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BIOGRAFI 
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin 5 

 

 

Nasab dan Tempat Kelahirannya 

Beliau adalah Abu „Abdillah Muhammad bin 
Shalih bin Muhammad bin „Utsaimin Al-Wuhaibi At-
Tamimi 5. Beliau dilahirkan di kota „Unaizah pada 

tanggal 27 Ramadhan tahun 1347 H. 

 
Pendidikannya 

Beliau belajar Al-Qur‟anul Karim kepada kakek 

dari pihak ibunya, yaitu „Abdurahman bin Sulaiman Ali 
Damigh  5 sampai hafal, selanjutnya beliau belajar 

khath, berhitung dan sastra. Seorang ulama besar, Syaikh 
„Abdurahman bin Nashir As-Sa‟di 5 telah menunjuk 

2(dua) orang muridnya agar mengajar anak-anak kecil, 

masing-masing adalah Syaikh Ali Ash-Shalihi dan 
Syaikh Muhammad bin „Abdul „Aziz Al-Muthawwa‟ 
n. Kepada Syaikh Muhammad bin „Abdul „Aziz  5 

inilah beliau belajar kitab Mukhtasharul Aqidah Al-

Wasithiyah dan Minhajus Salikin fil Fiqhi, keduanya 
karya Syaikh „Abdurahman As-Sa‟di 5 dan Al-

Ajrumiyah serta Al-Alfiyah. Lalu kepada Syaikh 
„Abdurrahman bin Ali „Audan 5 beliau belajar 

Fara‟idh dan Fiqih. Kepada Syaikh „Abdurrahman bin 
Nashir As-Sa‟di 5 (yang dikategorikan sebagai 

Syaikhnya yang utama) beliau belajar kitab Tauhid, 

Tafsir, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Fara‟idh, Musthalahul 
Hadits, Nahwu dan Sharaf. Syaikh „Utsaimin 5 

memiliki tempat terhormat dalam pandangan Syaikhnya, 
hal ini terbukti ketika ayahanda beliau pindah ke Riyadh 
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pada masa awal perkembanganya dan ingin agar 
anaknya, Muhammad Al-„Utsaimin 5 pindah 

bersamanya, maka Syaikh „Abdurrahman As-Sa‟di 5 

(sang guru) menulis surat kepada ayahanda beliau, “Ini 
tidak boleh terjadi, kami ingin agar Muhammad tetap 
tinggal di sini sehingga dia bisa banyak mengambil 

manfaat.” 
 

Berkomentar tentang Syaikh As-Sa‟di 5, Syaikh 
„Utsaimin 5 mengatakan, “Syaikh As-Sa‟di 5 

sungguh banyak memberi pengaruh kepada saya dalam 

hal metode mengajar, memaparkan ilmu serta 
pendekatannya kepada para siswa melalui contoh-contoh 
dan substansi-substansi makna. Beliau juga banyak 

memberi pengaruh kepada saya dalam hal akhlak. Syaikh 
As-Sa‟di 5 adalah seorang yang memiliki  akhlak 

agung dan mulia, sangat mendalam ilmunya serta kuat 
dan tekun ibadahnya. Beliau suka mencandai anak-anak 

kecil, pandai membuat senang dan tertawa orang-orang 
dewasa. Syaikh As-Sa‟di 5 adalah orang yang paling 

baik akhlaknya dari orang-orang yang pernah saya lihat.” 
 

Syaikh „Utsaimin 5 juga belajar kepada Syaikh 

„Abdul „Aziz bin Baz 5. Syaikh „Abdul „Aziz bin Baz 
5 adalah guru kedua beliau, setelah Syaikh As-Sa‟di 

5. Kepada Syaikh bin Baz 5 beliau belajar kitab 

Shahihul Bukhari dan beberapa kitab karya Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah 5 dan kitab-kitab Fiqih. 

 

 
 



- 3 - 

Berkomentar tentang Syaikh bin Baz 5, Syaikh 
„Utsamin 5 mengatakan, “Syaikh Bin Baz 5 banyak 

menpengaruhi saya dalam hal perhatian beliau yang 

sangat intensif terhadap hadits. Saya juga banyak 
terpengaruh dengan akhlak beliau dan kelapangannya 
terhadap sesama manusia.” 

 
Pada tahun 1371 H, beliau mulai mengajar di 

masjid. Ketika dibuka Ma‟had Ilmi, beliau masuk tahun 
1372 H, Syaikh „Utsaimin 5 mengisahkan, “Saya 

masuk Ma‟had Ilmi pada tahun kedua (dari berdirinya 
Ma‟had) atas saran Syaikh Ali Ash-Shalihi 5, setelah 

sebelumnya mendapat izin dari Syaikh As-Sa‟di 5. 

