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KATA PENGANTAR 

 

 ِمنْ  ِِبلِل ِ  َونـَُعوذُ  َونـَُتوُب ِإلَْيِو، َوَنْستَـْغِفرُهُ  َوَنْسَتِعيُنوُ  ْحَمُدهُ ـنَ  لِلِ ِ  َحْمدَ ـالْ  ِإن  

 َفلَ  ُيْضِللْ  َوَمنْ  ،َلوُ  ُمِضل   َفلَ  الِل ُ  يـَْهِدهِ  َمنْ . أَْعَمالَِنا َوَسيَِّئاتِ  أَنـُْفِسَنا ُرورِ شُ 

 ُُمَم ًدا َأن   َوَأْشَهدُ  ،َلوُ  َشرِْيكَ  لَ  َوْحَدهُ  الِل ُ  ِإل   ِإَلوَ  لَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ  .َلوُ  َىاِديَ 

 ، َوبـَْعُد:َوَرُسولُوُ  َعْبُدهُ 

Sesungguhnya, aqidah adalah suatu hal yang asasi sekali 

dalam kehidupan seorang muslim. Karena aqidahlah yang 

mendasari sikap, tingkah laku dan segala yang 

dikerjakannya. 

Menurut tuntunan Islam, hanya aqidah yang benar 

disertai amal saleh, itulah yang menghantarkan seorang 

muslim kepada kehidupan bahagia di dunia ini serta di 

akherat nanti. Sebagaimana hal ini telah dinyatakan dalam 

firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 طَيَِّبةً  َحَياةً  فـََلُنْحِييَـن وُ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  مِّن َصاِِلاً  َعِملَ  َمنْ 

 يـَْعَمُلونَ  َكانُواْ  َما ِبَِْحَسنِ  َأْجَرُىم َولََنْجزِيـَنـ ُهمْ 
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"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl/16: 97) 

Mengingat pentingnya masalah aqidah ini dalam tuntunan 

Islam, maka bersama ini kami sajikan terjemahan buku yang 

ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al 'Utsaimin. Beliau 

adalah seorang ulama yang aktif dalam kegiatan Da'wah 

Islamiyah dan guru besar pada Universitas Islam Imam 

Muhammad Ibnu Sa'ud, cabang Qashim, Saudi Arabia. 

Banyak juga buku-buku yang telah beliau tulis, sedang 

yang khusus mengenai aqidah antara lain: 

1. Nubdzah fi Al-'Aqiidah Al-Islaamiyah (Sekilas tentang 

aqidah Islamiyah, 

2. Al-Qawaa'id Al-Mutslaa fi Shifaatillaah Wa Asmaa'ihi-l-

Husnaa (Kaidah-kaidah utama dalam masalah sifat Allah 

dan Asma'-Nya yang Maha Indah), 

3. Aqidatu Ahliis Sunnah wal Jama'ah. 

Buku terakhir inilah yang terjemahannya sekarang 

berada di hadapan Anda, membahas tentang pokok-pokok 

terpenting dalam aqidah, yaitu keenam rukun iman dan 

berbagai hal yang berkaitan dengannya. Itu semua beliau 

paparkan secara jelas dan ringkas, berdasarkan Al-Qur'an 
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dan Sunnah serta berlandaskan pada manhaj yang telah 

diamalkan para salaf. Selain itu, beliau sertakan pula hasil 

dan manfaat yang dapat diperoleh dari aqidah ini apabila 

benar-benar diimani dan diyakini. 

Semoga buku ini memberikan manfaat kepada kita dalam 

usaha menuju kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa 

Ta’ala. 

Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan 

hidayah-Nya kepada kita semua. Amien. 

Penterjemah 
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KATA SAMBUTAN 

 

الـَحْمُد لِلِِ  َوْحَدُه، َو الص َلُة والس َلُم َعَلى َمْن َل نَبـِي  بـَْعَدُه، َوَعَلى آلِِو 

 .َوَصْحِبوِ 

Amma ba'du; 

Setelah saya tela'ah dan dengarkan seluruh isi risalah 

tentang aqidah, yang bermutu dan ringkas, disusun oleh 

saudara kita yang Mulia Al-'Allaamah Syaikh Muhammad bin 

Shaleh Al 'Utsaimin, saya dapati risalah ini mencakup 

keterangan tentang aqidah Ahlussunnah wal-Jama'ah dalam 

masalah tauhid kepada Allah, Asma' dan Sifat-Nya, juga 

masalah-masalah iman kepada para malaikat, kitab-kitab, 

rasul-rasul, hari akhirat dan qadar yang baik maupun yang 

buruk. 

Dalam risalah yang disusunnya ini, beliau telah berbuat 

sesuatu yang baik serta bermanfaat, dan telah menyebutkan 

hal-hal yang diperlukan para penuntut ilmu serta setiap 

muslim dalam keimanannya kepada Allah, para malaikat, 

kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan qadar baik dan 

buruk. 

Di samping itu, beliau telah merangkumkan banyak 

masalah yang bermanfaat, yang berkaitan dengan aqidah, 
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yang kadangkala tidak terdapat dalam kitab lain yang ditulis 

dalam hal aqidah. 

Semoga Allah membalas amal beliau dengan pahala yang 

baik, menambahkan kepada belau ilmu dan petunjuk, 

menjadikan risalah ini dan karya-karyanya yang lain 

bermanfaat, menjadikan kita dan beliau serta saudara-

saudara kita termasuk orang-orang yang berjalan diatas 

kebenaran, mendapatkan petunjuk, dan berda'wah kepada 

Allah dengan hujjah yang nyata. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Dekat. 

Inilah yang disampaikan oleh Al-Faqir Ilallaah Ta'ala: 

Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz, semoga Allah 

memaafkannya. 

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah 

kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para 

sahabatnya. 

 

Ketua Umum  

Badan Riset, Ifta', Da'wah dan Bimbingan Islam. 

Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz 
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PENDAHULUAN 

 

الـَحْمُد لِلِِ  َربِّ اْلَعاَلِمْْيَ، َوالَعاِقَبُة لِْلُمت ِقْْيَ َوَلُعْدَواَن ِإل  َعَلى الظ الِـِمْْيَ، 

 َوَأْشَهدُ ، الْـَمِلُك الـَحقُّ الـُمِبْْيَ، َلوُ  َشرِْيكَ  لَ  َوْحَدهُ  الِل ُ  ِإل   ِإلَوَ  لَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ 

َخاتِـُم الن بِـيِّْْيَ، َوِإَماُم الـُمت ِقْْيَ، َصل ى هللُا َعَلْيِو َوَعَلى  َرُسولُوُ وَ  َعْبُدهُ  ُُمَم ًدا َأن  

  َمْن تَِبَعُهْم ِبِِْحَساٍن إََل يـَْوَم الدِّْيِن.آلِِو َوَأْصَحابِِو وَ 

Amma ba'du; 

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah 

mengutus Rasul-Nya Muhammad Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam, dengan membawa petunjuk dan agama yang haq, 

sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai suri tauladan 

bagi orang-orang yang beramal dan sebagai hujjah terhadap 

semua umat manusia. 

Melalui beliau dan wahyu yang diturunkan kepada beliau, 

yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, Allah telah menerangkan setiap 

hal yang membawa kebaikan bagi umat manusia dan 

kelurusan sikap dan kondisi mereka dalam bidang agama 

dan urusan dunia, yang berupa aqidah yang benar, amalan 

yang lurus, akhlak yang mulia dan etika yang tinggi nilainya. 
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Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 

telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang lapang dan 

terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, siapa saja 

yang menyimpang dari jalan itu niscaya akan celaka dan 

binasa. 

Dan demikianlah para umat beliau, yang memenuhi 

panggilan Allah dan Rasul-Nya, yang mereka itu sebaik-baik 

umat, yaitu para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang 

mengikuti mereka dengan baik; mereka telah melangkah di 

atas jalan tersebut dengan mengamalkan syariat yang 

dibawa Rasulullah dan berpegang teguh serta erat-erat 

dengan sunnah beliau, baik berupa aqidah, ibadah, akhlak 

maupun etika. Maka mereka itulah golongan yang senantiasa 

tegak dan muncul di atas kebenaran, tiada perduli dengan 

orang yang menghinakan dan menentang mereka, sampai 

datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta’ala merekapun 

tetap demikian. 

Sedangkan kita, Alhamdulillah, ikut melangkah di atas 

jejak mereka dan menetapi perilaku mereka yang didasari 

dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita katakan hal ini untuk 

menyebutkan rasa syukur kita kepada ni'mat Allah 

Subhanahu wa Ta’ala dan untuk menjelaskan apa yang harus 

dilaksanakan oleh setiap orang mu'min. 

Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 

semoga berkenan menetapkan kita serta saudara-saudara 
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kita kaum muslimin dengan ucapan yang teguh - kalimat 

tauhid - dalam kehidupan dunia dan akhirat serta 

melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sesungguhnya Dia 

Maha Pemberi. 

Dan mengingat pentingnya permasalahan ini serta 

adanya perbedaan pendapat yang didasari hawa-nafsu, maka 

saya ingin menulis risalah ringkas tentang aqidah kita, ialah 

aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, yaitu: iman kepada Allah, 

kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat 

dan qadar yang baik maupun yang buruk; dengan memohon 

kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semoga menjadikan 

tulisan ini ikhlas semata-mata karena Allah, mendapat ridha-

Nya dan bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya. 
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AQIDAH KITA 

 

 

Aqidah kita, ialah: 

1. Iman kepada Allah, 

2. Iman kepada para malaikat, 

3. Iman kepada kitab-kitab, 

4. Iman kepada rasul-rasul, 

5. Iman kepada hari akhirat, 

6. Iman kepada qadar baik dan buruk. 
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1. IMAN KEPADA ALLAH 

 

Kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta’ala, 

artinya bahwa Allah adalah Rabb: Pencipta, Penguasa dan 

Pengatur segala yang ada di alam semesta ini. 

Kita mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta’ala, 

artinya Allah adalah Ilaah (Sembahan) Yang Haq, sedang 

segala sembahan selain-Nya adalah batil. 

Kita mengimani Asma' dan Sifat-Nya, artinya bahwa 

Allah memiliki Nama-nama yang Maha indah serta Sifat-sifat 

yang Maha Sempurna dan Maha Luhur. 

Dan kita mengimani keesaan Allah dalam hal itu semua, 

artinya bahwa Allah tiada sesuatupun yang menjadi sekutu 

bagi-Nya dalam rububiyah, uluhiyah, maupun dalam Asma' 

dan Sifat-Nya. 

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

نَـُهَما َوَما َواْْلَْرضِ  الس َماَواتِ  َربُّ   لَوُ  تـَْعَلمُ  َىلْ  لِِعَباَدتِوِ  َواْصَطِبْ  فَاْعُبْدهُ  بـَيـْ

يّاً   َسَِ

"(Dia adalah) Tuhan seluruh langit dan bumi serta semua 

yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan 

berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Adakah 
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kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan-Nya 

(yang patut disembah)?" (QS. Maryam/19: 65) 

Kita mengimani bahwa: 

 ِف  َما َلوُ  نـَْومٌ  َول ِسَنةٌ  ََتُْخُذهُ  ل اْلَقيُّومُ  اِلَْيُّ  ُىوَ  ِإل ِإَلوَ  ل الِل ُ 

 َما يـَْعَلمُ  ِبِِْذنِوِ  ِإل ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  ال ِذي َذا َمنْ  ْرضِ اْل ِف  َوَما الس َماَواتِ 

 َوِسعَ  َشاءَ  ِبَا ِإل ِعْلِموِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيُِيطُونَ  َول َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بـَْْيَ 

  يمُ اْلَعظِ  اْلَعِليُّ  َوُىوَ  ِحْفُظُهَما يـَُئوُدهُ  َول َواْلْرضَ  الس َماَواتِ  ُكْرِسيُّوُ 

"Allah, tiada sembahan (yang haq) selain Dia, yang Maha 

Hidup lagi Maha Menegakkan (segala urusan makhluk-

Nya), tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula 

tidur. Hanya milik-Nya apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di 

sisi Allah tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di 

hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka 

tidak dapat mengetahui sesuatupun ilmu dari-Nya kecuali 

dengan kehendak-Nya. Kursi-Nya meliputi langit dan 

bumi. Dan Allah tidaklah merasa berat memelihara 

keduanya, dan Dia-lah yang Maha Tinggi lagi Maha 

Besar." (QS. Al-Baqarah/2: 255) 
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 ُىوَ . الر ِحيمُ  الر ْٔتَنُ  ُىوَ  َوالش َهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعالُِ  ُىوَ  ِإل   ِإَلوَ  َل  ال ِذي الِل ُ  ُىوَ 

 اْلَعزِيزُ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  الس َلمُ  اْلُقدُّوسُ  اْلَمِلكُ  ُىوَ  ِإل   ِإَلوَ  َل  ال ِذي الِل ُ 

 اْلُمَصّوِرُ  اْلَبارِئُ  اْْلَاِلقُ  الِل ُ  ُىوَ . يُْشرُِكونَ  َعم ا الِل ِ  ُسْبَحانَ  اْلُمَتَكبُِّ  اْْلَب ارُ 

 اْلَعزِيزُ  َوُىوَ  َواْْلَْرضِ  الس َماَواتِ  ِف  َما َلوُ  ُيَسبِّحُ  اِْلُْسَن  اْْلََْسَاء َلوُ 

 اِلَِْكيمُ 

"Dialah Allah, yang tiada Sembahan (yang haq) selain 

Dia. Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia-

lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia-lah 

Allah, yang tiada Sembahan (yang haq) selain Dia, Raja, 

Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang 

Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang 

Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala 

keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan. Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang 

Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang mempunyai 

Nama-nama Yang Maha Indah. Bertasbih kepada-Nya 

semua yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Hasyr/59: 

22-24) 
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 َويـََهبُ  ِإََنثً  َيَشاءُ  ِلَمنْ  يـََهبُ  َيَشاءُ  َما ََيُْلقُ  َواْْلَْرضِ  الس َماَواتِ  ُمْلكُ  لِلِ ِ 

 ِإن وُ  َعِقيماً  َيَشاءُ  َمن َعلُ َويَْ  َوِإََنثً  ذُْكَراَنً  يـَُزوُِّجُهمْ  أَوْ . الذُُّكورَ  َيَشاءُ  ِلَمن

 َقِديرٌ  َعِليمٌ 

"Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dia memberikan 

anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan 

memberikan anak laki-laki kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya, atau Dia menganugerahkan kedua jenis 

laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-

Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang 

dikehendaki-Nya. Sesungguhhya Dia Maha Mengetahui 

lagi Maha Kuasa." (QS. Asy-Syura: 49-50) 

Kita mengimani bahwa Allah: 

 َواْلْرضِ  الس َماَواتِ  َمَقالِيدُ  لَوُ . اْلَبِصيُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ 

 َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  ِإن وُ  َويـَْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  الرِّْزقَ  يـَْبُسطُ 

"... Tiada sesuatupun yang serupa dengan-Nya dan Dia 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hanya milik-Nya 

perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan-
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(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala 

sesuatu." (QS. Asy-Syura/42: 11-12) 

 َوُمْستَـْوَدَعَها ُمْستَـَقر َىا َويـَْعَلمُ  رِْزقـَُها الِل ِ  َعَلى ِإل اْلْرضِ  ِف  َداب ةٍ  ِمنْ  َوَما

  ُمِبْيٍ  ِكَتابٍ  ِف  ُكل  

"Tiada sesuatupun yang melata di bumi ini melainkan 

hanya Allah yang menjamin rizkinya, dan Dia mengetahui 

tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semua 

itu tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS. 

