalamnya. Allah &
berfirman:

{ @ Oib f 1; llsi'f4; e, { w.t*vy
.I t rr :;rill]

"Merekakekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan
siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh".
(Q.S. Al-Baqarah: 162).

Di samping itu neraka juga disediakan untuk orang-
orang yang maksiat daripada orang-orang beriman
dalam tempo waktu yang Allah $s kehendaki, kemudian
mereka keluar dari sana. Itu semua merupakan murni
karena keadilan Allah d6.

12. Memandang kepada Allah $s di surga dengan
pandangan yang pantas dengan kebesaran dan kesucian
kesempurnaan-Nya.
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Allah Se berfirman:

.tYr-Y y :LL"iJll { @ ?*eV,lf@ ';-g *iUb
"Wajah-wajah (orang-orang mu,min) padn hari itu

berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat,,. (e.S. Al_
Qiyaamah:22-23).

Pandangan inilah yang dimaksud dengan tambahan
yang ada dalam firman Allah S6:

.[Y r :;rr { .. i;c_;: *;Li\HtJ s }
"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang

terbaik (surga) dan tambahannya,, . (e.S. yunu s: 26).

k
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MengenarNobi Kito Muhanwnad W

(Pengutusan dan Keutamaan Beliau, Nasab Beliau,
Kelahiran dan Wafatnya Beliau, Kenabian dan Umur

Beliau, Istri-lstri Beliau, Paman dan Bibi Beliau,
lsra'dan Mi'raj)

./). ../, .r' ./ ..,/;. .//. .? ./ .!.. .l / .r? ,l

ffi$;ll;l i&t

* N adhim'iit';g berkata:

ylr'e*r6J ktX. * a5.;telq*

* *-ri'i3#*

lnilah penutup yang menjelaskan apa saja yang tersisa # dari hal-
hal yang wajib dtyakini oleh seorang mukallaf.

(Diantaranya yaitu): Nabi kita Muhammad itu telah diutus #

sebagai rahmat kepada alam semesta dan beliau telah

me n dap atka n keut ama nn.

L--a.'- I &r l'; iJ

S'fii'e;3
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0 Kosakata:

j#ifi.: Adalah isim jamak untuk kata,,iG', yang

merupakan sebuah nama unfuk segala sesuafu yang ada

selain Allah 46. Maka kata " lG" mencakup para malaikat,

manusia, jin dan benda-benda mati yang lain.

$ Penjelasan:

Ini adalah sebuah penutup yang menguraikan apa saja
yang tersisa daripada hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap
orang yang mukallaf. Di antaranya yaitu sebagai berikut:
Allah $c telah mengutus Nabi kita Muhammad & sebagai
rahmatbagi semesta alam dan juga sebagai sebuah anugerah
untuk orang-orang yang beriman.

Allah CB berfirman:

.[ \ .v :"rj'Yl] { @ a*jL$:e, 4y4tX5?i\
Dan tiadalah Kami mengutus knmu, melainkan (untuk)

menj adi r ahmat b agi s emes t a al am " . (Q.S. Al-Anb iy aa' : 1,07 ).

Rasulullah e bersabda: "Akulah rahmat yang
dipersembahkan" (H.R. Abdullah bin Abi'Awaanah).

Allah & juga berfirman:

wrt;{fr @s4 tL

'i:ual; (K-,fi ia#;
'ry;S 'JL *n'U i{'Y

h
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.t t r t :,ttr^oJif { @ #,*,4 # n\}'?oIj
" S u n g guh All ah t el ah memb eri kar un i a kep ad a or nn g- o r an g

yang beriman ketika Allah mengutus di antara meyeka seorang

rasul dari golongan mereka sendiri, qang membacakan kepada

mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwd mereka, dan
mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hkmah. Dan
sesungguhnya sebelum (kedatangan nabi) itu, mereka adalah

benar-benar dalamkesesatan yang nyata". (Q.S. Ali 'Imran: 164).

Allah $s mengistimewakan karunia ini untuk orang-
orang beriman saja karena hanya merekalah yang mengerti
hakikatnikmat diutusnya Nabi Muhammad iS.

Allah "JE telah mengutus beliau kepada seluruh
makhluk. Allah $s berfirman:

.tr,r:Ll {: o6 ;r+iyaitl; t1, b

"Dan Knmi tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat
manusia seluruhnya". (Q.S. Saba': 2B).

Allah dc juga berfirman:

{ q Hy^I 3y, eL--r1i (8:q3 }
.I t ozr :;tr."')lJ

"Katokanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah

utusan Allah kepadamu semua." (Q.S. A1-A'raaf: 158).

"V*. r19.P\9'



Para ulama telah sepakat bahwa Nabi Muhammad ii&

adalah sebaik-baik makhluk secara mutlak. Hal ini ber-
landaskan kepada dalil yang begitu banyak, di antaranya
adalah sebagai berikut:

L. Firman Allah dir:

:,ti\rl { @ 6t\'"*r*y601fr36i\
.[\.v

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan (untuk)

menjadi rahmat bagi semesta alam". (Q.S. Al-Anbiyaa': 107).

Apabila beliau merupakan rahmat bagi semesta

alam, maka tentunya beliau lebih mulia dari segala

sesuatu yang ada di alam semesta ini.

Firman Allah $S:

.tY^:Ll { q,:iL'eilQJy,t;15 Vi 'y

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada

umat manusia seluruhnya".(Q.5. Saba': 28).

Sedangkan nabi-nabi yang lain hanya diutus terbatas
kepada kaum mereka masing-masing.

Allah ${ telah mengambil janji setia kepada para nabi agar
beriman dan membela beliau apabila mereka sempat
menemui pengutusan Rasulullah #. Sebagaimana yang
tertera dalam firman-Nya:

2.
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.[A \ :crlr^.c Jlf .{ @'r-#i G p

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari
para nabi: "Sungguh apa saja yang Aku berikan kepadamu

berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang

rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu

akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolong-

ny a" . Allah berfirman: " Apakah kamu mengakui dan menerima

perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?". Mereka men-
jawab: "Kami mengakui". Allah berfirman: "Kalau begitu
saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula)

bersama kamu". (Q.S. Ali'Imran: 81).

4. Firman Allah &t:

.tt :1rl!rr{ @15 A6;y
"Dan Kami tinggikanbagimu sebutan (nama)mu". (Q.S.

Al-Insyiraah: 4).

Sebagian ulama berkomentar mengenai tafsir dari
ayat di atas, yaitu: karena Allah .$d telah menyertakan
penyebutan nama junjungan kita Nabi Muhammad *&

bersamaan dengan penyebutan nama-Nya. Di antaranya
yaitu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika

V"' ul .6\9o



adzan danjuga ketika tasyahud. Sedangkan penyebutan :
nama nabi-nabi yang lain tidaklah seperti itu. :::t:,

5. Firman Allah *s:

.[A. :,r;Jl] { ,^iLui ri J;;}i b"r;y\

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia
telah mentaati Allah". (Q.S. An-Nisaa': 80).

, Dalam ayat ini Allah telah menyertakan taat kepada-

I 
Nya dengan taat kepada Rasulullah i&.

..., 6. Firman Allah d6:

.rrr :iltr { .. :}:)J 3 ;A;,;6,5 y

"Padahal Allah dan Rnsul-Nya itulah yang lebih patut
mereka cari keridhaannya". (Q.S. At-Taub ah 62).

Allah d6 menyertakan keridhaan-Nya dengan 
,...,

keridhaan Rasulullah l#.

7. Firman Allah db: "' I

.tYt :Ju;'Ylr{ );yr;t\r6\F(ilt\q\--y i

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah
dan seruan Rasul." (Q.S. Al-Anfaal:24).

Allah d6 menyertakan pemenuhan seruan-Nya
dengan pemenuhan seruan Rasul-Nya

I
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8.

9.

Agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang
terbaik. Maka tentunya hal ini menunjukkan bahwa
beliaulah nabi yang terbaik.

Umat Rasulullah @ adalah umat yang terbaik karena
merekalah pengikut junjungan kita Nabi Muhammad :&.

Allah da berfirman:

.[\\.:dlr^-cJTf {
"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk

manusia". (Q.S. Ali 'Imran: 110).

10. Rasulullah # adalah penutup seluruh rasul. Maka sudah
semestinya beliaulah nabi yang terbaik.

11. Sabda Rasulullah &: "Akulah pemuka anak cucu Nabi
Adam pada hari kiamat, namun tidaklah aku merasa
bangga. Di genggamankulah panji "Al-Hamd" (terpuji),
namun tidak pula aku merasa bangga. Tidak ada seorang

nabi pun pada hari itu, baik Nabi Adam maupun nabi
yang lain, melainkan mereka semua berada di bawah
panjiku. Akulah orang pertama pemberi syafa'at, dan
orang pertama pula yang diberi mandat untuk memberi
syafa'at, namun tidaklah aku merasa bangga". (H.R.
Ahmad, At-Turmudzi dan Ibnu Majah).