Ketika itu Ma‟had Ilmi dibagi menjadi 2(dua) bagian, 
Umum dan Khusus. Saya masuk ke bagian Khusus, saat 

itu dikenal pula dengan sistem loncat kelas. Yakni 
seorang siswa boleh belajar ketika liburan panjang dan 
mengikuti tes kenaikan di awal tahun. Jika lulus dia boleh 

di kelas yang lebih tinggi. Dengan sistem itu saya bisa 
menghemat waktu.” 

 
Setelah dua tahun menamatkan belajar di Ma‟had Ilmi, 
beliau lalu ditunjuk sebagai guru di Ma‟had Ilmi 

„Unaizah sambil melanjutkan kuliah di Fakultas Syari‟ah 
dan tetap juga belajar di bawah bimbingan Syaikh 

„Abdurahman As-Sa‟di 5.  
 

Ketika Syaikh As-Sa‟di 5 wafat beliau 

ditetapkan sebagai Imam Masjid Jami‟ di „Unaizah, 
mengajar di Maktabah „Unaizah Al-Wathaniyah dan 
masih tetap pula mengajar di Ma‟had Ilmi. Setelah itu 

beliau pindah mengajar di Cabang Universitas Imam 
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Muhammad Ibnu Saud Qashim pada Fakultas Syari‟ah 
dan Ushuluddin. Beliau juga pernah menjadi anggota 
Hai‟atu Kibaril Ulama‟ Kerajaan Saudi Arabia. Syaikh 

„Utsaimin 5 memiliki andil besar dimedan dakwah 

kepada Allah r, beliau selalu mengikuti berbagai 
perkembangan dan situasi dakwah di berbagai tempat.  

 
Syaikh Muhammad bin Ibrahim 5 telah berkali-

kali menawarkan kepada Syaikh „Utsaimin 5 untuk 

menjadi qadhi (hakim), bahkan telah mengeluarkan Surat 
Keputusan yang menetapkan beliau sebagai Ketua 

Mahkamah Syari‟ah di kota Ihsa‟, tetapi setelah melalui 
berbagai pendekatan pribadi, akhirnya Mahkamah 
memahami ketidaksediaan Syaikh „Utsaimin 5 

memangku jabatan ketua Mahkamah.  

 
Karyanya 

Syaikh „Utsaimin 5 memiliki karangan lebih dari 

empat puluh buah. Diantara karya tulisnya adalah : 

 
1. Fathu Rabbil Bariyyah bi Talkhishil Hamawiyyah , 

buku pertama Syaikh, yang ditulis pada tahun 1380 

H. 
2. Majalis Syahri Ramadhan 

3. Al-Manhaj limuridil „Umrah wal Hajj 
4. Tashil Fara‟idh 
5. Syarhu Lum‟atil I‟tiqad  

6. Syarhu Al-Aqidatil Washitiyah  
7. Aqsamul Mudayanah 

8. Adh-Dhiya‟ul Lami‟ min Khuthabil Jami‟ 
9. Al-Majmuts Tsamin min Fatawa Ibnu „Utsaimin 
10. Ushulut Tafsir 
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11. Izalatus Sitar „anil Jawabil Mukhtar 
12. Syarhu Riyadhus Shalihin  
13. Asy-Syarhul Mumti‟ 

14. Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitabit Tauhid 
15. At-Ta‟liqat „ala Kasyfisy Syubhat  

16. Syarhu Tsalatsatil Ushul 
17. Hukmu Tarikish Shalah 
18. Zadud Da‟iyah ilallah  

19. Syarhu Ushulil Iman 
20. Aqidah Ahlis Sunnati wal Jama‟ah 

 
Insya Allah semua karya beliau akan 

dikodifikasikan menjadi satu kitab dalam Majmu‟ul 

Fatawa war Rasa‟il. 
 

Diantara Kisah-kisahnya  

Suatu ketika Raja Khalid 5 mengunjungi rumah 

Syaikh „Utsaimin 5, sebagaimana kebiasaan para raja 

sebagai sikap menghormati dan memuliakan para ulama‟. 
Dan ketika sang Raja melihat rumah Syaikh yang sangat 
sederhana, maka raja menawarkan kepada Syaikh untuk 

dibangunkan sebuah rumah untuk beliau. Syaikh 
berterima kasih dan berkata, “Saya sedang membangun 

rumah di daerah As-Salihiyah (wilayah „Unaizah, 
Qasim), bagaimanapun masjid dan panti sosial (lebih) 
membutuhkan bantuan (dana).” 

