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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi dan Analisis Data 

1. Biografi Syaikh Ahmad Marzuki  

Syaikh Ahmad Marzuki bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin 

Sayyid Ramadhan al-Marzuqiy al-Hasaniy wal Husainiy al-Malikiy al-

Mishriy al-Makkiy. Beliau lahir di Sibbat Mesir pada tahun 1205 H. Di 

antara guru-gurunya adalah Syekh al-Kabir Sayyid Ibrahim al-'Ubaidi yang 

pada masanya adalah sosok yang konsentrasi di bidang Qira-ah al-'Asyarah 

(Qiraah 10). Dan di antara murid-muridnya adalah Syekh Ahmad Dahman 

(1260-1345 H), Sayid Ahmad Zaini Dahlan (1232-1304 H), Syekh Thahir 

al-Takruni, dan lainnya. Beliau sepanjang waktu bertugas mengajar Masjid 

Mekkah karena kepandaian dan kecerdasannya Syekh Ahmad Marzuqi 

diangkat menjadi Mufti Madzhab Al-Maliki di Mekkah menggantikan 

Sayyid Muhammadyang wafat sekitar tahun 1261. 

Syekh Ahmad Marzuqi juga terkenal sebagai seorang Pujangga dan 

dijuluki dengan panggilan Abu Al-Fauzi. Al-Marzuqi dikenal sebagai 

penulis yang handal serta amat lincah dalam menuliskan qolam-Nya (pena), 

terutama menyangkut puji-pujian kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. 

Salah satu karyanya yang terkenal dan fenomenal adalah Mandzumat 

'Aqidatul Awam, yaitu ringkasan ilmu kalam mengupas tentang tauhid untuk 

dijadikan acuan dalam aqidah bagi orang-orang awam, dituangkan dalam 

sebuah nazam (prosa) berisi sebanyak 57 bait (satu baris, berisi dua satar)
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 syair. Kitab ini begitu penting sekali sehingga banyak para ulama yang 

mengulas panjang lebar isi kandungan mandzumat. Begitu pentingnya 

pelajaran yang bisa diambil dari mandzumat 'Aqidatul Awam ini, Syekh 

Nawawi ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi gelar As-Syeikh 'Ulama Hijaz dari 

tanah Jawa, sebutan Indonesia kala itu, juga turut memberikan syarah 

Mandzumat 'Aqidatul Awam ini dengan nama Syarah Nur Al-Dholam 

(Cahaya dalam Kegelapan).1 

Adapun diantara guru-guru Sayid Ahmad Al-Marzuki 

diantaranya ialah :2 

a. Syekh al-Kabir Sayyid Ibrahim al-‘Ubaidi ( yang pada masanya 

adalah sosok yang konsentrasi di bidang Qira’ah al-‘Asyarah / Qira’ah 

10) (w. 1345 H). 

b. As-Syaikh Muhammad Ali Al-Maliki (w. 1367 H). 

c. Syekh Muhammad Amin bin Ahmad Radhwan al-Madani (w. 1329 

H). 

d. Syekh Umar Bajunaid al-Hadhrami (w. 1354 H). 

e. Syekh Mukhtar bin Atharid al-Bogori (w. 1349 H). 

f. Syekh Sa’id al-Yamani (w. 1352 H). 

g. Syekh Shaleh Bafadhal (w. 1331 H). 

h. Syekh Umar Syatta al-Bakri al-Dimyathi (w. 1331 H). 

i. As-Syaikh Umar Sumbawa (w. 1338 H). 

                                                             
1Umi Kulsum, Skripsi : “Nilai-nilai Ketauhidan Dalam Kitab ‘Aqidatul Awam dan 

Implikasi Dalam Pendidikan Tauhid”, (Purwokerto : IAIN Puwokerto, 2004). 
2 Syarifatun Nurul Maghfiroh, Skripsi : “Nilai-nilai Pendidikan Tauhid dalam Kitab 

‘Aqidatul ‘Awam Karya Sayid Ahmad al-Marzuki”, h. 57. 
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j. As-Syaikh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (Mufti Makkah) (w. 1304H).  

Demikianlah, guru-guru Sayid Ahmad Al-Marzuki yang telah 

memberikan kontribusi serta pengajaran yang sangat besar bagi diri pribadi 

Sayid Ahmad Al-Marzuki, sehingga diri beliau lebih terbentuk dan 

termotivasi dengannya. 

Selain beliau merupakan salah satu tokoh ulama, beliau juga 

merupakan seorang tokoh pendidik yang paham akan berbagai ilmu 

keagamaan. Sayid ahmad marzuki adalah tokoh yang sangat produktif di 

dalam bidang keilmuan, beliau banyak membuat suatu karya, yang 

diantaranya yaitu :3 

a. Tahsil nail al-maram li Bayan Mandzumah ‘Aqidatul Awam (1326 H). 

Kitab ini menjelaskan tentang pokok-pokok agama dan hukum 

syari‟at Islam yaitu Ilmu Tauhid. 

b. Bulugh al-Maram li Bayan Alfadz Maulid Sayid al-Anam Fi Syarh 

Maulid Ahmad Al-Bukhari (1282 H). 

Kitab ini menjelaskan tentang hadits yang dimana dalam hadits 

tersebut juga terdapat masalah hukum syari‟at menurut Al-Bukhari, 

kitab ini juga telah menjadi kurikulum pendidikan agama di beberapa 

pondok pesantren Indonesia, khususnya pondok pesantren Al-Manar, 

Bener, Tengaran. 

 

 

                                                             
3Ibid., h. 58.  
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c. Bayan Al-Ashli fi Lafadz bi Afdzal 

Kitab ini menjelaskan tentang asal suatu lafadz kemudian 

dibandingakan dengan lafadz yang lebih utama. 

d. Tashil al-Adhan Ala Matan Taqwim al-Lisan fi Al-Nahwi 

Kitab ini menjelaskan tentang keterangan dalam isi kitab untuk 

menguatkan dalam pembahasan ilmu nahwu. 

e. Al-Fawaid al-Marzuqiyah al-Zurmiyah 

Kitab yang berisikan mengenai Nashab (keturunan) dari Al 

Marzuki. 

f. Mandzumah fi Qawaid al-Sharfi wa al-Nahwi 

Kitab yang menjelaskan tentang pembagian ilmu dalam aqoid 

yaitu ilmu shorof dan ilmu nahwu. 

g. Matan Nazam fi Ilm al-Falak 

Kitab tersebut menjelaskan tentang suatu aqidah yang sudah 

baik (matang) serta penjelasan menuju dalam ilmu falak. 

h. Jalaa’ul-Afham syarah kitab ‘Aqidatul Awam 

Kitab ini merupakan syarah ‘Aqidatul Awam yang menjelaskan 

mengenai ilmu tauhid serta pokok-pokok dalam Islam. 

i. ‘Aqidatul Awam 

Kitab ini ditulis pada tahun 1376 H dan diterbitkan oleh 

Al-Miftah Rembang dan kitab ini ditulis dengan menggunakan 

bahasa arab dan juga arab pegon, kemudian telah diterjemahkan 
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oleh ustadz Ahcmad Sunarto ke dalam bahasa indonesia. Kitab 

ini juga menjelaskan tentang sifat-sifat wajib dan jaiz bagi Allah SWT 

dan rasul-Nya. Ada ungkapan “tak kenal maka tak sayang”, kiranya 

tepat digambarkan jika seorang muslim ingin melakukan 

pendekatannya kepada Allah SWT, maka kitab ini akan menuntun 

orang muslim untuk mengenal Allah SWT. Di samping itu, kitab ini 

juga menjadi dasar pembelajaran tauhid diberbagai pesantren dan juga 

madrasah diniyah. Dalam kitab tersebut menjelaskan sifat-sifat Allah, 

atau yang disebut aqoid lima puluh. Aqoid lima puluh itu terdiri dari, 

20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz 

bagi Allah, serta 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi rasul 

dan 1 sifat jaiz bagi rasul. 

