
َُمْيِدىُّ  الْ َثَنا  َحدَّ ُموَس  ْبُن  بِْشُ  َثَنا  َحدَّ  -
َقَدرِ 

ْ
بِال الرَُّجُل  يُْؤِمَن  ْن 

َ
أ ِعْنَدنَا  نَُّة  السُّ اَل 

َ
ق

َما  نَّ 
َ
أ َم 

َ
َيْعل ْن 

َ
َوأ  ، هِ  َوُمرِّ وِهِ 

ْ
ُحل هِ،  َوَشِّ َخْيِهِ 

ْم 
َ
ل هُ 

َ
ْخَطأ

َ
أ َما  نَّ 

َ
َوأ ِلُْخِطَئُه،  يَُكْن  ْم 

َ
ل َصابَُه 

َ
أ

َضاٌء ِمَن اهللِ 
َ
ُه ق

َّ
نَّ َذلَِك ُك

َ
يَُكْن ِلُِصيَبُه، َوأ

 . َعزَّ وََجلَّ

َوالَ  َويَْنُقُص  يَِزيُد  وََعَمٌل  ْوٌل 
َ
ق اإِليَماَن  نَّ 

َ
َوأ

 بِنِيٍَّة 
َّ
ْوٌل إاِل

َ
 بَِعَمٍل َوالَ َعَمٌل َوق

َّ
ْوٌل إاِل

َ
َيْنَفُع ق

 بُِسنٍَّة.
َّ
ْوٌل وََعَمٌل َونِيٌَّة إاِل

َ
َوالَ ق

ْيِه 
َ
َعل اهلُل  َصلَّ  ٍد  ُمَمَّ ْصَحاِب 

َ
أ َعَ  ُم  َحُّ َوالتَّ

يَن  ِ
َّ

اَل : )َوال
َ
إِنَّ اهلَل َعزَّ وََجلَّ ق

َ
ِهْم ف

ِّ
َم ُك

َّ
َوَسل

َا 
َ

ل ِفْر 
ْ
اغ َربََّنا  وَن 

ُ
َيُقول َبْعِدِهْم  ِمْن  َجاُءوا 

ْن يُْؤِمَن 
َ
ل
َ
ِيَن َسَبُقونَا بِاإِليَماِن( ف

َّ
َوإِلْخَوانَِنا ال

َصُهْم  ْو َتَنقَّ
َ
ُهْم ، َفَمْن َسبَُّهْم أ

َ
 بِاالِْستِْغَفارِ ل

َّ
إاِل

 ُ
َ

ل يَْس 
َ
َول  ، نَِّة  السُّ َعَ  يَْس 

َ
ل
َ
ف ِمْنُهْم  َحًدا 

َ
أ ْو 

َ
أ

. ءِ َحقٌّ َفْ
ْ
ِف ال

نٍَس 
َ
نَا بَِذلَِك َغْيُ َواِحٍد َعْن َمالِِك بِْن أ ْخَبَ

َ
- أ

ُفَقَراءِ 
ْ
َء َفَقاَل : ) لِل َفْ

ْ
 ال

َ
َم اهلُل َتَعال سَّ

َ
اَل ق

َ
نَُّه ق

َ
أ

اَل 
َ
ْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم( ُثمَّ ق

ُ
ِيَن أ

َّ
ُمَهاِجِريَن ال

ْ
ال

َربََّنا  وَن 
ُ
َيُقول َبْعِدِهْم  ِمْن  َجاُءوا  يَن  ِ

َّ
َوال  (  :

