
Al-`Aqidah At-Tahawiyyah - Muka surat 1 / 21

Aqidah at-Tahawiyyah الطحاوية العقيدة
Ini adalah penjelasan tentang aqidah ahli as-sunnah wa

al-jamaah di atas madzhab para fuqaha agama: Abu

Hanifah an-Nu`man bin Thabit al-Kufi, Abu Yusuf

Ya`qub bin Ibrahim al-Ansari, Abu `Abdillah

Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, semoga ALLAH

redha ke atas mereka semua, apa yang mereka i`tiqod

dari usuluddin dan mereka ikuti untuk mentaati Rabb

al-`alamin.

َعلى َوالَجماَعِة السُّــنَِّة َأْهِل عقيدة َبياِن ِذْكُر َهذا
ثابـٍِت ْبِن النـُّْعماِن َحنيَفَة َأبي الِملَِّة فـَُقَهاِء َمذَهِب

ِإْبراهيَم ْبِن يـَْعُقوَب ُيوُسَف َوَأبي الُكوِفيِّ،
الَحَسِن ْبِن ُمَحمَِّد اللَِّه َعْبِد َوَأبي اَألْنَصاِريِّ،
َوَما َأْجَمعين، َعَلْيِهْم اللَِّه ِرْضَواُن ـ الشَّْيباِنيِّ
ِلَربَّ بـِِه َوَيِديُنوَن الدِّيِن ُأُصوِل ِمْن يـَْعَتِقُدوَن

.الَعاَلِميَن
Kami mengatakan tentang ketauhidan ALLAH dan

beriktiqad dengan memohon taufiq ALLAH:

Sesungguhnya ALLAH Maha Esa dan tiada sekutu

bagiNYA.

اللَِّه ِبتـَْوِفيِق ُمْعَتِقِديَن اللَِّه تـَْوِحيِد ِفي نـَُقوُل

َلُه َشِريَك َال َواِحٌد اللََّه ِإنَّ

Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa denganNYA. ِمثـُْلُه َوَالَشْيَء
Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat

melemahkanNYA.
يـُْعِجُزُه َشْيَء َوَال

Dan tidak ada yang berhak disembah/diibadahi

selainNYA.
َغيـُْرُه ِإَلَه َوَال

Qadim tanpa ada permulaan, kekal tanpa ada

pengakhiran.
اْنِتَهاٍء ِبَال َداِئٌم اْبِتَداٍء ِبَال َقِديٌم

Tidak fana dan tidak binasa. َيِبيُد َوال يـَْفَنى ال
Tidaklah ada sesuatu itu melainkan apa yang

dikehendakiNYA.
ُيِريُد َما ِإالَّ َيُكوُن َوَال

DIA tidak boleh dicapai oleh sangkaan dan DIA tidak

terjangkau segala pemikiran.
األَْفـَْهاُم ُتْدِرُكُه َوَال األَْْوَهاُم تـَبـُْلُغُه َال
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Dan tidak ada sesiapa pun serupa denganNYA. األََْناُم ُيْشِبُهُه َوَال
Hidup, tidak mati; berdiri dengan sendiri, tidak tidur. يـََناُم َال قـَيُّوٌم َيُموُت َال َحيٌّ
Mencipta tanpa rasa perlu kepada penciptaanNYA,

memberi rezeki tanpa rasa susah.
ُمُؤوَنٍة ِبَال َراِزٌق َحاَجٍة ِبَال َخاِلٌق

Mematikan tanpa rasa khuatir, membangkitkan tanpa

rasa sukar.
َمَشقٍَّة ِبَال َباِعٌث َمَخاَفٍة ِبَال ُمِميٌت

Sentiasa memiliki sifat-sifatNYA sebelum makhluqNYA.

Tidak bertambah sama sekali dengan adanya makhluq,

yang sebelum keberadaannya mereka bukan menjadi

sifatnya, Sebagaimana sifatNYA yang azali (sejak

dahulu tanpa permulaan), demikian pula DIA abadi

dengan sifat-sifat itu.

ِبَكْوِنِهْم يـَْزَدْد َلْم َخْلِقِه قـَْبَل َقِديًما ِبِصَفاِتِه َزاَل َما
ِبِصَفاِتِه َكاَن َوَكَما ِصَفِتِه ِمْن قـَبـَْلُهْم َيُكْن َلْم َشْيًئا

َأَبِدي ا َعَليـَْها يـََزاُل َال َكَذِلَك َأَزِلي ا

DIA menyandang nama al-Khaliq bukanlah setelah

menciptakan makhluq, dan tidak pula menyandang

nama al-Baari (Pencipta) setelah menciptakan

makhluq.

َوَال اْلَخاِلِق اْسَم اْستـََفاَد اْلَخْلَق َخَلَق ُمْنُذ َلْيَس
اْلَباِري اْسَم اْستـََفاَد اْلَبِريََّة ِبِإْحَداِثِه

DIA memiliki makna rububiyyah (pengatur/pentadbir)

dan bukannya marbub (yang diatur/ yang ditadbir,

serta memiliki makna al-Khaliq (Pencipta) dan

bukannya makhluq (yang dicipta).

َوَال اْلَخاِلِق َوَمْعَنى َمْرُبوَب َوَال الرُُّبوِبيَِّة َمْعَنى َلُه
َمْخُلوَق

Dan sepertimana DIA menghidupkan yang mati setelah

kematian, maka DIA berhak mempunyai nama ‘Yang

Menghidupkan’ sebelum menghidupkan mereka.

Begitu juga DIA berhak menyandang nama al-Khaliq

(Pencipta) sebelum makhluq diciptakan.

َهَذا اْسَتَحقَّ َأْحَيا َما بـَْعَد اْلَمْوَتى ُمْحِيي َأنَُّه َوَكَما
اْلَخاِلِق اْسَم اْسَتَحقَّ َكَذِلَك ِإْحَياِئِهْم قـَْبَل اِالْسَم

ِإْنَشاِئِهْم قـَْبَل
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Itu kerana DIA berkuasa ke atas segala sesuatu, dan

segala sesuatu perlu kepadaNYA. Segala urusan

adalah mudah bagiNYA. DIA tidak perlu kepada

sesuatu.

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa denganNYA dan

DIA lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(asy-Syura ayat 11)

ِإَلْيِه َشْيٍء َوُكلُّ َقِديٌر َشْيٍء ُكلِّ َعَلى ِبَأنَُّه َذِلَك
َشْيٍء ِإَلى َيْحَتاُج َال َيِسيٌر َعَلْيِه َأْمٍر َوُكلُّ َفِقيٌر

اْلَبِصُري السَِّميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس

DIA menciptakan makhluq dengan ilmuNYA. ِبِعْلِمهِ   اْلَخْلَق َخَلَق
Dan DIA menetapkan untuk mereka taqdir mereka. َأْقَداًرا َلُهْم َوَقدََّر
Dan DIA menentukan untuk mereka ajal mereka. آَجاًال َلُهْم َوَضَرَب
Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dariNYA

sebelum DIA menciptakan makhluqNYA. Dan DIA

mengetahui apa yang mereka lakukan sebelum mereka

diciptakan.

َما َوَعِلَم َيْخُلَقُهْم َأْن قـَْبَل َشْيٌء َعَلْيِه َيْخَف َوَلْم
َيْخُلَقُهْم َأْن قـَْبَل َعاِمُلوَن ُهْم

Dan DIA memerintahkan semua makhluq supaya taat

kepadaNYA dan melarang mereka semua dari

mengingkariNYA.

َمْعِصَيِتِه َعْن َونـََهاُهْم ِبَطاَعِتِه َوَأَمَرُهْم

Dan setiap sesuatu berjalan menurut taqdirNYA dan

kehendakNYA. Dan kehendakNYA pasti terlaksana.

Hamba tidak mempunyai kehendak kecuali apa yang

dikehendaki ALLAH buat mereka. Apa yang

dikehendakiNYA buat mereka pasti terjadi dan apa

yang tidak dikehendakiNYA pasti tdak terjadi.

تـَنـُْفُذ َوَمِشيَئُتُه َوَمِشيَئِتِه ِبتـَْقِديِرِه َيْجِري َشْيٍء َوُكلُّ
َكاَن َلُهْم َشاَء َفَما َلُهْم َشاَء َما ِإالَّ ِلْلِعَباِد َمِشيَئَة َال

َيُكْن َلْم َيَشْأ َلْم َوَما

DIA memberikan petunjuk, perlindungan, kesihatan

dan kesembuhan kepada sesiapa yang DIA kehendaki

dengan kemurahanNYA. Dan DIA menyesatkan,

menghina dan memberikan ujian kepada sesiapa yang

DIA kehendaki dengan keadilanNYA.

َوُيِضلُّ َفْضًال َويـَُعاِفي َويـَْعِصُم َيَشاُء َمْن يـَْهِدي
َعْدًال َويـَْبَتِلي َوَيْخُذُل َيَشاُء َمْن

Dan semua makhluq berbolak-balik dalam

kehendakNYA, di antara kemurahanNYA dan

keadilanNYA.

َوَعْدِلِه َفْضِلِه بـَْيَن َمِشيَئِتِه ِفي يـَتـََقلَُّبوَن َوُكلُُّهْم
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Dan DIA Maha Tinggi dari segala saingan dan

tandingan.
َواألَْْنَداِد األَْْضَداِد َعِن ُمتـََعاٍل َوُهَو

Tidak ada yang dapat menolak ketentuanNYA, tidaj ada

yang dapat menghalani keputusanNYA, dan tidak ada

yang dapat mengalahkan urusanNYA.