Maka setelah sang Raja pergi, beberapa orang yang ikut 
dalam pertemuan itu berkata, “Wahai Syaikh, kami tidak 

mengetahui kalau anda sedang membangun rumah di As-
Salihiyah?” Maka Syaikh menjawab, “Bukankah 
pekuburan ada di As-Salihiyah?” 

----- 
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„Abdullah bin Ali Al-Matawwu‟ menceritakan 
bahwa dia menemani Syaikh „Utsaimin 5 (dari 

„Unaizah) menuju Al-Bada- i yang jaraknya 15(lima 
belas) Km dari „Unaizah untuk memenuhi undangan 

makan siang. Setelah makan siang, ketika mereka dalam 
perjalanan pulang mereka melihat seorang dengan 
jenggot berwarna merah (mungkin dicelup dengan hinna) 

dengan wajah tenang melambaikan tangan (untuk 
mencari tumpangan).  

 
Syaikh berkata, “Pelanlah, kita akan mengajaknya 

bersama kita.” Maka Syaikh berkata kepada orang 

tersebut, “Engkau mau kemana?” Orang tersebut 
menjawab, “Ajak aku bersama kalian ke „Unaizah.” 

Syaikh berkata, “Dengan 2(dua) syarat; pertama engkau 
tidak boleh merokok, kedua engkau harus mengingat 
Allah.” Orang tersebut menjawab, “Masalah rokok, aku 

tidak merokok, walaupun tadi aku menumpang seseorang 
yang merokok dan (karena itu) aku minta diturunkan 

disini adapun tentang mengingat Allah, maka tidak ada 
muslim kecuali dia mengingat Allah.” 
 

Maka orang tersebut naik ke mobil (terlihat jelas 
sepanjang perjalanan bahwa) orang tersebut tidak 

menyadari kalau dia sedang bersama Syaikh „Utsaimin 
5. Ketika tiba di „Unaizah orang tersebut berkata, 

“Tunjukkan padaku rumah Syaikh „Utsaimin, karena aku 
punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada beliau.” 

Maka Syaikh berkata, “Kenapa tidak engkau tanyakan 
pada beliau ketika engkau bertemu dengan beliau di Al-
Bada- i?” Orang tersebut berkata, “Aku tidak bertemu 

dengan beliau.” Syaikh berkata, “Aku melihat sendiri 
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engkau berbicara dengan beliau dan memberi salam 
kepadanya.” Orang tersebut berkata, “Engkau 
mempermainkan orang yang lebih tua dari orang tuamu!” 

Syaikh tersenyum dan berkata kepadanya, “Shalat 
Asharlah di masjid ini (Jami‟ „Unaizah) nanti engkau 

akan melihat beliau.” 
 

Orang tersebut pergi tanpa mengetahui bahwa tadi 

dia sedang berbicara dengan Syaikh „Utsaimin 5 

sendiri. Setelah dia selesai shalat Ashar, orang tersebut 
melihat Syaikh di depan selesai mengimami shalat 
jama‟ah, maka dia bertanya (pada orang lain) tentang 

beliau, dan diberitahukan kepadanya bahwa Syaikh itu 
adalah Syaikh „Utsaimin 5. Maka orang tersebut 

mendekati Syaikh dan meminta maaf karena tidak 
mengenali beliau tadi (diperjalanan), kemudian dia 

menyampaikan pertanyaannya. Syaikh pun menjawab 
pertanyannya. 

 

Wafatnya 

Beliau telah meninggal dunia, pada hari Rabu sore, 

15 Syawwal 1421 H bertepatan dengan 10 Januari 2001 
M, pukul enam sore, di Rumah Sakit Spesialis Raja 

Faishal di Jeddah dan dishalatkan pada waktu Ashar hari 
Kamis, 16 Syawwal 1421 H di Masjidil Haram  
(Makkah). Ribuan bahkan jutaan umat Islam mengiringi 

kepergian beliau. Sungguh bersedihlah Ahlus Sunnah 
dengan kepergian beliau 5. 
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AQIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH 

 

Aqidah kami (adalah) beriman kepada Allah, para 

malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Para Rasul-Nya, Hari 

Akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk.  

 

Kami beriman terhadap Rububiyyah Allah q. Yaitu 

(mengimani) bahwa sesungguhnya Dia adalah Rabb 

(Pemelihara), Pencipta, Yang Maha Merajai, Yang Maha 

Mengatur segala perkara.  

