


1 

 

Terjemah dan Matan Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-

Qairawani 
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Teks Matan 

مةُّنص ُّ ُّالقيروانيُّزيدُّأبيُّابنُّرسالةُّمقد ِّ

ُّبالمدينةُّاإلسالميةُّالجامعةُّطبعةُّمن

 أِٛس ٚاجت ِٓ األفئذح ٚرؼزمذٖ األٌغٕخ ثٗ رٕطك ِب ثبة

 اٌذ٠بٔبد

ْ   رٌه ِٓ ْ   ثبٌٍ ِّغبْ ٚإٌُّطك   ثبٌمٍت اإل٠ّب  ال ٚادذ   اٌَٗ   هللا أ

ٖ، اٌٗ ٌَذَ  ٚال ٌٗ، َٔظ١شَ  ٚال ٌٗ، شج١َٗ  ٚال غ١ش  ٌِّذَ  ٚال ٌٗ، َٚ ا َٚ 

 .ٌٗ شش٠هَ  ٚال ٌٗ، طبدجخ ٚال ٌٗ،

ِّٗ  ١ٌظ ١ زِّ ٌِّ  ٚ ٠ زِّٗ ٚال اثزذاء ، ألَ شِّ َْٕٗ  ٠َْجٍ غ   ال أمَؼبء ، ٢خِّ  و 

 ِّٗ فَزِّ ٖ ٠ ذ١ؾ   ٚالَ  اٌٛاطفْٛ، طِّ ، ثؤِشِّ َْ شٚ زَفَى ِّ  ّ  ٠َؼزَجِّش   اٌ

 َْ شٚ َْ  ٚال ثآ٠برٗ، اٌّزفَى ِّ ١َخِّ  فٟ ٠َزَفى شٚ ِّ٘ ب َِ ،  ٚال رارِّٗ

ٍّٗ ِٓ ثشٟء   ٠ ذ١طْٛ غَ  شبء ثِّّب اال   ػِّ عِّ َٚ ُّٗ١  وْشعِّ

ٚد ٖ ٚال ٚاألسع، اٌغ ّٛاد ُّٟ  ٚ٘ٛ دفظ ّٙب ٠ِّئ  ُ   اٌؼٍ  .اٌؼَظ١

  ُ ٌِّ ، اٌؼب َذث ِّش   اٌخج١ش   ّ ، اٌ ٠ش  ١غ   اٌمَذِّ ِّّ ، اٌغ  ُّٟ  اٌجظ١ش  ٍِّ ، اٌؼَ  اٌَىج١ش 

أٔٗ  ً ِّ  فٟ ٚ٘ٛ ثزارٗ، اٌّج١ذ َػششٗ فٛقَ  َٚ ىبْ و َِ ٍّٗ  .ثؼِّ
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، َخٍَكَ  َْ ُ   اإلٔغب ِّٛط   ِب ٠َٚؼٍ ْع َٛ ِّٗ  أَلَشة   ٚ٘ٛ ٔفغ ٗ، ثٗ ر   ا١ٌ

ٓ ِِّ  ًِّ ، َدْج ٠ذِّ سِّ َٛ ٓ رَْغم ؾ   ِٚب اٌ َسلَخ   ِِّ ٙب، اال   َٚ  ّ  َدج خ   ٚالَ  ٠َؼٍَ

بد فٟ َّ الَ  األسعِّ  ظ ٍ  الَ  َسْؽت   َٚ ج١ٓ وزبة فٟ اال   ٠َبثِّظ َٚ  ِ. 

ٍْهِّ  َٚػٍٝ اْعزَٜٛ، اٌؼَشػِّ  ػٍٝ  ّ  األعّبء ٌٚٗ اْدزَٜٛ، اٌ

فبد   اٌذ غٕٝ َٝ، ٚاٌظ ِّ  ٚأعّبئِّٗ، طفبرِّٗ ثَِّج١ّغِّ  ٠ََضي ٌَُ اٌؼٍ 

َْ  أْ رَؼبٌٝ خٍٛلَخً، طفبرٗ  رىٛ َِ ٖ ْذَذثَخً  ٚأعّبإ   ِ. 