َغاِلَب َوَال ِلُحْكِمِه ُمَعقَِّب َوَال ِلَقَضاِئِه َرادَّ َال
ألَِْمِرِه

Kami mengimani semua itu (yang telah disebutkan di

atas), dan meyakini bahawa segala sesuatu datang dari

sisi ALLAH.

ِعْنِدِه ِمْن ُكال  َأنَّ َوَأيـَْقنَّا ُكلِِّه ِبَذِلَك آَمنَّا

Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambaNYA

yang terpilih, NabiNYA yang dibersihkan dan RasulNYA

yang diredhai.

اْلُمْجَتَبى َوَنِبيُُّه اْلُمْصَطَفى َعْبُدُه ُمَحمًَّدا َوِإنَّ
اْلُمْرَتَضى َوَرُسوُلُه

Dan sesungguhnya Baginda adalah penutup para Nabi,

imam para muttaqin, penghulu segala Rasul dan

kekasih Tuhan sekalian alam.

اْلُمْرَسِليَن َوَسيُِّد األَْْتِقَياِء َوِإَماُم األَْْنِبَياِء َخاَتُم َوَأنَُّه
اْلَعاَلِميَن َربِّ َوَحِبيُب

Dan setiap pengakuan adanya Nabi sesudah Baginda

adalah suatu kesesatan dan kerana hawa nafsu.
َوَهًوى فـََغيٌّ بـَْعَدُه النُّبـُوَِّة َدْعَوى َوُكلُّ

Dan Baginda diutuskan kepada segenap bangsa jin dan

manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk,

cahaya dan jalan yang terang.

اْلَوَرى َوَكافَِّة اْلِجنِّ َعامَِّة ِإَلى اْلَمبـُْعوُث َوُهَو
َوالضَِّياِء َوِبالنُّوِر َواْلُهَدى ِباْلَحقِّ

Dan sesungguhnya al-Quran itu adalah kalaamullah

(firman ALLAH). AL-Quran adalah firman yang berasal

dari perkataan ALLAH tanpa diketahui kaifiyyah

(bagaimana)nya. DIA menurunkannya kepada

RasulNYA sebagai wahyu, diyakini para mukminin

sebagai kebenaran dan mereka meyakini bahawa ia

benar-benar kalam ALLAH.

Bukanlah al-Quran itu makhluq seperti ucapan

manusia.

قـَْوًال، َكْيِفيٍَّة بـِال َبَدَأ تـََعالى، اللَِّه َكالُم الُقْرآَن َوِإنَّ
َعَلى الُمْؤِمُنوَن َوَصدََّقُه َوْحيًا، َنبـِيِِّه َعَلى َوَأنـَْزَلُه

بـِالَحِقيَقِة تـََعاَلى اللَِّه َكالُم َأنَُّه َوَأيـَْقُنوا َحقَّــًا، ذِلَك

الَبِريَِّة َكَكالِم بـَِمْخُلوٍق َلْيَس
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Maka sesiapa yang mendengarnya lalu meyakininya

bahawa ia adalah perkataan manusia, maka ia menjadi

kafir. Dan sungguh ALLAH telah mencelanya dan

mengancamnya dengan azab ketika DIA berfirman:

“Kelak, AKU akan memasukkannya ke dalam

(Neraka) Saqar” (al-Mudaththir ayat 26)

Ketika ALLAH mengancam dengan Saqar bagi sesiapa

yang mengatakan

“Ini hanyalah perkataan manusia.” (al-Mudaththir

ayat 25)

Maka kita tahu dan yakin bahawa al-Quran adalah

firman Si Pencipta manusia dan tidak tidak serupa

dengan perkataan manusia.

َوَقْد َكَفَر، فـََقْد الَبَشِر َكالُم َأنَُّه فـََزَعَم َسِمَعُه َفَمْن
َقاَل َحْيُث َعذاَبُه، َوَأْوَعَدُه َوَعاَبُه، َتعاَلى اللَُّه :ذمَُّه

َسَقَر َسُأْصِليِه

َقاَل ِلَمْن َسَقَر اللَُّه َأْوَعَد فـََلمَّا

اْلَبَشِر قـَْوُل ِإالَّ َهَذا ِإْن

الَبَشِر قـَْوَل ُيْشبـُِه َوال الَبَشِر، َخاِلِق قـَْوُل َأنَُّه َعِلْمنا

Barangsiapa mensifati ALLAH dengan sifat-sifat yang

ada pada manusia, maka sungguh ia telah kafir.

Sesiapa yang memahami ini, ia akan mengambil

pelajaran, menjauhi ucapan perkataan orang-orang

kafir, dan ia tahu bahawa ALLAH dengan sifat-sifatNYA

bukan seperti manusia.

َكَفَر فـََقْد اْلَبَشِر َمَعاِني ِمْن ِبَمْعًنى اللََّه َوَصَف َوَمْن
انـَْزَجَر اْلُكفَّاِر قـَْوِل ِمْثِل َوَعْن اْعَتبـََر َهَذا َأْبَصَر َمْن

َكاْلَبَشِر َلْيَس ِبِصَفاِتِه اللََّه َأنَّ َوَعِلَم

Dan melihat ALLAH bagi penduduk Syurga adalah benar,

tanpa meliputi dan tanpa diketahui caranya,

sebagaimana firman ALLAH:

“Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu

berseri-seri. Memandang Rabb mereka.”

(al-Qiyamah ayat 22-23)

Dan setiap dalil yang datang dari hadith sahih dari

Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam, maka ertinya

adalah sebagaimana yang terdapat dalam teks hadith

tersebut, dan maknanya adalah menurut apa yang

Baginda kehendaki, kita tidak menta’wilnya menurut

pendapat kita dan tidak boleh juga menduga-duga

berdasarkan hawa nafsu kita.

َكْيِفيٍَّة َوَال ِإَحاَطٍة ِبَغْيِر اْلَجنَِّة ألَِْهِل َحقٌّ َوالرُّْؤَيُة
َربـَِّنا ِكَتاُب ِبِه َنَطَق َكَما

َناِظَرٌة َربـَِّها ِإَىل َناِضَرٌة يـَْوَمِئٍذ ُوُجوٌه

َوَعِلَمُه تـََعاَلى اللَُّه َأَراَد َما َعَلى َوتـَْفِسيُرُه

َعْن الصَِّحيِح اْلَحِديِث ِمَن َذِلَك ِفي َجاَء َما َوُكلُّ
َقاَل َكَما فـَُهَو َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل
ُمَتَأوِِّليَن َذِلَك ِفي َنْدُخُل َال َأَراَد َما َعَلى َوَمْعَناُه

ِبَأْهَواِئَنا ُمتـََوهِِّميَن َوَال ِبآَراِئَنا
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Sesungguhnya tidak akan selamat agama seseorang,

kecuali orang yang berserah diri kepada ALLAH `Azza

wa Jalla dan RasulNYA sallAllahu `alaihi wa sallam

serta menyerahkan ilmu yang kurang jelas baginya

kepada pengetahuan ALLAH.

َوَجلَّ َعزَّ ِللَِّه َسلََّم َمْن ِإالَّ ِديِنِه ِفي َسِلَم َما َفِإنَُّه
اْشَتَبَه َما ِعْلَم َوَردَّ َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى َوِلَرُسوِلِه

َعاِلِمِه ِإَلى َعَلْيِه
Dan tidak kukuh telapak kaki Islam melainkan

ditegakkan di atas ketundukan dan penyerahan diri

kepada ALLAH.

التَّْسِليِم َظْهِر َعَلى ِإالَّ اإلِْْسَالِم َقَدُم تـَْثُبُت َوَال
َواْالْسِتْسَالِم

Maka sesiapa mencari ilmu yang dilarang untuk

diketahui dan dia tidak merasa cukup puas dengan

pemahamannya yang hanya berlandaskan ketundukan

pada syariat sahaja, maka dia terhalang oleh

tujuannya untuk mendapat kemurnian tauhid,

kejernihan pemahaman dan kebenaran iman.

يـَْقَنْع َوَلْم ِعْلُمُه َعْنُه ُحِظَر َما ِعْلَم َراَم َفَمْن
التـَّْوِحيِد َخاِلِص َعْن َمَراُمُه َحَجَبُه فـَْهُمُه ِبالتَّْسِليِم

اإلِْيَماِن َوَصِحيِح اْلَمْعِرَفِة َوَصاِفي

Maka dia berada dalam posisi yang ragu antara

keimanan dan mendustakan, antara mengakui dan

mengingkari, dia berada dalam keadaan was-was,

bingung dan sesat. Orang seperti itu tidak tergolong

sebagai orang mukmin yang membenarkan dan bukan

pula sebagai penentang yang mendustakan.

َوالتَّْصِديِق َواإلِْيَماِن اْلُكْفِر بـَْيَن فـََيَتَذْبَذُب
َشاك ا َتاِئًها ُمَوْسِوًسا َواإلِْْنَكاِر َواإلِْقـَْراِر َوالتَّْكِذيِب

ُمَكذًِّبا َجاِحًدا َوَال ُمَصدًِّقا ُمْؤِمًنا َال َزاِئًغا

Tidak dianggap sah (Benar) keimanan terhadap ru’yah

(ahli Syurga melihat ALLAH) bagi mereka yang

menganggapnya dengan gambaran tertentu atau

menta’wilnya dengan pemahaman yang keliru, sebab

penafsiran ru’yah dan sifat-sifat rububiyyah ALLAH

lainnya tidak boleh dengan menta’wilnya. Kita harus

tunduk dan pasrah (dengan berita dari ALLAH dan

RasulNYA). Itulah yang menjadi sandaran utama

agama kaum muslimin.