2. Latar belakang penyusunan Kitab ‘Aqidatul ‘Awam 

Disebutkan dalam kitab Nuruzh Zhalam, dikisahkan bahwa Sayid 

Ahmad Marzuki al-Maliki, nadhim (penyusun nadham) pada akhir malam 

Jum’at pertama tanggal 6 Rajab 1258 H bermimpi melihat Rasulullah saw 

yang dikelilingi oleh para sahabatnya. Lalu beliau bersabda : “Bacalah bait-

bait tentang ilmu tauhid yang barangsiapa menghafalnya maka akan masuk 

surga dan dapat mencapai segala kebaikan sesuai dengan maksud al-Kitab 

dan as-Sunnah”. Lalu dia bertanya : “Apa saja nazham itu ya Rasulullah?”. 

Para sahabat yang mengelilingi Nabi saw berkata kepadanya : “Dengarkan 

baik-baik apa yang hendak dikatakan oleh Rasulullah saw”. 
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Beliau bersabda : “Bacalah  ِأَبْـَدُأ بِـاْسِم اللِه َوالرَّْحـَمن” , lalu dia membacanya 

hingga pada nazham :   َِهـا َكاَلُم الْـَحـَكِم اْلَعِلـْيم  sementara َوُصُحـُف اْلَخـِلْيِل َواْلَكِلْيِم * ِفيـْ

Rasulullah saw mendengarkannya secara seksama.  

Ketika nadhim terbangun dari tidurnya, beliau langsung mengulangi 

kembali sya’ir yang beliau baca di dalam mimpinya. Ternyata dalam sekejap 

syair tersebut sudah beliau hafal dari awal hingga akhir. Kemudian pada 

malam Jum’at tanggal 28 Dzul Qo’dah 1258 H menjelang subuh, beliau 

bermimpi kembali bertemu dengan Rasulullah saw untuk kedua kalinya 

dengan berkata kepadanya : “Bacalah apa yang telah kamu hafal”. 

Kemudian nadhim pun membacakannya dari awal hingga akhir seraya 

berdiri tepat di depan Rasulullah saw serta para sahabat Rasul. Mereka 

mengucapkan kata Aamiin di akhir setiap nazham. 

Setelah selesai membaca seluruh nazham, Rasulullah saw bersabda : 

“Semoga Allah memberi taufiq kepadamu, menerima apa yang kamu 

kerjakan, memberi berkah kepadamu dan orang-orang yang beriman serta 

memberi kemanfaatan untuk hamba-hamba-Nya”.4 

 Nadhim sering ditanya setelah banyaknya orang yang mengetahui 

perihal bait syair tersebut. Maka beliau pun menjawab pertanyaan tersebut, 

kemudian beliau menambahkan beberapa bait syair yang berbunyi :  

ِلـْيُم َواْلَقبـُْولُ وَُكـلُّ َما َأَتى ِبِه الـرَُّسـْوُل * َفَحـقُّـُه التَّْسـ  

                                                             
4 Sayid Ahmad al-Marzuqi, Terjemah dan Syarah Aqidatul Awam, Terj. H.M. Fadlil Sa’id 

An-Nadwi, (Surabaya : Al-Hidayah, t.t.), h. 3. 
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Dan apa pun yang dibawa oleh Rasul, maka sepantasnya kita pasrah dan 

menerima. 

Dan seterusnya untuk menyempurnakan materi bahasan. Nazham-

nazha,m tersebut dikenal dengan Nazham ‘Aqidatul ‘Awam.5 

3. Sistematika Penulisan Kitab ‘Aqidatul ‘Awam 

Sistematika yang dipakai dalam penulisan kitab ‘Aqidatul ‘Awam 

adalah tematik, yang penulisannya dari satu pasal ke pasal lain berdasarkan 

jumlah aqoid nadhom dan pokok masalah yang terkandung didalamnya. 

Jumlah pembahasannya ada 7 pasal yang didasarkan pada 57 nadhom. 

Adapun rincian pasal yang terdapat dalam kitab ini yaitu :6 

a. Khutbatul Kitab; 

b.  Pasal I mengenai sifat-sifat Allah; 

1) Sifat wajib bagi Allah SWT 

2) Sifat Jaiz Bagi Allah SWT 

c. Pasal II mengenai Para Nabi dan Rasul; 

1) Sifat Wajib bagi Nabi dan Rasul 

2) Sifat Jaiz bagi Nabi dan Rasul 

3) Kema’shuman bagi para Nabi dan Rasul 

4) Sifat-sifat Mustahil bagi Allah dan Rasul-Nya 

5) Jumlah Rasul yang disebutkan dalam al-Qur’an 

d. Pasal III mengenai Para Malaikat; 

                                                             
5KH. Muhammad Ihya’ Ulumiddin, Penjelasan Nadham ‘Aqidatul ‘Awam (Jalaul 

Afham), Terj. Moh. Thohiri Habib, (Surabaya : Hai’ah Ash-Shofwah Al-Malikiyyah, Cet. I, 2017), 

h. 14. 
6Ibid., h. VII. 
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e. Pasal IV mengenai kitab-kitab Samawi; 

f. Pasal V mengenai ketaatan kepada Rasulullah saw; 

g. Pasal VI mengenai Hari Akhir; 

h. Pasal VII mengenai Nabi Kita Muhammad Saw; dan 

i. Penutup. 

4. Isi Kitab ‘Aqidatul ‘Awam 

Kitab ‘Aqidatul Awam menjelaskan tentang sifat-sifat wajib dan jaiz 

bagi Allah SWT dan rasul-Nya atau yang disebut aqoid lima puluh. Aqoid 

lima puluh itu terdiri dari, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil 

bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, serta 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat 

mustahil bagi rasul dan 1 sifat jaiz bagi rasul. Kitab ini berisi tentang ilmu 

ketauhidan yang akan menuntun kita untuk lebih mengenal Allah SWT 

lewat sifat-sifatnya. Kitab ini juga menjelaskan tentang sifat-sifat wajib, 

jaiz, mustahil bagi Allah SWT dan rasul-Nya. Disamping itu, kitab ini juga 

menjadi dasar pembelajaran tauhid diberbagai pondok pesantren seluruh 

Indonesia. 