ٗ ِٛعٝ وٍُ  ِِّ ٍْك   ال رارِّٗ، طفخ   ٘ٛ اٌ زٞ ثىال ٓ َخ  َخٍمِّٗ، ِِّ

رََجٍٝ  ٓ َدوًّب فظبس ٌٍَججًَ َٚ ِِّ ،ٌِّٗ ْ   جال َْ  ٚأ َ   اٌمشآ  هللا، وال

ق   ١ٌظ ْٕفَذ   ٌّخٍٛق   طفخ ٚال ف١َج١ِّذ ، ثّخٍٛ   .ف١ََ

  ْ ٖ ثبٌمََذسِّ  ٚاإل٠ّب ٖ، َخ١ْشِّ ِّٖ  َٚشش ِّ ِّٛ ٍْ ِّٖ، د  ش ِّ  ِ َٚ  ًُّ  لَذ رٌه ٚو

ب، هللا   لَذ َسٖ   ٖ، األِٛسِّ  ِٚمبد٠ش   َسثُّٕ ٘ب ث١ذِّ َِظَذس   .لؼبئِّٗ ػٓ ٚ

 َُ ٍِّ ً   َػ ء   و ْٟ ٖ، ػٍٝ فَجَشٜ َوِّٛٔٗ، لَجً ش ٓ ٠َىْٛ ال لََذسِّ ِِّ 

ٖ ً   ٚال لَٛي   ػجبدِّ َّ ّ ٗ ٚعجك لََؼبٖ   ٚلذْ  اال   َػ ٍْ  أاَل} ثٗ، ػِّ

  ُ ْٓ  ٠َْؼٍَ َٛ  َخٍَكَ  َِ  ٘ ١ف   َٚ ٌَْخج١ِّش   اٌٍ طِّ  {ا

 ًُّ ٓ ٠ ؼِّ ٗ  ٠شبء، َِ ٌِّٗ، ف١َْخزٌ  ٓ ٠َٚٙذٞ ثؼْذ ف ِّمٗ  ٠َشبء، َِ َٛ  ف١َ 

،ٍِّٗ ً   ثفؼ ١َغ ش   فَى ٓ َعجَكَ  ِب اٌٝ ثز١َْغ١شٖ ِ  ٖ، ػٍّٗ ِِّ  ٚلََذسِّ

ٓ ِِّ    ٟ  .عؼ١ذ   أٚ َشمِّ
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َْ  أْ رؼبٌَٝ ِّٗ  فٟ ٠ىٛ ٍْىِّ َْ  أٚ ٠ ش٠ذ، ال ِب ِ   ػٕٗ ألََدذ ٠ىٛ

ًٕٝ ً  غِّ ً ِّ  خبٌمب ، ٌى ٌُِّٙ، َٚسةُّ  اٌؼجبد َسةُّ  ٘ٛ أالَ  شٟء   أػّب

س   مَذ ِّ  ّ ُ ٚاٌ ٌُِّٙ ٌَِّذشوبرِّٙ  .ٚآجب

ع ً اٌجبػث   ُ اٌشُّ ِّٙ خِّ  ا١ٌ َِ خِّ  إللَب ج   .َػ١ٍَُٙ اٌذ 

  ُ َُ  ث  عبٌخَ  َخزَ حَ  ٚإٌ زَاَسحَ  اٌش ِّ َٛ ذ ٚإٌُّج   ّ  ػ١ٍٗ هللا طٍٝ َٔج١ ِّٗ ثّذ

١شاً  اٌّْشَع١ٍٓ، آخشَ  فَجؼٍََٗ ٚعٍُ، ٠شاً، ثَشِّ ً  َٚٔزِّ  اٌٝ ٚداػ١ب

ً  ثبرِّٔٗ هللا َشاجب َُ، وزبثَٗ َػ١ٍٗ ٚأَٔضيَ  ١ِٕشاً، ٚعِّ ١  َٚشَشحَ  اٌَذىِّ

َُ، د٠َٕٗ ثٗ ََ٘ذٜ اٌم٠َٛ َشاؽَ  ثٗ ٚ َُ  اٌظ ِّ  .اٌّغزَم١

  ْ ْ   ف١ٙب، َس٠ْتَ  ال آر١َخ   اٌغ بػخَ  ٚأ ٓ ٠َجؼَث   هللاَ  ٚأ َِ ،  ٠َّٛد 

 .٠ؼٛدْٚ ثذأَُ٘ وّب

 