 

Kami beriman terhadap Uluhiyyah Allah q. Yaitu 

(mengimani) bahwa sesungguhnya Dia adalah 

Sesembahan yang haq dan setiap (apapun) yang 

disembah selain-Nya adalah batil.  
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 عقيدة أهم انسنة وانجًاعة

ػميذرُب اإليًبٌ ثبهلل ٔيالئكزّ ٔكزجّ ٔسعهّ 

فُإيٍ ثشثٕثيخ اهلل . ٔانيٕو اآلخش ٔانمذس خيشِ ٔششِ

رؼبنٗ، أي ثأَّ انشة انخبنك انًبنك انًذثش نجًيغ 

َٔإيٍ ثأنْٕيخ اهلل رؼبنٗ، أي ثأَّ اإلنّ انذك . األيٕس

 . ٔكم يؼجٕد عٕاِ ثبطم
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Kami beriman terhadap Nama-nama dan Sifat-sifat-

Nya. Yaitu (mengimani) bahwa sesungguhnya Dia 

memiliki Asma‟ul Husna dan Sifat-sifat yang Maha 

Sempurna dan Maha Tinggi. 

 

Kami beriman tentang keesaan-Nya pada semua 

itu. Yaitu (mengimani) bahwa sesungguhnya tidak ada 

sekutu bagiNya pada Rububiyyah-Nya, Uluhiyyah-Nya, 

dan pada Nama-nama dan Sifat-sifat-Nya. Allah q 

berfirman; 

“Rabb (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa 

yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan 

berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah 

kamu mengetahui (ada seorang) yang sama dengan Dia 

(yang patut disembah)?” (QS. Maryam : 65) 
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َٔإيٍ ثأعًبئّ ٔصفبرّ، أي ثأَّ نّ األعًبء 

 . انذغُٗ ٔانصفبد انكبيهخ انؼهيب

 

َٔإيٍ ثٕدذاَيزّ في رنك، أي ثأَّ ال ششيك نّ 

. في سثٕثيزّ ٔال في أنْٕيزّ ٔال في أعًبئّ ٔصفبرّ

سة انغًٕاد ٔاألسض ٔيب ثيًُٓب فبػجذِ )لبل رؼبنٗ 

 [65يشيى  ](ٔاصطجش نؼجبدرّ ْم رؼهى نّ عًيب
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Kami beriman bahwa sesungguhnya Dia (adalah); 

“Allah, tidak ada Sesembahan (yang berhak disembah) 

melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus 

mengurus (makhlukNya), tidak mengantuk dan tidak 

tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. 

Tiada yang dapat memberi syafa‟at di sisi Allah kecuali 

dengan izin-Nya? Dia mengetahui apa-apa yang 

dihadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka 

tidak mengetahui apa-apa dari ilmu-Nya melainkan apa 

yang dikehendaki-Nya. Kursi-Nya meliputi langit dan 

bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, 

dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung.”  

(QS. Al-Baqarah : 255) 
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اهلل ال ئنّ ئال ْٕ انذي انميٕو ال )َٔإيٍ ثأَّ 

رأخزِ عُخ ٔال َٕو نّ يب في انغًٕاد ٔيب في األسض 

يٍ را انزي يشفغ ػُذِ ئال ثارَّ يؼهى يب ثيٍ أيذيٓى 

ٔيب خهفٓى ٔال يذيطٌٕ ثشيء يٍ ػهًّ ئال ثًب شبء 

 دفظًٓب يئٕدِٔعغ كشعيّ انغًٕاد ٔاألسض ٔال 

 [255انجمشح  ](ْٕٔ انؼهي انؼظيى
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Kami beriman bahwa sesungguhnya;  

“Dialah Allah Yang tiada Sesembahan (yang berhak 

disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Dialah Allah Yang tidak ada Sesembahan 

(yang berhak disembah) 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. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang 

Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai 

Asmaul Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit 

dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (QS. Al-Hasyr : 22 - 24) 
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ْٕ اهلل انزي ال ئنّ ئال ْٕ ػبنى )َٔإيٍ ثأَّ 

ْٕ اهلل انزي ال . انغيت ٔانشٓبدح ْٕ انشدًٍ انشديى

ئنّ ئال ْٕ انًهك انمذٔط انغالو انًإيٍ انًٓيًٍ 

ْٕ اهلل . انؼضيض انججبس انًزكجش عجذبٌ اهلل ػًب يششكٌٕ

 انًصٕس نّ األعًبء انذغُٗ يغجخ نّ يب بانخبنك انجبس

  (في انغًٕاد ٔاألسض ْٕٔ انؼضيض انذكيى

 [24-22انذشش ]
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Kami beriman bahwa sesungguhnya Dia yang 

menguasai langit dan bumi. (FirmanNya); 

“Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia 

memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang 

Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki 

kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia 

menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan 

(kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia 

menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. 

Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”  

(QS. Asy-Syura : 49 - 50) 

 

Kami beriman bahwa sesungguhnya,  

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan 

Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat. Kepunyaan-

Nyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia 

melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan 

menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Asy-Syura : 11 - 12) 
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يخهك يب )َٔإيٍ ثأٌ نّ يهك انغًٕاد ٔاألسض 

أٔ . يشبء يٓت نًٍ يشبء ئَبثب ٔيٓت نًٍ يشبء انزكٕس

يضٔجٓى ركشاَب ٔئَبثب ٔيجؼم يٍ يشبء ػميًب ئَّ ػهيى 

 [50-49انشٕسٖ  ](لذيش

 

َٔإيٍ ثأَّ نيظ كًثهّ شيء ْٕٔ انغًيغ 

نّ يمبنيذ انغًٕاد ٔاألسض يجغط انشصق . انجصيش

  (نًٍ يشبء ٔيمذس ئَّ ثكم شيء ػهيى

 [12-11انشٕسٖ ]
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Kami beriman bahwa sesungguhnya,  

“Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, 

melainkan Allahlah yang memberi rezkinya, dan Dia 

mengetahui tempat berdiamnya (binatang tersebut) dan 

tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab 

yang nyata (Lauh mahfuzh).” (QS. Hud : 6) 

 

Kami beriman bahwa sesungguhnya Dia,  

“Dan pada sisiNyalah kunci-kunci semua yang ghaib, 

tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, dan Dia 

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak 

ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia 

mengetahuinya (pula), dan tidak ada sebutir biji pun 

(yang jatuh) dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu 

yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam 

kitab yang nyata (Lauh Mahfudz).” (QS. Al-An’am : 59) 
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َٔإيٍ ثأَّ يب يٍ داثخ في األسض ئال ػهٗ اهلل 

 (سصلٓب ٔيؼهى يغزمشْب ٔيغزٕدػٓب كم في كزبة يجيٍ

 [6ْٕد ]

 

ٔػُذِ يفبرخ انغيت ال يؼهًٓب ئال )َٔإيٍ ثأَّ 

ْٕ ٔيؼهى يب في انجش ٔانجذش ٔيب رغمط يٍ ٔسلخ ئال 

يؼهًٓب ٔال دجخ في ظهًذ األسض ٔال سطت ٔال 

 [59األَؼبو  ](يبثظ ئال في كزبة يجيٍ
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Kami beriman,  

“Sesungguhnya Allah, (hanya) pada sisi-Nya 

pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dialah Yang 

menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 

rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat 

mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 

diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”  

(QS. Luqman : 34)  
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أٌ اهلل ػُذِ ػهى انغبػخ ٔيُضل انغيث )َٔإيٍ ثـ

ٔيؼهى يب في األسدبو ٔيب رذسي َفظ يب را ركغت 

غذا ٔيب رذسي َفظ ثأي أسض رًٕد ئٌ اهلل ػهيى 

 [34نمًبٌ  ](خجيش
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Sifat Berbicara 

 

Kami beriman bahwa sesungguhnya Allah 

berbicara kapanpun, dengan apapun, dan dengan cara 

apapun yang dikehendaki-Nya. (Allah q berfirman); 

“Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan 

langsung.” (QS. An-Nisa’ : 164)  

 

“Dan ketika Musa datang untuk (munajat dengan Kami) 

pada waktu yang telah Kami tentukan dan Rabbnya telah 

berfirman (langsung) kepadanya.” (QS. Al-A’raf : 143) 

 

“Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan 

(gunung) Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada 

Kami diwaktu dia munajat (kepada Kami).”  

(QS. Maryam : 52) 
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 صفة انكالو

َٔإيٍ ثأٌ اهلل يزكهى يزٗ شبء ثًب شبء كيف 

 [ 164انُغبء ] (ٔكهى اهلل يٕعٗ ركهيًب): شبء

 

  [143األعراف ] (ٔنًب جبء يٕعٗ نًيمبرُب ٔكهًّ سثّ)

 

  (َٔبديُبِ يٍ جبَت انطٕس األيًٍ ٔلشثُبِ َجيب)

 [52يريى ]
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Kami beriman bahwa sesungguhnya; 

“Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 

kalimat-kalimat Rabb-ku, sungguh habislah lautan itu 

sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Rabb-ku.”  