Hud/11: 6) 

 َوَما َواْلَبْحرِ  اْلَبِّ  ِف  َما َويـَْعَلمُ  ُىوَ  ِإل يـَْعَلُمَها ل اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعْنَدهُ 

 َول َرْطبٍ  َول اْلْرضِ  ظُُلَماتِ  ِف  َحب ةٍ  َول يـَْعَلُمَها ِإل َوَرَقةٍ  ِمنْ  َتْسُقطُ 

 ُمِبْيٍ  ِكَتابٍ  ِف  لإِ  ََيِبسٍ 

"Hanya pada-Nya kunci-kunci semua yang ghaib, tak ada 

yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia 

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada 

sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia 

mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun 

dalam kegelapan bumi, dan tiada sesuatupun yang basah 

atau yang kering kecuali tertulis dalam kitab yang nyata 

(Lauh Mahfuzh)." (QS. Al-An'am/6: 59) 
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 َتْدرِي َوَما َحامِ اْلرْ  ِف  َما َويـَْعَلمُ  اْلَغْيثَ  َويـَُنزِّلُ  الس اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  الِل َ  ِإن  

 َعِليمٌ  الِل َ  ِإن   َّتُوتُ  أَْرضٍ  ِبَِيِّ  نـَْفسٌ  َتْدرِي َوَما َغًدا َتْكِسبُ  َماَذا نـَْفسٌ 

  َخِبيٌ 

"Sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang 

(kapan datangnya) kiamat dan (waktu) Dia menurunkan 

hujan, dan Dia mengetahui apa yang dikandung dalam 

rahim. Tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa 

yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun 

yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal." (QS. Luqman/31: 34) 

Kita mengimani bahwa Allah berfirman apa yang 

dikehendaki-Nya, kapan saja Dia menghendaki dan dengan 

cara yang Dia kehendaki: 

 َتْكِليماً  ُموَسى الِلُّ  وََكل مَ 

"... Dan Allah telah berfirman langsung kepada Musa 

dengan sebenar-benarnya." (QS. An-Nisa'/4: 164) 

 رَبُّوُ  وََكل َموُ  ِلِميَقاتَِنا ُموَسى َجاء َوَلم ا
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"Dan tatkala Musa datang untuk (memenuhi) waktu yang 

telah Kami janjikan (kepadanya) dan Tuhannya telah 

berfirman langsung kepadanya ..." (QS. Al-A'raf/7: 143) 

يّاً  َوقـَر بـَْناهُ  اْْلَْْيَنِ  الطُّورِ  َجاِنبِ  ِمن َوََنَديـَْناهُ   ّمَِ

"Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan 

gunung Thur dan Kami dekatkan ia untuk bermunajat 

(ketika Kami berfirman langsung kepadanya)." (QS. 

Maryam/19: 52) 

Dan kita mengimani bahwa: 

 َكِلَماتُ  تَنَفدَ  َأن قـَْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  َربِّ  لَِّكِلَماتِ  ِمَداداً  اْلَبْحرُ  َكانَ  ل وْ 

 َربِّ 

"... Seandainya seluruh laut menjadi tinta untuk 

(menulis) firman Tuhanku, niscaya habislah laut itu 

sebelum habis firman Tuhanku ..." (QS. Al-Kahf/18: 109) 

َا َوَلوْ  َعةُ  بـَْعِدهِ  ِمن َْيُدُّهُ  َواْلَبْحرُ  أَْقَلمٌ  َشَجَرةٍ  ِمن اْْلَْرضِ  ِف  أٔم   م ا َأْْبُرٍ  َسبـْ

 َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  الِل َ  ِإن   الِل ِ  َكِلَماتُ  نَِفَدتْ 

"Seandainya segala pohon yang ada di bumi menjadi 

pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya 
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tujuh laut lagi sesudah (kering)nya (untuk menulis firman 

Allah), niscaya tidak akan habis firman Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." 

(QS. Luqman/31: 27) 

Kita mengimani bahwa firman Allah adalah yang paling 

benar berita-Nya, paling adil keputusan-Nya, dan paling baik 

penuturan-Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 َوَعْدلً  ِصْدقاً  رَبِّكَ  َكِلَمتُ  َوَّت تْ 

"Telah sempurnahlah kalimat Tuhanmu, sebagai kalimat 

yang benar dan adil..." (QS. Al-An'am/6: 115) 

 َحِديثاً  الِلِّ  ِمنَ  َأْصَدقُ  َوَمنْ 

"... Dan siapakah yang lebih benar perkataannya 

daripada Allah?" (QS. An-Nisa'/4: 87) 

Kita mengimani bahwa Al-Qur'an Al-Karim adalah 

kalamullah (firman Allah), difirmankan Allah dengan haq 

kepada Jibril, lalu dibawa turun Jibril dan disampaikan ke 

dalam hati Nabi Muhammad, Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. 

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 ِِبِلَْقِّ  ر بِّكَ  ِمن اْلُقُدسِ  ُروحُ  نـَز َلوُ  ُقلْ 
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"Katakanlah (Muhammad): "Al-Qur'an itu dibawa turun 

oleh Ruhul-Qudus (Jibril) dari Tuhanmu dengan benar ..." 

(QS. An-Nahl/16: 102) 

 ِمنَ  لَِتُكونَ  قـَْلِبكَ  َعَلى. اْلِمْيُ  الرُّوحُ  بِوِ  نـََزلَ . اْلَعاَلِمْيَ  َربِّ  لَتَـْنزِيلُ  َوِإن وُ 

 ُمِبْيٍ  َعَرِبٍّ  بِِلَسانٍ . رِينَ اْلُمْنذِ 

Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan oleh 

Rabb semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin 

(Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi 

salah seorang di antara orang-orang yang memberi 

peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas." (QS. Asy-

Syu'ara/26: 192-195) 

Kita mengimani bahwa Allah ‘Azza wa Jalla Maha Tinggi di 

atas seluruh makhluk-Nya, baik dzat maupun sifat-sifat-Nya. 

Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman: 

 يمُ اْلَعظِ  اْلَعِليُّ  َوُىوَ 

"... Dan Dia-lah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung." (QS. 

Al-Baqarah/2: 255) 

 اْْلَِبيُ  اِلَِْكيمُ  َوُىوَ  ِعَباِدهِ  فـَْوقَ  اْلَقاِىرُ  َوُىوَ 
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"Dia-lah Yang Maha Berkuasa, di atas sekalian hamba-

hamba-Nya. Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha 

Mengetahui." (QS. Al-An'am/6: 18) 

Dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

berada di atas 'Arsy, seperti disebutkan dalam firman-Nya: 

مٍ  ِست ةِ  ِف  َواَْلْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلقَ  ال ِذي الِلُّ  رَب ُكمُ  ِإن    اْستَـَوى ُث   َأَي 

 اَْلْمرَ  بِّرُ يُدَ  اْلَعْرشِ  َعَلى

"Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah Yang telah 

menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, 

kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, mengatur 

segala urusan ..." (QS. Yunus: 3) 

Istiwa' Allah di atas 'Arsy, ialah bersemayamnya Dia di 

atas 'Arsy sesuai dengan kemuliaan dan keagungan-Nya, 

tiada yang dapat mengetahui hakekat Istiwa' Allah tersebut 

kecuali Dia sendiri. 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

meskipun di atas 'Arsy-Nya, Dia senantiasa bersama 

makhluk-Nya, mengetahui segala ihwal mereka, mendengar 

segala perkataan mereka, melihat segala perbuatan mereka, 

mengatur segala urusan mereka, memberi rizki kepada siapa 

yang memerlukan, mencukupi yang kekurangan, memberi 

kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, mencabut 
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kekuasaan dari siapa yang dikehendaki-Nya, memuliakan 

siapa yang dikehendaki-Nya dan menghinakan siapa yang 

dikehendaki-Nya. Hanya ditangan-Nya segala kebaikan dan 

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.1 Kalau Allah itu 

demikian halnya, maka benar-benar Dia bersama makhluk-

Nya sekalipun Dia berada di atas mereka, di atas 'Arsy 

dengan sesungguhnya. 

 الَبِصيُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ 

Tiada sesuatupun yang serupa dengan-Nya dan Dia-lah 

Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. Asy-

Syura/42: 11) 

Kita tidak sependapat dengan Hululiyah2, seperti: 

Jahmiyah3 dan lainnya, yang berpendapat bahwa Allah 

berada di bumi ini bersama makhluk-Nya. Dan kita 

                                                           
1  Lihat surah Al-Hadid: 4, surah Yunus: 3, surah asy-Syura: 12 dan 

surah Ali 'Imran: 26-27. 

2  Hululiyah (Panteisme) aliran yang berpandangan bahwa Tuhan itu 

berada pada segala sesuatu. Termasuk yang berpandangan demikian 

Al-Husein bin Manshur Al-Hallaj (244-309 H = 858-922 M), yang 

pernah mengatakan: "Tidak ada di jufah Selain Allah", akhirnya dia 

ditangkap dan ditahan kemudian dihukum mati oleh khaiifah Al-

Muqtadir Al-'Abbasi karena pandangan-pandangannya yang sesat 

dan menyesatkan.. 

3  Jahmiyah: pengikut Jahm bin Shafwan (meninggal 128 H = 745 M) 

disamping berpendapat demikian mereka juga mengingkari adanya 

sifat-sifat bagi Allah, Subhanahu wa Ta'ala. 
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berpandangan bahwa orang yang berpendapat demikian 

adalah kafir, atau sesat, karena dia telah memberikan 

kepada Allah sifat yang tak layak dengan keagungan-Nya. 

Kitapun mengimani berita tentang Allah yang telah 

disampaikan oleh Rasulullah, Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, 

bahwa: "Allah - Tabaraka Wa Ta’ala - pada setiap malam 

turun ke langit terendah, ketika tinggal sepertiga malam 

yang terakhir, seraya berfirman. 

 َمْن َيْدُعْوِنْ فََأْسَتِجْيَب لَُو، َمْن َيْسأَُلِِنْ فَُأْعِطيَـَلُو، َمْن َيْستَـْغِفُر فََأْغِفَرَلوُ 

"Barangsiapa yang berdo'a kepada-Ku maka akan Aku 

kabulkan do'anya, barangsiapa yang memohon kepada-

Ku akan Aku beri permohonannya, dan barangsiapa yang 

meminta ampunan kepada-Ku maka akan Aku ampuni 

dosanya."4 

Kita mengimani bahwa Allah, Subhanahu wa Ta’ala, akan 

datang pada hari kiamat untuk memberikan keputusan 

kepada para hamba-Nya, sebagaimana firman Allah 

Subhanahu wa Ta’ala: 

                                                           
4  Hadits shahih riwayat Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (selanjutnya 

hanya di sebutkan Al-Bukhari), kitab At-Tahajjud, bab 14; dan 

Muslim, Shahih Muslim (selanjutnya hanya disebutkan Muslim), kitab 

Shalat Al-Musafirin wa Qashriha, bab 24. 
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 َوِجيءَ . َصفًّا َصفًّا َواْلَمَلكُ  رَبُّكَ  َوَجاءَ . دَكًّا دَكًّا ْرضُ اْل دُك تِ  ِإَذا َكل

 الذِّْكَرى َلوُ  َوَأّن   اإلْنَسانُ  يـََتذَك رُ  يـَْوَمِئذٍ  ِِبََهن مَ  يـَْوَمِئذٍ 

"Janganlah demikian, Apabila bumi digoncangkan 

berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang para 

malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu didatangkan 

nereka Jahannam, pada hari itu ingatlah manusia akan 

tetapi tidak berguna lagi peringatan itu baginya." (QS. Al-

Fajr/89: 21-23) 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 يُرِيدُ  لَِّما فـَع الٌ 

"Maha Berbuat apa yang dikehendaki-Nya." (QS. Al-

Buruj/85: 16) 

Kita mengimani bahwa iradah (kehendak) Allah itu ada 

dua macam: 

1. Iradah Kauniyah, artinya segala yang dikehendaki Allah 

pasti terjadi, tetapi tidak mesti hal itu dicintai-Nya. Inilah 

yang disebut Masyi'ah. Firman Allah Subhanahu wa 

Ta’ala: 

 يُرِيدُ  َما يـَْفَعلُ  الِلَّ  َولَـِكن   اقْـتَـتَـُلواْ  َما الِلُّ  َشاء َوَلوْ 
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"... Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-

bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang 

dikehendaki-Nya." (QS. Al-Baqarah/2: 253) 

 تـُْرَجُعونَ  َوإِلَْيوِ  رَبُُّكمْ  ُىوَ  يـُْغوَِيُكمْ  َأن يُرِيدُ  الِلُّ  َكانَ  ِإن

"... Jika Allah menghendaki untuk menyesatkanmu. Dia 

adalah Tuhanmu, dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan." (QS. Hud/11: 34) 

2. Iradah Syar'iyah, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah 

kepada hamba-Nya, yang sifatnya tidak mesti terjadi, 

tetapi apa yang dikehendaki-Nya ini adalah sesuatu yang 

dicintai-Nya. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 َعَلْيُكمْ  يـَُتوبَ  َأن يُرِيدُ  َوالِلُّ 

"Dan Allah hendak menerima taubatmu ..." (QS. An-

Nisa'/4: 27) 

Kita mengimani bahwa iradah Allah, yang Kauniyah 

maupun Syar'iyah, adalah sesuai dengan sifat hikmah 

(kebijaksanaan)-Nya. Segala hal yang telah ditentukan Allah 

dalam alam semesta ini atau syari'at yang telah 

diperintahkan Allah kepada umat manusia untuk beribadah 

kepada-Nya, sesungguhnya adalah untuk suatu hikmah dan 

sesuai dengan sifat hikmah (kebijaksanaan)-Nya, baik 
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hikmah itu dapat kita ketahui atau akal pikiran kita tidak 

mampu untuk mengetahuinya. Karena Allah telah berfirman: 

 اِْلَاِكِمْيَ  ِبَِْحَكمِ  الِل ُ  أَلَْيسَ 

"Bukankah Allah itu Hakim yang sebijak-bijaknya? " (QS. 

At-Tin/95: 8) 

 يُوِقُنونَ  لَِّقْومٍ  ُحْكماً  الِلِّ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ 

"... Dan tiada yang lebih bijak hukumnya daripada Allah 

bagi orang-orang yang meyakini." (QS. Al Ma'idah/5: 50) 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

mencintai para auliya'-Nya dan merekapun mencintainya, 

sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 ُذنُوَبُكمْ  ُكمْ لَ  َويـَْغِفرْ  الِلُّ  ُُيِْبْبُكمُ  فَات ِبُعوِن  الِلَّ  ُتُِبُّونَ  ُكنُتمْ  ِإن ُقلْ 

"Katakanlah (Muhammad): "Jika kamu benar-benar 

mencintai Allah maka ikutilah Aku, niscaya Allah akan 

mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu ..." (QS. Al 

'Imran/3: 31) 

 َوُيُِبُّونَوُ  ُيُِبـُُّهمْ  بَِقْومٍ  الِلُّ  ََيِْت  َفَسْوفَ 
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"... maka Allah tentu akan mendatangkan suatu kaum 

yang dicintai-Nya dan merekapun mencintai-Nya ..." (QS. 