  ْ  اٌذَغٕبد، اٌّئ١ِٕٓ ٌؼجبدٖ ػبَػفَ  ٚرؼبٌَٝ عجذبٔٗ هللاَ  ٚأ

ثَخ ٌُٙ َٚطفَخَ  غبئِّشَ  ٌُٙ َٚغفَشَ  اٌغ١ ِّئبد، وجبئشِّ  ػٓ ثبٌزٛ   اٌظ 

ًَ  اٌىجبئِّش، ثبْجزٕبة ٓ َٚجؼَ َٓ  ٠َز تْ  ٌَُ َِ  اٌٝ َطبئشاً  اٌىجبئش ِِّ

ش١ئَزِّٗ َِ {  ْ َ  اِّ ْْ  ٠َْغفِّش   ال ّللا  ِّٗ  ٠ ْشَشنَ  أَ ٠َْغفِّش   ثِّ ب َٚ َِ  َْ ٌِّهَ  د ٚ  رَ

 ْٓ َّ ٓ{ ٠ََشبء   ٌِّ َِ ٖ هللا   ػبلَجَٗ ٚ ٕٙب أخشجٗ ثٕبسِّ  ثب٠ّبِّٔٗ، ِِّ

ْٓ } َجٕ زَٗ ثٗ فؤدَخٍَٗ َّ ًْ  فَ َّ ثْمَبيَ  ٠َْؼ ح   ِِّ ج   ،{ ٠ََشٖ   َخ١ْشاً  رَس   ٠ٚ خشِّ
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ِّ  ثشفبَػخ ِٕٙب  ٟ ٓ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ إٌ جِّ ٓ ٌَٗ َشفَغَ  َِ ِِّ 

 ًِّ ٓ اٌىجبئِّش أ٘ زِّٗ ِِّ  ِ  .أ

  ْ د داسَ  فؤََػذ ٘ب اٌَجٕ خَ  َخٍَكَ  لذ عجذبٔٗ هللاَ  ٚأ  ٍٛ  أل١ٌٚبئِّٗ، خ 

ٗ اٌَٝ ثبٌٕ ظش ف١ٙب ٚأوَشُِٙ ِّٙ ْج جَؾَ  اٌ زِّٟ ٟٚ٘ اٌىش٠ُ، َٚ ْ٘ َ  أ

ََ  ِٕٙب ١ٍِّفَزَٗ ٔج١ِّٗ  آَد ٗ، اٌٝ ٚخ  عبثِّك فِّٟ َعجَكَ  ثِّّب أَسػِّ

ٗ ِّّ ٍ  .ػِّ

د َداسَ  فؤَػذ ٘ب إٌ بسَ  َٚخٍَك  ٍٛ ٓ خ  َّ ٌَْذذَ  ثٗ َوفَشَ  ٌِّ  آ٠برِّٗ فٟ ٚأ

ٍِّٗ، ٚوز جٗ ع  ٛث١ِّٓ َٚجؼٍََُٙ ٚس  ذج  إ٠َزِّٗ ػٓ َِ  .س 

  ْ ََ  ٠َجٟء   ٚرؼبٌٝ رجبسن هللاَ  ٚأ خِّ  ٠َٛ َِ ٍَه   اٌم١ب َّ اٌ  َطفًّب؛ َطفًّب َٚ

ُِّ  ٌِّؼَْشعِّ  َِ ب األ  َٙ َغبثِّ دِّ ب َٚ ثَزِّٙ ب، ٚػمٛ  َػغ   ٚثَٛاثِّٙ  ٚرٛ 

  ٓ ٠ ِّْ  اٌّٛاصِّ ْص َٛ بيِّ  ٌَ َّ ، أَْػ جَبدِّ  اٌؼِّ

ٓ َّ َذْ  ف ٠ٕٗ    ثَمٍ  اصِّ َٛ ٍِّذْٛ، ُ٘ فَؤٌٚئه َِ ف  ّ َْ  اٌ ْٛ  ٠ٚ ْئرَ

ٌُِّٙ، َطذبئِّفُٙ ب َّ ٓ ثؤػ َّ رِّٟ ف  ٚ  فغٛف ث١ّ١ٕٗ وزبثَٗ أ

ً  ٠ ذبَعت   غبثب ٓ ٠َغ١شاً، دِّ َِ رِّٟ ٚ  ٚ ٖ َٚساء وزبثَٗ أ شِّ ْٙ  فؤٌٚئِّه َظ