ِلَمِن السََّالِم َداِر ألَِْهِل ِبالرُّْؤَيِة اإلِْيَماُن َيِصحُّ َوَال
َتْأِويُل َكاَن ِإْذ ِبَفْهٍم َتَأوََّلَها َأْو ِبَوْهٍم ِمنـُْهْم اْعَتبـََرَها
تـَْرَك الرُُّبوِبيَِّة ِإَلى ُيَضاُف َمْعًنى ُكلِّ َوَتْأِويُل الرُّْؤَيِة

اْلُمْسِلِميَن ِديُن َوَعَلْيِه التَّْسِليِم َوُلُزوَم التَّْأِويِل
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Dan barangsiapa tidak menjauhi sikap menafikan dan

menyerupakan sifat-sifat ALLAH dengan sifat-sifat

makhluqNYA, maka ia tergelincir dan tidak benar

pensuciannya terhadap ALLAH.

Sesungguhnya Rabb kita disifati dengan sifat-sifat

ke-Esa-an, disifati dengan sifat-sifat ke-Maha

Tunggal-an, tidak ada seorang manusia pun memiliki

sifatNYA.

ُيِصِب َوَلْم َزلَّ َوالتَّْشِبيَه النـَّْفَي يـَتـََوقَّ َلْم َوَمْن
التـَّْنِزيَه

اْلَوْحَداِنيَِّة ِبِصَفاِت َمْوُصوٌف َوَعَال َجلَّ َربـََّنا َفِإنَّ
ِمَن َأَحٌد َمْعَناُه ِفي َلْيَس اْلَفْرَداِنيَِّة ِبنـُُعوِت َمنـُْعوٌت

اْلَبِريَِّة
Dan ALLAH Maha Tinggi dari batasan, unsur-unsur

anggota tubuh, peralatan-peralatan dan DIA tidak

dibatasi oleh arah yang enam jumlahnya sebagaimana

yang berlaku pada makhluqNYA.

َواألَْْرَكاِن َواْلَغاَياِت اْلُحُدوِد َعِن َوتـََعاَلى
السِّتُّ اْلِجَهاُت َتْحِويِه َال َواألََْدَواِت َواألَْْعَضاِء

اْلُمْبَتَدَعاِت َكَساِئِر
Dan peristiwa mi`raj adalah benar. Nabi sallAllahu

`alaihi wa sallam telah diperjalankan oleh ALLAH (dari

Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa) dan juga dinaikkan ke

langit (dengan jiwa dan raga beliau) dalam keadaan

terjaga (tidak tidur). Kemudian ALLAH juga

membawa Baginda ke tempat yang lain yang

dikehendakiNYA di langit sana. ALLAH memuliakan

Baginda sesuai dengan kehendakNYA dan ALLAH

memberinyawahyu apa sahaja yang akan ALLAH

wahyukan kepadanya. Firman ALLAH:

“Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya”

(an-Najm ayat 11)

Semoga ALLAH melimpahkan solawat dan salam kepada

Baginda di akhirat dan di dunia.

َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى ِبالنَِّبيِّ ُأْسِرَي َوَقْد َحقٌّ َواْلِمْعَراُج
ُثمَّ السََّماِء ِإَلى اْليـََقَظِة ِفي ِبَشْخِصِه َوُعِرَج َوَسلََّم

َشاَء ِبَما اللَُّه َوَأْكَرَمُه اْلُعَال ِمَن اللَُّه َشاَء َحْيُث ِإَلى
َأْوَحى َما ِإَلْيِه َوَأْوَحى

َرَأى َما اْلُفَؤاُد َكَذَب َما

َواألُْوَلى اْآلِخَرِة ِفي َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َفَصلَّى

Dan al-Haudh (telaga) yang dengannya ALLAH

memuliakan Nabi untuk menolong orang yang kehausan

dari ummatnya yang benar.

ألُِمَِّتِه ِغَياًثا ِبِه تـََعاَلى اللَُّه َأْكَرَمُه الَِّذي َواْلَحْوُض
َحقٌّ

Dan syafaat yang diperuntukkan bagi umat Nabi

Muhammad adalah benar sebagaimana yang terdapat

dalam riwayat-riwayat hadith.

ِفي ُرِوَي َكَما َحقٌّ َلُهْم ادََّخَرَها الَِّتي َوالشََّفاَعُة
األَْْخَباِر
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Dan perjanjian yang telah ALLAH buat untuk Nabi Adam

`alaihissalam dan keturunannya adalah benar.
َوُذرِّيَِّتِه آَدَم ِمْن تـََعاَلى اللَُّه َأَخَذُه الَِّذي َواْلِميَثاُق

َحقٌّ
Dan sungguh ALLAH telah mengetahui sejak azali

jumlah orang yang akan masuk SYurga dan jumlah

orang yang akan masuk Neraka sekaligus. Jumlah

tersebut tidak akan bertambah dan berkurang.

َيْدُخُل َمْن َعَدَد يـََزْل َلْم ِفيَما تـََعاَلى اللَُّه َعِلَم َوَقْد
َفَال َواِحَدًة ُجْمَلًة النَّاَر َيْدُخُل َمْن َوَعَدَد اْلَجنََّة

ِمْنُه يـُنـَْقُص َوَال اْلَعَدِد َذِلَك ِفي يـَُزاُد
Dan demikian pula ALLAH mengetahui

perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan

hamba-hambaNYA.

يـَْفَعُلوُه َأْن ِمنـُْهْم َعِلَم ِفيَما َأفـَْعاُلُهْم َوَكَذِلَك

Dan setiap makhluq dimudahkan atas apa yang telah

diciptakan (ditentukan) baginya. Amal perbuatan

hamba itu tergantung penutupnya (akhir

kehidupannya). Orang yang berbahagia adalah orang

yang bahagia dengan ketentuan ALLAH, dan orang yang

celaka adalah orang celaka dengan ketentuan ALLAH.

ِباْلَخَواِتيِم َواألَْْعَماُل َلُه ُخِلَق ِلَما ُمَيسٌَّر َوُكلٌّ
َشِقَي َمْن َوالشَِّقيُّ اللَِّه ِبَقَضاِء َسِعَد َمْن َوالسَِّعيُد

اللَِّه ِبَقَضاِء

Hakikat taqdir adalah rahsia ALLAH pada makhluqNYA,

yang tidak diketahui oleh Malaikat yang dekat dengan

ALLAH dan tidak diketahui oleh Nabi yang diutus.

Memperdalam dan meneliti mengenai hal itu (taqdir)

adalah jalan menuju keterlantaran, tangga

keterhalangan dan anak tangga perbuatan melampaui

batas. Kerana itu sangat berhati-hatilah terhadap hal

itu, baik pandangan, fikiran mahu pun was-was.

Sebab ALLAH telah menutup ilmu taqdir dari

pengetahuan manusia dan melarang mereka

menggapainya, sebagaimana firmanNYA di dalam

kitabNYA:

“DIA (ALLAH) tidak ditanya tentang apa yang

dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.”

(al-Anbiya’ ayat 23)

َيطَِّلْع َلْم َخْلِقِه ِفي تـََعاَلى اللَِّه ِسرُّ اْلَقَدِر َوَأْصُل
ُمْرَسٌل َنِبيٌّ َوَال ُمَقرٌَّب َمَلٌك َذِلَك َعَلى

َوُسلَُّم اْلِخْذَالِن َذِريَعُة َذِلَك ِفي َوالنََّظُر َوالتـََّعمُُّق
ِمْن اْلَحَذِر ُكلَّ َفاْلَحَذَر الطُّْغَياِن َوَدَرَجُة اْلِحْرَماِن
َطَوى تـََعاَلى اللََّه َفِإنَّ َوَوْسَوَسًة َوِفْكًرا َنَظًرا َذِلَك
َقاَل َكَما َمَراِمِه َعْن َونـََهاُهْم َأَناِمِه َعْن اْلَقَدِر ِعْلَم

ِكَتاِبِه ِفي تـََعاَلى

ُيْسَأُلوَن َوُهْم يـَْفَعُل َعمَّا ُيْسَأُل َال
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Maka sesiapa bertanya “mengapa DIA melakukannya?”

maka sungguh ia telah menolak ketentuan yang sudah

tertulis. Siapa yang menolak ketentuan yang sudah

tertulis, maka ia termasuk dalam kalangan orang-orang

kafir.

َوَمْن اْلِكَتاِب ُحْكَم َردَّ فـََقْد ؟ فـََعَل ِلَم َسَأَل َفَمْن
اْلَكاِفِريَن ِمَن َكاَن اْلِكَتاِب ُحْكَم َردَّ

Ini adalah sejumlah perkara yang diperlukan oleh orang

yang hatinya terang, dari kalangan wali-wali ALLAH,

dan ini darjat orang-orang yang mendalam ilmunya.