Al-Ma'idah/5: 54) 

 الص اِبرِينَ  ُيُِبُّ  َوالِلُّ 

"... Dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. (QS. 

Al 'Imran/3: 146) 

 اْلُمْحِسِنْيَ  ُيُِبُّ  الِلَّ  ِإن   َوَأْحِسنـَُواْ 

"... Dan berbuat baiklah. sesungguhnya Allah mencintai 

orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah/2: 195) 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

meridhai segala amal dan ucapan yang disyariatkan-Nya dan 

membenci segala hal yang dilarang-Nya, firman-Nya: 

 َتْشُكُروا َوِإن اْلُكْفرَ  لِِعَباِدهِ  يـَْرَضى َوَل  َعنُكمْ  َغِِن   الِل َ  فَِإن   َتْكُفُروا ِإن

 َلُكمْ  يـَْرَضوُ 

"Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak 

memerlukanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi 

para hamba-Nya. Tetapi jika kamu bersyukur, niscaya 

Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu." (QS. Az-

Zumar/39: 7) 
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 اْلَقاِعِدينَ  َمعَ  اقْـُعُدواْ  َوِقيلَ  فـَثـَب َطُهمْ  انِبَعاثـَُهمْ  الِلُّ  َكرِهَ  َولَـِكن

"...tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, 

maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan 

kepada mereka: "Tinggallah kamu bersama orang-orang 

yang tinggal itu." (QS. At-Taubah/9: 46) 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

meridhai orang-orang yang beriman dan beramal saleh, 

firman-Nya: 

 رَب وُ  َخِشيَ  ِلَمنْ  َذِلكَ  َعْنوُ  َوَرُضوا َعنـُْهمْ  الِل ُ  ر ِضيَ 

"Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha 

kepada-Nya. Yang demikian itu, adalah (balasan) bagi 

orang yang takut kepada Tuhannya." (QS. Al-

Bayyinah/98: 8) 

Kitapun mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

murka kepada orang-orang kafir dan selain mereka yang 

berhak mendapatkan kemurkaan-Nya. Firman Allah 

Subhanahu wa Ta’ala 

 َعَلْيِهمْ  الِل ُ  َوَغِضبَ  الس ْوءِ  َدائَِرةُ  َعَلْيِهمْ  الس ْوءِ  َظن   ِِبلِل ِ  الظ انِّْيَ 

"... (yaitu) Orang-orang yang berprasangka buruk kepada 

Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang 
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amat buruk dan Allah murka kepada mereka ..." (QS. Al-

Fath/48: 6) 

 َعَذابٌ  ُهمْ ـَولَ  الِلِّ  مِّنَ  َغَضبٌ  فـََعَلْيِهمْ  َصْدراً  ِِبْلُكْفرِ  َشرَحَ  م ن َولَـِكن

 َعِظيمٌ 

"... Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk 

kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan 

baginya adzab yang besar" (QS. an-Nahl/16: 106) 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

mempunyai wajah yang disifati-Nya dengan keagungan dan 

kemuliaan, firman Allah: 

 َواإْلِْكَرامِ  اْلََْللِ  ُذو رَبِّكَ  َوْجوُ  َويـَبـَْقى

"Dan tetap kekal wajah Tuhanmu, yang mempunyai 

keagungan dan kemuliaan." (QS. Ar-Rahman/55: 27) 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

mempunyai dua Tangan yang Agung lagi Mulia, firman-Nya: 

 َيَشاءُ  َكْيفَ  يُنِفقُ  َمْبُسوطََتانِ  َيَداهُ  لْ بَ 

"... tetapi kedua Tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan 

sebagaimana yang dikehendaki-Nya ..." (QS. Al-

Ma'idah/5: 64) 
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يعاً  َواْْلَْرضُ  َقْدرِهِ  َحق   الِل َ  َقَدُروا َوَما  َوالس ماَواتُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  قـَْبَضُتوُ  ٓتَِ

تٌ   يُْشرُِكونَ  َعم ا َوتـََعاََل  ُسْبَحانَوُ  بَِيِميِنوِ  َمْطِوَي 

"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan 

pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya 

dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan seluruh 

langit digulung dengan Tangan Kanan-Nya. Maha Suci 

Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 

persekutukan." (QS. Az-Zumar/39: 67) 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

mempunyai dua Mata yang sebenarnya, firman-Nya: 

  ِِبَْعيُِنَنا اْلُفْلكَ  َواْصَنعِ 

"Dan buatlah bahtera itu dengan (pengawasan) mata 

Kami ..." (QS. Hud/11: 37) 

Sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: 

ِحَجُبُو النـُّْوُر َكَشَفُو َْلَْحَرَقْت ُسُبَحاُت َوْجِهِو َماانـْتَـَهى ِإلَيِو َبَصرُُه ِمْن 

 َخْلِقوِ 

"... Tabir Allah itu adalah Nur. Andaikata dibuka-Nya 

niscaya sinar kemuliaan wajah-Nya akan membakar 
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segala makhluk-Nya yang terkena pandangan Mata-Nya 

..."5 

Dan Ahlussunnah sepakat bahwa Mata Allah adalah dua, 

berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, tentang 

Dajjal: 

 لَْيَس ِِبَْعَورَ  ِإن ُو أَْعَوُر َوِإن  رَبُُّكمْ 

"... Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. tetapi 

Tuhanmu tidaklah buta sebelah mata-Nya ..."6 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 اْْلَِبيُ  الل ِطيفُ  َوُىوَ  اْلَْبَصارَ  يُْدرِكُ  َوُىوَ  اْلَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  ل  

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang 

Dia mengetahui segala yang melihat. Dan Dia-lah Yang 

Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-An'am/6: 103) 

Kita mengimani bahwa kaum Mu'minin akan melihat Allah 

pada hari kiamat, sebagaimana firman-Nya: 

                                                           
5  Hadits shahih riwayat Muslim, kitab Al-lman, bab 79 dan Imam 

Ahmad, Musnad (Beirut: Al-Maktab Al-lslami, 1403 H.), jilid 4. hal. 

401. 

6  Hadits shahih riwayat Al-Bukhari, kitab At-Tauhid, bab 17 dan Muslim 

kitab Al-Fitan wa Asyraath As-Saa'ah, bab 19. 
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َا ِإََل . ََنِضَرةٌ  يـَْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ    ََنِظَرةٌ  َرِبِّ

"Wajah-wajah (kaum mu'minin) pada hari itu berseri-seri, 

kepada Tuhannya mereka melihat" (QS. Al-Qiyamah/75: 

22-23) 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak 

ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya, karena 

kesempurnaan sifat-sifat-Nya. 

 الَبِصيُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ 

"... Tiada sesuatupun yang serupa dengan-Nya. Dan Dia-

lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. Asy-

Syura/42: 11) 

Kita mengimani bahwa Allah tidak pernah mengantuk dan 

tidak pernah pula tidur, karena Dia Maha Hidup dan Maha 

Menegakkan urusan makhluk-Nya; tidak berlaku zhalim, 

karena Dia Maha Adil; tidak lalai terhadap segala amal 

perbuatan hamba-Nya, karena Dia Maha Awas dan Maha 

Mengetahui. 

Kita mengimani bahwa tidak ada sesuatu di langit atau di 

bumi yang sulit bagi Allah, karena Dia Maha Tahu dan Maha 

Kuasa. Firman-Nya: 

َا  فـََيُكونُ  ُكنْ  َلوُ  يـَُقولَ  َأنْ  َشْيئاً  أَرَادَ  ِإَذا أَْمرُهُ  ِإٔم 
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"Sesungguhnya perintah Allah apabila menghendaki 

sesuatu hanyalah dengan berfirman kepadanya: 

"Jadilah!", maka terjadilah ia." (QS. Yasin/36: 82) 

Dan bahwa Allah tidak pernah letih atau penat, karena 

Dia Maha Kuat. Firman-Nya: 

نَـُهَما َوَما َواْلْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ  مٍ  ِست ةِ  ِف  بـَيـْ  ِمنْ  َمس َنا َوَما َأَي 

 لُُغوبٍ 

"Dan sungguh telah Kami ciptakan langit dan bumi serta 

apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan 

Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan." (QS. Qaaf/50: 

38) 

Kita mengimani kebenaran seluruh Asma' dan sifat bagi 

Allah, yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu 

wa Ta’ala dan ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam. Tetapi kita menjauhkan diri dari dua larangan 

besar, yaitu: tamtsil ialah mengatakan dalam hati atau 

dengan lisan bahwa sifat Allah itu seperti sifat makhluk; dan 

takyif ialah mengatakan dalam hati atau dengan lisan bahwa 

hakekat sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah demikian. 

Dan kita mengimani kesucian Allah dari segala sifat yang 

telah dinafikan (ditolak) langsung oleh Allah Subhanahu wa 

Ta’ala dan dinafikan (ditolak) oleh Rasulullah Shallallahu 
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‘Alaihi Wasallam, dengan mengimani bahwa penafian 

(penolakan) tersebut mengandung penetapan kesempurnaan 

sifat yang sebaliknya.7 

Adapun sifat yang tidak difirmankan oleh Allah dan tidak 

disabdakan oleh Rasul-Nya, tidak ditetapkan dan tidak pula 

dinafikan, maka dalam hal ini kita bersikap diam. 

Kita berpandangan bahwa menempuh jalan (cara) ini 

adalah wajib, tidak boleh ditawar lagi. Hal itu demikian, 

karena apa yang telah ditetapkan atau dinafikan oleh Allah 

terhadap diri-Nya adalah berita yang disampaikan Allah 

mengenai diri-Nya. Dan Dia-lah Yang Maha Tahu akan diri-

Nya sendiri, lebih benar firman-Nya dan lebih baik 

penuturan-Nya. Sedang makhluk tidak akan dapat 

mengetahui hakekat Allah dengan sebenar-benarnya. 

Begitu pula apa yang telah ditetapkan atau dinafikan oleh 

Rasulullah terhadap Allah adalah berita yang disampaikan 

Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa Ta’ala, sedangkan 

beliaulah manusia yang paling mengetahui Allah, hamba 

                                                           
7  Sifat yang dinafikan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah sifat yang tak 

sempurna dan tak layak bagi Allah, sebagaimana telah disebutkan 

diatas, seperti: zhalim,lalai, letih dan sebagainya. Dan penafian 

terhadap sifat-sifat ini mengandung penetapan kesempurnaan sifat 

yang sebaliknya. Contohnya: sifat zhalim, telah dinafikan oleh Allah 

dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala 

adalah Maha Adil. 
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yang paling jujur, paling benar dan paling jelas 

keterangannya. 

Hanya dalam firnan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan sabda 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam terdapat ilmu yang 

sempurna, kebenaran yang hakiki dan keterangan yang 

jelas. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolaknya atau 

ragu-ragu di dalam menerimanya. 

Nash-Nash Al-Qur'an dan Sunnah Wajib ditetapkan 

dan dipahami Menurut Zhahir dan Hakekatnya Yang 

Sesuai Dengan Kemuliaan dan Keagungan Allah. 

Semua hal yang telah disebutkan tadi tentang sifat-sifat 

Allah Subhanahu wa Ta’ala, secara terinci atau global, baik 

itu berupa itsbat (penetapan) ataupun nafy (penolakan), 

dalam masalah tersebut kita benar-benar berlandaskan Al 

Qur'an serta Sunnah dan berpijak atas manhaj yang telah 

dianut para salaf dan imam pembawa kebenaran yang 

datang sesudah mereka. 

Kita berpandangan bahwa nash-nash Al Qur'an dan 

Sunnah wajib ditetapkan dan dipahami menurut zhahir dan 

hakekatnya yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan 

Allah, ‘Azza wa Jalla. 

Tetapi kita menjauhkan diri dari cara-cara: 
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- Ahli tahrif, yaitu orang-orang yang menyelewengkan 

nash-nash dari makna sebenarnya yang dimaksud oleh 

Allah dan Rasul-Nya kepada makna yang lain. 

- Ahli ta'thil, yaitu orang-orang yang mengingkari makna 

sebenarnya yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya, 

yang terkandung dalam nash-nash tersebut. 

- Ahli ghuluw, yaitu orang-orang yang bertindak 

melampaui batas dengan memahami nash-nash tersebut 

secara tamtsil (menyerupakan sifat Allah dengan sifat 

makhluk) atau bersusah-payah melakukan takyif 

(menentukan bahwa hakekat sifat Allah itu adalah 

demikian). 

Kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa apa yang 

disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah adalah haq, 

tidak ada pertentangan antara satu nash dengan nash lain. 

Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman: 

 اْخِتلفًا ِفيوِ  َلَوَجُدوا الِل ِ  َغْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  يـََتَدبـ ُرونَ  أََفل

 َكِثيًا

"Apakah mereka tidak memperhatikan (dengan seksama) 

Al-Qur'an ini? Andaikata Al-Qur'an ini berasal dari selain 

Allah niscaya mereka akan mendapatkan pertentangan 

yang banyak di dalamnya" (QS. An-Nisa'/4: 82) 
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Selain itu, karena pertentangan di antara berita-berita 

berarti pendustaan berita yang satu terhadap berita yang 

lain. Padahal ini adalah mustahil dalam berita yang 

disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. 

Barangsiapa yang mengaku bahwa ada pertentangan 

dalam Kitab Allah, atau dalam Sunnah Rasulullah, atau di 

antara keduanya; maka orang tersebut mempunyai maksud 

jahat dan hatinya telah menyimpang dari kebenaran. Maka 

hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah dan melepaskan 

diri dari kesesatannya. 

Dan barangsiapa berprasangka bahwa ada pertentangan 

dalam Kitab Allah atau dalam Sunnah Rasulullah, atau di 

antara keduanya; itu disebabkan karena ilmunya yang 

sedikit, atau pemahamannya yang masih kurang, atau 

perhatian yang dicurahkannya belum cukup. Maka hendaklah 

ia menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam 

memahami, sehingga akan jelas baginya kebenaran. Jika 

belum juga jelas baginya kebenaran tersebut, hendaklah ia 

memasrahkan masalah ini kepada Allah Yang Maha Tahu dan 

menghilangkan prasangkanya tadi serta mengatakan 

sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang telah 

mendalam ilmu pengetahuannya, seperti difirmankan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala: 

 رَبَِّنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   بِوِ  آَمن ا يـَُقوُلونَ  اْلِعْلمِ  ِف  لر اِسُخونَ َوا
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"... Dan orang-orang yang mendalam ilmu 

pengetahuannya mereka berkata: 'Kami beriman 

kepadanya. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami..." (QS. Ali 

'Imran/3: 7) 

Kemudian, hendaklah ia meyakini bahwa tidak ada 

pertentangan serta perselisihan dalam Kitab Allah, atau 

dalam Sunnah Rasulullah atau di antara keduanya. 
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2. IMAN KEPADA MALAIKAT 

 

Kita mengimani kebenaran adanya para malaikat Allah 

Subhanahu wa Ta’ala. Dan para malaikat itu, sebagaimana 

firman-Nya: 

 ِِبْلَقْولِ  َيْسِبُقونَوُ  ل. ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  َبلْ  ُسْبَحانَوُ  َوَلًدا الر ْٔتَنُ  اِت َذَ  َوقَاُلوا

 .يـَْعَمُلونَ  ِِبَْمرِهِ  َوُىمْ 

"Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah hamba-

hamba yang dimuliakan. tidak pernah mereka itu 

mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka 

mengerjakan perintah-perintah-Nya." (QS. Al-Anbiya'/21: 

26-27) 

Mereka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka 

mereka beribadah kepada-Nya dan mematuhi segala 

perintah-Nya. Firman Allah: 

 َول ِعَباَدتِوِ  َعنْ  َيْسَتْكِبُونَ  ل ِعْنَدهُ  َوَمنْ  َواْلْرضِ  الس َماَواتِ  ِف  َمنْ  َوَلوُ 

 .يـَْفتُـُرونَ  ل َوالنـ َهارَ  الل ْيلَ  ُيَسبُِّحونَ  .َيْسَتْحِسُرونَ 

"... Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya mereka tiada 

bersikap angkuh untuk beribadah kepada-Nya dan tiada 
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(pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan 

siang tiada henti-hentinya." (QS. Al-Anbiya'/21: 19-20) 

Mereka tidak ditampakkan Allah kepada kita, sehingga 

kita tidak dapat melihat mereka. Tetapi kadangkala Allah 

memperlihatkan mereka kepada sebagian hamba-hambaNya. 