(QS. Al-Kahfi : 109) 

 

“Dan seandainya pohon-pohon dibumi menjadi pena-

pena dan laut (menjadi) tinta, sesudah (kering)nya 

(ditambahkan dengan) tujuh laut (lagi), niscaya tidak 

akan habis (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”  

(QS. Luqman : 27) 
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َٔإيٍ ثأَّ نٕ كبٌ انجذش يذادا نكهًبد سثي نُفذ 

 [ 109انكٓف  ](انجذش لجم أٌ رُفذ كهًبد سثي

 

ٔنٕ أًَب في األسض يٍ شجشح ألالو ٔانجذش يًذِ يٍ )

 عجؼخ أثذش يب َفذد كهًبد اهلل ئٌ اهلل ػضيض ثؼذِ

 [27نمًبٌ  ](دكيى
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Kami beriman bahwa Kalimat-Nya adalah 

sesempurna-sempurna kalimat, sebenar-benar berita, 

seadil-adil hukum, dan sebaik-baik perkataan. Allah q 

berfirman; 

“Telah sempurnalah kalimat Rabb-mu (Al-Quran) 

sebagai kalimat yang benar dan adil.”  

(QS. Al-An’am : 115) 

 

Dan juga FirmanNya; 

“Dan siapakah yang lebih benar perkataan(nya) dari 

pada Allah?” (QS. An-Nisa’ : 87) 
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َٔإيٍ ثأٌ كهًبرّ أرى انكهًبد صذلب في 

األخجبس ٔػذال في األدكبو ٔدغُب في انذذيث، لبل 

  (ٔرًذ كهًخ سثك صذلب ٔػذال):  رؼبنٗ

 [ 115األَؼبو ]

 

  [87انُغبء ] (ٔيٍ أصذق يٍ اهلل دذيثب): ٔلبل
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Kami beriman bahwa sesungguhnya Al-Qur‟anul 

Karim (adalah) Kalamullah q. ia telah difirmankan 

dengan haq. Disampaikan kepada Jibril j. Lalu 

diturunkan oleh Jibril j kedalam hati Nabi a. (Allah 

q berfirman); 

“Katakanlah, “Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan (Al-

Quran) itu dari Rabbmu dengan benar.” 

(QS. An-Nahl : 102) 

 

“Dan sesungguhnya (Al-Quran ini) benar-benar 

diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia (dibawa) turun 

oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril j). Kedalam hatimu 

(Muhammad a) agar engkau (menjadi orang yang) 

termasuk diantara orang-orang yang memberi 

peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas.”  

(QS. Asy-Syu’ara : 192 - 195) 
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َٔإيٍ ثأٌ انمشاٌ انكشيى كالو اهلل رؼبنٗ، ركهى 

ثّ دمب، ٔأنمبِ ػهٗ ججشيم، فُضل ثّ ججشيم ػهٗ لهت 

لم َضنّ سٔح انمذط يٍ ). انُجي صهٗ اهلل ػهيّ ٔعهى

 [ 102انُذم  ](سثك ثبنذك

 

ػهٗ . َضل ثّ انشٔح األييٍ. ٔئَّ نزُضيم سة انؼبنًيٍ)

 (ثهغبٌ ػشثي يجيٍ. لهجك نزكٌٕ يٍ انًُزسيٍ

 [195- 192انشؼشاء ]
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(Sifat) Ketinggian 

 

Kami beriman bahwa sesungguhnya Allah r  

(Maha Agung lagi Maha Mulia) Maha Tinggi atas 

makhluknya, (secara) Dzat maupun Sifat-Nya. 

Sebagaimana Firman Allah q; 

“Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”  

(QS. Al-Baqarah : 255) 

 

Dan juga Firman-Nya; 

“Dan Dialah yang berkuasa atas (sekalian) hamba-

hamba-Nya.”(QS. Al-An’am : 18) 
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 انعهو

َٔإيٍ ثأٌ اهلل ػض ٔجم ػهّي ػهٗ خهمّ ثزارّ ٔ 

 [ 255انجمشح ] (ْٕٔ انؼهي انؼظيى)صفبرّ، نمٕنّ رؼبنٗ 

 

 [18األَؼبو ] (ْٕٔ انمبْش فٕق ػجبدِ)ٔلٕنّ 
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Kami beriman bahwa sesungguhnya Dia; 

“Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, 

kemudian Dia bersemayam di atas „Arsy mengatur 

segala urusan.” (QS. Yunus : 3) 

 