Sebab ilmu itu ada dua: Ilmu yang maujud (ilmu

syari`at tentang usul dan furu`), dan ilmu yang mafqud

(tidak diketahui - ilmu ghaib). Mengingkari ilmu yang

maujud adalah kufur, dan mengakui mengetahui ilmu

mafqud (perkara ghaib) adalah kufur. Iman seseorang

tidak akan kukuh (sah) apabila dia tidak mengetahui

adanya ilmu syari`at (maujud) dan tidak meninggalkan

pencarian ilmu yang ghaib (mafqud).

ِمْن قـَْلُبُه ُمنـَوٌَّر ُهَو َمْن ِإَلْيِه َيْحَتاُج َما ُجْمَلُة فـََهَذا
اْلِعْلِم ِفي الرَّاِسِخيَن َدَرَجُة َوِهَي تـََعاَلى اللَِّه َأْوِلَياِء

ِفي َوِعْلٌم َمْوُجوٌد اْلَخْلِق ِفي ِعْلٌم ِعْلَماِن اْلِعْلَم ألَِنَّ
َوادَِّعاُء ُكْفٌر اْلَمْوُجوِد اْلِعْلِم َفِإْنَكاُر َمْفُقوٌد اْلَخْلِق
ِبَقُبوِل ِإالَّ اإلِْيَماُن يـَْثُبُت َوَال ُكْفٌر اْلَمْفُقوِد اْلِعْلِم

اْلَمْفُقوِد اْلِعْلِم َطَلِب َوتـَْرِك اْلَمْوُجوِد اْلِعْلِم

Kami mengimani adanya Lauh Mahfudz dan Qalam

serta segala sesuatu yang telah dituliskan.
ُرِقَم َقْد ِفيِه َما َوِبَجِميِع َواْلَقَلِم ِباللَّْوِح َونـُْؤِمُن

Seandainya semua manusia berkumpul atas sesuatu

yang telah ALLAH tetapkan bahawa itu akan terjadi

untuk menjadikannya tidak terjadi, maka mereka tidak

mampu melakukannya. Dan seandainya mereka

berkumpul untuk mewujudkan sesuatu yang ALLAH

tidak menghendaki sesuatu itu terjadi, nescaya mereka

tidak mampu melakukannya. Telah kering pena

(ketetapan ALLAH) dengan sesuatu hal yang akan

terjadi hingga Hari Kiamat.

اللَُّه َكَتَبُه َشْيٍء َعَلى ُكلُُّهْم اْلَخْلُق اْجَتَمَع فـََلِو
يـَْقِدُروا َلْم َكاِئٍن َغيـَْر ِلَيْجَعُلوُه َكاِئٌن َأنَُّه ِفيِه تـََعاَلى
اللَُّه َيْكُتْبُه َلْم َشْيٍء َعَلى ُكلُُّهْم اْجَتَمُعوا َوَلِو َعَلْيِه

َجفَّ َعَلْيِه يـَْقِدُروا َلْم َكاِئًنا ِلَيْجَعُلوُه ِفيِه تـََعاَلى
اْلِقَياَمِة يـَْوِم ِإَلى َكاِئٌن ُهَو ِبَما اْلَقَلُم

Apa sahaja yang telah ditetapkan tidak menimpa

seorang hamba, maka itu tidak akan menimpanya.

Dan apa sahaja yang telah ditetapkan akan

menimpanya, pasti akan menimpanya (tidak akan

meleset).

َلْم َأَصاَبُه َوَما ِلُيِصيَبُه َيُكْن َلْم اْلَعْبَد َأْخَطَأ َوَما
ِلُيْخِطَئُه َيُكْن
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Hendaklah hamba mengetahui bahawa ALLAH

mengetahui dengan ilmuNYA yang dahulu tentang

semua yang akan terjadi pada makhluqNYA, lalu DIA

menentukan hal itu dengan ketentuan yang sempurna

lagi pasti, tiada yang dapat membatalkannya,

menghalanginya, menghilangkan atau merubahnya,

dan tidak ada satu makhluqNYA pun di langit dan di

bumi yang dapat menambah atau menguranginya.

Hal itu merupakan ikatan iman, pokok pengetahuan

(`aqidah), pengakuan tauhid uluhiyyah dan

rububiyyahNYA, sebagaimana firmanNYA di dalam

kitabNYA:

“Dan DIA menciptakan segala sesuatu, lalu

menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.”

(al-Furqan ayat 2)

Dan firmanNYA:

“Dan ketetapan ALLAH itu suatu ketetapan yang

pasti berlaku.” (al-Ahzab ayat 38)

Celakalah bagi sesiapa yang menjadi penentang bagi

ALLAH dalam masalah taqdir, dan menghadirkan hati

yang sakit untuk menelitinya. Sungguh ia mencari,

dengan dugaannya dalam meneliti perkara ghaib,

rahsia yang sangat tersembunyi, dan dengan

perkataannya itu ia kembali sebagai pendusta lagi

berbuat dosa.

ِفي ِعْلُمُه َسَبَق َقْد اللََّه َأنَّ يـَْعَلَم َأْن اْلَعْبِد َوَعَلى
ُمْحَكًما تـَْقِديًرا َذِلَك فـََقدََّر َخْلِقِه ِمْن َكاِئٍن ُكلِّ
َوَال ُمِزيٌل َوَال ُمَعقٌِّب َوَال َناِقٌض ِفيِه َلْيَس ُمبـَْرًما

ِفي َخْلِقِه ِمْن َزاِئٌد َوَال َناِقٌص َوَال ُمَحوٌِّل َوَال ُمَغيـٌِّر
َوَأْرِضِه َسَماَواِتِه

اْلَمْعِرَفِة َوُأُصوِل اإلِْيَماِن َعْقِد ِمْن َوَذِلَك
َقاَل َكَما َوُرُبوِبيَِّتِه تـََعاَلى اللَِّه ِبتـَْوِحيِد َواِالْعِتَراِف

ِكَتاِبِه ِفي تـََعاَلى

تـَْقِديًرا فـََقدََّرُه َشْيٍء ُكلَّ َوَخَلَق

تـََعاَلى َوَقاَل

َمْقُدوًرا َقَدًرا اللَِّه َأْمُر َوَكاَن

َوِفي َسِقيًما قـَْلًبا اْلَقَدِر ِفي َلُه َضاَع ِلَمْن فـََوْيٌل
َسِقيًما قـَْلًبا اْلَقَدِر ِفي قـَْلُبُه َصاَر ِلَمْن فـََوْيٌل ُنْسَخٍة
َكِتيًما ِسر ا اْلَغْيِب َفْحِص ِفي ِبَوْهِمِه اْلَتَمَس َلَقِد

َأِثيًما َأفَّاًكا ِفيِه َقاَل ِبَما َوَعاَد
Adanya `Arasy dan Kursi adalah benar. َحقٌّ َواْلُكْرِسيُّ َواْلَعْرُش
Dan DIA tidak memerlukan `Arasy dan apa sahaja yang

ada di bawahnya.
ُدوَنُه َوَما اْلَعْرِش َعِن ُمْستـَْغٍن َوُهَو

ALLAH meliputi segala sesuatu dan DIA tidak

memberikan kepada makhluqNYA kemampuan untuk

meliputi segala sesuatu.

اإلَِْحاَطِة َعِن َأْعَجَز َوَقْد َوفـَْوَقُه َشْيٍء ِبُكلِّ ُمِحيٌط
َخْلَقُه
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Kami mengatakan, sesungguhnya ALLAH telah

menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil (kekasih), dan

ALLAH telah berbicara secara langsung dengan Nabi

Musa. Kami meyakininya dengan penuh keimanan,

percaya dan menerimanya.

اللَُّه َوَكلََّم َخِليًال ِإبـَْراِهيَم اتََّخَذ اللََّه ِإنَّ َونـَُقوُل
َوَتْسِليًما َوَتْصِديًقا ِإيَماًنا َتْكِليًما ُموَسى

Kami beriman kepada para Malaikat, para Nabi dan

Kitab-Kitab yang diturunkan kepada para Rasul. Kami

bersaksi bahawa mereka di atas kebenaran yang nyata.

َعَلى اْلُمنـَزََّلِة َواْلُكُتِب َوالنَِّبيِّيَن ِباْلَمَالِئَكِة َونـُْؤِمُن
اْلُمِبيِن اْلَحقِّ َعَلى َكاُنوا َأنـَُّهْم َوَنْشَهُد اْلُمْرَسِليَن

Kami menyebut ahli kiblat kami sebagai orang-orang

muslim lagi mukmin, selama mereka mengakui apa

yang dibawa Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam, dan

mereka mempercayai semua apa yang dikatakan dan

dikhabarkannya.

ِبَما َداُموا َما ُمْؤِمِنيَن ُمْسِلِميَن ِقبـَْلِتَنا َأْهَل َوُنَسمِّي
َوَلُه ُمْعَتِرِفيَن َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ ِبِه َجاَء

ُمَصدِِّقيَن َوَأْخبـََر َقاَلُه َما ِبُكلِّ
Kami tidak membincangkan secara mendalam tentang

ALLAH dan kami tidak berbantah-bantahan berkenaan

dengan agama ALLAH Ta`ala.

اللَِّه ِديِن ِفي ُنَماِري َوَال اللَِّه ِفي َنُخوُض َوَال

Kami tidak berbantah-bantahan mengenai al-Quran,

dan kami bersaksi bahawa al-Quran adalah firman Rabb

semesta alam. Ia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin

(Jibril), lalu mengajarkannya kepada penghulu para

Rasul, Muhammad sallAllahu `alaihi wa sallam.