Seperti halnya Nabi, Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, pernah 

melihat Jibril menurut wujudnya yang sebenarnya memiliki 

enam ratus sayap dan menutupi ufuk.8 Jibril pun telah 

datang kepada Maryam dan berbicara dengannya.9 

Demikian juga, Jibril telah datang kepada Nabi Shallallahu 

‘Alaihi Wasallam ketika para sahabat berada di sisi beliau, 

dengan menyerupai seorang laki-laki yang berpakaian serba 

putih dan sangat hitam rambutnya, tak tampak pada dirinya 

tanda-tanda bekas bepergian jauh, namun tak seorangpun 

sahabat mengenalinya. Lalu duduklah ia dihadapan Nabi 

dengan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut 

beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya keatas 

kedua paha beliau, kemudian menanyakan beberapa hal 

kepada Nabi dan beliaupun menjawabnya. Setelah ia pergi 

dan menghilang, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 

                                                           
8  Al-Bukhari: kitab Bad' al-Khalq, bab 7: Muslim: kitab Al-Iman, bab 

76. 

9  Lihat Surah Maryam, ayat 17. 
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memberitahu para sahabat bahwa orang laki-laki tersebut 

adalah Jibril.10 

Kita mengimani bahwa para malaikat mempunyai tugas-

tugas yang dilimpahkan kepada mereka. Antara lain: 

Jibril, bertugas menyampaikan wahyu yangdatang dari 

Allah kepada para nabi dan rasul yangdikehendaki-Nya. 

Mika'il, dilimpahi tugas tentang hujan dan tanaman. 

Israfil, dilimpahi tugas meniup sangkakala pada saat 

seluruh makhluk hendak dimatikan dan pada hari mereka 

dibangkitkan. 

Malaikat maut, bertugas mencabut nyawa orang yang 

telah tiba ajalnya. 

Malaikat yang dilimpahi tugas berkenaan dengan 

gunung-gunung. 

Malaikat Malik bertugas sebagai penjaga neraka. 

Malaikat yang dilimpahi tugas berkenaan dengan janin 

dalam rahim; malaikat yang dilimpahi tugas untuk menjaga 

manusia; malaikat yang dilimpahi tugas mencatat amal 

perbuatan manusia, setiap orang ditentukan baginya dua 

malaikat, sebagaimana firman Allah: 

                                                           
10  Al-Bukhari: kitab Al-lman, bab 37; Muslim: kitab Al-lman, bab 1. 
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 قـَْولٍ  ِمنْ  يـَْلِفظُ  َما. قَِعيدٌ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَيِمْيِ  َعنِ  اْلُمتَـَلقَِّيانِ  يـَتَـَلق ى ِإذْ 

 .َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإل

"... (Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal 

perbuatannya, seorang duduk (mengintai) di sebelah 

kanan dan yang Iain duduk (mengintai) di sebelah kiri. 

Tiada suatu perkataan yang diucapkan melainkan ada di 

dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." (QS. 

Qaf/50: 17-18) 

Malaikat yang dilimpahi tugas untuk menanyai orang 

yang meninggal. Setelah orang tersebutdikuburkan, maka 

akan didatangi dua malaikat yang akan menanyakan 

kepadanya: siapa Tuhannya, apa agamanya dan siapa 

Nabinya. Adapun orang yang beriman dia akan diteguhkan 

Allah dengan ucapan yang teguh (kalimat tauhid); 

sedangkan orang yang zhalim dia akan disesatkan-Nya. 

Firman Allah: 

نـَْيا اِْلََياةِ  ِف  الث اِبتِ  ِِبْلَقْولِ  آَمُنوا ال ِذينَ  الِل ُ  يـُثَبِّتُ   َوُيِضلُّ  اآلِخَرةِ  َوِف  الدُّ

 .َيَشاءُ  َما الِل ُ  َويـَْفَعلُ  الظ اِلِمْيَ  الِل ُ 

"Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan 

ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan 

diakhirat. dan Allah menyesatkan orang-orang yang 
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zhalim.dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki." 

(QS. Ibrahim/14: 27) 

Ada pula malaikat yang dilimpahi tugas berkenaan 

dengan para penghuni surga. Firman Allah Subhanahu wa 

Ta’ala: 

 فَِنْعمَ  َصبَـْرتُْ  ِبَا َعَلْيُكمْ  َسلمٌ . َِببٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َيْدُخُلونَ  َواْلَملِئَكةُ 

 الد ارِ  ُعْقَب 

"... Dan para malaikat masuk (mengunjungi) mereka dari 

semua pintu (surga) seraya mengucapkan: 'Keselamatan 

atasmu, berkat kesabaranmu'. Maka alangkah baiknya 

tempat kesudahan itu." (QS. Ar-Ra'd/13: 23-24) 

Selain itu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah 

memberitakan bahwa Al-Bait Al-Ma'mur yang ada di atas 

langit dimasuki - (dalam riwayat lain: bersalat di dalamnya) - 

setiap harinya tujuh puluh ribu malaikat, setelah mereka 

keluar darinya tidak kembali lagi.11 

 

                                                           
11  Riwayat Al-Bukhari, kitab Bad' al-Khalq, bab 6. Muslim, kitab Al-

Iman. bab 74. 
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3. IMAN KEPADA KITAB-KITAB 

 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah 

menurunkan kepada para rasul-Nya kitab-kitab sebagai 

hujjah buat umat manusia dan sebagai pedoman hidup bagi 

orang-orang yang mengamalkannya, dengan kitab-kitab 

itulah para rasul mengajarkan kepada umatnya kebenaran 

dan membersihkan jiwa mereka dari kemusyrikan. 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah 

menurunkan kitab kepada setiap rasul, karena Allah 

Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman: 

 الن اسُ  لِيَـُقومَ  َواْلِميزَانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنـَْزْلَنا ِِبْلَبِيَّناتِ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا َلَقدْ 

 ...ِِبْلِقْسطِ 

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 

turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) 

agar manusia melaksanakan keadilan ..." (QS. Al-

Hadid/57: 25) 

Dari kitab-kitab itu, yang kita kenal ialah: 

1. Taurat, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala 

kepada Nabi Musa 'Alaihissalam. Merupakan kitab 

terpenting bagi Bani Israil. Firman Allah: 
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 لِل ِذينَ  َأْسَلُموا ال ِذينَ  الن ِبيُّونَ  ِِبَا َُيُْكمُ  َونُورٌ  ُىًدى ِفيَها التـ ْورَاةَ  أَنـَْزْلَنا ِإَن  

نِيُّونَ  َىاُدوا  َعَلْيوِ  وََكانُوا الِل ِ  ِكَتابِ  ِمنْ  اْسُتْحِفظُوا ِبَا َواْلْحَبارُ  َوالر ِب 

 ...ُشَهَداءَ 

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat 

yang berisi petunjuk dan nur, dengan kitab itu diputuskan 

perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah 

diri (kepada Allah), oleh orang-orang 'alim dan pendeta-

pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan 

untuk memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi 

atasnya ..." (QS. Al-Ma'idah/5: 44) 

2. Injil, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada Nabi 

Isa 'Alaihissalam, sebagai pembenar dan pelengkap 

Taurat. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

َناهُ  ... يلَ  َوآتـَيـْ قًا َونُورٌ  ُىًدى ِفيوِ  اإلّمِْ  التـ ْورَاةِ  ِمنَ  َيَدْيوِ  بـَْْيَ  ِلَما َوُمَصدِّ

 لِْلُمت ِقْيَ  َوَمْوِعظَةً  َوُىًدى

"... Dan Kami telah memberikan kepadanya (Isa) Injil 

yang berisi petunjuk dan nur. dan sebagai pembenar 

kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, serta sebagai 

petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang ber-

taqwa." (QS. Al-Ma'idah/5: 46) 
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قًا  ُحرِّمَ  ال ِذي بـَْعضَ  َلُكمْ  َوْلِحل   التـ ْورَاةِ  ِمنَ  َيَدي   بـَْْيَ  ِلَما َوُمَصدِّ

 ...َعَلْيُكمْ 

"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang 

datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu 

sebagian yang telah diharamkan untukmu...." (QS. Al 

'Imran/3: 50) 

3. Zabur, kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala 

kepada Nabi Daud 'Alaihissalam. 

4. Shuhuf (lembaran-lembaran) yang diturunkan kepada 

Nabi Ibrahim dan Musa, 'Alaihimash-shalatu Wassalam. 

5. Al-Qur'an Al-Azhim, kitab yang diturunkan Allah kepada 

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, penutup 

para nabi. Firman Allah: 

 ُهَدىـالْ  ِمنَ  َوبَيَِّناتٍ  لِلن اسِ  ُىًدى اْلُقْرآنُ  ِفيوِ  أُْنزِلَ  ال ِذي َرَمَضانَ  َشْهرُ 

 ...َواْلُفْرقَانِ 

"Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya (permulaan) 

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan 

penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 

pembeda antara yang haq dan yang batil..." (QS. Al-

Baqarah/2: 185) 
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قًا ِِبِلَْقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَْيكَ  َوأَنـَْزْلَنا  َوُمَهْيِمًنا اْلِكَتابِ  ِمنَ  يََدْيوِ  بـَْْيَ  ِلَما ُمَصدِّ

 ...َعَلْيوِ 

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Kitab (al-Qur'an) ini 

dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab 

yang sebelumnya dan menjadi saksi atas-nya ..." (QS. Al-

Ma'idah/5: 48) 

Maka dengan diturunkannya Al-Qur'an, Allah mencabut 

keberlakuan hukum kitab-kitab yang sebelumnya dan 

menjamin untuk memeliharanya dari tindakan jahat orang-

orang yang mau merusaknya serta orang-orang yang ingin 

mengubahnya, karena Al-Qur'an akan tetap lestari menjadi 

bukti yang nyata bagi seluruh makhluk sampai datang hari 

kiamat nanti. Firman Allah ‘Azza wa Jalla: 

 َِلَاِفُظونَ  لَوُ  َوِإَن   الذِّْكرَ  نـَز ْلَنا َْمْنُ  ِإَن  

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Adz-Dzikir (Al-

Qur'an) dan sesungguhnya Kami benar-benar 

memeliharanya." (QS. Al-Hijr/15: 9) 

Adapun kitab-kitab yang terdahulu sifatnya adalah 

sementara, berakhir dengan turunnya kitab lain yang 

menghapuskan masa keberlakuan hukumnya serta 

menerangkan penyelewengan dan perubahan yang telah 
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terjadi padanya. Untuk itu maka kitab-kitab tersebut tidak 

mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah sehingga 

mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan, 

sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Tabaraka wa 

Ta’ala: 

 ...َمَواِضِعوِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  ُُيَرُِّفونَ  َىاُدوا ال ِذينَ  ِمنَ 

"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah kalimat-

kalimat (Allah dalam Taurat) dari tempat-tempat yang 

sebenarnya ..." (QS. An-Nisa'/4: 46) 

 الِل ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َىَذا يـَُقوُلونَ  ُث   ِديِهمْ ِِبَيْ  اْلِكَتابَ  َيْكتُـُبونَ  لِل ِذينَ  فـََوْيلٌ 

 َيْكِسُبونَ  ِم ا ََلُمْ  َوَوْيلٌ  أَْيِديِهمْ  َكتَـَبتْ  ِم ا ََلُمْ  فـََوْيلٌ  قَِليل َْتًَنا بِوِ  لَِيْشتَـُروا

"Maka amat celakalah bagi orang-orang yang menulis al-

kitab (Taurat) dengan tangan mereka sendiri, kemudian 

mereka berkata: 'Ini berasal dari Allah' (dengan maksud) 

untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dengan 

perbuatan itu. Maka amat celakalah bagi mereka. karena 

apa yang dltulis oleh tangan mereka. dan amat celaka 

pula bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan." 

(QS. Al-Baqarah/2: 79) 
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 لِلن اسِ  َوُىًدى نُورًا ُموَسى بِوِ  َجاءَ  ال ِذي اْلِكَتابَ  أَنـَْزلَ  َمنْ  ُقلْ  ...