12. Sabda Rasulullah &: "Akulah panglima para rasul,
namun tidaklah aku merasa bangga. Akulah penutup
seluruh nabi, namun aku juga tidak merasa bangga.
Akulah orang pertama pemberi syafa'at dan orang
pertama pula yang diberi mandat untuk memberi

,rqe{*3;#y
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syafa'at, namun tidaklah aku merasa bangga". (H.R. Ad-
Darimi).

Hadits barusan sama sekali tidak berbenturan
dengan sabda beliau: "Tidaklah sepantasnya seorang
hamba berkata bahr.t,a aku lebih baik dari pada Yunus bin
Matta - dan beliau menasabkan Nabi Yunus kepada ayah
beliau". (H.R. Al-Bukhari).

Hadits di atas bisa ditafsirkan sebagai berikut:

1) Ilasulullah mengatakan demikian karena kerendahan
hati beliau.

2) Agar tidak seorang pun dari umatnya memiliki
keyakinan yang mengurangi kehormatan Nabi Yunus
l-l"l\

3) Agar umatnya tidak meyakini adanya perbedaan
keutamaan di antara para nabi dalam sisi kenabian dan
kerasulan.

4) Rasulullah mengatakan demikian sebelum mengetahui
siapakah nabi yang terbaik.

"':,',':':. ,,, ': Nasab danlbu Susuan Rasulullah ffi ,,, .i:i''i

€ Nadhim iiriia-; berkata:

+-2"+U-'?_;l;S r,r i iiir *Ar'r5l:;,1
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Arlahbeliau adalah Abdullahbin Abdul Mutthalib # yang
nasabnya terhubungkepada Hasyimbin Abdu Manaf .

Ibunda beliau adalah Aminah keturunan Zuhrah # beliau disusui
oleh Halimah keturunan Sa'ad.

$ Penielasan:

Setiap orang yang mukallaf wajib mengetahui nasab
Rasulullah d& dari jalur ayah beliau dan juga dari jalur
ibunda beliau.

Nasab Rasulullah {[ dari ialur ayah beliau yaitu:
junjungan kita Muhammad & bin Abdullah bin Abdul
Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab
bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik
bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah
bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin'Adnan.

Iman Malik memakruhkan penyebutan nasab
Rasulullah & sampai ke Nabi Adam &4t karena ketidak-
pastian kebenaran nasab tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu
Abbas .&, bahwasanya Nabi # ketika disebutkan nasab
beliau sampai kepada'Adnan beliau bersabda: "Darrsinilah
para ahli nasab melakukan kebohongan".

Adapun nasab beliau dari ialur sang ibu yaitu:
junjungan kita Muhammad & bin Aminah binti Wahab bin
Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nasab beliau dari sang

V"' 125.N9"
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ibu menyatu dengan nasab dari sang ayah pada kakekbeliau
yang bernama Kilab.

Sedangkan ibu susuan beliau adalah: Halimah binti
Abi Dzu'aib dari suku Bani Sa'ad Ibnu Bakar. Nama suami
beliau Abu Kabasyah. Beliaulah yang biasanya dikait-
kaitkan oleh Suku Quraisy kepada Rasulullah @ ketika ingin
mengejek beliau. Mereka mengatakan dengan nada

menghina: "Inilah putra Abi Kabasyah sedang membicara-

kan kabar dari langit".

Keberkahan begitu mengalir kepada penghuni rumah
tempat mereka menyusui Rasulullah @ selama Rasul

menetap di sana. Di sanalah Rasulullah tinggal selama

empat tahun lebih. Tempat tinggal mereka berada di atas

Thaif.

A N adhim'iitt)?2 berkata:

*ilt{ii ,Jus *;i;1r 1-*iJJ?

Tentpat lahir beliau di kota Mekkah yang damai # sedangkan

beliau wafat di lcota Thnibah (Madinah Munawwarah)

S Penjelasan:

Nabi Muhammad & dilahirkan di kota Mekkah yang
damai. Lebih tepatnya di pagi hari pada hari Senin tanggal
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12 Rabi'ul Awwal. Bertepatan pada tanggal 20 April tahun
571 Masehi. Kelahiran beliau juga bertepatan dengan tahun
gajah. Yaitu tahun di mana seorang raja bemama Abrahah
al-Asyram melakukan upaya penyerangan kota Mekkah
dan penghancuran Ka'bah. Altah dB pun melawannya
dengan sebuah tanda yang jelas. Tragedi ini telah Allah
sebutkan dalam surah Al-Fiil.

Beliau wafat di kota Thaibah (Madinah
Munawwarah). Yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul
Awwal tahun 11 Hijriyah. Bertepatan dengan tanggal8 juni
tahun 533 Masehi. Beliau disemayamkan pada hari Rabu di
kamar Sayyidah Aisyah 9,.

V Nadhimrtfigberkata

(*t )'rL, :ji;*, *- U4:i ,-?';:l

Umur belisu sebelum menerima wahyu telah genap empat puluh
tahun # sedangkan umur beliau (ketika wafat) telah melebihi

enampuluh tahun.

Q Penielasan:

Ketika umur Rasulullah & genap empat puluh tahun,
beliau didatangi malaikat Jibril dengan membawa kenabian.
Hal itu terjadi pada hari senin, tanggal 17 Ramadhan

-4
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di tahun yang ke-40 dari kelahiran beliau. Maka umur beliau
saat itu lebih tepatnya 40 tahun qamariyyah (bukan tahun
Masehi), 6 bulary 8 hari. Bertepatan dengan tanggal 6

Agustus tahun 610 Masehi. Saat itu terjadi beliau sedang

berada di gua Hira'.

Sedangkan ayat Al-Quran pertama yang turun kepada

beliau adalah 4 iri F sebagaimana dijelaskan oleh riwayat

yang shahih dari Sayyidah 'Aisyah. Kejadian ini juga

diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan Ubeid bin
Umair.

Iman An-Nawawi berkomentar: "Inilah pendapat
yang benar yang telah disepakati oleh mayoritas ulama
terdahulu maupun masa kini". Rasulullah t& berdomisili di
Mekkah pasca pengutusan beliau selama 13 tahun. Lalu
beliau mukim di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau

wa{at ketika berumur genap 63 tahun qamariyyah (hijriyah)
lebih 3 hari. Atau dalam umur 61 tahun syamsiyyah
(Masehi) lebih 48 hari.

Putra dan Putri Rasulullah 16

€ Nadhimfritigberkata:

'rl"::*':^:t3-r:Jr -& fr-4i3i3iL ', r"s
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Anak-anak beliau berjumlah tujuh orang t Tiga orang di
ant ar a ny a adal ah I aki -l aki.

Mereka adalah Qasim dan Abdullah # Beliaulah putra yang
digelari dengan Thayyib (baik) dan Thahir (suci).

Sedangkan putrabeliau yang bernama lbrahim dihasilkan dari
searang budak # Ibundanya bernama Mariyah berbangsa eibti

(Mesir).

Anak- anak beliau selain lbrahim dihasilkan dari S ayyidalt
Khadijah # Mereka semua berjumlah 6 orang anak. Maka

ketahuilah mereka dengan penuh rasa cinta.

Empat orang putri beliau akan segera disebutkan # semoga
keridhaan Tuhanku selalu tercurahkan untuk mereka semua.
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Fatimah Az-Zahra adslnh putribeliau rlang memiliki suami

bernama Ali # Kedua anak dari keduanya adalah cucu

Rasulullah. Keistimewaan mereka semua sangatlah jelas.

Kemudian Zainab lalu disusril dengan Ruqayyah # dan Ummu

Kultswn tlang suci dan dan diridhai.

0 Kosakata:

;i+ (dengan keduanya): maksudnya dengan Thayyib

dan Thahir.

oit )yr , dibaca dengan mendhommahkan siin. Artinya

budak perempuan.

o, . t, o ', | : _-- r -,_ J --_- -_ _:r-l- t- t-__ _-_,t,"4t 
ff i;i : maksudnya carilah tahu putra-putri

Rasulullah @ dengan penuh rasa cinta. Adapun arti ""ai.l)"

yaifu rasa cinta secara lahir maupun batin.

[l*i : berarti suami beliau.

ti'qt't(kedua putranya): yaitu Hasan dan Husain,$,.