Al-Quran adalah kalam ALLAH, tidak ada satu pun

perkataan makhluqNYA yang menyamai firman ALLAH,

dan kami tidak mengatakan bahawa ia (al-Quran)

adalah makhluq.

Kita juga tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin.

َربِّ َكَالُم َأنَُّه َوَنْشَهُد اْلُقْرآِن ِفي ُنَجاِدُل َوَال
َسيَِّد فـََعلََّمُه األَِْميُن الرُّوُح ِبِه نـََزَل اْلَعاَلِميَن

َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمًَّدا اْلُمْرَسِليَن

َكَالِم ِمْن َشْيٌء ُيَساِويِه َال تـََعاَلى اللَِّه َكَالُم َوُهَو
ِبَخْلِقِه نـَُقوُل َوَال اْلَمْخُلوِقيَن

اْلُمْسِلِميَن َجَماَعَة ُنَخاِلُف َوَال
Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli qiblat

kerana dosa-dosa yang dilakukannya, selama ia tidak

menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Demikian

pula kami tidak mengatakan, "dosa tidak

membahayakan keimanan orang yang melakukannya".

َلْم َما ِبَذْنٍب اْلِقبـَْلِة َأْهِل ِمْن َأَحًدا ُنَكفُِّر َوَال
ِلَمْن َذْنٌب اإلِْيَماِن َمَع َيُضرُّ َال نـَُقوُل َوَال َيْسَتِحلَُّه

َعِمَلُه
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Kami berharap bagi para muhsinin iaitu orang-orang

yang berbuat kebajikan dari kalangan mukminin agar

ALLAH mengampuni dosa-dosa mereka dan

memasukkan mereka ke dalam Syurga dengan

rahmatNYA. Kami tidak merasa aman atas ancaman

ALLAH bagi mereka, dan pula kami memastikan mereka

dengan Syurga. Dan kami memohonkan ampunan bagi

mereka yang melakukan dosa, dan kami khuatir

mereka akan ditimpa seksa kerana kejahatan mereka,

tapi kami tidak menjadikan mereka berputus asa

terhadap rahmat ALLAH.

َعنـُْهْم يـَْعُفَو َأْن اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن ِلْلُمْحِسِنيَن َونـَْرُجو
َوَال َعَلْيِهْم َنْأَمُن َوَال ِبَرْحَمِتِه اْلَجنََّة َوُيْدِخَلُهُم

َوَنَخاُف ِلُمِسيِئيِهْم َوَنْستـَْغِفُر ِباْلَجنَِّة َلُهْم َنْشَهُد
نـَُقنُِّطُهْم َوَال َعَلْيِهْم

Merasa selamat dari ancaman ALLAH dan berputus asa

dari ampunanNYA adalah dua perbuatan yang dapat

mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan jalan

(sikap) yang benar untuk ahli qiblah adalah

tengah-tengah di antara kedua-dua sikap tersebut.

َوَسِبيُل اإلِْْسَالِم ِملَِّة َعْن يـَنـُْقَالِن َواإلَِْياُس َواألَْْمُن
اْلِقبـَْلِة ألَِْهِل بـَيـْنـَُهَما اْلَحقِّ

Seorang hamba tidak dianggap keluar dari iman (Islam)

kecuali kerana mengingkari hal-hal yang memasukkan

dirinya ke dalam keimanan tersebut.

َأْدَخَلُه َما ِبُجُحوِد ِإالَّ اإلِْيَماِن ِمَن اْلَعْبُد َيْخُرُج َوَال
ِفيِه

man adalah ucapan dengan lisan dan pembenaran

dalam hati.
ِباْلَجَناِن َوالتَّْصِديُق ِباللَِّساِن اإلِْقـَْراُر ُهَو َواإلِْيَماُن

Segala sesuatu yang diriwayatkan dengan sahih dari

Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam baik yang

berupa syariat atau penjelasan semuanya adalah

benar.

َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْن َصحَّ َما َوَجِميُع
َحقٌّ ُكلُُّه َواْلبـََياِن الشَّْرِع ِمَن َوَسلََّم

Iman itu satu, dan penganutnya sama dalam hal

pokoknya. Perbezaan keutamaan di antara mereka

adalah kerana rasa takut dan ketaqwaan, menyelisihi

hawa nafsu dan komitmen terhadap perkara yang

paling utama.

َوالتـََّفاُضُل َسَواٌء َأْصِلِه ِفي َوَأْهُلُه َواِحٌد َواإلِْيَماُن
َوُمَالِزَمِة اْلَهَوى َوُمَخاِلَفِة َوالتـَُّقى ِباْلَخْشَيِة بـَيـْنـَُهْم

األَْْوَلى
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Orang-orang yang beriman itu semuanya adalah

wali-wali ALLAH yang Maha Pemurah. Dan yang paling

mulia di antara mereka di sisi ALLAH adalah orang yang

paling taat dan pakling mengikuti al-Quran.

ِعْنَد َوَأْكَرُمُهْم الرَّْحَمِن َأْوِلَياُء ُكلُُّهْم َواْلُمْؤِمُنوَن
ِلْلُقْرآِن َوَأتـْبـَُعُهْم َأْطَوُعُهْم اللَِّه

Iman adalah iman kepada ALLAH,

Malaikat-MalaikatNYA, Kitab-KitabNYA,

Rasul-RasulNYA, Hari Akhirat dan taqdir yang baik

mahu pun yang buruk. Yang manis mahu pun yang

pahit (semuanya) adalah dari ALLAH Ta`ala.

َوُرُسِلِه َوُكُتِبِه َوَمَالِئَكِتِه ِباللَِّه اإلِْيَماُن ُهَو َواإلِْيَماُن
ِمَن َوُمرِِّه َوُحْلِوِه َوَشرِِّه َخْيِرِه َواْلَقَدِر اْآلِخِر َواْليـَْوِم

تـََعاَلى اللَِّه
Kami beriman kepada semua itu. Kami tidak

membezakan seorang pun di antara para RasulNYA.

Kami membenarkan mereka semua atas apa yang

mereka bawa.

ِمْن َأَحٍد بـَْيَن نـَُفرُِّق َال ُكلِِّه ِبَذِلَك ُمْؤِمُنوَن َوَنْحُن
ِبِه َجاُءوا َما َعَلى ُكلَُّهْم َوُنَصدِّقـُُهْم ُرُسِلِه

Para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad

sallAllahu `alaihi wa sallam berada dalam Neraka tapi

tidak kekal, jika mereka mati dalam keadaan

bertauhid - meskipun mereka belum bertaubat -

setelah mereka berjumpa ALLAH dalam keadaan

mengakui lagi beriman (kepadaNYA). Mereka ini

berada dalam masyi'ah ALLAH. Jika mahu, DIA

mengampuni mereka dengan kurniaanNYA sebagaimana

disebutkan di dalam kitabNYA:

“Dan DIA mengampuni apa (dosa) yang selain

(syirik) itu bagi siapa yang DIA kehendaki.”

(an-Nisa' ayat 48)

Jika ALLAH menghendaki, maka DIA akan mengazab

mereka di Neraka sesuai dengan keadilanNYA,

kemudian ALLAH mengeluarkan mereka darinya dengan

rahmatNYA dan syafa`at para pemberi syafaat dari

kalangan orang yang taat kepadaNYA, setelah itu

ALLAH memasukkan mereka ke dalam Syurga.

َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٍَّد ُأمَِّة ِمْن اْلَكَباِئِر َوَأْهُل
َوِإْن ُمَوحُِّدوَن َوُهْم َماُتوا ِإَذا ُيَخلَُّدوَن َال النَّاِر ِفي

َوُهْم َعاِرِفيَن اللََّه َلُقوا َأْن بـَْعَد َتاِئِبيَن َيُكوُنوا َلْم
َعنـُْهْم َوَعَفا َلُهْم َغَفَر َشاَء ِإْن َوُحْكِمِه َمِشيَئِتِه ِفي

ِكَتاِبِه ِفي َوَجلَّ َعزَّ َذَكَر َكَما ِبَفْضِلِه

َيَشاُء ِلَمْن َذِلَك ُدوَن َما َويـَْغِفُر

ِمنـَْها ُيْخِرُجُهْم ُثمَّ ِبَعْدِلِه النَّاِر ِفي َعذَّبـَُهْم َشاَء َوِإْن
ُثمَّ َطاَعِتِه َأْهِل ِمْن الشَّاِفِعيَن َوَشَفاَعِة ِبَرْحَمِتِه

َجنَِّتِه ِإَلى يـَبـَْعثـُُهْم
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Hal itu kerana ALLAH menolong orang-orang yang

mengenalNYA, dan DIA tidak akan memperlakukan

mereka di dunia dan di akhirat, sebagaimana

orang-orang yang engkar kepadaNYA, iaitu orang-orang

yang menyimpang dari hidayahNYA dan tidak

mendapatkan pertolonganNYA.

Ya ALLAH, Pemelihara Islam dan para penganut Islam,

teguhkanlah kami dalam memeluk agama Islam hingga

kami berjumpa denganMU.