Dalam kitab ‘Aqidatul Awam terdapat 9 pasal atau bab pembahasan. 

Pasal pertama berisi muqaddimah kitab terdapat nadhom yang diantaranya : 

ئـِِم ْاإِلْحـَسانِ َأبْـَدأُ بِـاْسِم اللِه َوالرَّْحـَمِن * َوبِالرَِّحـْيـِم َدا  
 فَاْلَحـْمـُدِ للِه اْلـَقِدْيِم ْاأَلوَِّل * َاآلِخـِر اْلَبـاقـِْي ِباَل َتَحـوُّلِ 

 ثُمَّ الـصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َسـْرَمَدا * َعَلى الـنَّـِبيِِّ َخْيِر َمْن َقْد َوحََّدا
َر ُمـْبـَتدِعْ َوآِلِه َوَصـْحِبِه َوَمـْن تَـبِـْع * َسـِبْيَل ِدْيِن اْلحَ  قِّ َغيـْ  
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Nadhom di atas bahwasanya dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang, Maka segala puji bagi Allah Yang Maha 

Dahulu, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha Tetap tanpa ada 

perubahan. Apabila seorang mukallaf setelah selesai membaca basmallah, 

hamdallah dan shalawat senantiasa tercurahkan pada Nabi sebaik-baiknya 

orang yang mengEsakan Allah dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-

orang yang mengikuti jalan agama secara benar bukan orang-orang yang 

berbuat bid’ah. 

Dalam pasal I terdapat pembahasan sifat wajib bagi Allah dan Jaiz 

Allah. Terdapat dalam nadzom : 

 َوبـَْعُد فَاْعَلْم ِبُوُجْوِب اْلَمْعرِفَـْه * ِمْن َواِجـٍبِ للِه ِعْشـرِْيَن ِصَفهْ 
Artinya : “Selanjutnya ketahuilah nahwa, yang wajib diketahui bagi 

Allah itu ada dua puluh sifat”. 

 

Syaikhh Nawawi rahimahullah berkata : “Setelah Mengucapkan 

basmalah, hamdalah dan shalawat, maka aku (kata Syaikh Ahmad) katakan 

kepadamu, “Ketahulilah wahai orang yang telah dibebani taklif, dan 

yakinilah olehmu dua puluh sifat yang wajib bagi Allah dengan terperinci. 

Sebab mengetahui hal tersebut hukumnya wajib atas setiap orang mukallaf. 

Dan jangan taklid, sebab nanti imanmu goyah!”.7 

 

 فَاللُه َمْوُجـْوٌد قَـِدْيٌم بَاِقـي * ُمَخالـٌِف لِْلـَخـْلِق بِْاإِلْطاَلقِ 
 َوقَـائٌِم َغـِنْي َوَواِحـٌد َوَحيِّ * قَـاِدْر ُمـرِيْـٌد َعـاِلٌم ِبُكلِّ َشيْ 

                                                             
7 Syaikh Muhammad Nawawi Asy Syafi’i, Buku Pintar Aqidah (Nuruzh Zhalam), 

(Surabaya : Mutiara Ilmu Agency, 2020), h. 11 
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ُر َواْلُمَتَكلِّـُم * َلُه صِ  َعـٌة تَـْنـَتِظمُ َسـِمـْيٌع ْالَبِصـيـْ ـَفاٌت َسـبـْ  
Artinya : “Allah itu maujud (adam), qadiim (tidak berpermulaan), 

baaqi (kekal) # berbeda dengan makhluk apapun secara mutlak; berdiri 

sendiri, tidak butuh pada lain-Nya, Yang Maha Esa, Maha Hidup # Maha 

Kuasa, Yang Berkehendak, Yang Maha Mengetahui segala sesuatu; juga 

Maha Mendengar, Maha Melihat dan Maha berbicara. Dia juga memiliki 

tujuh sifat yang tersusun sebagai berikut.” 

 

Syaikh Nawawi rahimahullah berkata : “Jika Anda ingin mengetahui 

sifat dua puluh itu (kata Syaikh Ahmad), naka aku katakan, “Allah itu Ada 

...” hingga akhir bait”.8 

a. Wujud (Ada) : Allah SWT itu ada, tidak mungkin Allah SWT tidak 

ada. Dalil aqli yang membukti bahwa Allah SWT itu ada adalah 

penciptaan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. Ar-Ra’du ayat 16 yang artinya “katakanlah: “Siapakah 

Tuhan langit dan bumi? Jawabnya: “Allah”...“Katakanlah: “Allah 

adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan yang Maha esa 

lagi Maha Perkasa”. 

Adapun bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu ada adalah 

adanya segala makhluk.   

b. Qidam (Dahulu) artinya tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah 

ta’ala. Allah tidak menciptakan diri-Nya dan tidak pula diciptakan 

oleh yang lain. Allah berfirman yang artinya “Dia tidak beranak 

dan tidak pula diperanakkan”. 

                                                             
8 Ibid., h. 14 



43 
 

 
 

c. Baqa’ (Kekal) artinya tidak ada akhir bagi keberadaan atau wujud 

Allah Ta’ala.  Allah berfirman yang artinya “Dan Kekal Dzat 

Tuhanmu (Ya Muhammad), yang memiliki kebesaran dan 

kemuliaan”. 

d. Mukhalafatu lilhawaditsi (tidak sama dengan makhluk) artinya 

Allah Ta’ala tidak dapat disamakan dengan makhluk apapun dan 

tidak menyamai makhluk. Sebagaimana firman Allah yang artinya 

“Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai atau sama dengan Dia, 

dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat”. 

e. Qiyamuhu binafsihi (berdiri sendiri) artinya Allah itu tidak butuh 

kepada apa ppun dan tidak butuh siapa pun. Sebagaimana firman 

Allah yang artinya “Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya 

(tidak membutuhkan sesuatu apapun) dari semesta alam”. 

f. Wahdaniyah (tunggal / Esa) artinya tidak terbilang baik dalam dzat, 

sifat dan af’aal (perbuatan)-Nya. 

g. Qudrat (Kuasa) artinya sifat yang mensahkan bagi dzat yang 

bersifat dengannya untuk berbuat atau tidak berbuat. Allah Ta’ala 

berfirman yang artinya “Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas 

segala sesuatu”. 

h. Iradah (berkehendak) artinya sifat yang menghendaki pengutamaan 

dari salah satu dua kebolehan atas yang lain. Allah Ta’ala berfirman 

yang artinya “Sesungguhnya Tuhanmu melakukan apa yang Dia 

kehendaki”. 
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i. Ilmu (Mengetahui) artinya sifat yang dengannya tersingkap sesuatu 

pada saat hubungannya dengannya. Allah Ta’ala berfirman yang 

artinya “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala 

sesuatu”. Dan firman-Nya “Sesungguhnya ilmu Allah meliputi 

segala sesuatu”. 

j. Hayyat (Hidup) artinya Allah itu Maha Hidup dan Kekal serta tidak 

bakal sirna. Sifat yang qadiim yang ada dan melekat pada Dzat 

Allah SWT. Sebagaimana firman Allah yang artinya “Dan 

bertakwalah kepada Allah yang Hidup Kekal lagi tidak mati”. 

k. Sama’ (mendengar) artinya Allah Maha Mendengar; Allah 

mendengar segala sesuatu yang tidak dapat didengar oleh selain-

Nya. 

l. Bashar (Melihat) artinya Allah Maha Melihat; terlihatnya segala 

sesuatu oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari 

pandangan Allah.  

m. Kalam (berbicara) artinya sifat Azaliah yang berdiri dengan dzat 

Allah Ta’ala yang diungkapkan dengan susunan khusus yang 

dinamakan dengan al-Qur’an atau kalamullah.  