ْم َيُقْل َهَذا 
َ
َا َوإِلْخَوانَِنا( اآليََة. َفَمْن ل

َ
ِفْر ل

ْ
اغ

ُء.  َفْ
ْ
ُ ال

َ
ْن ُجِعَل ل يَْس ِممَّ

َ
ل
َ
ُهْم ف

َ
ل

 : َيُقوُل  ُسْفَياَن  َسِمْعُت  اهللِ،  الَُم 
َ
ك ُقْرآُن 

ْ
َوال

وٌق َفُهَو ُمْبَتِدٌع 
ُ
اَل َمْل

َ
الَُم اهللِ َوَمْن ق

َ
ُقْرآُن ك

ْ
ال

َحًدا َيُقوُل َهَذا.
َ
ْم نَْسَمْع أ

َ
ل

ْوٌل وََعَمٌل 
َ
ق َيُقوُل اإِليَماُن  - َوَسِمْعُت ُسْفَياَن 

ُخوهُ إِبَْراِهيُم ْبُن ُعَييَْنَة 
َ
ُ أ

َ
َويَِزيُد َويَْنُقُص َفَقاَل ل

اَل 
َ
َوق َفَغِضَب   ، َيْنُقُص  َتُقْل  الَ  ٍد  ُمَمَّ بَا 

َ
أ يَا   :

ٌء.  ْت يَا َصِبُّ ، بَْل َحتَّ الَ َيْبَق ِمْنُه َشْ
ُ
اْسك

َمْوِت ، 
ْ
ْؤيَِة َبْعَد ال َراُر بِالرُّ

ْ
َواإِلق

ِت 
َ
ال

َ
َِديُث ِمْثُل : )َوق ُقْرآُن َوالْ

ْ
َوَما َنَطَق بِِه ال

يِْديِهْم( َوِمْثُل : 
َ
ْت أ

َّ
ٌة ُغل

َ
ول

ُ
َُهوُد يَُد اهللِ َمْغل الْ

َهَذا  ْشَبَه 
َ
أ َوَما  بَِيِمينِِه(  َمْطِويَّاٌت  َمَواُت  )َوالسَّ

هُ  ُ َِديِث الَ نَِزيُد فِيِه َوالَ ُنَفسِّ ُقْرآِن َوالْ
ْ
ِمَن ال

نَُّة ،  ُقْرآُن َوالسُّ
ْ
ْيِه ال

َ
َف َعل

َ
نَِقُف َعَ َما َوق

َعْرِش اْسَتَوى. َوَمْن زََعَم 
ْ
َوَنُقوُل : الرَّْحَُن َعَ ال

 . ٌل َجْهِمٌّ َغْيَ َهَذا َفُهَو ُمَعطِّ

َصاَب 
َ
ََوارُِج : َمْن أ ِت الْ

َ
ال

َ
َما ق

َ
ْن الَ َنُقوَل ك

َ
َوأ

ِمَن  ٍء  بَِشْ تَْكِفَي  َوالَ  َكَفَر.  َفَقْد  ةً  بَِي
َ
ك

ِت 
َّ
ال َْمِس  الْ تَْرِك  ِف  ُكْفُر 

ْ
ال إِنََّما   ، نُوِب  الُّ

بُِنَ   «: َم 
َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل اهلُل  َصلَّ  اهللِ  َرُسوُل  اَل 