َوَلْم َمْعِرَفِتِه َأْهَل تـََولَّى تـََعاَلى اللََّه ِبَأنَّ َوَذِلَك
ِمْن َخاُبوا الَِّذيَن َنَكَرِتِه َكَأْهِل الدَّاَرْيِن ِفي َيْجَعْلُهْم

ِوَالَيِتِه ِمْن يـََناُلوا َوَلْم ِهَداَيِتِه

اإلِْْسَالِم َعَلى ثـَبِّتـَْنا َوَأْهِلِه اإلِْْسَالِم َوِليَّ َيا اللَُّهمَّ
ِبِه نـَْلَقاَك َحتَّى

Kami berpendapat sahnya dan bolehnya solat di

belakang ahli qiblat, baik yang soleh mahu pun yang

fasiq. Dan kami mensolatkan siapa sahaja yang

meninggal dunia dari mereka.

اْلِقبـَْلِة َأْهِل ِمْن َوَفاِجٍر بـَرٍّ ُكلِّ َخْلَف الصََّالَة َونـََرى
ِمنـُْهْم َماَت َمْن َوَعَلى

Kami tidak memastikan seorang pun dari mereka

dengan Syurga atau Neraka, dan kami tidak bersaksi

atas mereka dengan kekafiran, syirik atau nifaq,

selama tidak nampak dari mereka sedikit pun dari hal

tersebut, dan kami menyerahkan soal isi hati mereka

kepada ALLAH.

َنْشَهُد َناًراَوَال َوَال َجنًَّة ِمنـُْهْم َأَحًدا نـُْنِزُل َوَال
ُيَكفَُّروَن َال اْلِقبـَْلِة َأْهُل ِبِشْرٍك َوَال ِبُكْفٍر َعَلْيِهْم

َوَنَذُر َذِلَك ِمْن َشْيٌء ِمنـُْهْم َيْظَهْر َلْم َما ِبِنَفاٍق َوَال
تـََعاَلى اللَِّه ِإَلى َسَراِئَرُهْم

Kita tidak mengangkat pedang (memerangi) terhadap

seorang pun dari umat Muhammad sallAllahu `alaihi wa

sallam , kecuali terhadap orang yang wajib dihadapi

dengan pedang (diperangi).

َصلَّى ُمَحمٍَّد ُأمَِّة ِمْن َأَحٍد َعَلى السَّْيَف نـََرى َوَال
السَّْيُف َعَلْيِه َوَجَب َمْن ِإالَّ َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه

Kami tidak membolehkan memberontak terhadap para

pemimpin dan ulul amri, meski [un mereka zalim.

Kami tidak mengutuk mereka, dan tidak boleh keluar

dari ketaatan kepada mereka. Kami memandang

ketaatan kepada mereka (penguasa Muslim) sebagai

bentuk ketaatan kepada ALLAH yang diwajibkan ke

atas kita, selama mereka tidak menyuruh kepada

kemaksiatan, dan kami mendoakan mereka dengan

kebaikan dan keselamatan.

َوِإْن ُأُموِرَنا َوُوَالِة َأِئمَِّتَنا َعَلى اْلُخُروَج نـََرى َوَال
َطاَعِتِهْم ِمْن َيًدا نـَْنِزُع َوَال َعَلْيِهْم َنْدُعو َوَال َجاُروا
َما َفِريَضًة َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه َطاَعِة ِمْن َطاَعتـَُهْم َونـََرى
َواْلُمَعاَفاِة ِبالصََّالِح َلُهْم َوَنْدُعو ِبَمْعِصَيٍة َيْأُمُروا َلْم
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Kami wajib mengikuti (ittiba`) kepada Sunnah dan

Jama`ah serta menjauhi keganjilan (tidak wajar),

perselisihan dan perpecahan.

َواْلَجَماَعِة ِبالسُّنَِّة اِالْلِتَزاُم َواْلَجَماَعَة السُّنََّة َونـَتَِّبُع
َواْلُفْرَقَة َواْلِخَالَف الشُُّذوَذ َوَنْجَتِنُب

Dan kami mencintai orang-orang yang adil dan

amanah, serta membenci orang-orang yang jahat dan

khianat.

ِمْن اْلَعْدِل َأْهِل ُحبُّ َواألََْماَنِة اْلَعْدِل َأْهَل َوُنِحبُّ
َواْلِخَياَنِة اْلَجْوِر َأْهَل َونـُْبِغُض اإلِْيَماِن َكَماِل

Kami mengatakan: “wallahu a`lam ALLAH yang lebih

mengetahui)” berkenaan perkara yang ilmunya masih

samar atas kami.

ِعْلُمُه َعَليـَْنا اْشَتَبَه ِفيَما َأْعَلُم اللَُّه َونـَُقوُل

Kami berpandangan tentang disyariatkan mengusap

dua khuff (sepatu), baik dalam perjalanan mahu pun

saat bermukim sebagaimana disebutkan di dalam

athar.

َواْلَحَضِر السََّفِر ِفي اْلُخفَّْيِن َعَلى اْلَمْسَح َونـََرى
األََْثِر ِفي َجاَء َكَما

Haji dan jihad adalah dua hal yang tetap wajib

dilaksanakan bersama pemimpin kaum Muslimin, yang

baik ataupun yang jahat, hingga Hari KIamat. Tidak

ada suatu pun yang membatalkannya.

ِمَن األَْْمِر ُأوِلي َمَع َماِضَياِن َواْلِجَهاُد َواْلَحجُّ
َال السَّاَعِة ِقَياِم ِإَلى َوَفاِجِرِهْم بـَرِِّهْم اْلُمْسِلِميَن

يـَنـُْقُضُهَما َوَال َشْيٌء يـُْبِطُلُهَما
Kami beriman adanya kiraaman kaatibiin (para

Malaikat pencatit amal) kerana ALLAH telah

menjadikan mereka sebagai pencatat amal kita.

َعَليـَْنا َجَعَلُهْم َقْد اللََّه َفِإنَّ اْلَكاِتِبيَن ِباْلِكَراِم َونـُْؤِمُن
َحاِفِظيَن

Kami beriman adanya Malakul Maut yang diberi tugas

untuk mencabut nyawa seluruh makhluq.
َأْرَواِح ِبَقْبِض اْلُمَوكَِّل اْلَمْوِت ِبَمَلِك َونـُْؤِمُن

اْلَعاَلِميَن
Kami juga percaya adanya azab kubur bagi sesiapa

yang patut kena, dan pertanyaan Malaikat Munkar dan

Nakir di dalam kubur tentang Rabbnya, agamanya dan

Nabinya, sebagaimana yang disebutkan di dalam

hadith-hadith dari Rasulullah sallAllahu `alaihi wa

sallam dan athar-athar para Sahabat (semoga ALLAH

meredhoi mereka).

ُمْنَكٍر َوُسَؤاِل َأْهًال َلُه َكاَن ِلَمْن اْلَقْبِر َوِبَعَذاِب
َما َعَلى َوَنِبيِِّه َوِديِنِه َربِِّه َعْن قـَْبِرِه ِفي َوَنِكيٍر

َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْن األَْْخَباُر ِبِه َجاَءْت
َعَلْيِهْم اللَِّه ِرْضَواُن الصََّحاَبِة َوَعِن َوَسلََّم
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Alam kubur adalah salah satu dari taman-taman

Syurga, atau salah satu dari lubang-lubang Neraka.
ُحَفِر ِمْن ُحْفَرٌة َأْو اْلَجنَِّة ِرَياِض ِمْن َرْوَضٌة َواْلَقبـُْر

النِّيَراِن
Dan kami beriman adanya Hari Kebangkitan, balasan

amal pada Hari Kiamat, perhimpunan, hisab,

pembacaan buku catitan amal, pahala, seksa, sirath

dan mizan (timbangan amal).

اْلِقَياَمِة يـَْوَم األَْْعَماِل َوَجَزاِء ِباْلبـَْعِث َونـُْؤِمُن
َوالثـََّواِب اْلِكَتاِب َوِقَراَءِة َواْلِحَساِب َواْلَعْرِض

َواْلِميَزاِن َوالصَِّراِط َواْلِعَقاِب
Syurga dan Neraka sudah diciptakan ALLAH, yang tidak

akan hancur dan lenyap selama-lamanya. ALLAH

telah menciptakan Syurga dan Neraka sebelum

menciptakan makhluq dan menciptakan para penghuni

kedua-duanya. Ada di antara mereka dikehendakiNYA

masuk ke dalam Syurga sebagai kurniaanNYA dan ada

pula yang dikehendakiNYA masuk ke Neraka sebagai

keadilan dariNYA. Semua orang melakukan apa yang

telah ditentukan untuknya dan kembali ke tempat yang

ditaqdirkan untuknya (Syurga atau Neraka).

