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ابسم تعرف القصيدة ىذه  

( ماعةالـجو  السنة أىل عقيدة يف ائيةالـح نظومةالـم ) 

MANZHUUMAH HAAIYYAH ‘AQIDAH 

AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH 

 بن األشعث بن سليمان ،داود أيب بن هللا عبد بكر أبو ىو لالمام وقائلها
افظالـح ابن افظالـح. السجستاين إسحاق  

Oleh Imam Abu Bakar1 „Abdullah bin Abu Dawud Sulaiman 

bin Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq as-Sijistani. al-Hafizh 

anaknya al-Hafizh. 

القصيدة نص واليكم  

Jalan nash Qashidah ini 

:السري يف -تعاىل هللا رمحو- الذىيب اإلمام قال  

Berkata Imam adz-Dzahabi –rahimahullah- dalam as-Siyar: 

 بنُ  ُُمَمَّدٍ  أَبُو اإِلَمامُ  أَْنَشَدنَ : قَالَ  ِمْيِد،الـح َعْبدِ  بنُ  َأمْحَدُ  الَعبَّاسِ  أَبُو أَْنَشَدنَ 
 الِوقَاََيِت  َعِليٍّ  بِْنتُ  فَاِطَمةُ  َأْخبَـَرتْـَنا مائَة، َوِستِّ  َعْشَرةَ  ََثَانِ  َسَنةَ  ُقَداَمةَ 
ثـََنا الطََّناِجرْيِّي، َعِليٍّ  بنُ  َسْيُ الـح َأْخبَـَرنَ  بـََيان، بنُ  َعِلي   َأْخبَـَرنَ   أَبُو َحدَّ

:لِنَـْفِسوِ  َداُودَ  َأيب  بنُ  َبْكرٍ  أَبُو أَْنَشَدنَ  َشاِىْيَ، بنُ  َحْفصٍ   

                                                           
1  Beliau adalah anak Imam Abu Dawud penulis kitab sunan, tentang 

beliau Imam adz-Dzahabi berkata: “Ia (Abi Bakr ibn Abi Dawud) 

adalah lautan ilmu.” Ibnu Majjah 



 

MATAN DAN TERJEMAH MANZHUUMAH 

 

تـُْفِلحُ  َلَعلَّكَ  ِبْدِعّياً  َتكُ  َولَ *  َدىالـهُ  َواتَِّبعِ  هللاِ  َحْبلِ ـبِ  َمسَّكْ ـتَ   

Berpegang Teguhlah dengan Tali Allah dan ikutilah  

petunjuk * dan janganlah kamu menjadi pelaku bid‟ah, agar 

kamu beruntung 

َوتـَْرَبحُ  تـَْنُجو هللاِ  َرُسْولِ  َعنْ  أََتتْ *  الَِّت  َوالس َننِ  هللاِ  ِبِكَتابِ  َوِدنْ   

Beragamalah dengan dasar kitab Allah dan Sunnah * 

yang datang dari Rasulullah, kamu akan selamat dan 

beruntung 

َوأَْفَصُحوا األَْتِقَياءُ  َدانَ  ِبَذِلكَ *  َمِلْيِكَنا َكالَمُ  ْخُلْوقٍ ـمَ  َغيـْرُ : َوُقلْ   

Katakanlah: Firman Raja Kita (Allah) bukanlah makhluk * 

dengan itulah orang-orang yang bertakwa berkeyakinan, dan 

dengan lantang mereka berkata 

َوَأْسَجُحوا َجْهمٍ ـلِ  أَتْـَباعٌ  قَالَ  َكَما*  قَاِئالً  اِبلَوْقفِ  الُقْرآنِ  يِف  َتكُ  َولَ   

Janganlah menjadi orang yang menahan diri dari berbicara 

tentang Al-Qur‟an * seperti yang dikatakan pengikut Jahm 

(Ibn Shofwan), dan mereka pun bermudah-mudahan 

يـُْوَضحُ  اِبللَّْفظِ  هللاِ  َكاَلمَ  فَِإنَّ *  قـَرَأْتُوُ  َخْلقٌ  الُقْرآنُ : تـَُقلِ  َولَ   