Itulah tiga belas sifat, yang kemudian dilanjutkan dengan tujuh sifat 

maknawiyah. Tujuh sifat maknawiyah ini sengaja dipisahkan dan dibuatkan 

satu bait khusus adalah supaya ketujuh sifat tersebut mendapat perhatian 

lebih, karena golongan mu’tazilah tidak mempercayai adanya ketujuh sifat 

maknawiyah ini. 
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 فـَُقـْدرٌَة ِإرَاَدٌة سـَْمـٌع بـََصْر * َحـيَـاٌة اْلِعْلـُم َكاَلٌم اْسـَتَمرْ 
 

Artinya : “Berkuasa, Berkehendak, Mendengar dan Melihat # Hidup, 

Mengetahui, Berbicara, kekal abadi. 

 

Adapun tujuh sifat Maknawiyah tersebut adalah : 

a. Qaadiran (Yang Mahakuasa) sifat yang berdiri dengan Dzat Allah 

Ta’ala, Ia tidak maujud dan tidak ma’dum, dan Ia lain daripada 

Qudrat. 

b. Muridaan (Yang Berkehendak) yaitu sifat yang berdiri dengan Dzat 

Allah Ta’ala, ia tidak maujud dan tidak ma’dum, dan Ia lain 

daripada Iradat. 

c.  ‘Aliman (Yang Maha Mengetahui) yaitu sifat yang berdiri dengan 

Dzat Allah Ta’ala, Ia tidak maujud  dan tidak ma’dum, dan Ia lain 

daripada Ilmun. 

d. Hayyan (Yang Hidul Kekal) yaitu sifat yang berdidi dengan Dzat 

Alla Ta’ala, Ia tidak maujud dan tidak ma’dum, dan Ia lain daripada 

Hayyat. 

e. Sami’an (Yang Maha Mendengar) yaitu sifat yang berdiri dengan 

Dzat Allah Ta’ala, Ia tidak maujud dan tidak ma’dum¸dan Ia lain 

dariapada Sama’. 

f. Bashiiran (Yang Maha Melihat) yaitu sifat yang berdiri dengan 

Dzat Allah Ta’ala, Ia tidak maujud dan tidak ma’dum, dan Ia lain 

daripada Bashar. 
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g. Mutakalliman (Yang Berkata-kata) yaitu sifat yang berdiri dengan 

Dzat Allah Ta’al, Ia tidak maujud dan tidak ma’dum, dan Ia lain 

daripada Kalam. 

Secara garis besar sifat-sifat 20 yang wajib bagi Allah itu terbagi ke 

dalam empat bagian :9 

Sifat Nafsiyah Sifat Salbiyah Sifat Ma’ani Sifat Ma’nawiyah 

1. Wujud 2. Qidam 

3. Baqa’ 

4. Mukhalafatu 

Lil- hawaa ditsi 

5. Qiyamuhu 

binafsihi 

6. wahdaniyat 

7. Qudrat 

8. Iradat 

9. Ilmu 

10. Hayat 

11. Sama’ 

12. Bashar 

13. Kalam 

14. Qadiran 

15. Muridan 

16. ‘Aliman 

17. Hayyan 

18. Sami’an 

19. Bashiran 

20. Mutakalliman 

 
 َوَجائـٌِز بِـَفـْضـِلِه َو َعْدِلِه * تَـْرٌك لـُِكلِّ ُمْمـِكـٍن َكِفْعِلهِ 

  
Artinya : “dan boleh (bagi Allah SWT) dengan karunia dan keadilan-

Nya # meninggalkan segala hal yang mungkin terjadi atau 

melakukannya”.10 

 

Setiap mukallaf wajib meyakini bahwa Allah SWT memiliki satu sifat 

jaiz, yaitu : “Allah SWT mempunyai hak membuat dan tidak membuat ( ُِفْعل  

                                                             
9Ibid., h. 20 
10KH. Muhammad Ihya’ Ulumiddin, Penjelasan Nadham ‘Aqidatul ‘Awam (Jalaul Afham), 

Terj. Moh. Thohiri Habib, h. 44 



47 
 

 
 

 Karena Allah-lah sang pemegang kendali segala sesuatu .”(ك لُِّم ْمِكٍنُاَْوُتَ رْك هُ 

secara mutlak. 

Dalam pasal ke II terdapat pembahasan mengenai sifat wajib bagi 

Rasul, sifat Jaiz bagi Rasul, kema’shuman bagi para nabi dan rasul, sifat 

muhal bagi Allah dan Rasul, serta jumlah Rasul yang disebutkan dalam al-

Qur’an. 

Sifat wajib bagi Rasul terdapat dalam nadhom : 

 َأْرَسـَل َأنِْبَيا َذِوي فَـطَـانَـْه * بِالصِّـْدِق َوالتَـْبِلـْيِغ َوْاأَلَماَنهْ 
 

Artinya : “Allah mengutus para nabi yang memiliki kecerdasan # 

jujur, menyampaikan, dan amanah”. 

 

Setiap orang mukallaf wajib mengimani, bahwa Allah memiliki nabi-

nabi yang diutus dan mengimani serta mengetahui sifat-sifat yang wajib 

mereka miliki yang berjumlah empat sifat, yaitu :  

a. Fathonah, artinya kecerdasan, kecerdikan dan kefashihan lidah. 

Maksudnya adalah para rasul mampu memberikan argumentasi 

terhadap lawan-lawannya dan mampu mematahkan dakwaan 

mereka. 

b. Sidiq, artinya jujur, benar dan tidak berbohong. Maksudnya adalah 

apa yang disampaikan oleh para rasul itu sesuai dengan kenyataan. 

c. Tabligh, artinya menyampaikan. Maksudnya adalah para rasul 

meyampaikan semua perintah Allah yang mereka disuruh 
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menyampaikannya kepada makhluk. Tidak ada satu pun yang 

mereka tutup-tutupi. 

d. Amanat, artinya terpercaya. Maksudnya adalah para rasul itu 

terpelihara daripada melakukan segala perbuatan yang diharamkan 

atau dimakruhkan, sehingga mustahil mereka terjerumus ke dalam 

perbuatan tersebut. 