َ
ق

اهلُل   
َّ
إاِل  َ

َ
إِل الَ  ْن 

َ
أ َشَهاَدةُ  ٍْس:  َعَ خَ اإِلْسالَُم 

الَةِ ، َوإِيَتاُء  اُم الصَّ
َ
ًدا َرُسوُل اهللِ ، َوإِق نَّ ُمَمَّ

َ
َوأ

َْيِت «.  َكةِ ، َوَصْوُم َرَمَضاَن ، وََحجُّ الْ الزَّ

ْم 
َ
ل َمْن  ُه 

َ
ك تَارِ ُتَناِظْر  الَ 

َ
ف ِمْنَها  الٌَث 

َ
ث ا  مَّ

َ
أ
َ
ف

ُر  يَُؤخَّ الَ  نَُّه 
َ
أل يَُصْم  ْم 

َ
َول يَُصلِّ  ْم 

َ
َول ْد  يَتََشهَّ

َضاهُ 
َ
تِِه َوالَ ُيِْزُئ َمْن ق

ْ
ٌء ِمْن َهَذا َعْن َوق َشْ

ا  مَّ
َ
أ
َ
ف  ، تِِه 

ْ
َوق َعْن  َعِمًدا  فِيِه  َتْفِريِطِه  َبْعَد 

َوَكَن   ، َعْنُه  ْت 
َ
ْجَزأ

َ
أ اَها  دَّ

َ
أ َما  َفَمَت  َكةُ  الزَّ

ْيِه 
َ
َجُّ َفَمْن وََجَب َعل ا الْ مَّ

َ
َبِْس ، َوأ آثًِما ِف الْ

ْيِه ، َوالَ َيُِب 
َ
ِْه ، وََجَب َعل بِيَل إِلَ َووََجَد السَّ

ِمْنُه   ُ
َ

ل يَُكوَن  َذلَِك َحتَّ الَ  َعِمِه  ِف  ْيِه 
َ
َعل

آثًِما  يَُكْن  ْم 
َ
َول  ، يًا  ُمَؤدِّ َكَن  اهُ  دَّ

َ
أ َمَت  بُدٌّ 

َكةِ  الزَّ َما َكَن آثًِما ِف 
َ
اهُ ك دَّ

َ
أ إَِذا   ، ِخيِهِ 

ْ
تَأ ِف 

َحبََسُه  َمَساكنَِي  لُِمْسلِِمنَي  َحقٌّ  َكَة  الزَّ نَّ 
َ
أل

ا  مَّ
َ
َوأ  ، ِْهْم  إِلَ َوَصَل  َحتَّ  آثًِما  َكَن 

َ
ف ْيِهْم 

َ
َعل

اهُ َفَقْد  دَّ
َ
َكَن فِيَما بَيَْنُه َوَبنْيَ َربِِّه إَِذا أ

َ
َجُّ ف الْ

ْم 
َ
ى ، َوإِْن ُهَو َماَت َوُهَو َواِجٌد ُمْسَتِطيٌع َول دَّ

َ
أ

َيُِب  َو َيُجَّ  ْن 
َ
أ ْنَيا  ادلُّ  

َ
إِل الرَّْجَعَة  َل 

َ
َسأ َيُجَّ 

ْن يَُكوَن َذلَِك 
َ
وا َعْنُه َونَرُْجو أ ْن َيُجُّ

َ
ْهلِِه أ

َ
أل

َدْيٌن َفُقِضَ  ْيِه 
َ
ْو َكَن َعل

َ
ل َما 

َ
يًا َعْنُه ، ك ُمَؤدِّ

ِلِ  َْمُد  َوالْ ِكَتاُب 
ْ
ال َتمَّ   - َمْوتِِه.  َبْعَد  َعْنُه 

آِلِ  َوَعَ  ٍد  ُمَمَّ َسيِِّدنَا  َعَ  اهلُل  َوَصلَّ  وَْحَدهُ 
َم 

َّ
َوَسل ْجَِعنَي 

َ
أ يَّتِِه  َوُذرِّ ْزَواِجِه 

َ
َوأ ْصَحابِِه 

َ
َوأ

ثًِيا.
َ
ك تَْسلِيًما 

Mengenal

Ushûl As-Sunnah 
Karya

Imam Al-Humaidy t

POKOK

Aqidah
Islam

Silsilah 
Aqidah Salaf7



B isyr bin Musa menceritakan kepada 
kami, beliau berkata: Al-Humaidy 
menceritakan kepada kami, beliau 

berkata:

As-Sunnah menurut kami adalah:

Seseorang beriman kepada al-qadr ‘takdir’ 
yang baik atau yang buruk, yang manis atau 
yang pahit. Sepatutnya ia mengetahui bahwa 
musibah yang menimpa dirinya tidak akan 
meleset darinya, dan segala yang meleset darinya 
tidak akan menimpanya. Semua hal itu adalah  
al-qadhâ` ‘ketentuan’ dari Allah .