@ Penjelasan:

Anak-anak Rasulullah e itu berjumlah tujuh orang.
Tiga orang putra dan empat orang putri. Mereka yaitu:

1. Qasim: beliaulah putra yang menjadi kunyah (nama

panggilan yang dimulai dengan kata Abu atau Ummu)

l1
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I
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untuk Rasulullah e. Beliau wafat di Mekkah saat
berumur dua tahun. Beliaulah anak Rasulullah ffi yang
wafatpertama kali.

2. Abdullah yang digelari dengan Thayyib dan Thahir:
beliau wafat di Mekkah saat masih kecil. Ketika beliau
wafat, berkata al-'Aash bin Wa'il: "sungguh keturunan-
nya telah terputus. Dialah orang yang terputus". Maka
Allah d6 menurunkan ayat (sebagai bantahan perkataan-
nya):

.tr :je<lrl { @ r,yilJ. eF. 6Ly
" Sesungguhnya orang-orang yang membenci knmu dialah

11 ang terputas ". (Q.S. Al-Kautsar:3).

Ibrahim: beliau dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 8
Hijriyah. Rasulullah 6 mengaqiqahinya pada hari
ketujuh dari kelahiran beliau dengan dua ekor kambing
kibas. Rasulullah mernberinya nama di hari itu, di
samping beliau jugu mencukur rambutnya dan
bersedekah perak seberat rambut tersebut. Putra beliau
yang satu ini wafat pada tahun 10 Hijriyah sedangkan
umurnya saat itu 16 bulan. Ada pendapat lain yang
mengatakan ketika berumur 12 bulan.

Zainab: beliau dipersunting oleh sepupunya (anak dari
bibi saudari ibu) yang bernama Abul'Aash bin Ar-Rabii'.
Ibunya bemama Haalah binti Khuwailid. Beliau
melahirkan dari suaminya itu dua orang anak bemama
Ali dan Umamah. Beliau wafat pada tahun 8 Hijriyah.

J.

4.

Va" t31.rV



lr

7.

i

I

l,
l,
I'
t:

5.

6.

!

lr
ti

li

lr
l.i

t;

ti
t'

Ruqayyah: beliau dipersunting oleh Utsman bin'Affan.
Beliau wafat di bulan Ramadhan tahun 2 Hijriyah.

Ummu Kultsum: beliaulah yang dipersunting oleh
Utsman bin'Affan pasca wafatnya Sayyidah Ruqayyah.
Karena inilah kenapa Sayyidina Utsman dinamai "DzLLn

Nuurain" (orang yang memiliki dua cahaya). Beliau
wafat pada tahun 9 Hijriyah.

Fatimah Az-Zahra: beliau dipersunting oleh Sayyidina
Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali saat itu berumur 21

tahun 5 bulan. Sedangkan Sayyidah Fatimah berumur 15

tahun. Hal ini terjadi pasca kepulangan mereka dari
peperangan badar. Beliau melahirkan 6 orang anak. 3

orang putra dan 3 orang putri.

Adapun anak-anak beliau yang putra yaitu: Hasan,
Husein dan Muhassin (dibaca dengan mendhommahkan
mim, memfathahkan ha' dan mentasydidkan sin yang
dibaca kasrah). Sedangkan yang putri yaitu: Zainab,
Ummu Kultsum yang merupakan istri dari Sayyidina
Umar bin Khattab dan Ruqayyah.

Sayyidah Fatimah wafat setelah kewafatan ayahanda
beliau (Rasulullah i@) berselang 6 bulan. Yaitu pada
tanggal 3 bulan Ramadhan, tahun 11 Hijriyiah. Beliau
disemayamkan oleh Sayyidina Ali di malam hari.

Keturunan Sayyidah Fatimah masih ada hingga saat
ini dan jumlahnya sangat banyak. Allah & telah
memerintahkan kepada kita untuk selalu mencintai
mereka. Karena merekalah keluarga (Ahlul Bait)
Rasulullah #. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah &t:

I
{
I
)
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"Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu
upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam
kekeluargaan" . (Q.5. Asy-Syuur a:23).

Para sahabat pernah bertanya: "Wahai Rasulullah,
siapakah keluargamu yang wajib kami cintai?".
Beliaupun menjawab: "Ali, Fatimah dan kedua anaknya".

Alangkah indahnya bait syair yang digubah oleh
Imam Asy-Syafi'i:

Wahai keluarga Rasulullah, mencintai kalian # adalah sebuah

kewajibanyang Allah turunkan dalam Al-Quran

Cukup sudah menjadi sebuah bukti kemuliaan kalian bahwa #
barang siapa yang tidakbershalawat kepada kalian maka

sholatnya tidak akan diterima.

Adapun urutan anak-anak Rasulullah s& menurut
kelahirannya yaitu: Sayyidina Qasim, kemudian Sayyidah
Zainab,lalu Sayyidah Ruqayyah, disusul dengan Sayyidah
Fatimafu kemudian Sayyidah Ummu Kultsum dan disusul
dengan Sayyidina Abdullah. Mereka semua dilahirkan oleh
Sayyidah Khadijah ug)".

Kemudian Sayyidina Ibrahim, putra dari Sayyidah
Mariyah Al-Qibtiyyah yang merupakan budak perem-puan
milik Rasulullah &. Pemberian dari Raja Muqauqis,
penguasa Qibti (Mesir). Di samping itu beliau memberikan

{ 's;" 
'1"1{;i i;6 ,*
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ihadiah kepada Rasulullah saudarinya yang bemama Sirin
ditambah emas seberat seribu mitsqal (1 mitsqal :4,25 g) dan
juga 20 lembar baju yang halus. Dan juga seekor bagal
berwarna kelabu yang bemama Duldul dan seekor keledai
yang juga berwarna kelabu namun agak seperti wama debu.
Keledai tersebut dinamai Ya'fuur. Rasulullah memberikan
budak wanita yang bernama Sirin itu kepada Hassan bin
Tsabit Al-Anshari -e.

9 N adhim'idtig berkata:

ii t'pr d;tt"# *

li.-.t<" t o ,t t.
cl"j -. *3i*l * *

qy'ofa<o //l: ._*G$3#_9aEJd

'Q ; LWI',*ni:y. i&';";:; ti3,:: bJ3b

Nabi ynng terpilih wafat meninggakan sembilan orang istri #

Mereka diberi pilihan namun mereka lebih memilih Nabi sang

panutan.

Mereka yaitu: Sayyidah 'Aisyah, Sayyidah Hafshah dan

Sayyidah Saudah # Sayyidah Shafiyah, Sayyidah Maimunah dan

Sayaidah Ramlah.
I
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Sayyidah Hindun (Ummu Salamah), Sayyidah Zainab dan

begitu juga Sayyidah luuairiyah # merekalah ibu-ibu bagi orang'

orang beriman yang selalu diridhai Allah.

O Kosakata:

,;ilt: yang dipanuti.

U; : dibaca tanpa mentasydidkan ya' untuk

menyesuaikan nada syair.

{P Penielasan:

Istri-istri Rasulullah & yang beliau kumpuli ada

sebelas orang. Pada saat Rasulullah # wafat, beliau
meninggalkan sembilan istri. Dan telah wafat sebelumnya

dua orang istri beliau. Kedua orang tersebut yaitu:

1. Sayyidah Khadiiah binti Khuwailid: beliaulah istri
pertama Rasulullah #. Nabi menikahinya di kota
Mekkah sebelum diangkat meniadi seorang nabi.

Sayyidah Khadijah sebelumnya telah bersuami dengan

Abu Halah dan telah melahirkan darinya dua orang anak,

yaitu Hindun bin Abu Halah dan Zainab binti Abu Halah.
Sebelum menikah dengan Abu Halah, Sayyidah Khadiiah
telah bersuami dengan 'Atiiq bin 'Aa'id al-Makhzumi
dan telah melahirkan darinya dua orang anak juga yang
bernama Abdullah dan Jariyah. Rasulullah # tidak
pernah menikah dengan wanita lain hingga Sayyidah

Khadijah wafat.

"€"" 65 o-.o\9i



Zainab binti Khuzaimah binti Harits: beliaulah istri
Rasulullah # ya.g digelari "IJmmul Masaakiin" (Ibu
orang-orang miskin) karena beliau begitu sayang kepada
mereka. Sayyidah Zatnab tinggal bersama Rasulullah l&

hanya sekitar dua sampai tiga bulan. Kemudian setelah

itu beliau wafat dan disholati langsung oleh Rasulullah
&, dan beliau menguburkannya di pemakaman Baqi'.

Adapun kesembilan istri Rasul yang lain telah
disebutkan oleh nadhim dalam bait-bait syair di atas.

Mereka para wanita yang telah disuruh memilih oleh
Rasulullah @ antara kemewahan dunia atau menetap
bersama beliau karena mengharapkan kebahagiaan di
akhirat. Hal ini terjadi ketika mereka meminta pada
Rasulullah bagian dari harta duniawi. Namun mereka
semua lebih memilih Rasulullah i@.