َتِبيَداِن َوَال َأَبًدا تـَْفنـََياِن َال َمْخُلوقـََتاِن َوالنَّاُر َواْلَجنَُّة
اْلَخْلِق قـَْبَل َوالنَّاَر اْلَجنََّة َخَلَق تـََعاَلى اللََّه َفِإنَّ

َفْضًال اْلَجنَِّة ِإَلى ِمنـُْهْم َشاَء َفَمْن َأْهًال َلُهَما َوَخَلَق
َوُكلٌّ ِمْنُه َعْدًال النَّاِر ِإَلى ِمنـُْهْم َشاَء َوَمْن ِمْنُه
َلُه ُخِلَق َما ِإَلى َوَصاِئٌر َلُه ُفِرَغ َقْد ِلَما يـَْعَمُل

Kebaikan dan keburukan itu ditaqdirkan atas para

hamba.
اْلِعَباِد َعَلى ُمَقدََّراِن َوالشَّرُّ َواْلَخيـُْر

Kemampuan (istitha`ah) seseorang yang dengannya

dapat terjadi perbuatan (amal) adalah semacam

hidayah taufiq, di mana hidayah ini tidak boleh

disifatkan pada makhluq, maka kemampuan

(istitha`ah) ini adanya bersama perbuatan. Adapun

kemampuan (istita`ah) dalam erti kesihatan tubuh,

potensi, kemampuan dan normalnya organ-organ

tubuh, maka itu adanya sebelum perbuatan. Dengan

itu hukum dikaitkan. Ini sebagaimana firmanNYA:

“ALLAH tidak membebankan seseorang melainkan

sesuai dengan kemampuannya.” (al-Baqarah ayat

286)

َنْحِو ِمْن اْلِفْعُل ِبَها َيِجُب الَِّتي َواِالْسِتَطاَعُة
َمَع َتُكوُن ِبِه اْلَمْخُلوُق ُيوَصُف َال الَِّذي التـَّْوِفيِق
َواْلُوْسِع الصِّحَِّة ِجَهِة ِمْن اِالْسِتَطاَعُة َوَأمَّا اْلِفْعِل
َوِبَها اْلِفْعِل قـَْبَل َفِهَي اْآلَالِت َوَسَالَمِة َوالتَّْمِكيِن

تـََعاَلى َقاَل َكَما َوُهَو اْلِخَطاُب يـَتـََعلَُّق

ُوْسَعَها ِإالَّ نـَْفًسا اللَُّه ُيَكلُِّف َال
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Amal perbuatan para hamba adalah ciptaan ALLAH dan

juga merupakan hasil usaha dari mereka sendiri.
اْلِعَباِد ِمَن َوَكْسٌب اللَِّه َخْلُق اْلِعَباِد َوَأفـَْعاُل

ALLAH tidak akan membebankan hambaNYA kecuali

apa yang mereka sanggupi, dan mereka pun tidak akan

sanggup kecuali apa yang telah dibebankanNYA kepada

mereka. Inilah tafsir dari laa hawla wa la quwwata

illa billah (tidak ada upaya dan kekuatan kecuali

dengan pertolongan ALLAH). Kami meyakini bahawa

tidak ada daya, gerakan, perubahan bagi seseorang

pun, dari tindakan menjauhi kemaksiatan kecuali

dengan pertolongan ALLAH. Demikian pula tidak ada

kekuatan bagi seseorang pun untuk melaksanakan

ketaatan kepada ALLAH dan teguh di atasnya kecuali

dengan taufiq ALLAH.

Segala sesuatu berjalan atas kehendak ALLAH, ilmu,

qadha dan qadarNYA.

Kehendak ALLAH mengalahkan semua kehendak

makhluqNYA, dan ketentuanNYA mengalahkan segala

daya dan upaya makhluqNYA.

DIA berbuat menurut apa yang dikehendakiNYA dan DIA

tidak pernah berlaku zalim selama-lamanya.

DIA Maha Suci dari segala keburukan dan kebinasaan,

Maha Suci dari segala aib dan kejelekan.

“DIA (ALLAH) tidak ditanya tentang apa yang

dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.”

(al-Anbiya’ ayat 23)

ُيِطيُقوَن َوَال ُيِطيُقوَن َما ِإالَّ تـََعاَلى اللَُّه ُيَكلِّْفُهُم َوَلْم
ِإالَّ قـُوََّة َوَال َحْوَل َال تـَْفِسيُر َوُهَو َكلََّفُهْم َما ِإالَّ
َوَال ألََِحٍد َتَحوَُّل َوَال ألََِحٍد ِحيَلَة َال نـَُقوُل ِباللَِّه

َوَال اللَِّه ِبَمُعوَنِة ِإالَّ اللَِّه َمْعِصَيِة َعْن ألََِحٍد َحَرَكَة
ِإالَّ َعَليـَْها َوالثََّباِت اللَِّه َطاَعِة ِإَقاَمِة َعَلى ألََِحٍد قـُوََّة

اللَِّه ِبتـَْوِفيِق

َوِعْلِمِه تـََعاَلى اللَِّه ِبَمِشيَئِة َيْجِري َشْيٍء َوُكلُّ
َوَقَدِرِه َوَقَضاِئِه

َقَضاُؤُه َوَغَلَب ُكلََّها اْلَمِشيَئاِت َمِشيَئُتُه َغَلَبْت
ُكلََّها اْلِحَيَل

َأَبًدا َظاِلٍم َغيـُْر َوُهَو َيَشاُء َما يـَْفَعُل

َوَشْيٍن َعْيٍب ُكلِّ َعْن َوتـَنـَزََّه ُسوٍء، ُكلِّ َعْن تـََقدََّس

ُيْسَأُلوَن َوُهْم يـَْفَعُل َعمَّا ُيْسَأُل َال

Doa dan sedeqah orang yang masih hidup bermanfaat

bagi orang yang sudah mati.
ِلألَْْمَواِت َمنـَْفَعٌة َوَصَدَقاِتِهْم األَْْحَياِء ُدَعاِء َوِفي

Dan ALLAH akan menerima doa dan memenuhi pelbagai

hajat (keperluan hamba-hambaNYA).
َويـَْقِضي الدََّعَواِت َيْسَتِجيُب تـََعاَلى َواللَُّه

اْلَحاَجاِت
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Dan DIA menguasai segala sesuatu dan tidak suatu pun

yang menguasaiNYA. Tidak ada yang tidak perlu

kepada ALLAH sekelip mata pun. Barangsiapa yang

tidak perlukan ALLAH sekelip mata pun, maka sungguh

ia telah kafir dan ia termasuk orang-orang yang binasa.

َعِن ِغَنى َوَال َشْيٌء َيْمِلُكُه َوَال َشْيٍء ُكلَّ َوَيْمِلُك
َطْرَفَة اللَِّه َعِن اْستـَْغَنى َوَمِن َعْيٍن َطْرَفَة تـََعاَلى اللَِّه

اْلَحْيِن َأْهِل ِمْن َوَصاَر َكَفَر فـََقْد َعْيٍن
ALLAH mempunyai sifat marah dan redha, tetapi sifat

marah dan redha ALLAH tidak serupa dengan

makhluqNYA.

اْلَوَرى ِمَن َكَأَحٍد َال َويـَْرَضى يـَْغَضُب َأنَُّه َوَال

Kami mencintai para Sahabat Rasulullah, dan tidak

melampaui batas dalam mencintai seorang pun dari

mereka, serta tidak berlepas diri dari mereka. Kami

membenci sesiapa yang membenci mereka (para

Sahabat), dan kami membenci orang-orang yang

menyebut para Sahabat dengan hal-hal yang tidak

baik. Kami tidak menyebut mereka kecuali dengan

kebaikan. Mencintai mereka (para Sahabat) adalah

sebahagian dari agama, iman dan ihsan, sedang

membenci mereka adalah kekafiran, kemunafiqan dan

melampaui batas.

َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َأْصَحاَب َوُنِحبُّ
َأَحٍد ِمْن نـََتبـَرَُّأ َوَال ِمنـُْهْم َأَحٍد ُحبِّ ِفي نـَُفرُِّط َوَال
َيْذُكُرُهْم اْلَخْيِر َوِبَغْيِر يـُْبِغُضُهْم َمْن َونـُْبِغُض ِمنـُْهْم

َوِإيَماٌن ِديٌن َوُحبـُُّهْم ِبَخْيٍر ِإالَّ َنْذُكُرُهْم َوَال
َوُطْغَياٌن َوِنَفاٌق ُكْفٌر َوبـُْغُضُهْم َوِإْحَساٌن

Kami mengakui kekhalifahan sepeninggalan Rasulullah

sallAllahu `alaihi wa sallam. Khalifah yang pertama

ialah Abu Bakr as-Siddiq radhiAllahu `anhu kerana ia

diutamakan dan didahulukan dibandingkan semua

ummat. Setelah itu `Umar bin al-Khattab radhiAllahu

`anhu, kemudian `Uthman radhiAllahu `anhu dan

kemudian `Ali bin Abi Talib radhiAllahu `anhu. Dan

mereka semua adalah khalifah dan para imam yang

mendapat petuntuk dan imam-imam yang terbimbing

(lurus).

َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل بـَْعَد اْلِخَالَفَة َونـُْثِبُت
َعْنُه اللَُّه َرِضَي الصِّدِّيِق َبْكٍر ألَِِبي َأوًَّال َوَسلََّم

ْبِن ِلُعَمَر ُثمَّ األُْمَِّة َجِميِع َعَلى َوتـَْقِديًما َلُه تـَْفِضيًال
َعْنُه اللَُّه َرِضَي ِلُعْثَماَن ُثمَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي اْلَخطَّاِب

َوُهُم َعْنُه اللَُّه َرِضَي َطاِلٍب َأِبي ْبِن ِلَعِليِّ ُثمَّ
اْلَمْهِديُّوَن َواألَِْئمَُّة الرَّاِشُدوَن اْلُخَلَفاُء



Al-`Aqidah At-Tahawiyyah - Muka surat 19 / 21

Dan sesungguhnya di kalangan para Sahabat ada

sepuluh orang yang namanya disebutkan oleh

Rasulullah sallAllahu `alaihi wa sallam yang diberi

khabar gembira dan dipersaksikan dengan Syurga.