Dan bersemayam-Nya di atas „Arsy (merupakan) 

ketinggiannya merupakan ketinggian yang khusus (yang) 

sesuai dengan kemuliaan-Nya dan keagungan-Nya, tidak 

ada yang mengetahui tata caranya kecuali Dia.   
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خهك انغًٕد في عزخ أيبو ثى )َٔإيٍ ثأَّ 

 [ 3يَٕظ  ](اعزٕٖ ػهٗ انؼشػ يذثش األيش

 

ٔاعزٕاؤِ ػهٗ انؼشػ ػهِٕ ػهيّ ػهٕا خبصب يهيك 

 .ثجالنّ ٔػظًزّ ال يؼهى كيفيزّ ئال ْٕ
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Kami beriman bahwa sesungguhnya Dia bersama 

makhluk-Nya, dan Dia berada di atas Arsy-Nya. Dia 

mengetahui keadaan-keadaan mereka, dan mendengar 

ucapan-ucapan mereka, melihat perbuatan-perbuatan 

mereka, mengatur urusan-urusan mereka, memberi rizki 

kepada yang fakir, menghibur yang sedih, memberikan 

kerajaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, mencabut 

kerajaan dari siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa 

yang dikehendaki-Nya dan memberikan kehinaan kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya. Ditangan-Nyalah segala 

kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.  

Barangsiapa yang urusannya (seperti yang disebutkan, 

maka) ini menunjukkan Dia bersama makhluknya secara 

hakikat. Meskipun Dia (berada) di atas mereka, (yaitu) di 

atas Arsy-Nya secara hakikat. (Firman-Nya); 

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya, dan 

Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.”  

(QS. Asy-Syura : 11)   
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َٔإيٍ ثأَّ رؼبنٗ يغ خهمّ ْٕٔ ػهٗ ػششّ يؼهى 

أدٕانٓى ٔيغًغ ألٕانٓى ٔيشٖ أفؼبنٓى ٔيذثش 

أيٕسْى، يشصق انفميش ٔيججش انكغيش ٔيإري انًهك يٍ 

يشبء ٔيُضع انًهك يًٍ يشبء ٔيؼض يٍ يشبء ٔيزل يٍ 

يشبء ثيذِ انخيش ْٕٔ ػهٗ كم شيء لذيش، ٔيٍ كبٌ 

ْزا شأَّ كبٌ يغ خهمّ دميمخ ٔئٌ كبٌ ػهٗ فٕلٓى 

نيظ كًثهّ شيء ْٕٔ انغًيغ )ػهٗ ػششّ دميمخ 

 [ 11انشٕسٖ  ](انجصيش
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Kami tidak mengatakan sebagaimana yang 

dikatakan oleh (orang-orang) Hululiyyah  dari (sekte) 

Jahmiyyah dan yang selainnya. (Mereka berkata,) 

“Sesungguhnya Dia bersama MakhlukNya dibumi.” Dan 

kami berpendapat (bahwa) orang yang mengatakan 

demikian (berarti) ia telah kafir dan sesat. Karena 

sesungguhnya dia telah mensifati Allah dengan (sesuatu) 

yang tidak sesuai dari (sifat-sifat) kekurangan. 

 

 

 

 

 

                                                 

 Hululiyah merupakan salah satu sekte sufi yang menyakini bahwa 

Allah q masuk kedalam makhlukNya (pent).  
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ٔال َمٕل كًب رمٕل انذهٕنيخ يٍ انجًٓيخ 

يٍ لبل  َٔشٖ أٌ. ٔغيشْى ئَّ يغ خهمّ ػهٗ األسض

رنك فٕٓ كبفش ضبل، ألَّ ٔصف اهلل ثًب ال يهيك يٍ 

 .انُمبئص
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(Sifat) Turun 

 

Kami beriman terhadap apa yang telah diberitakan 

oleh Rasulullah a. Sesungguhnya Dia turun pada setiap 

malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam 

yang akhir. Lalu berfirman; 

“Barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, maka akan 

Kukabulkan. Barangsiapa yang meminta kepada-Ku, 

Niscaya akan Kuberi. Barangsiapa yang memohon 

ampun kepada-Ku, maka akan Kuampuni.” 
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 اننزول

َٔإيٍ ثًب أخجش ثّ ػُّ سعٕنّ صهٗ اهلل ػهيّ 

ٔعهى أَّ يُضل كم نيهخ ئنٗ انغًبء انذَيب ديٍ يجمٗ 

يٍ يذػَٕي فأعزجيت نّ، : " ثهث انهيم األخيش فيمٕل

 ."يٍ يغأنُي فأػطيّ، يٍ يغزغفشَي فأغفش ثّ
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Kami beriman bahwa Dia q akan datang pada Hari 