Allah d&g berfirman:

q1ir,6)(6"";
"L-Ei7,ii)i(yy'i;fU @ (; 6; g;{&"K:$ A6i Li,r5

fi .,K".)3*A-TA'KtLy;gi jrlx$frrr;';ii63;

.tYq-Y^:.*.,IP\tf { @ q{-
"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: "likn kamu

sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka

marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan

kamu dengan cara yang baik. Dan jika knmu seknlian

menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta
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(kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah
menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala
yang besar" (Q.S. Al-Ahzab: 28-29).

Ketika mereka semua lebih memilih Allah dan Rasul-
Nya dan juga negeri akhirat, Allah $r pun memuji mereka
dan menurunkan sebuah ayat tentang mereka:

ti'it\*i aL"Mi'i lb "tif ai :t:+ y
", Al\S ( t.i r1"' z-lz 1s z.
t. Ny,u1ra.t yjg,*) eJ .*4.s;ti'&{;,$'#

.tf y :_,,lP,yll

"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti
wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu
tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang
ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan Vang
baik". (Q.5. Al-Ahzab: 32).

Untuk lebih jelasnya kami akan menyebutkan
sekelumit intisari tentang apa saja yang berkaitan dengan
kesembilan istri Rasulullah itu - semoga Allah selalu
meridhai mereka- sebagaimana berikut:

1. Sayyidah 'Aisyah binti Abu Bakar As-Shiddiq: beliau
dipersunting oleh Rasulullah & ketika masih di kota
Mekkah pada bulan Syawal. Pada saat itu beliau berumur
tujuh tahun. Rasulullah mengumpulinya saat di Madinah
ketika beliau berumur sembilan tahun. Yaitu pada bulan
Syawal, di penghujung kedelapan bulan dari permulaan
hijrah menurut pendapat yang shahih. Rasulullah & tidak
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pernah menikahi wanita yang bujang selain beliau.
Beliaulah istri yang paling disayangi oleh Rasulullah.

Sayyidah 'Aisyah berkata: 'Aku pernah melihat
malaikat ]ibril berbincang-bincang bersama Rasulullah &
dengan paras Dihyah Al-Kalbi". Rasulullah bersabda:
"Inilah malaikat Jibril. Dia mengucapkan salam
untukmu". Sayyidah 'Aisyah wafat ketika umur beliau
telah mendekati 67 tahun, pada bulan Ramadhan tahun
58 Hijriyah. Beliau disholati oleh Abu Hurairah. Ada juga
yang mengatakan bahwa beliau disholati oleh Sa'id bin
Zaid. Kemudian dikuburkan di pemakaman Baqi'. Itu
semua terjadi pada masa kekuasaan Marwan bin Hakam
di Madinah di saat kekhalifahan Mu'awiyah.

Sayyidah Hafshah bin Umar bin Khattab: sebelumnya
beliau adalah ishi dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi.
Ketika suami pertamanya wafat, beliaupun menjanda.
Kemudian Rasulullah i& menikahinya. Hal ini terjadi
pasca peperangan Uhud pada tahun 3 Hijriyah. Usia
beliau saat itu dua puluh tahun. Beliau wafat tahun 45

Hijriyah pada masa kekuasaan Marwan bin Hakam di
Madinah. Umur beliau yaitu 50 tahun.

Sayyidah Saudah binti Zam'ah: sebelumnya beliau
adalah istri dari sepupunya yang bemama Sakran bin
'Amr. Suaminya ifu dulu termasuk orang-orang yang
ikut berhijrah ke Habasyah (Abesinia). Setelah keduanya
kembali ke Mekkah, suaminya wafat di sana tanpa
memiliki anak seorangpun. Kemudian Rasulullah
menikahinya setelah kematian suami pertamanya di
bulan Ramadhan pada tahun kesepuluh dari kenabian.

3.
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Yaitu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah ,4p. Beliau
wafat di penghujung masa kekhalifahan Sayyidina Umar
menurut pendapat yang masyhur.

4. Sayyidah Shafiyah binti Huyay bin Akhthab, putri
pemuka Bani Nadhir yang merupakan cucu keturunan
Nabi Harun bin 'Imran x*it: sebelumnya beliau adalah
istri dari seorang Yahudi bernama Salam bin Masykam.
Kemudian setelah kematiannya beliau dinikahi oleh
Kinanah bin Abil Haqiq. Kedua suaminya itu merupakan
seorang penyair. Tak lama kemudian Kinanah terbunuh
meninggalkan beliau. Beliau tidak melahirkan seorang
anak pun dari kedua suaminya itu. Lalu Rasulullah
memilihnya untuk menikahinya. Maka Rasulpun me-

merdekakannya kemudian mempersuntingnya dengan

mahar kemerdekaannya itu. Saat itu umur beliau tidak
sampai 17 tahun. Beliau wafat di bulan Ramadhan pada

tahun 50 Hijriyah. Ada yang mengatakan beliau wafat
pada tahun 52 Hijriyah pada masa kekuasaan Mu'awiyah
dan dikuburkan di pemakaman Baqi'.

5. Sayyidah Maimunah binti Al-Harits bin Hazan: beliau
adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Saudarinya yaitu:
Asma' binti'Umais, Salma binti'Umais dan Zainab binti
Khuzaimah istri Rasulullah &. Beliau juga bibi dari
Khalid bin Walid. Di era Jahiliyah beliau adalah istri dari
Mas'ud bin 'Amr. Kemudian dia menceraikan beliau.

Lalu dinikahi oleh Abu Rahm bin Abdul 'Uzza aL
'Aamiri. Kemudian dia wafat meninggalkan Sayyidah
Maimunah. Lalu Rasulullahpun menikahinya di tahun 7

Hijriyah pada saat peristiwa mengqhadha umrah. Beliau

wafat pada tahun 51 Hijriyah menurut pendapat yang

d
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paling benar. Di sebuah tempat yang bemama Saraf,
tempat yang tidak jauh dari Tan'iim. Beliau dikuburkan
di sana dalam umur 80 tahun. Beliaulah wanita terakhir
yang dinikahi oleh Rasulullah &. Beliau juga wanita yang
paling terakhir wafat daripada istri-istri Rasulullah :S.

6. Sayyyidah Ummu Habibah: nama beliau Ramlah binti
Abu Sufyan bin Harb. Beliau adalah putri dari bibinya
Sayyidina 'IJtsman bin'Affan. Beliau termasuk orang-
orang yang terdahulu masuk Islam dan juga ikut serta
berhijrah ke Habasyah bersama suaminya yang bernama
Ubaidillah bin Jahsy. Namun suaminya tersebut ber-
pindah ke agama Nasrani ketika di Habasyah dan mati
disana. Sedangkah Ummu Habibah sendiri enggan untuk
memeluk agama Nasrani dan tetap berpegang teguh
dengan keislamannya.

Kemudian Rasulullah #. mengutus 'Amr bin
Umayyah Adh-Dhamri kepada Raja Najasyi. Maka
Rasulullah # pun menikahi Ummu Habibah dengan
mahar yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada beliau
sebanyak empat ratus dinar. Adapun yang menjadi wali
pada pernikahan itu Khalid bin Sa'id bin'Aash menurut
pendapat yang terbenar. Karena tidak lain beliaulah
sepupu dari Ummu Habibah. Beliau wafat pada tahun 44
Hijriyah.

7. Sayyidah Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin
Mughirah al-Makhzumi. Nama asli beliau adalah
Hindun: sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau adalah
istri dari Abu Salamah, putra bibinya Rasul yang
bemama Barrah binti Abdul Mutthalib, sekaligus saudara
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sesusu dari Rasulullah;S. Dari suaminya yang pertama
itu beliau melahirkan empat orang anak. Yaitu: Salamah,

umar, Darrah dan Zainab. Ketika Abu Salamah wafat,
Rasulullah # mempersuntingnya pasca kewafatan
suaminya itu. Tepatnya pada bulan Syawwal tahun 4
Hijriyah. Sayyidah Ummu Salamah termasuk dari orang-
orang yang berhijrah ke Habasyah dan juga ke kota
Madinah. Umur beliau pada saat dinikahi oleh
Rasulullah adalah 30 tahun. Beliau wafat pada periode
kekhalifahan Yazid bin Mu'awiyah tahun 60 Hijriyah
menurut pendapat yang shahih. Sedangkan usia beliau
ketika wafat mencapai 84 tahun. Beliau disholati oleh
Abu Hurairah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau
disholati oleh Sa'id btnZaid. Beliau dikuburkan di Baqi'.