 َْ ْٛ  .َعؼ١شاً  ٠َْظٍَ
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  ْ َشاؽَ  ٚأ ، اٌظ ِّ ٖ َدك  ٛص  ٌُِّٙ، ثِّمَْذسِّ  اٌؼجبد   ٠َج  ْٛ أػّب  فٕبج 

ْ رٛ  ِّٚ زفب ٓ ػ١ٍٗ إٌ جبحِّ  ع شَػخ فٟ ِ  ، ٔبس ِِّ  ُٕ َٙ َ   َج ْٛ  ٚلَ

 ُْ  ٙ ثَمَزْ ْٚ ُ ف١ٙب أَ  .أػّبٌٙ 

  ْ ع ٚاإل٠ّب ْٛ د ٖ   ٚعٍُ، ػ١ٍٗ هللا طٍٝ هللا سعٛيِّ  ثَِّذ  رَشِّ

زٗ     ِ ؤ   الَ  أ َّ ٓ ٠َْظ ٕٗ، َششة َِ ْٓ  ػٕٗ ٠ٚ زَاد   ِِّ  .َٚغ١ شَ  ثَذ يَ  َِ

 

  ْ َْ  ٚأ ، لَٛي   اإل٠ّب ِّْ ً   ثبٌمٍت، ٚاخالَص   ثبٌٍ ِّغب َّ  َٚػ

ح، ، ثض٠بَدح ٠َض٠ذ ثبٌجٛاسِّ ٙب، ٠َٕٚم ض   األػّبيِّ  ف١ىْٛ ثَْٕمظِّ

٠بَدح، ٚثٙب إٌ مض   ف١ٙب ً   ٚال اٌض ِّ  ّ ِّْ  لَٛي   ٠َْى  ثبٌؼًّ، اال   اإل٠ّب

ً   لَٛي   ٚال َّ ً   لٛي   ٚال ث١ِّٕ خ، اال   َٚػ َّ ١ِّٔ خ   َٚػ افَمَخ اال   َٚ َٛ  ّ  ث

 .اٌغُّٕ خ

ْٓ  ثزَٔت أَدذ   ٠ىفش   ال ٚأٔٗ  ِِّ ًْ٘ ْجٍَخ أ  .اٌمِّ

  ْ ُ ػٕذ أد١بء   اٌشُّٙذاءَ  ٚأ ، سث ِّٙ َْ ًْ٘ ٚأْسٚاح   ٠ ْشَصلٛ  أ

ّخ   ثبل١ِّخ   اٌغ ؼبَدحِّ  ًِّ  ٚأسٚاح   ٠ ْجؼَثْٛ، ٠َٛ اٌٝ ٔبػِّ حِّ  أ٘ َٚ  اٌش مب

ؼَز ثَخ   ٠ٓ ٠ََٛ اٌٝ ِ   .اٌذ ِّ

  ْ َٓ  ٚأ َْ  اٌّئ١ِِّٕ ُ٘ فٟ ٠ ْفزَٕٛ  سِّ ْ، ل جٛ   ّللا    ٠ ثَج ِّذ  } ٠ٚ ْغؤٌَٛ 

 َٓ ٠ ا اٌ زِّ  ٕٛ َِ يِّ  آ ْٛ ٌْمَ ٌَْذ١َبحِّ  فِّٟ اٌث بثِّذِّ  ثِّب ١َْٔب ا فِّٟ اٌذُّ َشحِّ  َٚ  { .ا٢ْخِّ
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  ْ ء   ٠َغم ؾ   ٚال أػّبٌَُٙ، ٠َىز جْٛ َدفََظخً  اٌؼجبد ػٍٝ ٚأ ْٟ  ش

ٓ ُِّ  َػٓ رٌه ِِّ ٍ ُ، ػِّ ِّٙ ْ   سث ِّ ٍَهَ  ٚأ  األسٚاحَ  ٠َْمجِّغ   اٌّٛدِّ  َِ