Kiamat untuk memutuskan (perkara) diantara para 

hamba. Sebagaimana firman Allah q; 

“Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi 

digoncangkan berturut-turut. Dan datanglah Rabbmu, 

sedangkan para malaikat berbaris-baris. Dan 

diperlihatkan pada hari itu neraka Jahannam, dan pada 

hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi 

mengingat (itu baginya).” (QS. Al-Fajr 21 - 23) 
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َٔإيٍ ثأَّ رؼبنٗ يأري يٕو انًؼبد نهفصم ثيٍ 

. كال ئرا دكذ األسض دكب دكب)انؼجبد، نمٕنّ رؼبنٗ 

 يٕيئز ثجُٓى جيءٔ. ٔجبء سثك ٔانًهك صفب صفب

  (يٕيئز يززكش اإلَغبٌ ٔأَٗ نّ انزكشٖ

 [23-21انفجش ]
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Macam-Macam Kehendak 

 

Kami beriman bahwa sesungguhnya Allah q; 

“Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.”  

(QS. Al-Buruj : 16) 

 

Kami beriman bahwa sesungguhnya kehendak-Nya 

(terbagi menjadi) dua macam :  

 

a. Kauniyah, (ialah) kejadian yang dikehendaki-Nya, 

(tetapi) tidak selalu dicintai-Nya. Inilah yang dimaksud 

dengan Masyi‟ah. Sebagaimana Firman Allah q; 

“Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka 

berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang 

dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Baqarah : 253) 

 

Dan Firman Allah q; 

“Sekiranya Allah menghendaki menyesatkan kalian.”  

(QS. Hud : 34) 
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 أنواع اإلرادة

[. 16انجشٔج ] (فؼبل نًب يشيذ)َٔإيٍ ثأَّ رؼبنٗ 

 : َٔإيٍ ثأٌ ئسادرّ َٕػبٌ

 

كَٕيخ، يمغ ثٓب يشادِ ٔال يهضو أٌ يكٌٕ يذجٕثب نّ، 

ٔنٕ شبء اهلل يب )ْٔي انزي ثًؼُٗ انًشيئخ، كمٕنّ رؼبنٗ 

 [ 253انجمشح  ](الززهٕا ٔنكٍ اهلل يفؼم يب يشيذ

 

  [34ْٕد ] (ئٌ كبٌ اهلل يشيذ أٌ يغٕيكى)ٔلٕنّ 
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b. Syar’iyah, (ialah kehendak) yang tidak selalu terjadi, 

dan tidaklah yang dikehendaki-Nya (dalam kehendak ini) 

kecuali dicintai-Nya. Sebagaimana Firman Allah q; 

“Dan Allah berkehendak menerima taubat kalian.”  

(QS. An-Nisa’ : 27) 

 

Kami beriman terhadap Kehendak-Nya (yang) 

Kauni dan (yang) Syar‟i, mengikuti hikmah-Nya. Setiap 

yang ditetapkanNya secara kauni, atau ketundukan 

makhlukNya secara syar‟i, sesungguhnya (didalamnya) 

terdapat hikmah yang dan sesuai dengan hikmah. Sama 

saja bagi kami mengetahui (hikmah didalamnya atau) 

kami tidak mengetahui, atau (kerena) terbatasnya akal 

kami (dalam memahami hikmah) tersebut. (Firman-Nya); 

“Bukankah Allah adalah seadil-adilnya Hakim?”  

(QS. At-Tin : 8)  

 

“Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada 

(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”  

(QS. Al-Ma’idah : 50) 
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ٔششػيخ، ال يهضو ثٓب ٔلٕع انًشاد ٔال يكٌٕ انًشاد 

ٔاهلل يشيذ أٌ يزٕة )فيٓب ئال يذجٕثب نّ، كمٕنّ رؼبنٗ 

 [27انُغبء  ](ػهيكى

َٔإيٍ أٌ يشادِ انكَٕي ٔانششػي ربثغ نذكًزّ فكم 

يب لضبِ كَٕب أٔ رؼجذ نّ خهمّ ششػب فاَّ نذكًخ ٔػهٗ 

ٔفك انذكًخ، عٕاء ػهًُب يُٓب يب َؼهى أٔ رمبصشد 

ٍْ رنك   [ 8انزيٍ ] (أنيظ اهلل ثأدكى انذبكًيٍ)ػمٕنُب َػ

 [50انًبئذح ] (ٔيٍ أدغٍ يٍ اهلل دكًب نمٕو يٕلٌُٕ)

***** 