 ...َكِثيًا َوُِتُْفونَ  تـُْبُدونـََها قـََراِطيسَ  ََتَْعُلونَوُ 

"... Katakanlah: 'Siapakah yang menurunkan Kitab 

(Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan 

petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-

lembaran kertas yang cerai-berai, kamu perlihatkan 

(sebagian)nya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya 

..." (QS. Al-An'am/6: 91) 

ُهمْ  َوِإن    ُىوَ  َوَما اْلِكَتابِ  ِمنَ  لَِتْحَسُبوهُ  ِِبْلِكَتابِ  أَْلِسنَـتَـُهمْ  يـَْلُوونَ  َلَفرِيًقا ِمنـْ

 َويـَُقوُلونَ  الِل ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  َوَما الِل ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ُىوَ  َويـَُقوُلونَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ 

 اْلِكَتابَ  الِل ُ  يـُْؤتَِيوُ  َأنْ  لَِبَشرٍ  َكانَ  َما. يـَْعَلُمونَ  َوُىمْ  اْلَكِذبَ  الِل ِ  َعَلى

 ...الِل ِ  ُدونِ  ِمنْ  ِل  ِعَباًدا ُكونُوا لِلن اسِ  لَ يـَُقو  ُث   َوالنـُّبـُو ةَ  َواِْلُْكمَ 

"Sesungguhnya, di antara mereka ada segolongan yang 

memutar-mutar lidahnya dalam membaca Al-Kitab, 

supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian 

dari Al-Kitab, padahal ia bukanlah dari Al-Kitab dan 

mereka mengatakan: 'la (yang dibacanya itu datang) dari 

sisi Allah', padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka 

berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka 
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mengetahui. Tidak patut bagi seorang manusia yang 

Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian 

lalu ia berkata kepada manusia: 'Jadilah kamu 

penyembahku, bukan penyembah Allah ..." (QS. Al-

Imran/3: 78-79) 

ُ  َرُسولَُنا َجاءَُكمْ  َقدْ  اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيَ  ُتمْ  ِم ا َكِثيًا َلُكمْ  يـَُبْيِّ  ِمنَ  ُِتُْفونَ  ُكنـْ

 بِوِ  يـَْهِدي. ُمِبْيٌ  وَِكَتابٌ  نُورٌ  الِل ِ  ِمنَ  َجاءَُكمْ  َقدْ  َكِثيٍ  َعنْ  َويـَْعُفو اْلِكَتابِ 

 ِبِِْذنِوِ  النُّورِ  ِإََل  الظُُّلَماتِ  ِمنَ  َوَُيْرُِجُهمْ  الس لمِ  ُسُبلَ  ِرْضَوانَوُ  اتـ َبعَ  َمنِ  الِل ُ 

 اْلَمِسيحُ  ُىوَ  الِل َ  ِإن   قَاُلوا ال ِذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ . ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإََل  َويـَْهِديِهمْ 

ًئا الِل ِ  ِمنَ  َْيِْلكُ  َفَمنْ  ُقلْ  َمْريََ  اْبنُ   اْبنَ  اْلَمِسيحَ  يـُْهِلكَ  َأنْ  أَرَادَ  ِإنْ  َشيـْ

يًعا اْلْرضِ  ِف  َوَمنْ  َوأُم وُ  َمْريََ   َوَما َواْلْرضِ  الس َماَواتِ  ُمْلكُ  َولِلِ ِ  ٓتَِ

نَـُهَما  .َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوالِل ُ  َيَشاءُ  َما َْيُلقُ  بـَيـْ

"Hai Ahli Kitab! Sungguh telah datang kepadamu rasul 

Kami, menjelaskan kepadamu banyak (hal) yang telah 

kamu sembunyikan dari Al-Kitab dan membiarkan banyak 

(hal) yang lain. Sungguh telah datang kepadamu dari 

Allah cahaya dan kitab yang menerangkan (Al-Qur'an). 

Dengan kitab itu Allah menunjuki siapa yang mengikuti 

keridhaan-Nya kepada jalan keselamatan dan 

mengeluarkannya dari gelap gulita kepada cahaya yang 
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terang benderang dengan seizin-Nya serta menunjukinya 

kepada jalan yang lurus (agama Islam). Sungguh, telah 

kafirlah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah 

itu ialah Al-Masih putera Maryam.' Katakanlah: 'Maka 

siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi 

kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al-Masih 

putera Maryam beserta ibunya dan siapa saja yang ada di 

bumi ini semuanya? Hanya kepunyaan Allah kerajaan 

langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. 

Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Ma'idah/5: 15-

17) 
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4. IMAN KEPADA RASUL-RASUL 

 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah 

mengutus rasul-rasul kepada umat manusia, firman-Nya: 

 الرُُّسلِ  بـَْعدَ  ُحج ةٌ  الِل ِ  َعَلى لِلن اسِ  َيُكونَ  لَِئل َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِّرِينَ  ُرُسل

 َحِكيًما َعزِيًزا الِل ُ  وََكانَ 

"(Kami telah mengutus mereka) sebagai rasul-rasul 

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya 

tiada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah 

(diutusnya) rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa'/4: 165) 

Kita mengimani bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh 

dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad, semoga shalawat 

dan salam sejahtera untuk mereka semua. Firman Allah: 

َنا ِإَن   َنا َكَما ِإلَْيكَ  َأْوَحيـْ   بـَْعِدهِ  ِمنْ  َوالن ِبيِّْيَ  نُوحٍ  ِإََل  أَْوَحيـْ

"Sesungguhnya Kami telah mewahyukan kepadamu 

sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan 

nabi-nabi yang (datang) sesudahnya ..." (QS. An-Nisa'/4: 

163) 
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 الن ِبيِّْيَ  َوَخاتََ  الِل ِ  َرُسولَ  َوَلِكنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحدٍ  َأِبَ  م دٌ ُمَُ  َكانَ  َما

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 

laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan 

penutup nabi-nabi..." (QS. Al-Ahzab/33: 40) 

Dan yang paling mulia di antara para rasul itu ialah: Nabi 

Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, 

kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa putera Maryam. 

Mereka itulah yang telah disebutkan secara khusus dalam 

firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

 َوُموَسى َوِإبـْرَاِىيمَ  نُوحٍ  َوِمنْ  َوِمْنكَ  ِميثَاقـَُهمْ  الن ِبيِّْيَ  ِمنَ  َنَ َأَخذْ  َوِإذْ 

ُهمْ  َوَأَخْذَنَ  َمْريََ  اْبنِ  َوِعيَسى  َغِليظًا ِميثَاقًا ِمنـْ

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari 

nabi-nabi dan dari kamu sendiri (Muhammad), dari Nuh, 

Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam. Dan Kami telah 

mengambil dari mereka perjanjian yang teguh." (QS. Al-

Ahzab/33: 7) 

Kita berkeyakinan bahwa syari'at yang dibawa Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, mencakup 

keutamaan syari'at-syari'at yang dibawa para rasul yang 

dimuliakan secara khusus itu, berdasarkan firman-Nya: 
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َنا َوال ِذي نُوحاً  بِوِ  َوص ى َما الدِّينِ  مِّنَ  َلُكم َشرَعَ  َنا َوَما ِإلَْيكَ  أَْوَحيـْ  َوص يـْ

 ِفيوِ  تـَتَـَفر ُقوا َوَل  الدِّينَ  أَِقيُموا َأنْ  َوِعيَسى َوُموَسى ِإبـَْراِىيمَ  بِوِ 

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu dari agama ini apa 

yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang 

telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) serta apa 

yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan 

lsa, yaitu: "Tegakkanlah agama dan janganlah kamu 

berpecah-belah di dalamnya ..." (QS. Asy-Syura/42: 13) 

Kita mengimani bahwa semua rasul adalah manusia biasa 

yang diciptakan Allah, mereka tidak memiliki apapun yang 

merupakan hak-hak khusus Allah. Firman Allah tentang Nabi 

Nuh ‘Alaihis Salam, rasul yang pertama: 

 َمَلكٌ  ِإِنّ  أَُقولُ  َول اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  َول الِل ِ  َخزَاِئنُ  ِعْنِدي َلُكمْ  أَُقولُ  َول

"Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa ada padaku 

perbendaharaan Allah dan tidak (pula) aku mengetahui 

yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan bahwa aku 

seorang malaikat..." (QS. Hud/11: 31) 

Dan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada Nabi 

Muhammad, rasul terakhir, supaya mengatakan: 

  َمَلكٌ  ِإِنّ  َلُكمْ  أَُقولُ  َول اْلَغْيبَ  أَْعَلمُ  َول الِل ِ  َخَزاِئنُ  ِعْنِدي َلُكمْ  أَُقولُ  آل  
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"... aku tidak mengatakan kepadamu bahwa ada pada-ku 

perbendaharaan Allah dan tidak (pula) aku menge-tahui 

yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu 

bahwa aku seorang malaikat ..." (QS. Al-An'am/6: 50) 

 الِل ُ  َشاءَ  َما ِإل َضرًّا َول نـَْفًعا لِنَـْفِسي أَْمِلكُ  آل  

"... aku tidak berkuasa mendatangkan kemanfaatan bagi 

diriku sendiri dan tidak pula (berkuasa) menolak 

kemadharatan, melainkan apa yang dikehendaki Allah ..." 

(QS. Al-A'raf/7: 188) 

َيِن  َلنْ  ِإِنّ  ُقلْ . َرَشًدا َول َضرًّا َلُكمْ  أَْمِلكُ  آَل  ِإِنّ   َوَلنْ  َأَحدٌ  الِل ِ  ِمنَ  يُِ

 ُمْلَتَحًدا ُدونِوِ  ِمنْ  َأِجدَ 

"... Sesungguhnya aku tidak berkuasa menolakkan suatu 

kemadharatan bagimu dan tidak pula (berkuasa) 

mendatangkan suatu kemanfaatan. Katakan-lah: 

'Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorangpun yang 

dapat melindungiku dari Allah dan sekali-kali tiada akan 

memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya". (QS. Al-

Jin/72: 21-22) 

Kita mengimani bahwa para rasul adalah hamba-hamba 

Allah, dimuliakan Allah dengan diutus sebagai rasul dan 

disifati Allah sebagai hamba yang paling tinggi 



 

49 

kedudukannya, sebagaimana dalam sanjungan dan pujian 

yang disampaikan Allah untuk mereka, seperti: firman-Nya 

yang berkenaan dengan rasul pertama Nabi Nuh ‘Alaihis 

Salam: 

 َشُكورًا َعْبًدا َكانَ  إِن وُ  نُوحٍ  َمعَ  َٔتَْلَنا َمنْ  ُذرِّي ةَ 

"(Hai) anak-cucu dari orang-orang yang telah Kami bawa 

bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah seorang hamba 

yang banyak bersyukur." (QS. Al-Isra'/17: 3) 

Firman-Nya berkenaan dengan rasul terakhir, Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: 

 َنِذيراً  لِْلَعاَلِمْيَ  لَِيُكونَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَانَ  نـَز لَ  ال ِذي تـََباَركَ 

"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-

Qur'an) kepada hamba-Nya agar dia menjadi pemberi 

peringatan kepada seluruh alam." (QS. Al-Furqan/25: 1) 

Dan firman-Nya yang berkenaan dengan rasul-rasul 

lainnya: 

 َواْلْبَصارِ  اْلْيِدي أُوِل  َويـَْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  إبـَْراِىيمَ  ِعَباَدَنَ  َواذُْكرْ 

"Dan ingatlah hamba-hamba Kami Ibrahim, Ishaq dan 

Ya'qub yang mempunyai kekuatan (dalam ibadah) dan 

kearifan (dalam agama)." (QS. Shad/38: 45) 
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 أَو ابٌ  ِإن وُ  اْلْيدِ  َذا َداُودَ  َعْبَدَنَ  َواذُْكرْ 

"... dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai 

kekuatan (dalam ibadah), sesungguhnya dia amat taat 

(kepada Allah)." (QS. Shad/38: 17) 

َنا   أَو ابٌ  ِإن وُ  اْلَعْبدُ  نِْعمَ  ُسَلْيَمانَ  ِلَداُودَ  َوَوَىبـْ

"Dan Kami telah karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia 

adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat 

(kepada Allah)." (QS. Shad/38: 30) 

 ِإْسَرائِيلَ  لَِبِِن  َمَثل َوَجَعْلَناهُ  ْيوِ َعلَ  أَنـَْعْمَنا َعْبدٌ  ِإل ُىوَ  ِإنْ 

"Sesungguhnya dia (Isa) tidak lain hanyalah seorang 

hamba yang Kami berikan kepadanya ni'mat (kenabian) 

dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan 

Allah) untuk Bani Israil." (Surah Az-Zukhruf/43: 59) 

Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah 

menutup seluruh kerasulan dengan diutus-Nya Muhammad 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, sebagai rasul untuk seluruh 

umat manusia. Dalilnya, firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 
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يًعا ِإلَْيُكمْ  الِل ِ  َرُسولُ  ِإِنّ  الن اسُ  أَيُـَّها َيَ  ُقلْ   الس َماَواتِ  ُمْلكُ  َلوُ  ال ِذي ٓتَِ

 ال ِذي اْلمِّيِّ  الن ِبِّ  َوَرُسولِوِ  ِِبلِل ِ  َفآِمُنوا َوُْيِيتُ  ُُيِْيي ُىوَ  ِإل إَِلوَ  ل َواْلْرضِ 

  تـَْهَتُدونَ  َلَعل ُكمْ  َوات ِبُعوهُ  وََكِلَماتِوِ  ِِبلِل ِ  يـُْؤِمنُ 

"Katakanlah (Muhammad)! Hai umat manusia, 

sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, 

Yang hanya milik-Nya kerajaan langit dan bumi, tiada 

sembahan (yang haq) selain Dia, Yang menghidupkan 

dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan 

Rasul-Nya, yaitu seorang nabi yang ummi (buta aksara), 

yang beriman kepada Allah dan firman-firmannya dan 

ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk." (QS. Al-

A'raf/7: 158) 

Kita mengimani bahwa syari'at yang dibawa Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, adalah agama Islam, yang telah 

diridhai Allah sebagai agama untuk para hamba-Nya, dan 

mengimani bahwa Allah tidak akan menerima dari siapa-pun 

suatu agama selain Islam. Firman Allah: 

ينَ  ِإن    اإلْسلمُ  الِل ِ  ِعْندَ  الدِّ

"Sesungguhnya agama (yang haq) menurut Allah, 

hanyalah Islam ..." (QS. Ali 'Imran/3: 19) 
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 اإِلْسَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِت  َعَلْيُكمْ  َوأَّْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ 

 ِديناً 

"... Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agama-

mu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku serta 

telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu ..." (QS. Al-

Ma'idah/5: 3) 

َتغِ  َوَمنْ   اْْلَاِسرِينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِف  َوُىوَ  ِمْنوُ  يـُْقَبلَ  فـََلنْ  ِديًنا اإلْسلمِ  َغيـْرَ  يـَبـْ

"Barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka 

sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya. 

sedang dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." 

(QS. Ali 'Imran/3: 85) 

Kita berpandangan bahwa barangsiapa yang mengaku 

ada agama lain, selain Islam, diterima oleh Allah; maka dia 

telah kafir, dan harus bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat 

maka dia dikenai hukuman sebagai orang murtad, karena dia 

telah mendustakan Al-Qur'an. 

Dan kita berpandangan bahwa barangsiapa yang 

mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam, kepada seluruh umat manusia, maka dia telah 

mengingkari semua rasul bahkan telah mengingkari rasul-
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nya sendiri yang dia mengaku beriman kepadanya dan 

mengikutinya. Firman Allah: 

 اْلُمْرَسِلْيَ  نُوحٍ  قـَْومُ  َكذ َبتْ 

"Kaum Nuh telah mendustakan para rasul." (QS. Asy-

Syu'ara/26: 105) 

Telah dinyatakan Allah bahwa mereka telah mendustakan 

para rasul, padahal belum ada seorang rasulpun sebelum 

Nabi Nuh ‘Alaihis Salam. Dan firman-Nya: 

 َوُرُسِلوِ  الِل ِ  بـَْْيَ  يـَُفرُِّقوا َأنْ  َويُرِيُدونَ  َوُرُسِلوِ  ِِبلِل ِ  َيْكُفُرونَ  ال ِذينَ  ِإن  

 َذِلكَ  بـَْْيَ  يـَت ِخُذوا َأنْ  َويُرِيُدونَ  بِبَـْعضٍ  َوَنْكُفرُ  بِبَـْعضٍ  نُ نـُْؤمِ  َويـَُقوُلونَ 

 ُمِهيًنا َعَذاِبً  لِْلَكاِفرِينَ  َوأَْعَتْدَنَ  َحقًّا اْلَكاِفُرونَ  ُىمُ  أُولَِئكَ . َسِبيل

"Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan rasul-

rasul-Nya. dan hendak membeda-bedakan antara Allah 

dan rasul-rasul-Nya dengan mengatakan: "Kami beriman 

kepada sebagian dan kami kafir (tidak percaya) kepada 

sebagian yang lain", serta mereka hendak mengambil 

jalan (tengah) di antara (iman dan kafir) itu, merekalah 

orang-orang yang kafir sebenar-benarnya dan Kami telah 

menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksa yang 

menghinakan." (QS. An-Nisa'/4: 150-151) 
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Kita mengimani bahwa tiada lagi seorang nabi sesudah 

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Barangsiapa 

yang mengaku sebagai seorang nabi atau mempercayai 

orang yang mengaku tersebut, maka dia adalah kafir, karena 

dia telah mendustakan Allah dan Rasulullah serta ijma' 

(kesepakatan) kaum muslimin. 