 .سث ِّٗ ثبرْ

  ْ ْ   اٌمشْٚ خ١ْشَ  ٚأ  هللا طٍٝ هللا سعٛيَ  َسأَٚا اٌ ز٠ٓ اٌمش

ٕٛا ٚعٍُ ػ١ٍٗ َِ ُ   ثٗ، ٚآ َُٔٙ اٌ ز٠ٓ ث  ٍَٛ٠   ُ  .٠ٍََُٛٔٙ اٌ ز٠ٓ ث

  ً أْفَؼ ٍَفبء   اٌظذبثخ َٚ اشذْٚ اٌخ  ْ؛ اٌش  ذ٠ُّٛ ْٙ َّ ُ   ثىش أثٛ اٌ  ث

ُ   ػ ّش ُ   ػ ثّبْ ث ٟ   ث  .أجّؼ١ٓ ػُٕٙ هللا سػٟ ػٍ

ٓ أََدذ   ٠ زَوشَ  الَ  ٚأْ عٛيِّ  طذبثَخِّ  ِِّ  ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ اٌش 

، ثؤْدَغٓ اال   ْوش  ب ٚاإلِغبن رِّ  ّ ُ ث١َُٕٙ، َشَجشَ  ػ  أَدكُّ  ٚأٔٙ 

َّظَ  أْ إٌ بط، ٍْزَ ٓ   اٌّخبسج، أََدَغٓ ٌَُٙ ٠   أْدغٓ ثُٙ ٠ٚ َظ

 .اٌّزا٘ت

خ ٚاٌط بَػخ    ّ ٓ اٌّغ١ٍّٓ ألئ الَح ِِّ  ٚ ُ٘  ٚػ ٍّبئُٙ، أِٛسِّ

ٌِّخ اٌغ ٍَفِّ  ٚار ِّجبع   ب ُ٘، ٚالزفبء   اٌظ   ٌُٙ، ٚاالعزغفبس   آثبسِّ

َذايِّ  اٌّشاءِّ  ٚرَشن   ٠ٓ، فٟ ٚاٌجِّ َْ  أَْدَذثَٗ   ِب ٚرَشن   اٌذ ِّ ثٛ  ْذذِّ  ّ  .اٌ

ذ   ع١ ِّذٔب ػٍٝ هللا ٚطٍٝ   ّ ٗ آٌٗ ٚػٍٝ[ ٔج١ ِّٗ] ِذ  ٚأصٚاجِّ

ً  ٚعٍُ  ٚرس٠زٗ،  .وث١شاً  رَغ١ٍّب
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Teks Terjemah 

Matan Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani 

 

Apa yang diucapkan lisan dan diyakini hati dalam urusan agama 

yang diwajibkan di antaranya:  

Imam (meyakini) dengan hati dan diucapkan dengan lisan bahwa 

Allah itu Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang menyerupai-

Nya, tidak ada yang menandingi-Nya, tidak beranak, tidak 

diperanakkan, tidak beristri, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Keberadaan-Nya yang awal tidak didahului oleh apapun dan 

keberadaan-Nya yang akhir tidak diakhiri oleh apapun. 

Orang-orang yang mensifatinya tidak mampu mensifati-Nya, orang-

orang ahli fikir tidak mampu menjangkau urusan-Nya. Para ahli fikir 

mendapatkan ibrah dari ayat-ayat-Nya, mereka tidak mampu 

memikirkan eksistensi Dzat-Nya, mereka tidak mampu meliputi 

sedikitpun ilmu-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya 

meliputi langit-langit dan bumi. Dia tidak merasa lelah menjaga 

keduanya dan Dia Maha Tinggi dan Maha Agung. 

Dia Maha Berilmu, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengatur, 

Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, 

Yang Maha Tinggi, Yang Maha Besar, dan Dia Maha Mulia tinggi di 

atas ‘Arsy-Nya dengan Dzat-Nya, dan di setiap tempat terjangkau 

dengan ilmu-Nya. 
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Dia menciptakan manusia dan Dia mengetahui apa yang dibisikkan 

oleh jiwanya, dan Dia lebih dekat kepadanya melebihi urat nadinya 

sendiri. Tidak ada daun berguguran melainkan diketahui-Nya. Tidak 

ada biji di kegelapan bumi maupun sesuatu yang basah dan kering 

melainkan tertulis di Lauhul Mahfuzh. 