Bahwa, sesungguhnya iman mencakup 
ucapan dan perbuatan, (yang bisa) bertambah 
dan berkurang; suatu ucapan tidak akan 
bermanfaat, kecuali dengan amal, tidak pula 
amal dan ucapan (bermanfaat), kecuali dengan 
niat, juga tidak pula amal, ucapan, dan niat 
(bermanfaat), kecuali dengan sunnah.

At-tarahhum ‘mengucapkan dan mendoakan 
rahmat’ bagi segenap para sahabat Rasulullah 
n karena Allah  berfirman,

ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ

“Dan orang-orang yang datang setelah mereka 
mengatakan, ‘Wahai Rabb kami, ampunilah saudara-
saudara kami yang telah mendahului kami dalam 
keimanan.’.” [Al-Hasyr: 10]

Tidaklah kami diperintah, kecuali untuk 
memintakan istighfar bagi mereka. Oleh karena 
itu, barangsiapa yang mencela mereka, atau 
membenci  mereka atau salah seorang di antara 
mereka, tidaklah ia berada di atas Sunnah dan 
tidak ada hak baginya berupa fai`.

Lebih dari seorang mengabarkan kepada 
kami dari  Malik bin Anas bahwa bel iau 
berkata,

“Allah l telah memberi bagian rampasan 
perang. Allah Ta’âlâ berfirman,

ڇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڇ

“Dan orang-orang faqir dari kaum Muhajirin 
yang telah dikeluarkan dari kampung-kampung 
mereka.” [Al-Hasyr: 8]

Allah Ta’âlâ berfirman,

ڇ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ

“Dan orang-orang yang datang setelah mereka 
mengatakan, ‘Wahai Rabb kami, ampunilah saudara-
saudara kami yang telah mendahului kami dalam 
keimanan.’.” [Al-Hasyr: 10]

Barangsiapa yang tidak mengucapkan hal 
ini, ia bukanlah orang yang berhak diberi bagian 
berupa fai`.”

Al-Qur`an adalah Kalamullah. Saya 
telah mendengar Sufyân berkata, “Dan Al-
Qur`an adalah Kalamullah. Barangsiapa yang 
mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk, 
ia merupakan seorang mubtadi’ ‘ahli bid’ah’. 
Tidak pernah kami mendengar seorang pun 
mengatakan hal ini.”

Saya mendengar Sufyân berkata, “Dan 
iman adalah ucapan dan amal, (bisa) bertambah 
dan berkurang,” maka saudara beliau, Ibrahim 
bin ‘Uyainah, berkata, “Wahai Abu Muhammad, 
janganlah engkau mengatakan, ‘iman itu 
berkurang’.” Sufyân pun marah kemudian 
berkata, “Diamlah engkau, wahai anak kecil! 
Demikianlah bahwa iman itu berkurang hingga 
tidak bersisa sedikitpun.”

Pembenaran adanya ar-ru’yah, yakni 
melihat wajah Allah setelah meninggal.

Segala yang disebutkan dalam Al-Qur`an 
dan Al-Hadits semisal firman Allah Ta’âlâ,

ڇ ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ڇ
“Dan kaum Yahudi berkata bahwa tangan 

Allah terbelenggu, padahal sesungguhnya tangan 
merekalah yang terbelenggu ….” [Al-Mâ`idah: 
64]

Sebagaimana di dalam firman Allah,

ڇ ۇئ   ۇئ  ۆئ ڇ

“Dan tujuh langit digenggam dalam tangan 
kanan-Nya ….” [Az-Zumar: 67]

Ayat-ayat semisal ini, yang banyak terdapat 
di dalam Al-Qur`an dan Al-Hadits, tidaklah kita 
tambah, tidak (pula) kita tafsirkan. Kita berhenti 
pada apa-apa yang Al-Qur`an dan Sunnah 
berhenti di atasnya.