Kita mengimani bahwa sesudah Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam, ada Khulafa' Rasyidin, yang meneruskan tugas 

keilmuan dan da'wah pada umat beliau dan tugas 

kepemimpinan atas kaum mu'minin. Yang paling utama dan 

paling berhak sebagai khalifah di antara mereka adalah Abu 

Bakar Ash-Shiddiq, kemudian Umar bin Al-Khaththab, 

kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abu Thalib, 

Radhiyallahu 'Anhum. 

Demikian urutan mereka sebagai khalifah, sesuai dengan 

urutan keutamaan mereka. Karena Allah Subhanahu wa 

Ta’ala, Yang Mahabijaksana, tidak akan mengangkat 

seseorang sebagai khalifah atas generasi terbaik bilamana di 

antara mereka ada orang yang terbaik dan paling patut 

sebagai khalifah. 

Kita mengimani bahwa orang yang urutan keutamaannya 

di bawah yang lain dari antara mereka mungkin memiliki 

suatu keistimewaan khusus, di mana dia dalam segi 

keistimewaan ini mengungguli orang yang urutan 

keutamaannya di atasnya; akan tetapi dengan demikian 
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tidaklah berarti bahwa dia memiliki keutamaan yang mutlak 

sifatnya, karena faktor-faktor penyebab keutamaan itu 

adalah banyak dan bermacam-macam. 

Kita mengimani bahwa umat ini adalah umat terbaik dan 

termulia di sisi Allah ‘Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu 

wa Ta’ala berfirman: 

ُتمْ  َهْونَ  ِِبْلَمْعُروفِ  ََتُْمُرونَ  لِلن اسِ  ُأْخرَِجتْ  أُم ةٍ  َخيـْرَ  ُكنـْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتـَنـْ

 ِِبلِل ِ  َوتـُْؤِمُنونَ 

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat 

manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, mencegah dari 

yang mungkar dan beriman kepada Allah ..." (QS. Al-

'Imran/3: 110) 

Adapun generasi terbaik dari umat ini adalah para 

sahabat Rasulullah, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut-

tabi'in.12 

Dan kita mengimani bahwa masih tetap ada dari umat ini 

golongan yang tegak membela Al-Haq, tak perduli dengan 

                                                           
12  Sebagaimana dinyatakan dalam hadits shahih riwayat Al-Bukhari, 

kitab Fadha'il Ashhab An-Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, bab 1 dan 

riwayat Muslyim, kitab Fadha'il Ash-Shahabah, bab 52. 
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orang yang menghinakan atau menentang mereka, sampai 

datang keputusan Allah ‘Azza wa Jalla.13 

Kita meyakini bahwa fitnah yang terjadi di antara para 

sahabat disebabkan perbedaan ta'wil yang mereka ijtihad-

kan. Siapa di antara mereka yang ijtihadnya benar, dia 

memperoleh dua pahala; dan siapa di antara mereka yang 

ijtihadnya salah, dia memperoleh satu pahala, sedang 

kesalahannya diampuni oleh Allah. 

Kita berpandangan bahwa wajib bagi kita menahan diri 

dari perkataan jelek dan sikap buruk terhadap mereka. 

Untuk itu, kita tidak menyebut tentang mereka kecuali pujian 

baik yang mereka itu berhak untuk menerimanya serta kita 

harus membersihkan hati dari rasa dengki dan hasut 

terhadap salah seorang di antara mereka. Karena Allah 

Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman mengenai mereka: 

 مِّنَ  َدَرَجةً  أَْعَظمُ  أُْولَِئكَ  َوقَاَتلَ  اْلَفْتحِ  قـَْبلِ  ِمن أَنَفقَ  م نْ  ِمنُكم َيْسَتِوي َل 

  اِْلُْسَن  الِل ُ  َوَعدَ  وَُكّلً  َوقَاتـَُلوا بـَْعدُ  ِمن أَنَفُقوا ال ِذينَ 

"... Tidaklah sama diantara kamu orang-orang yang 

menginfakkan (hartanya) dan berperang sebelum 

pembebasan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya 

                                                           
13  Dinyatakan dalam hadits shahih riwayat Al-Bukhari, kitab Al-I’tisham 

bil-Kitab Was-Sunnah, bab 10; dan riwayat Muslim, kitab Al-lmarah, 

bab 53. 



 

57 

daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan 

berperang sesudah itu. Dan Allah menjanjikan kepada 

masing-masing mereka balasan yang lebih baik ..." (QS. 

Al-Hadid/57: 10) 

ْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  رَبـ َنا يـَُقوُلونَ  بـَْعِدِىمْ  ِمن َجاُؤوا َوال ِذينَ   َسبَـُقوَنَ  ال ِذينَ  َوإلِِ

ْيَانِ   ر ِحيمٌ  َرُؤوفٌ  ِإن كَ  رَبـ َنا آَمُنوا لِّل ِذينَ  ِغّلً  قـُُلوبَِنا ِف  ََتَْعلْ  َوَل  ِِبإْلِ

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka 

(Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a: "Ya Rabb kami! 

Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah 

beriman lebih dahulu daripada kami. dan janganlah 

Engkau biarkan ada kedengkian di dalam hati-hati kami 

terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami! 

Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha 

Penyayang" (QS. Al-Hasyr/59: 10). 
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5. IMAN KEPADA HARI AKHIRAT 

 

 Kita mengimani kebenaran adanya hari akhirat, yaitu hari 

kiamat, yang tiada kehidupan lain sesudah hari tersebut, 

ialah ketika umat manusia dibangkitkan kembali untuk 

kehidupan yang kekal dengan masuk surga, tempat 

kebahagiaan yang hakiki; atau masuk neraka, tempat 

siksaan yang pedih. 

 Untuk itu, kita mengimani kebangkitan, yaitu 

dihidupkannya semua makhluk yang sudah mati oleh 

Allah Subhanahu wa Ta’ala di saat malaikat Israfil meniup 

sangkakala untuk kedua kalinya. Firman Allah: 

 َشاء َمن ِإل   اْْلَْرضِ  ِف  َوَمن الس َماَواتِ  ِف  َمن َفَصِعقَ  الصُّورِ  ِف  َونُِفخَ 

 يَنظُُرونَ  ِقَيامٌ  ُىم فَِإَذا ُأْخَرى ِفيوِ  نُِفخَ  ُث   الِل ُ 

"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada 

di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali yang 

dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali 

lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu 

(putusannya masing-masing)." (QS. Az-Zumar/39: 68) 

Maka bangkitlah umat manusia dari kuburnya untuk 

menghadap kepada Allah, Tuhan alam semesta, dalam 
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keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian, dan tak berkhitan. 

Firman Allah: 

َنا َوْعداً  نُِّعيُدهُ  َخْلقٍ  أَو لَ  َبَدْأَنَ  َكَما  فَاِعِلْيَ  ُكن ا ِإَن   َعَليـْ

"... Sebagaimana Kami memulai penciptaan pertama, 

begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah janji yang 

pasti Kami tepati, sesungguhnya Kami pasti 

melaksanakannya." (QS. Al-Anbiya'/21: 104) 

 Kita mengimani adanya catatan-catatan amal yang akan 

diberikan kepada setiap manusia. Ada yang 

mengambilnya dengan tangan kanan dan ada yang 

mengambilnya dari belakang punggungnya dengan 

tangan kiri. Firman Allah: 

َقِلبُ . َيِسيًا ِحَساِبً  ُُيَاَسبُ  َفَسْوفَ . بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  أُوِتَ  َمنْ  فََأم ا  ِإََل  َويـَنـْ

. ثـُُبورًا َيْدُعو َفَسْوفَ . َظْهرِهِ  َورَاءَ  ِكَتابَوُ  أُوِتَ  َمنْ  َوأَم ا. َمْسُرورًا َأْىِلوِ 

 َسِعيًا َوَيْصَلى

"Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan 

kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan 

yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya 

(yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun 

orang yang diberikan kitabnya dari belakang 
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punggungnya, maka dia akan berteriak "Celakalah aku", 

dan dia akan masuk neraka yang menyala-nyala." (QS. 

Al-Insyiqaq/84: 7-12) 

 يـَْلَقاهُ  ِكَتاِبً  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َلوُ  َوُٓمْرِجُ  ُعُنِقوِ  ِف  طَائِرَهُ  أَْلَزْمَناهُ  ِإْنَسانٍ  وَُكل  

  َحِسيًبا َعَلْيكَ  اْليَـْومَ  بِنَـْفِسكَ  َكَفى ِكَتاَبكَ  اقْـَرأْ . َمْنُشورًا

"Dan setiap manusia itu telah Kami tetapkan amal 

perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada 

lehemya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat 

sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. "Bacalah kitab-

mu! cukuplah dirimu sendiri (pada saat ini) sebagai 

penghisab terhadapmu." (QS. Al-Isra'/17: 13-14) 

 Kita mengimani bahwa pada hari kiamat akan dipasang 

timbangan-timbangan, maka ditimbanglah ketika itu amal 

perbuatan manusia, dan tiada seorangpun yang 

diperlakukan zhalim terhadap dirinya. Firman Allah: 

ًرا َذر ةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َفَمنْ   يـَرَهُ  َشرًّا َذر ةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َوَمنْ . يـََرهُ  َخيـْ

"Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil-

kecilnya niscaya dia akan melihat (balasan)nya. dan 

barangsiapa yang mengerjakan kejahatan yang sekecil-

kecilnya niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." 

(QS. Az-Zalzalah/99: 7-8) 
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 فَُأولَِئكَ  َمَوازِيُنوُ  َخف تْ  َوَمنْ . اْلُمْفِلُحونَ  ُىمُ  كَ فَُأولَئِ  َمَوازِيُنوُ  ثـَُقَلتْ  َفَمنْ 

 َوُىمْ  الن ارُ  ُوُجوَىُهمُ  تـَْلَفحُ . َخاِلُدونَ  َجَهن مَ  ِف  أَنـُْفَسُهمْ  َخِسُروا ال ِذينَ 

 َكاِِلُونَ  ِفيَها

"Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka 

mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan 

barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka 

itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. 

mereka kekal di dalam neraka Jahanam; muka mereka 

dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam 

keadaan yang mengerikan." (QS. Al-Mu'minun/23: 102-

104) 

 ِمثْـَلَها ِإل ُيَْزى َفل ِِبلس يَِّئةِ  َجاءَ  َوَمنْ  أَْمثَاَِلَا َعْشرُ  فـََلوُ  ِِبِلََْسَنةِ  َجاءَ  َمنْ 

 يُْظَلُمونَ  ل َوُىمْ 

"Barangsiapa membawa satu kebaikan maka baginya 

balasan sepuluh kali lipat kebaikannya; dan barangsiapa 

membawa satu kejahatan maka dia tidak diberi balasan 

kecuali yang seimbang dengan kejahatannya. sedang 

mereka sedikitpun tidak dirugikan." (QS. Al-An'am/6: 

160) 
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 Kita mengimani adanya Syafa'at Uzhma (syafa'at agung) 

yang khusus bagi Rasulullah, Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. 

Di saat manusia tertimpa kesusahan dan penderitaan 

yang tidak tertanggungkan oleh mereka pada hari 

kiamat, datanglah mereka kepada Nabi Adam, kamudian 

kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi 

Musa, kemudian Nabi Isa, terakhir kepada Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah, dengan 

seizin Allah, memberikan syafa'at kepada umat manusia 

yang sedang dalam keadaan demikian itu agar mereka 

diberi keputusan-Nya.14 

 Kita mengimani adanya syafa'at terhadap kaum mu'minin 

yang masuk neraka bahwa mereka akan dikeluarkan dari 

neraka itu. Syafa'at ini adalah bagi Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam, para nabi lainnya, para malaikat dan orang-

orang mu'min.15 

 Dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

akan mengeluarkan dari neraka orang-orang dari 

kalangan kaum mu'minin tanpa melalui syafa'at, tetapi 

berkat karunia dan rahmat-Nya.16 

                                                           
14  Dinyatakan dalam hadits shahih riwayat Al-Bukhari, kitab At-Tauhid. 

bab 19, 24. 36; dan Muslim, kitab Al-lman. bab 81, 82, 84.. 

15  Ibid. 

16  Al-Bukhari, kitab At-Tauhid. bab 25. Dan Muslim, kitab Al-lman. bab 

81. Hadits ke-4. 
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 Kita mengimani adanya haudh (telaga) bagi Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Airnya lebih putih daripada 

susu, lebih manis daripada madu dan lebih harum 

daripada aroma kesturi. Panjangnya sejauh perjalanan 

sebulan dan lebarnya pun sejauh perjalanan sebulan. 

Bejana-bejananya seindah dan sebanyak bintang-bintang 

di langit. Kaum mu'minin dari umat beliau akan 

meminum dari haudh tersebut. Siapa yang meminum 

seteguk air dari haudh ini tidak akan merasa haus lagi 

sesudah itu.17 

 Kita mengimani adanya jembatan yang direntangkan di 

atas neraka Jahanam, yang akan dilewati umat manusia 

sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang pertama 

kali melewatinya seperti kilat, kemudian seperti angin, 

kemu-dian seperti burung terbang dan seperti orang yang 

lari. 

Mereka dibawa oleh amal perbuatan mereka. Ketika itu, 

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berdiri di atas jembatan 

dengan berdo'a: "Ya Allah! Selamatkanlah, selamatkanlah. 

Sampai datanglah manusia yang lemah amal perbuatannya, 

sehingga ia tidak bisa berjalan kecuali dengan merangkak. 

Pada kedua sisi jembatan tersebut ada kait-kait yang 

digantungkan, diperintahkan untuk mengait siapa yang telah 

diperintahkan kepadanya, maka ada yang terkoyak tetapi 

                                                           
17  Al-Bukhari, kitab Ar-Riqaq, bab 53. 
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selamat dan ada pula yang tercampakkan ke dalam api 

neraka.18 

 Kita mengimani setiap berita yang disebutkan dalam Al-

Qur'an dan Sunnah yang berkenaan dengan hari akhirat 

ini beserta segala peristiwanya yang mengerikan. 

Semoga Allah memberikan pertolongan-Nya kepada kita 

untuk menghadapinya. 

 Kita mengimani adanya syafa'at Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam bagi para ahli surga untuk memasukinya. Dan 

syafa'at ini khusus buat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. 

 Kita mengimani adanya surga dan neraka. 

Surga adalah tempat kebahagiaan yang hakiki, 

disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk kaum 

mu'minin yang muttaqin. Di dalamnya terdapat segala 

keni'matan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum 

pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbesit 

dalam hati manusia.19 Firman Allah: 

 يـَْعَمُلونَ  َكانُوا ِبَا َجَزاء َأْعُْيٍ  قـُر ةِ  مِّن ََلُم ُأْخِفيَ  م ا نـَْفسٌ  تـَْعَلمُ  َفَل 

                                                           
18  Banyak hadits shahih yang diriwayatkan berkenaan dengan Ini, 

sedang lafazh yang maknanya disebutkan di atas diriwayatkan oleh 

Muslim, kitab Al-Iman bab 84, hadits ke-19. 