Dia bersemayam di atas ‘Arsy dan Dia menguasai segala kerajaan. 

Dia memiliki nama-nama indah dan sifat-sifat mulia. Dia senantiasa 

dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Maha Tinggi (Allah 

tersucikan) dari sifat-sifat-Nya adalah makhluk dan nama-nama-Nya 

adalah baru. 

Dia berbicara kepada Musa dengan kalam yang merupakan sifat 

Dzat-Nya bukan makhluk dari makhluk-makhluk-Nya. Dia 

menampakkan diri kepada gunung lalu gunung itu pecah 

berkeping-keping karena keagungan-Nya. Al-Qur’an adalah 

Kalamullah bukan makhluk yang akan punah dan bukan sifat 

makhluk yang akan lenyap. 

 Wajib iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang 

manis maupun yang pahit. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah 

Rabb kita. Takdir-takdir semua urusan di Tangan-Nya dan 

sumbernya dari ketetapan-Nya. 

Dia mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Semua berjalan 

sesuai takdirnya. Tidak ada ucapan para hamba dan perbuatannya 

kecuali telah ditetapkan-Nya dan diketahui sebelumnya. “Apakah 

Dzat yang menciptakan tidak mengetahui padahal Dia Maha 

Lembut dan Maha Mengetahui?” 
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Dia menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya tetapi Dia 

menyesatkan dengan keadilan-Nya. Dia memberi petunjuk siapa 

yang dikehendaki-Nya dan memberi taufik dengan karunia-Nya. 

Semua makhluk telah dimudahkan menuju apa yang telah berlalu 

(tercatat) dari ilmu dan takdir-Nya, baik celaka maupun bahagia. 

Maha Tinggi (Allah tersucikan) dari kerajaan-Nya (terjadi apa) yang 

tidak diinginkan-Nya atau ada yang tidak butuh kepada sang 

Pencipta segala sesuatu. Ketahuilah bahwa Dia adalah Rabb para 

hamba dan Rabb perbuatan mereka. Yang mentakdirkan gerakan-

gerakan mereka dan ajal-ajal mereka. 

Dia mengutus para Rasul untuk menegakkan hujjah atas mereka. 

Kemudian Dia menutup kerasulan dan kenabian dengan 

Muhammad Nabi-Nya Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Dijadikan-Nya 

dia akhir dari para Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan 

pemberi peringatan, sebagai dai kepada jalan Allah dengan seizin-

Nya, sebagai pelita dan penerang. Dia menurunkan kepadanya 

Kitab-Nya Al-Hakim. Dengannya dia menjelaskan agama-Nya yang 

lurus dan menunjukkan jalan yang lurus. 

Kiamat pasti terjadi tanpa keraguan. Allah akan membangkitkan 

orang-orang yang mati. Sebagaimana Dia telah memulai maka Dia 

akan mengulangi lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala 

melipatgandakan pahala kebaikan hamba-hamba-Nya yang 

beriman. Dia mengapus untuk mereka dosa-dosa besar dengan 

taubat. Dia mengampuni dosa-dosa kecil dengan meninggalkan 

dosa-dosa besar. Dia jadikan orang yang tidak bertaubat dari dosa-

dosa besar di bawah kehendak-Nya. “Sesungguhnya Allah tidak 

mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawahnya bagi 
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siapa yang dikehendaki oleh-Nya.” Siapa yang Allah siksa dengan 

Neraka-Nya kelak akan dikeluarkan karena keimanannya lalu 

memasukkannya ke dalam Surga-Nya. “Siapa yang mengerjakan 

sekecil dzarrah kebaikan pasti akan melihat (balasannya).” Dia juga 

mengeluarkan dari Neraka dengan syafaat Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam siapa yang beliau beri syafaat dari pelaku dosa-dosa 

besar dari umatnya.  

Sungguh Allah telah menciptakan Surga dan menjadikannya kekal 

untuk para wali-Nya. Dia memuliakan mereka dengan melihat 

Wajah-Nya yang Mulia. Surga itulah yang Adam Nabi-Nya dan 

khalifah-Nya dikeluarkan darinya menuju bumi-Nya, sesuai dengan 

ketentuan yang telah berlalu di dalam ilmu-Nya. 