 

Janganlah mengatakan bacaanku dengan Al-Qur‟an adalah 

makhluk * sesungguhnya Firman Allah ketika dilafazkan 

harus di jelaskan 

َأْوَضحُ  َورَب كَ  ْخَفىـيَ  لَ  الَبْدرُ  َكَما*  َجْهَرةً  لِْلَخْلقِ  هللاُ  يـََتَجلَّى: َوُقلْ   

Dan katakanlah: Allah menampakkan diri kepada makhluk 

dengan nyata * seperti purnama, tidaklah samar (ketika 

melihatnya). Dan bahkan Rabb-mu lebih nyata 

َسبَّحُ الـم تـََعاىَل  ِشْبٌو، َلوُ  َولَْيسَ *  ِبَواِلدٍ  َولَْيسَ  َمْوُلْوٍد،ـبِ  َولَْيسَ   

Dan Allah tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan * 

tidak ada yang menyerupai-Nya, Maha Tinggi Dzat yang 

Maha Suci 

ُمَصرِّحُ  َحِدْيثٌ  قـُْلَنا َما ِمْصَداقِ ـبِ *  َوِعْنَدنَ  َىَذا ْهِمي  الـج يـُْنِكرُ  َوَقدْ   

Orang-orang Jahmiyah mengingkari hal yang ada pada kami 

ini (iaitu dilihatnya Allah di akhirat) * terdapat hadits yang 

jelas untuk membenarkan apa yang kami katakan 

تـَْنَجحُ  َذاكَ  يف  قَالَ  َقدْ  َما ِمْثلَ  فـَُقلْ *  ُُمَمَّدٍ  َمَقالِ  َعنْ  َجرِيـْرٌ  َرَواهُ   

Diriwayatkan oleh Jarir dari sabda Muhammad * maka 

berkatalah sebagaimana yang Nabi sabdakan tentang itu, 

maka kamu akan beruntung 

َنوُ  أَْيضاً  ْهِمي  الـج يـُْنِكرُ  َوَقدْ  تـَنـَْفحُ  اِبلَفَواِضلِ  َيَدْيوِ  وَِكْلَتا*  ََيِيـْ  



 

Dan sungguh orang-orang Jahmiyah juga telah mengingkari 

tangan kanan-Nya * dan bahkan (yang benar adalah) kedua 

tangan-Nya terus memberi kenikmatan dan karunia 

َلةٍ  ُكلِّ  يف  بَّارُ الـج يـَْنزِلُ : َوُقلْ  َتَمدَّحُ الـم الَواِحدُ  َجلَّ  َكْيفٍ  ِبالَ *  لَيـْ  

Dan katakanlah: Dzat Yang Maha Perkasa turun pada setiap 

malam * tanpa diketahui bagaimana turun-Nya, Maha Agung 

Dzat yang Maha Esa dan Terpuji 

نـَْيا طََبقِ  ِإىَل  َوتـُْفَتحُ  السََّماءِ  أَبـَْوابُ  فـَتُـْفرَجُ *  بَِفْضِلوِ  ُمن  ـيَ  الد   

(Turun) ke tingkat paling bawah, memberi dengan karunia-

Nya * maka di bukalah pintu-pintu langit 

فـَُيْمَنحُ  َورِْزقاً  َخرْياً  َوُمْسَتْمِنحٌ *  َغاِفراً  يـَْلقَ  ُمْستَـْغِفرٌ  لَ أَ : يـَُقْولُ   

Dia berfirman, ketahuilah siapa yang minta ampun akan 

mendapatkan ampunan * dan siapa yang meminta kebaikan 

dan rezeki, maka dia akan di beri 

بـُْوُىمْ  قـَْومٌ  َخابَ  َألَ *  َحِديـْثـُُهم يـَُرد   لَ  قـَْومٌ  َذاكَ  َرَوى َوقـُبُِّحوا َكذَّ  