19  Al-Bukbari, kitab At-Tauhid. bab 35, hadits ke-8; Muslim, kitab Al-

Jannah hadits ke-2, 3, 4, 5. 
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"Maka tiada seorangpun mengetahui apa yang 

disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam 

ni'mat yang menyedapkan pandangan mata. sebagai 

balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (QS. 

As-Sajdah/32: 17) 

Sedang Neraka adalah tempat segala siksaan, disediakan 

Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk orang-orang kafir dan 

zhalim. Di dalamnya terdapat segala macam adzab dan 

siksaan yang tak terbayangkan. Firman Allah: 

 ِبَاء يـَُغاثُوا َيْسَتِغيثُوا َوِإن ُسَراِدقـَُها ِِبِمْ  َأَحاطَ  ََنراً  لِلظ اِلِمْيَ  َأْعَتْدَنَ  ِإَن  

 ُمْرتـََفقاً  َوَساءتْ  الش َرابُ  بِْئسَ  اْلُوُجوهَ  َيْشِوي َكاْلُمْهلِ 

"... Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-

orang zhalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung 

mereka. Jika mereka meminta minum, diberilah mereka 

minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang 

menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling 

buruk dan tempat tinggal yang paling jelek." (QS. Al-

Kahf/18: 29) 

Surga dan neraka ini telah ada sekarang, dan keduanya 

kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Firman Allah: 
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 ارُ اْْلَنـْهَ  َُتِْتَها ِمن ََتْرِي َجن اتٍ  يُْدِخْلوُ  َصاِِلاً  َويـَْعَملْ  ِِبلِل ِ  يـُْؤِمن َوَمن

 رِْزقاً  َلوُ  الِل ُ  َأْحَسنَ  َقدْ  أََبداً  ِفيَها َخاِلِدينَ 

"... Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan beramal 

saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam 

surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh. 

Allah telah memberikan rizki yang baik kepadanya." (QS. 

Ath-Thalaq/65: 11) 

ُدونَ  ل أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ . َسِعيًا ََلُمْ  َوأََعد   اْلَكاِفرِينَ  َلَعنَ  الِل َ  ِإن    َولِيًّا يَِ

تَـَنا َيَ  يـَُقوُلونَ  الن ارِ  ِف  ُوُجوُىُهمْ  تـَُقل بُ  يـَْومَ . َنِصيًا َول  الِل َ  َأطَْعَنا لَيـْ

 الر ُسول َوَأطَْعَنا

Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan 

menyediakan bagi mereka api neraka yang menyala-

nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; 

mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan 

tidak (pula) seorang penolong. Pada hari ketika muka 

mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. mereka 

berkata: "Alangkah balknya. andaikata kami taat kepada 

Allah dan taat (pula) kepada Rasul." (QS. Al-Ahzab/33: 

64-66) 
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Kita mengakui bahwa akan masuk surga orang-orang 

yang telah dinyatakan demikian dalam Al-Qur'an dan 

Sunnah, dengan ditentukan pribadinya atau disebutkan 

sifatnya. 

Adapun yang ditentukan pribadinya, seperti: Abu Bakar, 

Umar, Utsman, Ali dan selain mereka yang sudah ditentukan 

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Sedang yang disebutkan 

sifatnya adalah orang yang beriman atau orang yang takwa. 

Kitapun mengakui bahwa akan masuk neraka orang-

orang yang telah dinyatakan demikian dalam Al-Qur'an dan 

Sunnah, dengan ditentukan pribadinya atau disebutkan 

sifatnya. 

Adapun yang ditentukan pribadinya seperti: Abu Lahab, 

Amr bin Luhay Al-Khuza'i dan selain mereka. Sedang yang 

disebutkan sifatnya adalah setiap orang kafir, atau musyrik 

yang melakukan syirik akbar, atau munafik. 

 Kita mengimani adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan 

kepada orang yang telah mati di dalam kuburnya tentang 

siapa Tuhannya, apa agamanya dan siapa nabinya? "Allah 

akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan 

ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di 

akhirat," 20 maka orang yang beriman akan menjawab: 

"Tuhan-ku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad". 

                                                           
20  Surah Ibrahim: 27. 
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Adapun orang kafir dan orang munafik dia akan 

menjawab: "Aku tidak tahu, aku telah mendengar orang-

orang mengatakan sesuatu maka akupun 

mengatakannya."21 

Kita mengimani pula adanya keni'matan bagi kaum 

mu'minin di alam kubur. Firman Allah: 

 ِبَا اْْلَن ةَ  اْدُخُلواْ  َعَلْيُكمُ  َسلمٌ  يـَُقوُلونَ  طَيِِّبْيَ  اْلَمآلِئَكةُ  تـَتَـَوف اُىمُ  ال ِذينَ 
 تـَْعَمُلونَ  ُكنُتمْ 

"(Yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan 

baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada 

mereka): "Selamat sejahtera bagimu. masuklah kamu ke 

dalam surga itu karena apa yang telah kamu kerjakan." 

(QS. An-Nahl/16: 32) 

Dan kita mengimani adanya siksa kubur untuk orang-

orang zhalim dan kafir. Firman Allah: 

 أَْيِديِهمْ  َِبِسطُو َواْلَملِئَكةُ  اْلَمْوتِ  َغَمَراتِ  ِف  الظ اِلُمونَ  ِإذِ  تـََرى َوَلوْ 
ُتمْ  ِبَا اَْلُونِ  َعَذابَ  َُتَْزْونَ  اْليَـْومَ  أَنـُْفَسُكمُ  َأْخرُِجوا  الِل ِ  َعَلى تـَُقوُلونَ  ُكنـْ

ُتمْ  اِلَْقِّ  َغيـْرَ   َتْسَتْكِبُونَ  آََيتِوِ  َعنْ  وَُكنـْ

                                                           
21  Al-Bukbari, kitab Al-Jana'iz. bab 86; Imam Ahmad, Musnad, jilid 3. 

hal. 41, 58. 
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"... Alangkah dahsyatnya, seandainya kamu melihat 

ketika orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan-

tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul 

dengan tangannya (sambil berkata): "Keluarkan 

Nyawamu!" Pada hari ini, kamu akan diberi balasan siksa 

kehinaan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah 

(perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu 

menyombongkan dlri terhadap ayat-ayat-Nya." (QS. Al-

An'am/6: 93) 

Hadits-hadits yang berkenaan dengan hal ini pun banyak 

dan sudah dikenal. Maka wajib bagi orang mu'min untuk 

mengimani semua perkara-perkara ghaib ini yang telah 

disebutkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah; janganlah 

menolaknya berdasarkan apa yang disaksikannya di dunia, 

sebab masalah-masalah akhirat tidak dapat dikiaskan 

dengan masalah-masalah dunia, dikarenakan adanya 

perbedaan besar yang amat menyolok di antara keduanya. 

Hanya kepada Allah jua kita memohon pertolongan. 
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6. IMAN KEPADA QADAR BAIK DAN BURUK 

 

Kita juga mengimani qadar (takdir), yang baik maupun 

yang buruk; yaitu ketentuan yang telah ditetapkan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala untuk seluruh makhluk sesuai dengan 

ilmu-Nya dan menurut hikmah kebijaksanaan-Nya. 

Iman kepada Qadar ada empat tingkatan: 

1. 'Ilmu 

Ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha 

Tahu atas segala sesuatu, mengetahui apa yang telah terjadi 

dan apa yang akan terjadi, dengan ilmu-Nya yang azali dan 

abadi. Allah sama sekali tidak menjadi tahu setelah 

sebelumnya tidak tahu dan sama sekali tidak lupa dengan 

apa yang diketahui-Nya. 

2. Kitabah 

Ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah 

mencatat di Lauh Mahfuzh apa yang terjadi sampai hari 

kiamat. Firman Allah: 

 َذِلكَ  ِإن   ِكَتابٍ  ِف  َذِلكَ  ِإن   َواْْلَْرضِ  الس َماء ِف  َما يـَْعَلمُ  الِل َ  َأن   تـَْعَلمْ  أَلَْ 

 َيِسيٌ  الِل ِ  َعَلى
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Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya 

Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. 

Sesungguhnya Itu (semua) tertulis dalam sebuah kitab 

(Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu amat 

mudah bagi Allah." (QS. Al-Hajj/22: 70) 

3. Masyi'ah 

Ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah 

menghendaki segala apa yang ada di langit dan di bumi, 

tiada sesuatupun yang terjadi tanpa dengan kehendak-Nya. 

Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi dan apa yang 

tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. 

4. Khalq 

Ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala 

adalah pencipta segala sesuatu. Firman-Nya: 

 الس َماَواتِ  َمَقالِيدُ  َلوُ . وَِكيلٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُىوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ  الِل ُ 

 ...َواْْلَْرضِ 

"Allah Menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara 

segala sesuatu. Hanya kepunyaan-Nyalah kunci-kunci 

(perbendaharaan) langit dan bumi..." (QS. Az-Zumar/39: 

62-63) 
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Keempat tingkatan ini meliputi apa yang terjadi dari Allah 

sendiri dan apa yang terjadi dari makhluk. Maka segala apa 

yang dilakukan oleh makhluk berupa ucapan, perbuatan atau 

tindakan meninggalkan, adalah diketahui, dicatat dan 

dikehendaki serta diciptakan oleh Allah. 

Firman Allah: 

 اْلَعاَلِمْيَ  َربُّ  الِل ُ  َيَشاءَ  َأن ِإل   َتَشاُؤونَ  َوَما. َيْسَتِقيمَ  َأن ِمنُكمْ  َشاء ِلَمن

"(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki 

menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat 

menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila 

dikehendaki Allah. Tuhan semesta alam." (QS. At-

Takwir/81: 28-29) 

 يُرِيدُ  َما يـَْفَعلُ  الِلَّ  َولَـِكن   اقْـتَـتَـُلواْ  َما الِلُّ  َشاء َوَلوْ 

"... Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-

bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang 

dikehendaki-Nya." (QS. Al-Baqarah/2: 253) 

 يـَْفتَـُرونَ  َوَما َفَذْرُىمْ  فـََعُلوهُ  َما الِلُّ  َشاء َوَلوْ 

"... Kalau Allah menghendaki. niscaya mereka tidak 

mengerjakan (perbuatan buruk) itu. maka tinggalkanlah 
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mereka dan apa yang mereka ada-adakan." (QS. Al-

An'am/6: 137) 

 تـَْعَمُلونَ  َوَما َخَلَقُكمْ  َوالِل ُ 

"Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang 

kamu perbuat." (QS. Ash-Shaaffat/37: 96) 

Akan tetapi, dengan demikian, kita pun mengimani 

bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan kepada 

makhluk kehendak dan kemampuan di dalam perbuatannya. 

Adapun dalilnya bahwa perbuatan makhluk dilakukannya 

berdasarkan kehendak dan kemampuannya sendiri, antara 

lain: 

1.  Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

ُتمْ  َأّن   َحْرَثُكمْ  فَْأتُواْ   ِشئـْ

"... maka datangilah tempat bercocok-tanammu itu 

sebagaimana yang kamu kehendaki ..." (QS. Al-

Baqarah/2: 223) 

 ُعد ةً  َلوُ  َْلَعدُّواْ  اْْلُُروجَ  أَرَاُدواْ  َوَلوْ 
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"Seandainya mereka menghendaki keberangkatan, 

tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk 

keberangkatan itu ..." (QS. At-Taubah/9: 46) 

Allah telah menetapkan bahwa apa yang telah diperbuat 

manusia, seperti mendatangi tempat bercocok-tanam dan 

menyiapkan persiapan, adalah dengan kehendak dan 

keinginannya. 

2. Adanya pengarahan perintah dan larangan kepada 

manusia. Seandainya dia tidak diberi kehendak dan 

kemampuan, tentu pengarahan hal tersebut kepadanya 

adalah suatu pembebanan diluar kesanggupannya. Dan 

ini tidak sesuai dengan hikmah-kebijaksanaan serta 

rahmat Allah dan tidak sesuai dengan kebenaran berita-

Nya yang tersebut dalam firman-Nya: 

 ُوْسَعَها ِإل   نـَْفساً  الِلُّ  ُيَكلِّفُ  لَ 

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya ..." (QS. Al-Baqarah/2: 286) 

3. Adanya pujian kepada orang yang berbuat baik dan 

celaan kepada orang yang berbuat jahat. Sekiranya 

perbuatan itu terjadi tidak dengan kemauan dan 

kehendak makhluk, niscaya pujian kepada orang yang 

berbuat baik adalah tindakan yang sia-sia dan 

penghukuman kepada orang yang berbuat jahat adalah 
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tindakan yang zhalim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta’ala 

tidaklah berbuat sesuatu yang sia-sia dan zhalim. 

4. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengutus para 

rasul, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk 

membantah Allah. Firman-Nya: 

رِينَ  رُُّسلً   الرُُّسلِ  بـَْعدَ  ُحج ةٌ  الِلِّ  َعَلى لِلن اسِ  َيُكونَ  لَِئل   َوُمنِذرِينَ  مَُّبشِّ

"(Kami telah mengutus mereka) sebagai rasul-rasul 

pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar 

supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah 

sesudah (diutusnya) rasul-rasul itu ..." (QS. An-Nisa'/4: 

165) 

Andaikata perbuatan yang dilakukan manusia terjadi 

tidak dengan kehendak dan kemauannya, maka tidak 

akan ditolak alasan mereka meski telah diutus para rasul. 

5. Setiap pelaku menyadari bahwa dia mengerjakan sesuatu 

atau tidak mengerjakannya, tanpa ada perasaan bahwa 

dia dipaksa. Seperti ketika berdiri, duduk, masuk, keluar, 

pergi dan tinggal; adalah semata-mata dengan 

kemauannya sendiri. Dia tidak merasa bahwa ada orang 

lain yang memaksanya untuk melakukan hal tersebut. 

Bahkan dia dapat membedakan dengan nyata antara 

melakukan sesuatu dengan kehendaknya sendiri dan 

melakukannya karena dipaksa orang lain. Syariat pun 
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secara hukum, membedakan antara kedua masalah ini; 

maka tidak dikenai hukuman seseorang yang melakukan 

suatu larangan yang berkenaan dengan hak Allah karena 

dia dipaksa. 

Kita berpandangan bahwa pelaku maksiat tidak boleh 

berdalih dengan takdir (qadar) atas maksiat yang 

dilakukannya. Karena dia berbuat maksiat dengan 

kemauannya sendiri tanpa dia mengetahui bahwa Allah 

Subhanahu wa Ta’ala telah mentakdirkan perbuatan maksiat 

itu terhadap dirinya. Soalnya, tiada seorangpun mengetahui 

takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali setelah terjadi apa 

yang ditakdirkan-Nya itu. Firman Allah: 

 َغداً  َتْكِسبُ  م اَذا نـَْفسٌ  َتْدرِي َوَما

"... Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok ..." 