Sifat jaiz nabi dan rasul terdapat dalam nadhom : 

َحـقِِِّهْم ِمْن َعَرِض * ِبَغْيـِر نـَْقٍص َكَخـِفْيِف اْلَمَرضِ َوَجـائٌِز ِفي   
 

Artinya : “Dan jaiz dalam hal para rasul itu berperingai manusia # 

tanpa mengurangi derajat mereka, seperti sakit yang ringan”. 

 

Menurut Syaikh Nawawi, setiap mukallaf wajib meyakini bahwa para 

nabi dan rasul alaihissalam itu boleh berperangai dengan perangai manusia 

yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang tinggi 

seperti menderita penyakit yang ringan, dan yang serupa dengannya seperti : 

makan, minum, jual beli, memasuki pasar, menikah, mati, hidup, merasakan 

senang atau sedih, sehat atau sakit ringan yang tidak menyebabkan orang lain 

menjauhinya.  

Kema’shuman para Nabi dan Rasul terdapat dalam nadhom : 

ـتـُُهْم َكَسائِِر اْلَمالَِئَكْه * َواِجـَبـٌة َوفَاَضُلوا اْلَمـالَِئَكهْ ِعْصـمَ   
Artinya : “mereka terjaga dari dosa seperti halnya para Malaikat # hal 

itu merupakan sebuah keharusan. Dan mereka jauh lebih mulia daripada 

malaikat”. 

 

Setiap orang mukallaf wajib meyakini bahwa para Nabi dan Rasul 

‘alaihimussalam itu terjaga. Sama halnya dengan para malaikat yang juga 
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terjaga. Mereka bersih dari terjerumus dalam kemaksiatan. Maka dari itu 

mereka tak pernah sekalipun meninggalkan kewajiban dan juga tidak pernah 

melakukan sesuatu yang diharamkan. Mereka juga selalu menghiasi diri 

dengan akhlak mulia. Karena merekalah teladan terbaik dan figur mulia yang 

selalu menjadi panutan umatnya.  

Sifat-sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya terdapat dalam nadhom 

berikut : 

 َواْلُمْسـَتِحْيُل ِضدُّ ُكلِّ َواِجِب * فَاْحَفْظ ِلَخْمِسـْيَن ِبُحْكٍم َواِجبِ 
 

Artinya : “adapun sifat-sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat-sifat 

yang wajib # maka hafalkanlah semua sifat yang berjumlah lima puluh, 

karena hukumnya wajib”. 

 

Adapun sifat-sifat yang mustahil itu sama jumlahnya dengan sifat-sifat 

yang wajib. Sifat wajib bagi Allah ada dua puluh maka sifat mustahilnya juga 

ada dua puluh; sifat wajib bagi rasul ada empat makan sifat mustahilnya juga 

ada empat; sifat jaiz bagi Allah ada satu dan sifat mustahil bagi Rasul juga 

ada satu. Jadi jumlah semuanya ada lima puluh sifat. Semua sifat ini wajib 

dihafalkan oelh setiap mukallaf. 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut : 

SIFAT WAJIB SIFAT MUSTAHIL 

a. Wujud (Ada) 

b. Qidam (Dahulu tanpa Mula) 

c. Baqa’ (Kekal) 

a. Adam (Tidak Ada) 

b. Huduts (Baru) 

c. Fana’ (Sirna) 
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d. Mukhalafatu lil-hawaditsi (Tidak 

Serupa dengan Makhluk) 

e. Qiyamuhu binafsihi (Berdiri Sendiri) 

f. Wahdaniyah (Esa / Tunggal) 

g. Qudrat (Berkuasa) 

h. Iradat (Berkehendak) 

i. ‘Ilmu (Mengetahui) 

j. Hayat (Hidup) 

k. Sama’ (Mendengar) 

l. Bashar (Melihat) 

m. Kalam (Berkata-kata) 

n. Qadiran (Yang Berkuasa) 

o. Muridan (Yang Berkehendak) 

p. ‘Aliman (Yang Mengetahui) 

q. Hayyan (Yang Hidup) 

r. Sami’an (Yang Mendengar) 

s. Bashiran (Yang Melihat) 

t. Mutakalliman (Yang Berkata-kata) 

d. Mumatsalatu lil-hawaditsi (Sama 

dengan Makhluk) 

e. Ikhtiyajuhu li-ghoirihi 

(Membutuhkan kepada yang lain) 

f. Ta’adud (Banyak) 

g. ‘Ajzun (Tidak Kuasa) 

h. Karaahah (Tidak Berkehendak) 

i. Jahlun (Bodoh) 

j. Mautun (Mati) 

k. Shamamun (Tuli) 

l. ‘Ama (Buta) 

m. Bakam (Bisu) 

n. ‘Ajizan (Yang Lemah) 

o. Karihan (Yang tak berkehendak) 

p. Jahilan (Yang Tak Mengetahui) 

q. Mayyitan (Yang Mati) 

r. ‘Ashommu (Yang Tuli) 

s. A’ma (Yang Buta) 

t. ‘Abkam (Yang Bisu) 

Tabel 1 : Sifat Wajib dan Mustahil bagi Allah 

SIFAT WAJIB SIFAT MUSTAHIL 

a. Sidiq (Benar / Jujur) 

b. Amanah (Dapat Dipercaya) 

a. Kidzib (Dusta / bohong) 

b. Khianat (Tidak dapat di percaya) 
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c. Tabligh (Menyampaikan) 

d. Fathonah (Cerdas) 

c. Kitman (Menyembunyikan) 

d. Baladah (Bodoh) 

Tabel 2 : Sifat Wajib dan Mustahil bagi Nabi dan Rasul 

Jumlah para Rasul yang disebutkan dalam al-Qur’an terdapat dalam 

nadhom berikut : 

 تـَْفِصْيُل َخْمَسٍة َوِعْشـرِْيَن َلزِْم * ُكـلَّ ُمـَكلَّـٍف َفَحقِِّْق َواْغـَتِنمْ 
 ُهْم آَدٌم ِاْدرِْيُس نـُْوٌح ُهـْوُد َمْع * َصالِـْح َوِإبـَْراِهـْيـُم ُكلٌّ ُمـتـََّبعْ 

يـَْعُقوُب يُوُسـُف َوَأيّـُْوُب اْحَتَذى ُلْوٌط َوِاْسـَماِعْيُل ِاْسَحاُق َكَذا *  
 ُشَعْيُب َهارُْوُن َوُمْوَسى َواْلَيَسْع * ُذو اْلِكـْفِل َداُوُد ُسَلْيَماُن اتّـََبعْ 

 إْليَـاُس يـُْوُنْس زََكرِيّـَا َيْحَيى * ِعْيَسـى َوطَـَه َخاتٌِم دَْع َغـيَّا
ْم مـَا َداَمـِت ْاألَيّــَامُ َعلَـْيِهُم الصَّـاَلُة َوالسَّـاَلُم * َوآلِـهِ   

 
Artinya : “Mengetahui keduapuluhlima rasul secara terperinci adalah 

wajib # bagi setiap mukallaf. Maka yakinlah dan cari tahu jumlah mereka; 

Mereka adalah : Adam, Idris, Nuh, Hud # serta Sholeh dan Ibrahim, semua 

adalah panutan; Luth, Ismail, Ishak # Ya’qub, Yuisuf, Ayyub; Syu’aib, Harun, 

Musa # Dzulkifli, Dawud, Sulaiman; Ilyasa, Yunus, Zakariyya, Yahya # Isa, 

dan Thaahaa (Nabi Muhammad) adalah nabi yang terakhir; Semoga rahmat 

dan salam selalu tercurahkan kepada para rasul dan keluarga mereka, 

selama hari dunia masih ada”. 