Kami turut menjadi saksi atas mereka dengan meyakini

bahawa pernyataan Rasulullah sallAllahu `alaihi wa

sallam tersebut adalah benar. Mereka adalah Abu

Bakr, `Umar, `Uthman, `Ali, Talhah, az-Zubair, Sa`d,

Sa`id, Abdur Rahman bin `Auf, Abu `Ubaidah bin

al-Jarrah dan beliau adalah kepercayaan ummat ini.

Semoga ALLAH meredhai mereka semuanya.

اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َسمَّاُهْم الَِّذيَن اْلَعَشَرَة َوَأنَّ
ِباْلَجنَِّة َلُهْم َنْشَهُد ِباْلَجنَِّة َوَبشََّرُهْم َوَسلََّم َعَلْيِه
َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َلُهْم َشِهَد َما َعَلى

َوُعْثَماُن َوُعَمُر َبْكٍر َأُبو َوُهْم اْلَحقُّ َوقـَْوُلُه َوَسلََّم
َوَعْبُد َوَسِعيٌد َوَسْعٌد َوالزُّبـَيـُْر َوِطْلَحُة َوَعِليٌّ

َوُهَو اْلَجرَّاِح ْبُن ُعبـَْيَدَة َوَأُبو َعْوٍف ْبُن الرَّْحَمِن
َأْجَمِعيَن َعنـُْهْم اللَُّه َرِضَي األُْمَِّة َهِذِه َأِميُن

Barangsiapa yang berkata-kata yang baik berkenaan

dengan para Sahabat Rasulullah sallAllahu `alaihi wa

sallam, dan Isteri-Isteri Baginda yang suci dari segala

noda, serta Anak Keturunannya disucikan dari kotoran,

maka ia telah terbebas dari kemunafiqan.

َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َأْصَحاِب ِفي اْلَقْوَل َأْحَسَن َوَمْن
َدَنٍس ُكلِّ ِمْن الطَّاِهَراِت َوَأْزَواِجِه َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه
ِمَن َبِرَئ فـََقَد ِرْجٍس ُكلِّ ِمْن اْلُمَقدَِّسيَن َوُذرِّيَّاِتِه

النـَِّفاِق
Dan ulama salaf dari kalangan Sabiqin (yang terdahulu)

dan orang-orang sesudah mereka dari kalangan para

Tabi`in yang mereka selalu menjunjung tinggi kebaikan

dan sentiasa menyebarkan Sunnah Nabi, baik yang ahli

fiqh mahu pun ahli fikir, mereka tidak disebut-sebut

kecuali dengan kebaikan. Barangsiapa yang

menyebut mereka dengan keburukan, maka ia tidak

mengikuti jalan orang-orang yang beriman.

ِمَن بـَْعَدُهْم َوَمْن السَّاِبِقيَن ِمَن السََّلِف َوُعَلَماُء
َال َوالنََّظِر اْلِفْقِه َوَأْهِل َواألََْثِر اْلَخْيِر َأْهِل التَّاِبِعيَن
فـَُهَو ِبُسوٍء َذَكَرُهْم َوَمْن ِباْلَجِميِل ِإالَّ ُيْذَكُروَن

السَِّبيِل َغْيِر َعَلى

Dan kami tidak mengutamakan seorang pun dari para

wali ALLAH di atas para Nabi `alaihimussalam, dan

kami katakan: “Seorang Nabi lebih utama dari semua

wali ALLAH”

األَْْنِبَياِء ِمَن َأَحٍد َعَلى األَْْوِلَياِء ِمَن َأَحًدا نـَُفضُِّل َوَال
َجِميِع ِمْن َأْفَضُل َواِحٌد َنِبيٌّ َونـَُقوُل السََّالُم َعَلْيِهُم

األَْْوِلَياِء
Dan kami mengimani karamah-karamah yang terjadi

bagi para Wali yang diriwayatkan secara sahih dari

orang-orang yang dipercayai.

الثـَِّقاِت َعِن َوَصحَّ َكَراَماِتِهْم ِمْن َجاَء ِبَما َونـُْؤِمُن
ِرَواَياِتِهْم ِمْن
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Dan kami mengimani adanya tanda-tanda Kiamat

seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi `Isa bin Marya

`alaihissalam dari langit. Dan kami beriman akan

terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dabbah

al-Ardh (binatang melata) dari tempat

persembunyiannya.

الدَّجَّاِل ُخُروِج ِمْن السَّاَعِة ِبَأْشَراِط َونـُْؤِمُن
السََّماِء ِمَن السََّالُم َعَلْيِه َمْرَيَم اْبِن ِعيَسى َونـُُزوِل
َدابَِّة َوُخُروِج َمْغِرِبَها ِمْن الشَّْمِس ِبُطُلوِع َونـُْؤِمُن

َمْوِضِعَها ِمْن األَْْرِض
Dan kami tidak mempercayai para dukun atau peramal.

Juga sesiapa yang mengajak kepada sesuatu yang

bertentangan dari al-Kitab, as-Sunnah dan ijma`kaum

Muslimin.

َشْيًئا َيدَِّعي َمْن َوَال َعرَّاًفا َوَال َكاِهًنا ُنَصدُِّق َوَال
األُْمَِّة َوِإْجَماَع َوالسُّنََّة اْلِكَتاَب ُيَخاِلُف

Kami meyakini bahawa al-jama`ah (kesatuan) itu suatu

kebenaran, dan perpecahan itu suatu penyimpangan

dan azab.

َوَعَذاًبا َزيـًْغا َواْلُفْرَقَة َوَصَواًبا َحق ا اْلَجَماَعَة َونـََرى

Dan agama ALLAH di bumi mahu pun di langit adalah

satu, iaitu agama Islam. ALLAH berfirman:

“Sesungguhnya agama di sisi ALLAH hanyalah

Islam.” (aali `Imran ayat 19)

Dan firmanNYA:

“Dan telah AKU redhai Islam sebagai agamamu.”

(al-Ma’idah ayat 3)

Dan Islam berada di tengah-tengah antara sikap

ghuluw (berlebih-lebihan) dan sikap taqsir

(meremeh-remehkan), antara tasybih (menyamakan

sifat-sifat ALLAH dengan makhluqNYA) dan ta`thil

(menolak sifat ALLAH), antara pemahaman Jabriyyah

dan Qadariyyah, antara merasa selamat dari ancaman

ALLAH dan putus asa dari rahmatNYA.

ِديُن َوُهَو َواِحٌد َوالسََّماِء األَْْرِض ِفي اللَِّه َوِديُن
تـََعاَلى اللَُّه َقاَل اإلِْْسَالِم

اإلِْْسَالُم اللَِّه ِعْنَد الدِّيَن ِإنَّ

تـََعاَلى َوَقاَل

ِديًنا اإلِْْسَالَم َلُكُم َوَرِضيُت

َوالتـَّْعِطيِل التَّْشِبيِه َوبـَْيَن التـَّْقِصيِر َو اْلُغُلوِّ بـَْيَن َوُهَو
َواإلَِْياِس األَْْمِن َوبـَْيَن َواْلَقَدِر اْلَجْبِر َوبـَْيَن
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Inilah agama kami dan keyakinan kami, baik yang zahir

mahu pun yang batin, dan kami berlepas diri kepada

ALLAH dari semua orang yang menyelisihi apa yang

kami sebutkan dan terangkan di atas.

Dan kami memoho kepada ALLAH agar meneguhkan

iman kami, menutup usia kami dengan iman, dan

melindungi kami dari aneka ragam hawa nafsu,

pendapat-pendapat yang bercerai-berai, dan

madzhab-madzhab yang celaka seperti Musyabbihah,

Mu`tazilah, Jahmiyyah, Jabriyyah, Qadariyyah dan

selainnya iaitu orang-orang yang menyelisihi as-Sunnah

dan al-Jama`ah serta bersekutu dengan kesesatan.

Kami berlepas diri dari mereka, dan mereka pada

pandangan kami adalah orang-orang yang sesat dan

celaka. Hanya kepada ALLAH lah kami memohon

perlindungan dan taufiq.

ِإَلى بـََراٌء َوَنْحُن َوَباِطًنا َظاِهًرا َواْعِتَقاُدَنا ِدينـَُنا فـََهَذا
َوبـَيـَّنَّاُه َذَكْرَناُه الَِّذي َخاَلَف َمْن ُكلِّ ِمْن تـََعاَلى اللَِّه

َوَيْخِتَم اإلِْيَماِن َعَلى يـَُثبِّتـََنا َأْن تـََعاَلى اللََّه َوَنْسَأُل
َواْآلَراِء اْلُمْخَتِلَفِة األَْْهَواِء ِمَن َويـَْعِصَمَنا ِبِه َلَنا

َواْلُمْعَتِزَلِة اْلُمَشبـَِّهِة ِمْثِل الرَِّديَِّة َواْلَمَذاِهِب اْلُمتـََفرَِّقِة
الَِّذيَن ِمَن َوَغْيِرِهْم َواْلَقَدِريَِّة َواْلَجْبِريَِّة َواْلَجْهِميَِّة
ِمنـُْهْم َوَنْحُن الضََّالَلَة َوَحاَلُفوا اْلَجَماَعَة َخاَلُفوا
اْلِعْصَمُة َوِباللَِّه َوَأْرِدَياُء ُضالٌَّل ِعْنَدَنا َوُهْم بـََراٌء

َوالتـَّْوِفيُق

Tamat