8. Sayyidah Zainab binti |ahsy: beliau adalah putri dari
bibi Rasulullah # yang bernama Umaimah binti Abdul
Mutthalib. Rasulullah menikahinya pada tahun ke-5

Hijriyah sedangkan umur Sayyidah Zatnab genap 30

tahun. Sebelumnya beliau merupakan istri dari mantan
budak Rasulullah yang bemama Zaid bin Haritsah.
Kemudian Zaid menceraikarrnya. Ketika masa'iddahnya
usai, Allah de langsung yang menikahkan beliau kepada
Rasulullah i@.

Allah $d berfirman:

.[\"v:.*,r;'lrt.{ ... ti<C; t6(:21!) b*V'6 'b

'Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadnp

is tr iny a (mencer aikanny a), Kami kmoinkan kamu den gan dia" .

(Q.S. Al-Ahzab:37).
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Sayyidah Zatnab sangat merasa bangga dengan hal
itu terhadap istri-istri Rasul yang lain. Beliau berkata:
"Sesungguhnya Allah-lah yang telah menikahkan aku
kepada Rasul langsung dari atas tujuh lapis langit".
Kepada beliau jugalah turun ayat hijab (menutup diri).

Beliau pula istri Rasul yang pertama kali menyusul
kewafatan Rasulullah .&. Beliau wafat pada tahun 20
Hijriyah pada periode kekhalifahan Sayyidina Umar.&.
Usia beliau mencapai 53 tahun. Beliau disholati oleh
Sayyidina Umar dan dikuburkan di pemakaman Baqi'.

9. Juwairiyyah binti Harits al-Khuza'i: dulunya beliau
termasuk tawanan perang dari suku Bani Musthaliq dari
Khuza'ah. Setelah pembagian harta rampasan perang,
beliau jatuh kepada bagiannya Tsabit bin eais bin
Syammas Al-Anshari. Kemudian Allah de membahagia-
kannya dengan dipersunting oteh Rasulullah &. pada

saat itu beliau berumur 20 tahun. Beliau wafat di kota
Madinah pada tahun 56 Hijriyah. Beliau disholati oleh
Marwan bin Hakam. Usia beliau mencapai 70 tahun. Ada
yang mengatakan usia beliau 65 tahun.

Menikah lebih dari empat istri itu hukumnya boleh
untuk Rasulullah # dan ini termasuk di antara khususitlyah
(keistimewaan khusus) yang beliau miliki. Sebagaimana
termasuk di antara keistimewaan beliau juga: boleh
melaksanakan akad nikah tanpa saksi maupun wali.

Sebagian orientalis dan orang-orang Kristen
memprotes terhadap banyaknya istri Rasul. Bahkan mereka
mereka menuduh beliau sebagai seor;rng laki-laki bernafsu

I
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besar. Mustahil hal ini terjadi. Sebenamya Rasulullah .&
berpoligami lebih dari empat orang istri bukan karena
dorongan hawa nafsu. Melainkan karena ada beberapa
hikmah dan tujuan. Di antaranya:

1. Agar ditemukan antara Rasulullah # dan para sahabat
dan juga pemuka kaumnya suatu ikatan yang kuat
melalui hubungan kekerabatan melalui perkawinan.
Semua itu agar Rasulullah lebih mudah berinteraksi
dengan mereka ketika menangani berbagai macam kasus
tanpa ada dinding pemisah antara mereka. Hal ini juga
sangat membantu dalam membela prinsip beliau yang
mulia dan menyebarkan dakwah Islam.

2. Kehidupan Rasulullah e penuh dengan pembelajaran
untuk umat beliau. Ketika beliau menikah lebih dari
empat orang istri, hal ini akan memberikan keuntungan
yang besar bagi umat. Karena istri-istri Rasul-lah yang
biasanya menyampaikan kepada kita bagaimana ke-
hidupan beliau sehari-hari. Para Istri Rasul-lah yang lebih
mengetahui hal itu. Di samping dalam penyampaian
suatu riwayat memang sangat perlu kepada banyaknya
istri. Berapa banyak hadits yang telah mereka riwayatkan
kepada kita. Dengan semua itu, kita bisa tahu hukum-
hukum yangberkaitan dengan kehidupan rumah tangga,
hubungan suami istri, mandi, haid, nifas dan lain-lain.
Maka merekalah para istri beliau yang bertugas
membantu beliau dalam melaksanakan apa yang telah
Allah embankan kepada Rasulullah, baik dalam
menyampaikan kerasulan, melaksanakan amanah
maupun dalam mengajari kaum muslimin ajaran agama
mereka.
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3. Mayoritas istri Rasulullah ffi, sebelum dipersunting oleh
beliau, mereka semua telah berpisah dari suami-suami
terdahulu mereka. Maka, supaya hidup mereka tidak
terlantar, Rasulullah riB mengasuh dan menikahi mereka
guna menjaga mereka.

Di samping itu semua, bagaimzil:la mungkin kita
membenarkan statemen yang mengatakan bahwa Rasul
adalah laki-laki yang bernafsu besar. Padahal ketika
beliau pertama kali berkeluarga, beliau menikah dengan
Sayyidah Khadijah yang telah berusia 40 tahun. Di
samping itu, beliau sama sekali tidak menikahi wanita
lain hingga Khadijah wafat dan umur beliau telah
mencapai 50 tahun?! Tentu saja kita tidak mungkin
membenarkannya.

Di tambah lagi, kapankah Rasulullah i& memiliki
waktu luang agar bisa bersenang-serumg dengan istri
beliau?! Bukankah waktu beliau penuh dengan
perjuangan tanpa henti?! Di samping itu semua, beliau
juga sibuk beribadah sepanjang siang dan malam.
Banyaknya istri yang beliau miliki sama sekali tidak
membuat beliau sibuk hingga meninggalkan ibadah
kepada Tuhannya atau melalaikan tugas kerasulan yang
wajib dilaksanakannya. Tidak pula menghalangi beliau
untuk selalu bangkit dan terus mengemban beban
dakwah dan juga berjihad di jalan Allah.

Ini semua agar kita semua tahu bahwa mereka (para
orientalis) hanya ingin mengada-ada suatu kebohongan
besar kepada kita. Tidak terbatas dalam aspek ini saja.

Melainkan dalam aspek-aspek lain juga, mereka terus
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berusaha dan berupaya menyusupkan ke dalamnya
doktrin-doktrin sesat mereka, guna melawan Rasulullah
& dan umat Islam secara umum.

* N adhim'iittig berkata:

t';;r LriW L-* * tS JU rlJ;i'p

Hamzah adalahpamanbeliau, begitu juga Abbas # bibibeliau
bernama Shofiyah wanita yang memiliki penebusan.

0 Kosakata:

t'i)t Lti: maksudnya wanita yang memiliki tebusan

untuk Allah dan Rasul-Nya. Karena Shofiyah tidak
diperselisihkan lagi adalah seorang muslimah.

S Penielasan:

Paman-paman Nabi Muhammad # semuanya
berjumlah dua belas orang. Mereka yaitu:

L. Sayyiduna Hamzah: ibu beliau bemama Halah binti
Uhaib. Be1iaulah pamannya Rasulullah # sekaligus
saudara sesusuzu:l Rasul. Keduanya pernah disusui oleh
Tsuwaibah Al-Aslamiyah. Paman beliau ini lebih tua

'eZq, t*S.r\.



empat tahun dari Rasulullah. Ada yang mengatakan

beliau lebih tua dua tahun. Beliaulah sahabat yang
bergelar "singa Allah dan Rasul-Ny"".Beliau ikut serta

dalam peperangan Badar dan Uhud. Beliau mati syahid
saat peperangan Uhud di tangan Wahsyi. Ditemukan
pada tubuh beliau pada hari itu lebih dari delapan puluh
luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak dan busur
panah.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa beliau
adalah pimpinan orang-oremg yang mati syahid.
Rasulullah iS bersabda: "Pemimpin para syuhada di sisi

Atlah pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul
Mutthalib". (H.R. Al-Hakim dan Ath-Thabarani).

2. Sayyiduna 'Abbas: ibu beliarr bernama Qailah binti
Hayyan. Beliaulah paman Rasul yang paling muda.
Beliau lebih tua dua atau tiga tahun dari Rasulullah i@.

Beliau ikut menyaksikan peperangan bersama kaum
musyrikin karena terpaksa. Beliaupun ikut ditawan
bersama para tawanan yang lain. Lalu beliau menebus
dirinya. Pada saat itu sebenarnya beliau telah masuk
agama Islam namun beliau menyembunyikan keislaman
beliau atas perintah Rasulullah &.