Hal itu (iaitu turunnya Allah) telah diriwayatkan oleh kaum 

yang tidak di tolak hadits mereka * ketahuilah telah merugi 

dan tercela kaum yang mendustakan mereka 

الْرَجحُ  ُعْثَمانُ  ُثَّ  ِقْدماً، َوزِيـَْراهُ *  ُُمَمَّدٍ  بـَْعدَ  النَّاسِ  َخيـْرَ  ِإنَّ : َوُقلْ   

Dan katakanlah: Sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah 

Muhammad * dan dua penolongnya (iaitu Abu Bakar dan 



 

Umar) yang lebih dulu, kemudian „Utsman menurut pendapat 

yang lebih kuat 

ُمْنِجحُ  َخرْيِ ـاِبل رْيِ،خَ ـال َحِلْيفُ  َعِلي  *  بـَْعَدُىم الََبِيَّةِ  َخيـْرُ  َورَابُِعُهمْ   

Dan yang ke empat adalah sebaik-baik manusia setelah 

mereka * iaitu „Ali sekutu kebaikan, dengan kebaikan akan 

menyelamatkan 

َتْسرَحُ  اِبلنـ ْورِ  الِفْرَدْوسِ  ُجبِ ـنُ  َعَلى*  ِفيِهم رَْيبَ  لَ  لَلرَّْىطِ  َوِإنَـُّهم  

Mereka dan orang-orang yang akan disebutkan berikut 

adalah sekelompok orang yang tidak ada keraguan pada 

mereka * di atas unta mulia di Syurga Firdaus, dengan 

cahaya ia berjalan 

َمدَّحُ الـم َوالز بـَيـْرُ  ِفْهرٍ  َوَعاِمرُ *  َوطَْلَحةٌ  َعْوفٍ  َواْبنُ  َوَسْعدٌ  َسِعْيدٌ   

Sa‟id, Sa‟d, Ibnu „auf, dan Thalhah * dan „Amir fihr, dan Az-

Zubair yang dipuji 

ْجرَحُ ـَوتَ  تَِعْيبُ  طَعَّانً  َتكُ  َولَ *  ُكلِِّهمْ  الصََّحابَةِ  يِف  قـَْولٍ  َخيـْرَ  َوُقلْ   

Dan berkatalah dengan perkataan yang baik pada semua 

shahabat * janganlah menjadi pencela yang mencaci dan 

mencerca 

ْمَدحُ ـتَ  لِلصََّحابَةِ  َأي   الَفْتحِ  َويِف *  بَِفْضِلِهم ِبْيُ الـم الَوْحيُ  َنَطقَ  فـََقدْ   



 

Sungguh wahyu yang nyata telah berbicara tentang 

keutamaan mereka * dan di dalam surat Al-Fath terdapat 

ayat yang memuji shahabat 

أَفْـَيحُ  َوالدِّْينُ  الدِّْينِ  َعْقدِ  ِدَعاَمةُ *  فَِإنَّوُ  أَْيِقنْ  ْقُدْورِ الـم َواَبلَقَدرِ   

Dan yakinlah dengan takdir yang ditentukan, sesungguhnya 

ia * rukun ikatan agama dan agama itu luas 

تـُْنَصحُ  ِإنَّكَ  يزَاَن،الـموَ  ْوضَ الـح َولَ *  َوُمْنَكراً  َنِكرْياً  - َجْهالً  - تـُْنِكَرنَّ  َولَ   

Janganlah engkau ingkari Nakir dan Munkar karena ketidak 

tahuan * dan jangan pula ingkar kepada telaga dan 

timbangan, sesungguhnya engkau mendapat nasihat 

ُتْطرَحُ  الَفْحمِ  ِمنَ  َأْجَساداً  النَّارِ  ِمنَ *  بَِفْضِلوِ  الَعِظْيمُ  هللاُ  ْخرِجُ ـيُ : َوُقلْ   

Dan katakanlah: Allah Yang Maha Agung dengan karunia-Nya 

akan mengeluarkan * dari neraka, dari tubuh-tubuh yang 

telah menjadi arang, lalu di letakkan 

ْيلِ  َكَحبِّ *  ِبَائِوِ  ْحَياـتَ  الِفْرَدْوسِ  يف  النـَّْهرِ  َعَلى َيْطَفحُ  َجاءَ  ِإذْ  السَّْيلِ  محَِ  