(QS. Luqman/31: 34) 

Kalau demikian, bagaimana bisa dibenarkan seorang 

pelaku maksiat berdalih dengan takdir Allah, padahal dia 

sendiri tidak mengetahui takdir tersebut pada saat dia me-

lakukan perbuatan maksiat. Dalih yang demikian ini telah 

ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan firman-Nya: 
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 ِمن َحر ْمَنا َولَ  آَِبُؤَنَ  َولَ  َأْشرَْكَنا َما الِلُّ  َشاء َلوْ  َأْشرَُكواْ  ال ِذينَ  َسيَـُقولُ 
 ِعندَُكم َىلْ  ُقلْ  َِبَْسَنا َذاُقواْ  َحّت   قـَْبِلِهم ِمن ال ِذينَ  َكذ بَ  َكَذِلكَ  َشْيءٍ 

 َِتُْرُصونَ  َإل   أَنُتمْ  َوِإنْ  الظ ن   ِإل   تـَت ِبُعونَ  ِإن لََنا فـَُتْخرُِجوهُ  ِعْلمٍ  مِّنْ 

"Orang-orang yang mempersekutukan (Allah) akan 

berkata: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan 

bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak 

(pula) kami mengharamkan sesuatu apapun." Demikian 

pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah 

mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan 

siksa Kami. Katakanlah: "Adakah kamu mempunyai 

sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu 

mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti 

kecuali persangkaan belaka dan kamu tiada lain hanyalah 

berdusta." (Surah Al-An'am: 148) 

Kita dapat pula mengatakan kepada pelaku maksiat yang 

berdalih dengan takdir: "Mengapa Anda tidak melakukan 

perbuatan ketaatan dengan memperkirakannya sebagai 

sesuatu yang ditakdirkan? Karena, tidak ada bedanya antara 

perbuatan ketaatan dan perbuatan maksiat; sama-sama 

Anda tidak mengetahui mana yang ditakdirkan Allah, 

sebelum Anda sendiri melakukan perbuatan tersebut." 

Oleh karena itu, tatkala Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 

memberitahu para sahabat bahwa setiap orang telah 

ditentukan tempatnya di surga atau tempatnya di neraka, 
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lalu mereka bertanya: "Kalau demikian, tidakkah kita pasrah 

saja dan tidak perlu berusaha?". Beliaupun menjawab: 

 اْعَمُلوا َفُكل  ُمَيس ٌر ِلَما ُخِلَق لَوُ َل، 

"Tidak. Berusahalah, karena masing-masing akan 

dimudahkan menurut apa yang telah ditakdirkan bagi-

nya."22 

Dapat kita katakan juga kepada pelaku maksiat yang 

berdalih dengan takdir: "Kalau Anda hendak bepergian ke 

Makkah, padahal untuk menuju kesana ada dua jalan; Anda 

telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercaya bahwa 

salah satu dari kedua jalan tersebut sulit dan mengerikan, 

sedang jalan yang kedua mudah dan aman; tentu Anda akan 

memilih untuk melewati jalan yang kedua. Tidak mungkin 

Anda akan memilih jalan yang pertama dengan mengatakan 

hal tersebut telah ditakdirkan kepadaku. Kalaupun Anda 

berbuat demikian maka orang-orang akan menganggap Anda 

termasuk orang yang tidak waras." 

Kita dapat pula mengatakan kepadanya: "Jika ditawarkan 

kepada Anda dua jabatan, salah satunya memberikan gaji 

lebih tinggi dari padayang lain, niscaya Anda akan memilih 

untuk bekerja pada jabatan yang memberikan gaji lebih 

                                                           
22  Hadits shahih riwayat Al-Bukhori, kitab At-Tauhid, bab 54; dan 

Muslim, kitab Al-Qadar, bab 1. 
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tinggi tersebut. Anda tidak akan memilih untuk bekerja pada 

jabatan yang gajinya lebih rendah. Maka bagaimana Anda 

memilih untuk diri Anda sendiri dalam masalah amalan 

akhirat apa yang terendah lalu Anda berdalih dengan takdir 

(qadar)?" 

Serta kita dapat mengatakan kepadanya: "Apabila Anda 

menderita suatu penyakit phisik, Anda berusaha untuk 

berobat dengan pergi ke dokter. Anda pun mau untuk 

menelan obat yang pahit. Bahkan jika harus dilakukan 

operasi pada diri Anda, Anda akan tabah menahan rasa 

sakitnya. Akan tetapi, mengapa Anda tidak berbuat seperti 

itu terhadap penyakit hati Anda yang berkenaan dengan 

perbuatan maksiat?" 

Dan kita mengimani bahwa keburukan tidak dapat 

dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena Allah 

Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana, sebagaimana sabda Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 

رُ   ِإلَْيكَ  لَْيسَ  َوالش رُّ  َيَدْيكَ  ِف  ُكلُّوُ  َواْْلَيـْ

"... Dan hanya kebaikan seluruhnya yang ada pada kedua 

Tangan-Mu. sedang keburukan itu tidaklah dinisbatkan 

kepada-Mu ..."23 

                                                           
23  HR. Muslim, kitab Shalat Al-Musafirin Wa Qashriha, bab 26, hadits 

Ke-21. 
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Dengan demikian, ketetapan Allah itu sendiri samasekali 

tidaklah suatu keburukan, karena ketetapan-Nya itu timbul 

dari sifat kasih-sayang dan hikmah-kebijaksanaan-Nya. 

Akan tetapi keburukan itu terdapat dalam hal-hal yang 

telah ditetapkannya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 

‘Alaihi Wasallam dalam do'a qunut yang beliau ajarkan 

kepada Al-Hasan24: 

 َقَضْيتَ  َما َشر   َوِقِِنْ 

"... Dan lindungilah diriku dari keburukan sesuatu yang 

telah Engkau tetapkan ,.."25 

Di sini, beliau menisbatkan keburukan itu kepada sesuatu 

yang telah ditetapkan oleh Allah. 

Namun demikian, keburukan yang terdapat dalam hal-hal 

yang telah ditetapkan Allah sebenarnya bukanlah suatu 

keburukan murni dan mutlak sifatnya; tetapi hal tersebut 

adalah suatu keburukan yang terdapat pada tempatnya, dari 

satu sisi; sedang dari sisi lain adalah suatu kebaikan; atau 

                                                           
24  Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib (3-50 H. = 624-670 M) cucu 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. 

25  Hadits riwayat At-Tirmidzi, Al-jami’ Ash-Shahih, kitab Al-Witr, bab 

10; Imam Ahmad, Musnad, jilid 1 hal. 199,200; Abu Dawud, Sunan, 

kitab Al-Witr, bab 5. 
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hal tersebut adalah suatu keburukan pada tempatnya, 

sedang pada tempat lain merupakan suatu kebaikan. 

Seperti: kekeringan, wabah, kemiskinan dan perasaan 

takut yang termasuk jenis fasad (kerusakan) yang terjadi di 

muka bumi adalah suatu keburukan. Akan tetapi hal tersebut 

pada tempat lain merupakan suatu kebaikan. Firman Allah 

Subhanahu wa Ta’ala: 

 بـَْعضَ  لُِيِذيَقُهم الن اسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  ِبَا َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  ِف  اْلَفَسادُ  َظَهرَ 

 يـَْرِجُعونَ  َلَعل ُهمْ  َعِمُلوا ال ِذي

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabr kan 

perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah 

merasakan kepada mereka sebagian dari akibat 

perbuatan mereka itu. agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar)." (QS. Ar-Rum/30: 41) 

Begitu pula, hukum potong tangan bagi pencuri dan 

hukum rajam bagi pezina adalah sesuatu yang buruk bagi 

pencuri karena dia harus dipotong tangannya dan bagi 

pezina karena dia harus dirajam. Akan tetapi, dari sisi lain, 

adalah sesuatu yang baik bagi mereka karena hukuman yang 

diterapkan terhadap mereka ini merupakan kaffarah 

(penghapus dosa) untuk mereka berdua. Karena, apabila 

mereka dikenai hukuman dunia, maka tidak akan dikenai lagi 

hukuman di akhirat. Disamping itu, hal tersebut pada tempat 

lain merupakan suatu kebaikan karena untuk melindungi 

harta-benda, kehormatan dan keturunan. 



 

82 

HASIL DAN MANFAAT AQIDAH 

 

Demikianlah aqidah kita yang luhur, yang mencakup 

prinsip-prinsip utama sebagaimana diuraikan di atas. Bila hal 

ini diyakini dengan benar akan memberikan banyak hasil dan 

manfaat yang besar. Antara lain 

1. Iman kepada Allah beserta Asma' dan sifat-Nya: 

Iman ini menanamkan dalam pribadi seorang hamba 

kecintaan dan pengagungan kepada Allah, yang 

menuntutnya untuk senantiasa melaksanakan segala 

perintah Allah dan menjahui segala larangan-Nya. Dengan 

demikian akan diperoleh kebahagiaan yang sempurna dalam 

kehidupan di dunia dan di akherat, baik untuk individu 

maupun untuk masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa 

Ta’ala: 

 طَيَِّبةً  َحَياةً  فـََلُنْحِييَـن وُ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنـَْثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاِِلًا َعِملَ  َمنْ 
 يـَْعَمُلونَ  َكانُوا َما ِبَِْحَسنِ  َأْجَرُىمْ  َولََنْجزِيـَنـ ُهمْ 

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh. baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka keijakan." (QS. An-Nahl/16: 97)[] 
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2. Iman kepada Malikat: 

Hasil dan manfaat yang diperoleh, antara lain: 

a. Mengetahui kebesaran, kekuatan dan kekuasaan Allah 

Tabaraka wa Ta'ala. 

b. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas 

perhatian-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan 

menugaskan di antara malaikat-malaikat itu ada yang 

menjaga mereka, mencatat amal perbuatan mereka 

dan kepentingan-kepentingan lainnya. 

c. Mencintai para malaikat karena mereka beribadah 

dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa 

Ta'ala dan memohon ampunan untuk orang-orang 

mu'min 

3. Iman kepada Kitab-kitab: 

Hasil dan manfaatnya, antara lain: 

a. Mengetahui rahmat (kasih-sayang) Allah dan 

perhatian-Nya kepada umat manusia dengan 

menurunkan bagi setiap umat suatu kitab untuk 

menunjuki mereka. 

b. Mengenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha 

Bijaksana, karena telah menetapkan dalam kitab-

kitab ini syariat yang sesuai dengan kondisi masing-

masing umat serta telah menjadikan kitab terakhir, 
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Al-Qur'an Al-'Azhim, sesuai untuk umat manusia pada 

segala zaman dan tempat sampai hari kiamat. 

c. Mensyukuri ni'mat Allah atas diturunkannya kitab-

kitab tersebut. 

4. Iman kepada Rasul-rasul: 

Hasil dan manfaatnya, antara lain: 

a. Mengetahui rahmat (kasih-sayang) Allah dan 

perhatian-Nya kepada umat manusia, dengan diutus-

Nya kepada mereka para rasul yang mulia untuk 

memberi petunjuk dan bimbingan. 

b. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala atas 

ni'mat-Nya yang amat besar ini yang dikaruniakan 

kepada umat manusia. 

c. Mencintai para rasul, menghormati mereka dan 

memberikan kepada mereka pujian yang patut, 

karena mereka adalah utusan-utusan Allah dan 

hamba-hamba pilihan, yang telah beribadah kepada 

Allah, menyampaikan risalah-Nya, bersikap kasih 

kepada para hamba-Nya dan bersabar atas perlakuan 

mereka yang menyakitkan. 
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5. Iman kepada Hari Akhirat: 

Hasil dan manfaatnya, antara lain: 

a. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa 

taat kepada Allah dengan penuh harap akan pahala di 

hari akhirat dan senantiasa menjauhkan diri dari 

perbuatan maksiat kepada-Nya karena takut akan 

azab pada hari tersebut. 

b. Memberikan kegembiraan kepada orang yang 

beriman, bahwa kenikmatan dan kesenangan yang 

belum diperolehnya di dunia akan diterimanya di 

akhirat. 

6. Iman kepada Qadar: 

Hasil dan manfaatnya, antara lain: 

a. Bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala setiap 

melakukan suatu usaha, karena usaha yang 

dilakukannya dan hasil yang diharapkan akan 

diperoleh, semuanya itu terjadi dengan qadha' dan 

qadar Allah. 

b. Memperoleh ketenangan jiwa dan kedamaian hati. 

Karena bilamana dia mengetahui bahwa semua terjadi 

dengan qadha' (ketentuan) Allah Subhanahu wa 

Ta’ala dan apa yang ditakdirkan akan terjadi mesti 

akan terjadi walau-pun tidak diinginkannya, maka 
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tenanglah jiwanya dan damailah hatinya serta ridha 

dengan qadha' (ketentuan) Tuhannya. Maka, tiada 

seorangpun yang lebih bahagia hidupnya, lebih 

tenang jiwanya dan lebih damai batinnya daripada 

orang yang benar-benar iman kepada qadar. 

c. Tidak bersikap sombong dan membanggakan diri 

ketika memperoleh apa yang diinginkannya. Karena 

apa yang diperolehnya itu adalah karunia yang 

diberikan Allah melalui sebab-sebab kebaikan dan 

kesuksesan yang telah ditakdirkan bagi dirinya. 

Dengan demikian dia senantiasa akan bersyukur 

kepada Allah atas karunia-Nya tersebut dan tidak 

membanggakan diri. 

d. Tidak merasa sedih dan kesal hati di saat apa yang 

diinginkan tidak tercapai atau apa yang tidak 

disenangi menimpa dirinya. Karena hal itu terjadi 

dengan qadha' Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang 

hanya milik-Nya kekuasaan langit dan bumi, dan 

qadha' Allah itu pasti terjadi. Untuk itu, dia senantiasa 

akan bersabar dalam menghadapinya dan 

mengharapkan pahalanya di sisi Allah. 

Hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa 

Ta’ala dengan firman-Nya: 
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 مِّن ِكَتابٍ  ِف  ِإل   أَنُفِسُكمْ  ِف  َوَل  ضِ اْْلَرْ  ِف  مُِّصيَبةٍ  ِمن َأَصابَ  َما

َرَأَىا َأن قـَْبلِ   فَاَتُكمْ  َما َعَلى ََتَْسْوا ِلَكْيَل . َيِسيٌ  الِل ِ  َعَلى َذِلكَ  ِإن   نـ بـْ

 َفُخورٍ  ُُمَْتالٍ  ُكل   ُيُِبُّ  َل  َوالِل ُ  آََتُكمْ  ِبَا تـَْفَرُحوا َوَل 

"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan 

(tidak pula) pada dirimu sendiri. melainkan telah 

tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami 

menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu 

adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang 

demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita 

terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu 

jangan terlalu gembira terhadap yang diberikan-Nya 

kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang 

yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Al-

Hadid/57: 22-23). 
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PENUTUP 

 

Akhirnya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa 

Ta'ala semoga berkenan menetapkan kita pada aqidah yang 

luhur ini, mewujudkan bagi kita hasil dan manfaatnya, 

menambahkan kepada kita karunia-Nya, tidak menyesatkan 

kita setelah ditunjuki-Nya, dan memberikan kepada kita 

rahmat-Nya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pemberi. 

Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. 

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga-

nya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti 

mereka dengan baik. 

 

Penulis,  

Muhammad bin Shaleh Al-'Utsaimin 

 

 