 

 

 Setiap orang Mukallaf wajib mengetahui nama-nama setiap rasul yang 

disebutkan dalam al-Qur’an secara teperinci, mereka semua berjumlah 25 

rasul, yaitu : 
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 Tabel 3 : Nama-nama Rasul Allah 

Dalam pasal III terdapat pembahasan mengenai para malaikat. 

Sebagaimana nadhom berikut : 

 َواْلَمـَلُك الّـَِذْي ِبالَ َأٍب َوُأْم * الَ َأْكَل الَ ُشـْرَب َواَل نـَْوَم لَـُهمْ 

Artinya : “Dan malaikat yang tercipta tanpa ayah maupun ibu # 

mereka tidak perlu makan, minum, dan juga tidur”. 

 

Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa melalui perantara bapa dan ibu, 

mereka juga bukan laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak makan, tidak 

minum, tidak tidur dan tidak memiliki nafsu. Mereka adalah jisim yang 

diciptakan oleh Allah dari cahaya dan dapat menjelma dalam berbagai bentuk. 

Perilaku mereka adalah taat kepada Allah, menjalankan semua 

perintah-Nya, tidak memiliki kepentingan-kepentingan pribadi dan bersih dari 

perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. 

a. Nabi Adam; 

b. Nabi Idris; 

c. Nabi Nuh; 

d. Nabi Hud; 

e. Nabi Sholeh; 

f. Nabi Ibrahim; 

g. Nabi Luth; 

h. Nabi Isma’il; 

i. Nabi Ishaq; 

j. Nabi Ya’qub; 

k. Nabi Yusuf; 

l. Nabi Ayyub; 

m. Nabi Syu’aib; 

n. Nabi Musa; 

o. Nabi Harun; 

p. Nabi Dzulkifli; 

q. Nabi Daud; 

r. Nabi Sulaiman; 

s. Nabi Ilyas; 

t. Nabi Ilyasa’; 

u. Nabi Yunus; 

v. Nabi Zakariyya 

w. Nabi Yahya 

x. Nabi Isa; dan 

y. Nabi Muhammad. 
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ُهُم ِجْبرِْيُل * ِمـْيـَكـاُل ِاْسـَراِفْيُل ِعْزرَائِْيلُ   تـَْفـِصـْيُل َعْشٍر ِمنـْ
ٌر َورَِقْيٌب وََكَذا * َعتِـْيٌد َماِلٌك وِرْضَواُن اْحَتـَذى  ُمْنـَكْر َنِكـيـْ

 

Artinya : “ perincian sepuluh malaikat itu adalah jibril # Mikail, Isrofil, 

‘Izroil; Munkar, Nakir, Raqib # Atid, Malik Ridwan”. 

 

Setiap orang mukallaf wajib meyakini dan mengetahui sepuluh 

malaikat secara rinci, mereka ialah : 

a. Jibril : malaikat yang menjabat sebagai pimpinan malaikat. 

Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul; 

b. Mikail : malaikat yang bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, 

seperti mengatur hujan, angin dan membagi rizki; 

c. ‘Izrail : malaikat yang bertugas unruk mencabut nyawa semua jenis 

makhluk, baik manusia, jin, setan, iblis dan malaikat; 

d. Isrofil : malaikat yang bertugas meniup sangkakala maut pada hari 

Kiamat dan hari Kebangkitan dari kubur; 

e.  Munkar : malaikat yang bertugas menanyai manusia di dalam 

kubur; 

f. Nakir : malaikat yang bertugas menanyai manusia dalam kubur; 

g. Raqib : malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia; 

h. Atid : malaikat yang bertugas mencatat amal buruk manusia; 

i. Malik : malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu neraka; dan  

j. Ridwan : malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu surga.  

Dalam pasal IV terdapat pembahasan mengenai kitab-kitab samawi 

yang di turunkan oleh Allah. Sebagaimana dalam nadhom berikut : 
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ُلَها ُلَها * تـَْوارَُة ُمْوَسى بِاْلُهَدى تَـْنـزِيـْ  َأْربَـَعـٌة ِمْن ُكُتٍب تَـْفِصيـْ
قَاُن َعَلى َخْيِر اْلَمالَ زَبُـْوُر َداُوَد َوِاْنِجـْيـُل َعَلى * ِعْيـَسى َوفُـرْ   

 

Artinya : “terdapat empat kitab (samawi) yang perinciannya yaitu : # 

Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dengan membawa petunjuk; 

Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, Kitab Injil # yang 

diturunkan kepada Nabi Isa dan juga al-Furqan (al-Qur’an) yang diturunkan 

kepada sebaik-baik nabi dan rasul (Muhammad saw)”. 

 

Setiap mukallaf wajib meyakini bahwa Allah SWT telah menurukan 

kitab suci kepada para nabi dan rasul-Nya. Di antara kitab-kitab tersebut ada 

yang dicatat / dibukukan, adapula di antaranya yang sama sekali tidak kita 

ketahui.  

a. Taurat; kitab yang diturunkan kepada nabi Musa yang berisikan 

akidah dan syariat; 

b. Zabur; kitab yang diturunkan kepada nabi Dawud yang berisikan 

nasihat dan peringatan, sebab pada saat itu diperintahkan untuk 

mengikuti syariat nabi Musa; 

c. Injil; kitab yang diturunkan kepada nabi Isa yang berisikan 

keterangan-keterangan yang benar dan nyata; dan  

d. Al-Qur’an; kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw., 

yang berfungsi untuk menyempurnakan ketiga kitab yang telah 

turun sebelumnya. 