Rasulullah iuga meminta beliau menetap di Mekkah
untuk sementara waktu agar beliau bisa menyampaikan
kepada Rasulullah mengenai informasi-informasi terbaru
tentang kaum Quraisy. Beliau terus menyembunyikan
keislamannya hingga hari penaklukan kota Mekkah.
Beliau tinggal di Mekkah sekaligus bertugas membagi-
kan air minum. Beliau sangat suka membantu orang-
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3.

orang yang lemah ekonominya di Mekkah. Beliaulah

kepercayaan mereka. Rasulullah juga ridha kepada

beliau. Beliau ikut serta dalam PePerangan Hunain dan

wafat pada tahun 32 Hijriyah dalam usia 88 tahun. Beliau

disholati oleh Sayyidina'Utsman bin'Affan .$.

Abu Thalib: ibu beliau bemama Fatimah binti'Amr bin
'Aabid. Yang juga merupakan ibu dari Abdullah, ayah

Rasul. Rasulullah ii& sudah berada di bawah asuhan

pamannya itu sejak berumur delapan tahun hingga

tumbuh dewasa. Beliau juga sosok yang sangat berperan

dalam membela Rasulullah # dari ancaman para kafir

Quraisy.

Abu Lahab: ibunya bernama Layyin binti Haiir. Dia

dinamai Abu Lahab karena ketampanan wajahnya.

Kunyahnya Abu'Utbah. Sedangkan nama aslinya Abdul
'lJzza. Dia adalah orang kafir sesuai dengan nash

Al-Quran. Dia juga termasuk komplotan suku Quraisy
yang sangat menentang dakwah Rasulullah &. Dia

menderita penyakit "Adasah" (semacam bisul) dan wafat

karenanya.

"Adasah" dibaca dengan memfathahkan dal tanpa

titik. Berarti penyakit bisul yang mirip seperti biji'Adas.
Biasanya muncul di beberapa tempat di badan. Penyakit

ini termasuk sejenis penyakit wabah yang berpotensi

mematikan penderitanya. Di antara kebiasaan orang

Arab, mereka selalu menjauh dari iasad orang yang mati
karena menderita penyakit tersebut.

Imam Muhammad bin Jarir At-Thabari menjelaskan

dalam kitab Tarikh beliau: "Adasah" adalah semacam

4.
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5.

luka yang membuat orang Arab sangat merasa sial
apabila menderita luka tersebut. Diceritakan bahwa
penyakit tersebut sangat menular. Ketika Abu Lahab
menderita penyakit itu, anak-anaknya menjauh darinya.
Sampai-sampai tiga hari setelah hari wafatnya mereka
masih tidak mau mendekatinya. Tak seorangpun dari
mereka yang berupaya menguburkannya. Namun,
karena khawatir cacian dari orang-orang sekitar karena
membiarkannya, akhirnya mereka terpaksa menggali
sebuah lubang yang tidak jauh dari tubuh Ayahnya itu.
Lalu mendorong jasad yang sudah tak bernyawa itu ke
dalam lubang dengan sebuah alat yang panjang.
Kemudian dari jauh mereka melempari lubang tersebut
dengan batu sampai tertimbun.

Harits: ibu beliau bemama Tsamarah binti Jundub.
Beliaulah anak Abdul Mutthalib yang tertua. Dengan
menggunakan nama beliau juga Abdul Mutthalib diberi
kunyah. Beliau tidak sempat memeluk agama Islam.

Zubafu: ibu beliau bernama Ummu Abdillah. Beliau juga
tidak sempat memeluk agama Islam.

|ahl: dibaca dengan jim yang difathahkan dan dan ha'
yang disukunkan. Ibu beliau adalah ibunya Sayyidina
Hamzah. Nama asli beliau Mughirah.

Abdul Ka'bah: ibu beliau adalah ibunya Abdullah
(ayahanda Rasul). Beliau tidak sempat memeluk agama
Islam. Beliau tidak memiliki keturunan.

7.
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9. Qutsam: dibaca dengan mendhommahkan qaf dan
memfathahkan tsa' titik tiga: ibu beliau adalah ibu Harits.
Beliau wafat saat masih kecil.

1"0. Dhirar: ibu beliau adalah ibunya Sayyidina Abbas.
Beliau wafat pada saat awal-awal Rasulullah,ii$ menerima
wahyu. Namun beliau tidak beriman. Beliau termasuk
pemuda yang tampan dan dermawan di kalangan kaum

Quraisy.

11. Ghaidaq: beliau diberi gelar "Ghaidaq" (yr.g
dermawan) dikarenakan kedermawanan beliau yang luar
biasa. Beliaulah orang yang termasuk paling dermawan
dalam memberi harta dan makanan dari kalangan kaum
Quraisy.

1.2. Muqawwim: bisa dibaca dengan waw yang fathah dan
kasrah. Ibu beliau adalah ibu Sayyidina Hamzah.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa
jumlah paman-paman Nabi hanya 10 orang. Dengan
menjadikan Abdul Ka'bah dan Muqawwim satu orang
yang sama. Begitu juga ]ahl dan Ghaidaq. Adapun
saudara kandung Abdullah ayahanda Rasulullah di
antara mereka sebanyak 3 orang. Yaitu: Abu Thalib,
Zttbair dan Abdul Ka'bah.

Bibi-bibi Rasulullah lB berjumlah 6 orang. Yaitu:

L. Shafiyyah: beliau adalah ibunya Zubair bin 'Awwam.
Ibu beliau bemama Halah binti Llhaib, ibunya Sayyidina
Hamzah. Beliau wafat di kota Madinah pada periode
kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab tahun 20

illt.
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2.

3.

4.

5.

6.

Hijriyah. Usia beliau mencapai 73 tahun dan beliau
dikuburkan di pemakaman Baqi'.

Ada yang mengatakan bahwa tak seorangpun dari
bibi-bibi Rasulullah @ yang sempat menemui kenabian
beliau masuk agama Islam kecuali bibi beliau; Shafiyyah.
Namun pendapat lain mengatakan bahwa bibi beliau
yang bemama 'Atikah juga masuk agama Islam.

Arwa.

'Atikah.

Ummu Hakim.

Barrah.

Umaimah.

Tidak ada perselisihan mengenai ketidak islaman
tiga orang yang terakhir disebutkan. Lima orang yang
terakhir disebutkan adalah saudari-saudari kandung
Abdullah Ayahanda Nabi Muhammad iS.

'6:l:,::&N

€ Nadhimiiitfi berkata:

ari-,-*4fi'^sJ'e *
n.<el,atLi.t-sqjpl e15e *

t?yt":-#yh,pS

LJU *3'; zr',-lfr:.t_" , J
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Sebelum hiirahnya Nabi teriadi peristiwa isra' # dari kota

Mekkah di malamhari menuju Baitul Maqdis.

Setelah isra', dilnniutkan dengan mi'rai menuiu langit # hingga 
:

Nabi melihat langsung kepada Tuhan Yang Maha Betbicara. ,t',

.ii

(Penglihatan tersebut) tidakbisa digambarkan tatacaranya dan ,

tidak memilikibatasan. Lalu Allah mewajibkan # kepadaNabi i

sholat fardhu lima waktu setelah diberi keringanan dati lima

; 
uluhwaktu.

.., S Kosakata:

,-oo .^D^^,,I.,11^l..4rl;,)'r-jt : yaitu perialanan Rasulullah # di malam hari

dari Masjidil Flaram menuju Masjidil Aqsha. Diambil dari

kata " 6ril" yangberarti bepergian di malam hari'

' 1''I i"tii : artinya naik menuju ke langit dari Masjidile-- C)r "- '--'o^'-
I

, Aosa.
lr

$ Penielasan:

Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa

Allah $6 telah memuliakan Nabi-Nya Muhammad # dengan

peristiwa isra'dari Masjidil Haram menuiu Masjidil Aqsha

: (Baitul Maqdis). Dan juga dengan peristiwa mi'raj dari

i Masjidil Aqsha menuju tujuh lapis langit. Dalam peristiwa

V"" 15l ar\'
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itulah Allah lH memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda
kebesaran-Nya dan melimpahkan rahmat-Nya kepada
beliau di Sidratul Muntaha. Peristiwa tersebut terjadi pada
malam tanggal dua puluh tujuh Rajab setahun sebelum
hijrah menurut pendapat yang masyhur.

Allah dti berfirman:

JL ,FJi )"#i <;i$.eJ,, t; a$i i&y
Ui ; ilytqr; i,tr^ 5; K; eiii (S,tr *.,3

.[\:,lr-)lf {@ )6i
"Maha Suci Allah, ynng telah memperjalanknn hamba-Nya

pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang

telah Kami berkahi sekelilingny n ag:ar Kami perlihatkan kepadany a

sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" . (Q.S. Al-Israa': 1).