Dia menciptakan Neraka dan menjadikannya kekal untuk siapa saja 

yang kafir kepada-Nya, menentang ayat-ayat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

Rasul-Rasul-Nya, dan menjadikan mereka terhalangi dari melihat-

Nya. 

Allah Tabaraka wa Ta’ala datang pada hari Kiamat sementara para 

malaikat berbaris-baris untuk memutuskan perkara umat dan 

menghisabnya, memberi hukuman dan memberi balasan pahala. 

Diletakkan mizan (timbangan) untuk menimbang amal para hamba. 

Siapa yang berat timbangannya maka dia termasuk yang 

beruntung. Buku catatan amal perbuatan didatangkan. Siapa yang 

diberi dengan tangan kanannya maka dia akan dihisab dengan 

mudah dan siapa yang diberi dari belakang punggungnya maka 

merekalah yang akan masuk ke Neraka Sa’ir.  
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Shirat (jembatan yang membentang di punggung Neraka menuju 

Surga) adalah benar adanya yang akan dilewati para hamba sesuai 

dengan kadar amalnya. Lalu ada yang selamat melewatinya dengan 

cepat  dari Neraka Jahannam, dan ada pula sejumlah orang yang 

amal jelek mereka menjatuhkannya ke dalam Neraka. 

Wajib mengimani haudh (telaga Kautsar) Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam yang akan dikunjungi oleh umatnya. Tidak akan 

haus selamanya siapa yang meminumnya dan akan dihalau darinya 

siapa yang mengganti (murtad) dan merubah (agama). 

Iman adalah ucapan di lisan, keikhlasan di hati, dan amal di anggota 

badan. Ia bertambah dengan bertambahnya amal dan berkurang 

dengan berkurangnya amal sehingga iman bisa bertambah dan  

berkurang. Ucapan iman tidak akan sempurna kecuali dengan amal 

dan tidak ada ucapan dan amal kecuali dengan niat. Tidak ada (sah) 

ucapan, amal, dan niat kecuali yang sesuai sunnah. Tidak boleh 

seorang pun dari ahli kiblat dikafirkan. 

Sesungguhnya para syuhada hidup di sisi Rabb mereka dengan 

diberi rezeki. Ruh-ruh orang-orang bahagia senantiasa diberi 

nikmat hingga hari mereka dibangkitkan. Sementara ruh-ruh orang 

celaka disiksa hingga hari Pembalasan.  

Sungguh kaum Mukminin difitnah (diberi ujian) dan pertanyaan di 

kubur-kuburnya. “Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan 

ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan Akhirat.”  

Setiap hamba ada Malaikat Penjaga yang menulis amalnya. Tidak 

ada satu pun dari amal tersebut yang terluput dari ilmu Rabb-nya. 
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Sungguh Malaikat Maut mencabut ruh-ruh dengan seizin dari Rabb-

nya. 

Sebaik-baik generasi adalah generasi yang melihat Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan beriman kepadanya. Kemudian 

generasi berikutnya (Tabiin) kemudian generasi berikutnya (Tabiut 

Tabiin). 

Shahabat yang terbaik adalah Khulafa Rasyidin yang terbimbing 

yaitu Abu Bakar kemudian ‘Umar kemudian ‘Utsman kemudian ‘Ali 

Radhiyallahu ‘Anhum Ajma’in. 

Tidak boleh seorang pun dari para shahabat Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam disebut kecuali dengan penyebutan yang baik. 

Wajib diam atas perseteruan di antara mereka. Mereka adalah 

manusia yang paling berhak untuk dicarikan uzur terbaik bagi 

mereka dan berbaik sangka kepada mereka dengan yang terbaik. 

Wajib taat kepada para imam kaum Muslimin baik penguasa 

ataupun ulama. Wajib mengikuti Salafush Shalih dan menempuh 

jejak-jejak mereka, memintakan ampun untuk mereka. Wajib 

meninggalkan debat dan berbantah-bantahan dalam agama dan 

meninggalkan perkara baru yang diada-adakan oleh ahli bid’ah.  

Semoga shalawat dan salam Allah atas penghulu kita Muhammad 

Nabi-Nya Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, atas keluarganya, istri-

istrinya, dan keturunannya.[]  