َهـا َكاَلُم الْـَحـَكِم اْلَعِلـْيمِ   َوُصُحـُف اْلَخـِلْيِل َواْلَكِلْيِم * ِفيـْ
 

Artinya : “dan Shuhuf (lembaran-lembaran) Ibrahim Al-Khalil dan 

Musa Al-Kalim # di dalamnya terdapat firman Allah Yang Maha Bijaksan lagi 

Maha Mengetahui”. 
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Disamping menurunkan empat kitab dyang telah disebutkan di atas, 

Allah juga menurunkan shuhuf  atau lembaran-lembaran kepada nabi-nabi yang 

dikehendaki-Nya. Diketahui bahwa jumlah shahifah itu ada seratus, dan 

shahifah-shahifah ini diberikan kepada tiga orang nabi, yaitu :  

a. Nabi Syits a.s., enam puluh shahifah; 

b. Nabi Musa a.s., sepuluh shahifah. Jadi sebelum diberi kitab Taurat, 

nabi Musa telah diberi oleh Allah shahifah-shahifah; 

c. Nabi Ibrahim a.s., tiga puluh shahifah. 

Dalam pasal V terdapat pembahasan mengenai ketaatan kepada 

Rasulullah. Sebagaimana nadhom berikut : 

 وَُكـلُّ َما َأَتى ِبِه الـرَُّسـْوُل * َفَحـقُّـُه التَّْسـِلـْيُم َواْلَقبـُْولُ 
 

Artinya : “dan apapun yang dibawa oleh Rasul # maka sepantasnya 

kita akui dan menerima”. 

 

Diantara kewajiban seorang mukallaf adalah apabila sampai kepadanya 

ajaran apapun yang dibawa oleh Rasulullah, maka ia harus melaksanakan dan 

mengaplikasikannya. Dia juga mengakui dan menerima ajaran tersebut karena 

beliaulah sumber kedua segala hukum setelah kalam Allah (al-Qur’an). 

Dalam pasal VI terdapat pembahasan mengenai hari akhir. 

Sebagaimana nadhom berikut : 

 ِإيْـَمـانـَُنا بِـيَـْوِم آِخٍر َوَجْب * وَُكلِّ َمـا َكاَن بِـِه ِمَن اْلَعَجبْ 
 

Artinya : “keimanan kita pada hari akhir adalah wajib # dengan segala 

kejadian luar biasa yang ada pada hari itu”. 
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Setiap mukallaf  wajib membenarkan adanya hari kiamat serta apapun 

yang berhubungan dengannya. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Barzakh : sebuah fase antara kematian dan hari kebangkitan serta 

pengumpulan; 

b. Pertanyaan kubur : segala kenikmatan yang diberikan kepada 

orang-orang yang taat dan juga azab kubur yang diberikan kepada 

orang-orang yang bermaksiat; 

c. Kebangkitan dari kubur; 

d. Hasyer : pengumpulan semua jasad manusia di satu tempat bernama 

Makhsyar; 

e. Syafa’at : meminta pertolongan kepada orang lain yang lebih dekat 

kepada Allah; 

f. Hisab : perhitungan amal bagi segenap makhluk sesuai dengan 

catatan yang ada; 

g. Mizan : timbangan atau neraca amal guna untuk menimbang segala 

amal kebaikan dan kejahatan; 

h. Shiraath : suatu jembatan atau titian yang dibentangkan diatas 

jurang neraka jahannam; 

i. Haudh : telaga milik nabi untuk memberi minum umat dan dirinya; 

j. Surga : tempat segala nikmat yang telah disediakan oleh Allah 

untuk hamba-hamba-Nya yang baik; 

k. Neraka : tempat yang telah dipersiapkan untuk hamba-hamba yang 

durhaka kepada-Nya; dan 
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l. Memandang kepada Allah di surga dengan pandangan yang pantas 

dengan kebesaran, kesucian serta kesempurnaan-Nya. 

Dalam pasal VII terdapat pembahasan mengenai Nabi Muhammad 

Saw. Sebagaimana nadhom berikut : 

 َخاِتَمٌة ِفي ِذْكِر بَاِقي اْلَواِجِب * ِممَّـا َعـَلى ُمَكلٍَّف ِمْن َواِجبِ 
 نَبِـيُّـَنا ُمَحمٌَّد َقْد ُأْرِســاَل * لِْلـَعاَلِمـْيـَن رَْحـَمًة َوُفضِّالَ 

 

Artinya : “ ini adalah penutup yang menjelaskan apa saja yang tersisa 

# hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf; (yaitu) tentang Nabi kita 

yang telah diutus # sebagai rahmat kepada alam semesta dan beliau telah 

mendapa keutamaannya”. 

 

Nabi Muhammad saw diutus oleh Allah SWT sebagai nabi terakhir 

yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia tetapi 

untuk seluruh makhluk Allah yang ada di jagat raya ini. 

َتِسـبْ   َأبـُْوُه َعْبُد اللِه َعْبُد اْلُمطَِّلـْب * َوَهاِشـٌم َعْبُد َمَناٍف يـَنـْ
ـَعْتُه َحِلْيَمـُة السَّـْعِديّـَهْ َوُأمُّـُه آِمـَنُة الـزُّْهــرِيّـَْه * َأْرضَ   

 
Artinya : “ ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib # bin 

Hasyim bin Abdi Manaf; ibunda beliau adalah Aminah bersuku Az-Zuhriyah 

# beliau disusui oleh Halimah as-Sa’diyah”. 

 

Nasab Rasulullah saw dari jalur ayah adalah Nabi Muhammad bin 

Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin 

Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin 

Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin 

Nizar bin Ma’ad bin Adnan.  
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Sedangkan nasab dari jalur ibu adalah nabi Muhammad bin Aminah 

binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nasab dari ibu menyatu 

dengan nasab darui ayah pada kakek beliau yang bernama Kilab. 

Sedangkan ibu susuan beliau adalah Halimah binti Abi Dzu’aib dari 

suku Bani Sa’ad Ibnu Bakar. 

َنهْ   َمْولـُِدُه ِبَمـكَّـَة ْاأَلِمْيــَنْه * َوفَاتُـُه بِـطَـْيـَبَة الْـَمِديـْ
 

Artinya : “beliau dilahirkan di Makkah yang aman # dan wafat di kota 

Thaibah , yaitu Madinah”. 

 

Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 

Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 M. Nabi 

Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 H, 

bertepatan dengan tanggal 8 Juni 633 M. Jenazah beliau dimakamkan di 

kamar Siti Aisyah. 

َنا َنا * َوُعـْمـُرُه َقْد َجاَوَز السِّـتِِّيـْ  َأتَـمَّ قَـْبـَل الْـَوْحِي َأْربَِعيـْ
Artinya : “umur beliau sebelum menerima wahyu telah genap empat 

puluh tahun # sedangkan umur beliau (ketika wafat) lebih dari enam puluh 

tahun”. 

Ketika Nabi Muhammad saw mencapai genap usia empat puluh tahun, 

datanglah Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT tepat 

pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahirannya. Jadi, usia 

Nabi Muhammad pada saat itu adalah 40 Tahun 6 bulan 8 hari, bertepatan 

dengan tanggal 6 Agustus 610 M di Gua Hira’. 
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Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi rasul oleh Allah, berada di 

Makkah selama 13 tahun yang kemudian hijrah ke Madinah dan tinggal di 

sana selama 10 tahun. 