Menurut pendapat yang benar, Rasulullah B melihat
langsung kepada Tuhan-Nya tanpa bisa digambarkan
seperti apa dan tidak memiliki batasan. Inilah pendapat
yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Anas (bin Malik),
Hasan (Al-Bashri) dan 'Ikrimah. Pendapat ini juga yang
disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau.

Namun ada pendapat lain, yaitu pendapat Sayyidah
'Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Keduanya mengingkari hal itu.
Mereka berkata: "Sebenamya yang dilihat oleh Rasulullah
adalah Malaikat ]ibril. Beliau memang pernah melihat
wujud asli Malaikat Jibril secara langsung sebanyak dua

.V\r 152.e\9"
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kali. Pertama kali di bumi dan kedua kalinya di Sidratul
Muntaha. Malaikat Jibril memiliki enam ratus sayap".

Para Ulama berselisih pendapat: Apakah peristiwa
isra' terjadi pada jasmani dan rohani beliau atau hanya
terjadi pada rohani beliau saja?.

Mayoritas Ulama terdahulu dan masa kini memilih
pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua
dipilih oleh sebagian ulama yang di antaranya: Sayyidah
'Aisyah, Mu'awiyah, Hasan Al-Basri dan Ibnu Ishaq.
Pendapat ini juga diriwayatkan olehJarir dari Hudzaifah bin
Al-Yaman.

Imam Ibnu Hajar berkomentar dalam kltab Syarah

Shahih Al-Bukhari karya beliau: "Peristiwa isra' dan Mi'raj
terjadi pada satu malam dalam keadaan terjaga dengan
jasmani dan rohani Rasulullah #. Inilah pendapat yang
dipilih oleh mayoritas ulama hadits, fiqih dan kalam. Telah
banyak riwayat yang shahih menjelaskan hal ini. Maka
tidaklah sepantasnya kita menyimpang dari riwayat-
riwayat tersebut. Karena memang riwayat-riwayat itu sama

sekali tidak bertentangan dengan akal sehat sehingga tidak
ada alasan untuk mentakwilkannya.

Di malam itu Allah t\6 mewajibkan kepada Nabi kita
ibadah shalat lima waktu dalam sehari semalam. Itu semua
setelah beliau beberapa kali kembali ke tempat bermunajat.
Beliau meminta keringanan sholat yang sebelumnya
diwajibkan sebanyak lima puluh waktu. Ini merupakan
saran dan anjuran dari Nabi Musa,i$t.

'q* ts3 aNf



Peristiwa Isra' dan Mi'raj tidak bertujuan sebatas

melihat langsung kepada Allah $s dan bermunajat kepada-

Nya sebagaimana yang diasumsikan oleh segelintir orang.

Melainkan juga dengan tujuan memperlihatkan keajaiban

kekuasaan Allah $g dan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada

Nabi :& agar itu semua menjadi sebuah keistimewaan untuk
beliau.

Allah & berfirman:

.r \ :,r-Yrr { @ 36i8i; )iYara,X, . y

"Agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-

tanda (kebesaran) Kami". (Q.S. Al-Israa': 1).

Allah dE juga berfirman:

.t \,r :ra"lrf { @ -,;i{J\ i;,{), ;.;b il,'b

"sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda
(kekuasaan) Tulrannya yang paling besar." (Q.S. An-Najm: 18).

Sedangkan munajat sama sekali tidak terikat dengan

tempat tertentu. Karena memang pada hakikatnya tidak ada

bedanya bagi Allah d6 di manapun seorang hamba

bermunajat. Maka dari itulah munajat Nabi Muhammad &
di Sidratul Muntaha, begitu juga munajat Nabi Musa x4H di
Thur Sina dan juga munajat Nabi Yunus di perut ikan paus,

semuanya bagi Allah & adalah sama saja.

Peristiwa isra' dan mi'raj termasuk dalam
pembahasan mukjizat. Setiap rasul pasti memiliki mukjizat.
Mukjizat merupakan Ii.al ta'abbudi (perkara yang cukup kita

t,
t'
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imani tanpa mengandalkan logika kita) yang wajib kita
imani. Karena mukjizat adalah sebuah peristiwa luar biasa

yang berada di luar akal sehat manusia.

9 N adhim'itti$ berkata:

.:lrl!vrQ;fti
-2o . 6* rrj-:)t:;-l'yt pJr

^t;1 
jr, \t*sr e;i;,"; * 'i 5-4;, 3:-:^-r 3ti i

Nabi telah menyampaikan kepada umatnya mengenai peristiwa

isra' # dan juga mengenai diwajibkannya sholat lima waktu

t anp a a da ker aguan s e diki tP un.

S ayyiduna Abu B akar Ash- Shiddi q s angatlah b eruntung kar ena

telah mempercayai Nabi # begitu juga (beliau mempercayai)

dengan peristiwa mi'raj. Kebenaran akan selalu mengiringi

orang yang bennr.

Q Kosakata:

: tanpa ada rasa ragu sedikitpun.

"1lj 
: pantas dan sesuai.

,l'$l)L
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$ Penielasan:

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi & telah

menyampaikan kepada umatnya mengenai peristiwa isra'

dan mi'raj dan juga mengenai diwajibkannya sholat lima
waktu. Hal ini terjadi pada pagi hari dari malam peristiwa

isra'. Ketika beliau menyampaikan hal ini, ada beberapa

orang yang dulunya percaya dan beriman kepada beliau

pada akhirnya murtad dan keluar dari agama Islam.

Begitulah, peristiwa isra'merupan sebuah ujian bagi mereka

semua.

Allah C[s berfirman:

s ...,y.(+'*$t-u:; 1i l-isi tt1* \15 b\,
.[1. :-lr-)l]

"Dan Kami tidak menjadikan penglihstan tlang telah Kami

perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi ntanusia".

(Q.S. Al-Israa':60).

Orang pertama yang percaya kepada Nabi mengenai

peristiwa itu adalah Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq '+.
Karena itulah beliau digelari dengan "Ash-Shiddiq"-

Sayyidina Abu Bakar sangat beruntung karena telah

mempercayai Rasulullah &. Beginilah sikap beliau, selalu

membenarkan dan percaya secara langsung apa saja yang

dibawa oleh Nabi &. Tak pemah terlintas di benak beliau

keraguan sedikipun dalam kondisi apapun.

Para orang-orang musyrik pernah bertanya kepada

beliau: "Bagaimana pandanganmu mengenai sahabatmu ini

r;Y2?Q:t 66 crV



(Rasulullah)? Dia mengaku melakukan perjalanan tadi
malam menuju Baitul Maqdis". Maka Abu Bakar pun balik
bertanya: "Apakah beliau (Rasul) memang telah berkata
demikian?" Mereka menjawab: "Iyu".Abu Bakar berkata:
"Ka1au beliau berkata demikian, berarti memang benar
seperti itulah kenyataannya". Mereka pun menyangkal:
"Apakah kamu akan tetap percaya dia mengaku pergi ke
Baitul Maqdis malam ini dan sudah kembali sebelum pagi
}llarT?!" Abu Bakar menjawab: "\ya, bahkan yang lebih
mustahil dari itupun aku akan tetap mempercayai beliau.
Aku mempercayai beliau perihal berita (wahyu) yang beliau
terima dari langit di waktu pagi maupun petang". Karena
itulah Sayyidina Abu Bakar dinamai dengan "Ash-Shiddiq".

pl

,l

,';t'

:::,,a.
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9 N adhim "{N;6; berkata:

I

l{
rl

Z#"ir "e :, ?t';J, * i?Xi1-z; t*:

ai3*:;t bt-:^).,*-c * Cr3.:t'^;*" 
ut #,U6

Bait syair ini merupakan sebuah akidah rlang singkat # dan iuga
mudah difahami oleh orang-orang aLoam.

Disusun oleh Ahmad Al-Marzuki # orang yang memiliki nasab

yang bersambung kepada Nabi yang benar dan dipercayai.

@ Penielasan:

Untaian bait-bait syair ini, dari permulaan hingga

akhir merupakan sebuah intisari akidah islami yang mudah

difahami oleh pembaca dari kalangan orang-orang awam

sekalipun. Sebuah syair yang tidak terlalu sulit memahami

isinya dan tidak susah pula untuk menghafalkannya.
Mernbacanya pun tidakkah melelahkan. Nama penyusun-

nya Ahmad Al-Marzuki - semoga Allah selalu merahmati

beliau dengan rahmat yang luas -, nasab beliau terhubung
kepada Rasulullah #, sosok yang benar dan dipercayai.

nV4, l58.rV



Q N adhim'itt'da berkata:

* i'# r,it * ..r- LL, p, a i;;it,
i

,$,tq 
"r* 

.b,* 3 s * 8; 3 i a1rr r\i'r

jil-ir i! r*,,i j3'& *,pt *'l*1;";:iifu*s

Segala puji hanya bagi Allah. Semoga shalawat serta salam selalu

tercurahkan # kepada sang Nabi sebaik-baik sosok pengajar.