Ke Sungai di Syurga Firdaus yang dengan airnya, jasad itu 

akan hidup * seperti biji yang dibawa banjir ketika meluap 

ُمَوضَّحُ  َحقٌ : الَقَْبِ  َعَذابِ  يف  َوُقلْ *  َشاِفعٌ  لِْلَخْلقِ  هللاِ  َرُسْولَ  َوِإنَّ   

Dan sesungguhnya Rasulullah memberi syafa‟at kepada 

manusia * dan katakanlah: tentang adzab kubur itu haq dan 

telah di jelaskan 



 

َيْصَفحُ  الَعْرشِ  َوُذوْ  يـَْعِصي، َفُكل ُهم*  َعَصْوا َوِإنْ  الصَّاَلةِ  أَْىلَ  ُتْكِفَرنْ  َولَ   

Dan janganlah sekali-kali kamu mengkafirkan ahlu shalat 

meski berbuat maksiat * setiap Manusia berbuat maksiat, 

dan Dzat Pemilik „Arsy Maha Pemaaf 

َويـَْفَضحُ  يـُْرِدي يـَْهَواهُ  ِلَمنْ  َمَقالٌ *  إِنَّوُ  َوارِجِ خَ ـال َأيَ  تـَْعَتِقدْ  َولَ   

Dan janganlah kamu meyakini pendapatnya khawarij, 

karena ia * mempunyai perkataan yang bagi siapa yang 

mencintai ucapan tersebut, akan menghancurkan dan 

membinasakan 

ْمزَحُ ـيَ  اِبلدِّْينِ  ْرِجي  الـم َماـِإنَّ  َألَ *  ِبِديِْنوِ  َلُعْوابً  ُمْرِجّياً  َتكُ  لَ   

Dan janganlah kamu menjadi Murji’ yang bermain-main 

dengan agama * ketahuilah sesungguhnya seorang Murji‟ 

bersenda gurau dengan agamanya 

ُمَصرَّحُ  النَّيبِّ  قـَْولِ  َعَلى َوِفْعلٌ *  َونِيَّةٌ  قـَْولٌ  َمانُ ـاإِليْ  َماـِإنَّ : َوُقلْ   

Dan katakanlah: sesungguhnya iman adalah ucapan dan  

niat * serta perbuatan, yang diterangkan oleh Nabi 

يـَْرَجحُ  الَوْزنِ  َويف  يـَْنَمى ِبطَاَعِتوِ *  َوََترَةً  َعاِصيلـمابِ  َطْوراً  َويـَنـُْقصُ   

Dan akan berkurang kadarnya dengan maksiat-maksiat, dan 

terkadang * akan bertambah dengan ketaatan, dan akan 

berat ketika ditimbang 

َوَأْشرَحُ  َأْوىَل  هللاِ  َرُسْولِ  فـََقْولُ *  ُهمْ ـَوقـَْولَ  الّرَِجالِ  آرَاءَ  َعْنكَ  َودَعْ   



 

Tinggalkanlah olehmu pendapat-pendapat orang dan 

perkataan mereka * karena perkataan Rasulullah itu lebih 

bersih dan lebih terang 

َوتـَْقَدحُ  ِدْيثِ الـح َأْىلِ  يِف  فـََتْطَعنَ *  ِبِديِْنِهم تـََلهَّوْ  قـَْومٍ  ِمنْ  َتكُ  َولَ   

Dan janganlah kamu termasuk kaum yang bermain-main 

dengan agama mereka * yang menyebabkan kamu mencela 

dan mencerca ahli hadits 

َوُتْصِبحُ  تَِبْيتُ  َخرْيٍ  َعَلى فَأَْنتَ *  َىِذهِ  َصاِح، َيَ  الدَّْىَر، اْعتَـَقْدتَ  َما ِإَذا  

Jika engkau, wahai saudaraku, selama hidup meyakini  

hal ini * maka kamu di atas kebaikan di waktu malam dan 

pagi 

 ۞  ۞  ۞ 