Kita menegaskan (firman Allah Ta’âlâ),

ڇ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڇ
“Ar-Rahmân (Allah) istiwa’ di atas ‘Arsy.” 

[Thâhâ: 5]

Barangsiapa yang menyangka selain ini, ia 
adalah seorang ahlut ta’thîl lagi pengikut sekte 
Jahmiyah.

Kami tidak berpendapat sebagaimana 
pendapat kalangan sekte Khawârij bahwa 
barangsiapa yang tergelincir ke dalam dosa 
besar, ia telah kafir.

Tidaklah kita mengafirkan seseorang karena 
salah satu di antara perbuatan dosa.

Namun, kekafiran hanyalah bagi seseorang 
yang meninggalkan lima sendi utama, yang 
Rasulullah n bersabda,

“Islam didirikan diatas lima sendi: syahadat 
(persaksian) bahwa Tiada Ilah (sembahan 
yang benar) selain Allah, Muhammad adalah 
rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan 
zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan 
melaksanakan haji.”

Adapun tiga sendi pertama, orang yang 
meninggalkannya tidaklah diajak berdebat, 
yaitu yang tidak mengucapkan syahadat, tidak 
mendirikan shalat, dan tidak berpuasa, karena hal 
ini tidaklah dapat diakhirkan dari waktunya. Ia 
tidak dibenarkan mengqadha hal tersebut setelah 
meninggalkan hal itu dengan sengaja karena 
sikap ia yang melampaui batas terhadap amalan 
ini dari waktunya yang telah ditentukan.

Adapun mengeluarkan zakat, tatkala telah 
mengeluarkan (zakat), hal itu telah cukup 
baginya, tetapi ia akan berdosa jika menolak 
mengeluarkan zakat.

Adapun haji, barangsiapa yang telah wajib 
(menunaikan haji) dan mendapat kemudahan 
untuk melaksanakan (ibadah) itu, dia wajib 
menunaikan (ibadah) tersebut. Tidaklah haji 
ini diwajibkan secara keseluruhan, kecuali 
setelah menjadi wajib untuknya. Apabila telah 
menunaikan (ibadah haji), ia telah melakukan 
kewajiban itu. Tidaklah ia berdosa karena 
mengakhirkan (pelaksanaan haji) itu jika telah 
ia tunaikan sebagaimana ia akan berdosa jika 
melakukan hal tersebut pada zakat karena zakat 
adalah kewajiban yang (hasilnya) diperuntukkan 
kepada kaum muslimin yang miskin yang ia tahan 
untuk mereka maka ia berdosa hingga kewajiban 
itu telah sampai kepada mereka.

Adapun haji, (ibadah) itu adalah kewajiban 
antara ia dan Rabb-nya. Jika telah menunaikan 
(ibadah haji), berarti ia telah melaksanakan 
kewajibannya.

Sekiranya ia meninggal dalam keadaan 
mendapatkan kemudahan dan sanggup, tetapi 
ia tidak melaksanakan ibadah haji itu, ia akan 
memohon agar dikembalikan ke dunia guna 
menunaikan ibadah haji yang telah ia lalaikan. 
Keluarganya wajib menghajikannya, yang 
semoga hal itu dapat menutupi ibadah haji yang 
seharusnya ia tunaikan sebagaimana halnya jika 
ia berutang lalu (utang tersebut) dibayarkan oleh 
keluarganya setelah ia meninggal.

Lembaran ini dibagikan secara gratis, 
diterbitkan oleh Pustaka As-Sunnah 

atas sumbangsih para pemerhati kebaikan 
–semoga Allah melipatgandakan pahala 
untuknya-. Untuk ta’awun (partisipasi) 
dan informasi, silakan menghubungi 

085342120022. Lembaran ini dapat 
diunduh di dzulqarnain.net