I B egitu juga kepada keluarga, sahabat dan setiap pemberi

','..1,, petunjuk # dan jugakepada setiap orangyang mengikuti sebaik-

baik jalan.

Akupun memohon kepada Tuhan Yang Maha Pemurah
' keikhlasan dalamberamal # dan juga kemanfaatan bagi setiap

orang yang mempelajari bait syair ini.

'.,1:' Q Kosakata:

. o,#p : orang yang memperbaiki dan memberi petunjuk
t::)..,:

i kepadakebaikan.

ql-^ : dibaca dengan memfathahkan ha' dan men-
:: z

:, sukunkan dal. Artinya: jalan.

'eZs" 15S "e\9"



Q Penielasan:

Di penghujung bait-bait syaimya ini seolah-olah sang

penyusun berkata: Segala puji hanya bagi Allah yang telah

memberiku kemampuan untuk menuntaskan bait-bait syair

ini. Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada

junjungan kita Nabi Muhammad sebaik-baik sosok yang
mengajari kebaikan dan petunjuk. Begitu pula kepada

keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan iuga setiap orang

yang mengajak kepada kebaikan umat dan orang-orang
yang mengikuti jalan terbaik.

Hanya kepada Allah-lah aku memohon menjadikan
jerih payah ini sebuah amal yang murni untuk-Nya. Semoga

Atlah & juga memberikan kemanfaatan yang menyeluruh
kepada siapapun yang mempelajari akidah ini. Karena

hanya Allah-lah sebaik-baik yang dipinta dan Dialah yang

pantas untuk mengabulkan sesuafu.

Penyusun menutup bait syaimya ini dengan hamdalah

serta sholawat dan salam kepada Rasulullah dan

pengikutnya karena mengamalkan sebuah hadits: "Barang

siapa yang telah duduk di sebuah majlis, namun dia sama

sekali tidak berzikir kepada Allah di majlis tersebut dan juga

tidak bershalawat kepada Nabi, melainkan pasti mereka

akan mendapatkan kekurangan (dalam keberkahan) ". (H'R.

Ahmad, At-Turmud zi dan Ibnu Majah).

Q Nadhim 6ti$berkata:

,F CL ?'& tl;-Lc * S:Jjr 
"t-; 

('* ) $()
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Bait-bait syair ini berjumlah ' k ' dengan metode hitung 1

"lummal" # sedangkan tanggal selesai penulisannya yaitu 1ll,

,rzl I . ot r, 7.1" ? ; )" dihitung dengan metode "lummal" juga.

'.

0 Kosakata: ;'

Slat : dibaca dengan mendhommahkan jim dan ":

mentasydidkan mim yang dibaca fathah. Sama seperti I
bacaan,,k,,.MaksudnyametodehifungorangArabyang

bernama "Jummal". Yaitu:

S Penjelasan:

]umlah bait-bait syair ini yaitu lima puluh tujuh bait, 
:

sejumlahhuruf,,ft,,darimetodehifung,,}ummal,,,

Mim (p) : bernilai 40.

Ya' (g) : bernilai 10. i

Z"y ()): bernilai 7.

Jika dijumlahkan: 40 + 10 +7 :57.

*.'u1'.,',.T,



Adapun tanggal selesai penulisannya yaitu sejumlah

dengan huruf " "i '; J" " iiku dihitung dengan metode

"Jummal" (Yaitu pada tanggal 30, bulan 10, tahun 1218

Hijriyah).

Lam (J) : bernilai 30. Yang dimaksud di sini yaitu

tanggal30. Ya (g) : bemilai 10. Maksudnya yaitu bulan 10,

yaitu Syawwal. Ha' (1) : bemilai: 8. Ya' (,r) : bemilai 10.

Ghain (1) : bemilai 1000. Ra' (_,) : bemilai 200. Apabila semua

dijumlahkan: 8 + 10 + 1000 + 200 = 1218 hasilnya merupakan
tahun penulisan bait syair ini. Yaitu pada tahun 1218

Hijriyah.

O N adhim'{itt1,6; berkata:

eu-iJr{,.jlr u *t s ;e * I elti:.tp t'l:'*t.\. )Y' Y.; ) J\J ' \.'

Aku beri namabait-bait syair ini dengan "Aqidatul 'Awaam" t
menjelasknn akidah-akidah yang wajib diyakini dalam agam*

0 Penjelasan:

Aku (penyusun) menamai bait syair ini "Aqidatul
'Awaam". Karena sesuai dengan isinya yang mencakup
segala akidah yang wajib diyakini oleh setiap orang yang

"qq" 162 "r\9.



mukallaf. Maka tentunya meyakini akidah-akidah tersebut
sudah pasti merupakan suatu kewajiban dalam agama.

e0e

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah, hanya milik-
Nyalah segala keutamaan dan pemberian, akhirnya
selesailah penyusunan sebuah syarah (penjelasan) untuk bait
syair yang berharga ini. Penulisannya dimulai pada malam
Ahad, tanggal23 Rajab tahun l397H[jriyah. Bertepatan pada
tanggal 9 Juli tahun 1977 Masehi di Raudhah Masjid
Nabawi.

Sedangkan akhir penulisannya yaitu pada malam
Jum'at tanggal 12 Sya'ban tahun 11397 Hijriyah. Bertepatan
pada tanggal2T luli tahun 1977 Masehi di Maqam Ibrahim
Sgi. Ditulis oleh pena seorang hamba yang selalu
mengharapkan Tuhannya Yang Maha Kuasa: Muhammad
Ihya' Ulumiddin. Semoga Allah selalu mengampuninya,
kedua orang fuanya, guru-gurunya, orang-orang yang
dicintainya dan juga seluruh kaum muslimin.

Semoga Allah d5 selalu membalas dengan sebaik-baik
balasan untuk Guru besar kami Sayyid Muhammad bin
Alawi Al-Maliki yang telah membimbing dan menuntun
kami. Beliau juga yang telah mengajari, mendidik dan
memotifasi kami untuk selalu berdakwah, mengajar dan
berkarya. Hingga pada akhirnya terlahirlah kitab ini dalam
bentuk yang bisa diterima oleh orang banyak ini. Semoga
shalawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi

ovq, tet u-6\o



Muhammad ii!.S, beserta seluruh keluarga dan sahabatbeliau.
Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Yang Suci dari segala yang
mereka sifatkan. Semoga salam juga selalu terlimpahkan
kepada para rasul. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan
alam semesta.

<Y<-i36->J

T
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1. Al-Quran Al-Kariim.

2. Tafsir Al-Quran Al-Karim,Ibnu Katsir.

3. Al - | ami' Ash - Sh a ghiir, Al-Hafidz J ala luddin As-Suyuthi.

4. At -T aj ii ilus Sh ariih ; Mukht a sh ar Al -B ukh ari, Al-Hafidz
Abul'Abbas Zainuddin Ahmad Az-Zabiidi.

5. Sunan At-Turmudzi.

6. Ummul Baraahiin, Abu Abdillah Muhammad As-
Sanuusi Al-Husaini.

7. Risaalah fi 'llmit Tauhiid,Ibrahim Al-Baijuri.

B. 'Aqiiilatul lslaam, Sayyid Abdullah bin 'Alawi Al-
Haddad.

9. As - S a' a a dah Al- Ab a iliyy ah, Sayyid Al-Hasyimi.

10. Nurul D z al a am Sy arh' Aqii ilatul' Al.t) afrfii, An-Nawawi
Al-Bantani.

11. Synrh al-Khnriiilah, Abul Barakaat Sayyid Ahmad Ad-
Dardir.

12. Syarh lauharah At-Tauhiil, Abdussalam bin Ibrahim Al-
Maliki.

73. Ahsan Al-Qashns, Ali Fikri

14. Nurul Yaqiin, Muhammad Khudhari Bik.

Va. 165 er\j'.o



15. Muhammail Rasulull ah fi , Muhammad Ridha.

16. Ar-Rnsul 6, Sa' id Hawa.

77. Fiqh Siirah, Sa'id Ramdhan Al-Buthi.

18. Al-lsraa' w al Mi'raaj, Ibnu Hisyam.

19. As-Siirah An-Nabawiyah, Sayyid Ahmad ZatniDahlan.

20. Kitnb At-Tauhid Haqqullaah 'Ala Al-'Abiid, Syeikh
Muhammad bin Abdul Wahab.

cl-u:ifuqf).,->
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