Nabi Muhammad saw wafat pada usia 63 tahun lebih 3 hari menurut 

kalender Qomariyah. Sedangkan menurut kalender Syamsiyah, usia beliau 61 

tahun lebih 84 hari. 

 َوَسـْبـَعٌة َأْواَلُدُه َفِمـْنـُهُم * َثالثَـٌة ِمـَن الذُّكـُْوِر تُـْفَهمُ 
ا يُـلَـقَّبُ قَاِسـْم َوَعْبُد اللِه َوْهَو الطَّيُِِّب * َوطَاِهـٌر ِبَذيْـِن ذَ   

 َأتَاُه إبـَْراِهـْيـُم ِمْن ُسـرِِّيّـَْه * فَأُمُّـُه َمارِيَُّة الْـِقـْبـِطـيَّـهْ 
 َوَغْيـُر ِإبـَْراِهْيَم ِمْن َخـِدْيَجْه * ُهْم ِسَتـٌة َفُخـْذ ِبِهْم َولِـْيَجهْ 

ُيْذَكرُ َوَأْرَبٌع ِمـَن ْاإِلنَاِث تُـْذَكـُر * ِرْضـَواُن رَبِّي لِْلَجِمـْيِع   
َناُهَما السِّـْبطَاِن َفْضُلُهُم َجِليْ   فَاِطـَمـُة الزَّْهَراُء بـَْعُلَها َعِلْي * َوابـْ

 فـََزيْـَنٌب َوبـَْعـَدَهـا رُقَـيَّْه * َوُأمُّ ُكـْلـثُـوٍم زََكـْت َرِضيَّهْ 
 

Artinya : “Anak-anak beliau berjumlah tujuh orang # tiga orang di 

antaranya adalah laki-laki; mereka adalah Qasim dan Abdullah # beliaulah 

putera yang digelari dengan Thayyib (baik) dan Thahir (suci); Ibrahim putra 

nabi dari seorang amat # ibunya bernama Mariyah al-Qibthiyah (bangsa 

Mesir); anak-anak beliau selain Ibrahim dihasilkan daro Sayyidah Khadijah 

# mereka semua berjumlah 6 orang. Maka kenalilah mereka dengan penuh 

cinta; empat orang puteri beliau akan segera disebutkan # semoga keridhoan 

Tuhanku selalu tercurah untuk mereka semua; Fatimah az-Zahra yang 

bersuamikan Ali # dan dua putranya adalah cucu nabi yang jelas 

keutamaannya; Zainab, Ruqayyah # Umi Kulsum yang suci dan di ridhai”. 

 

Putra-putri Nabi Muhammad saw adalah tujuh orang. Tiga laki-laki dan 

tiga perempuan, sebagaimana berikut : 

a. Al-Qasim : wafat di Makkah pada usia dua tahun; 
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b. Abdullah : bergelar Thayyib dan Thahir, wafat di Makkah ketika 

masih kecil; 

c. Ibrahim : ibunya adalah Mariyah al-Qibtiyah. Ibrahim lahir pada 

bulan zulhijjah tahun 8 H dan wafat pada tahun 10 H dalam usia 

satu tahun empat bulan. 

d. Zainab : dikawin oleh Abu Al-‘Ash bin Ar-Ro’bi. Wafat pada tahun 

8 H. 

e. Ruqaiyah : dikawin oleh Utsman bin Affan. Wafat pada saat Perang 

Badar, yaitu Ramadhan tahun 2 H. 

f. Ummi Kultsum : dikawin oleh Utsman bin Affan. Wafat pada tahun 

7 H. 

g. Fatimah Az-Zahra’ : dikawin oleh Ali bin Abi Thalib. Wafat pada 

tanggal 3 Ramadhan tahun 11 H. 

ْرَن النَّـِبيَّ اْلُمْقتَـَفى  َعْن ِتْسِع ِنْسَوٍة َوفَاُة اْلُمْصَطَفى * ُخيِِّـْرَن فَاْختـَ
 َعاِئَشـٌة َوَحْفَصـٌة َوَسـْوَدُة * َصـِفيَّـٌة َمـْيـُمـْونٌَة َو رَْمَلةُ 

َويـْرَِيْه * لِْلُمـْؤِمـِنْيَن ُأمَّـَهاٌت َمْرِضـيَّهْ ِهْنٌد َو زَيْـَنٌب َكَذا جُ   
 

Artinya : “Nabi yang terpilih wafat meninggalklan sembilan orang istri 

# mereka diberi pilihan namun mereka lebih memilih Nabi sang panutan; 

mereka yaitu Sayyidah ‘Aisyah, Sayyidah Hafshah, Sayyidah Saudah # 

Sayyidah Shofiyyah,Sayyidah Maimunah dan Sayyidah Ramlah; Sayyidah 

Hindun (Ummu Salamah), Sayyidah Zainab dan begitu juga Sayyidah 

Juawiriyah # mereka ibu-ibu bagi orang-orang beriman yang selalu diridhai 

Allah”. 

 

Istri-istri Rasulullah semuanya adalah sebelas orang. Namun dua orang 

istrinya meninggal ketika nabi masih hidup, dan ketika nabi Muhammad 
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wafat beliau meninggalkan sembilan istri. Dua istri yang meninggal terlebih 

dahulu adalah sebagai beikut : 

a. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid : istri pertama Rasulullah; 

b. Zainab binti Khuzaimah : terkenal dengan panggilan Ummu 

Masakin (ibu orang-orang miskin), karena beliau sangat mencintai 

dan menyayangi terhadap orang-orang miskin. 

Adapun istri Rasululah yang masih hidup ketika rasulullah wafat 

ada sembilan yaitu : 

a. Aisyah binti Abu Bakar As-Shidiq : dia adalah istri yang paling 

dicintai oleh rasulullah. Dia wafat dalam usia 67 tahun, pada bulan 

Ramadhan tahun 58 H; 

b. Hafshah binti Umar bin Khattab : dikawini Rasulullah pada usia 20 

tahun dan meninggal pada tahun 48 H dalam usia 60 H; 

c. Saudah binti Zam’ah : dikawini Rasulullah pada bulan Ramadhaan 

tahun ke-10 kenabian. Beliau wafat pada akhir pemerintahan Umar 

bin Khatab; 

d. Shofiyah binti Huyay bin Akhthab : dikawini Rasulullah ketika umur 

17 tahun, wafat pada bulan Ramadhan tahun 50 H; 

e. Maimunah binti al-Harits bin Hazan : dikawini Rasulullah pada 

tahun ke-7 H dalam perjalanan umrah Qadha. Wafat pada tahun 51 

H dalam usia 80 tahun. Istri terakhir Rasulullah. 
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f. Ummu Habibah : nama beliau adalah Ramlah binti Abu Sufyan bin 

Harb. Pada tahun ke-7 H beliau dikawin oleh Rasulullah dengan 

maskawin pemberian Raja Najasyi sebanyak 4000 dirham; 

g. Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi : 

dikawin oleh Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-4 H pada usia 

30 tahun. Dia wafat pada tahun 60 H dalam usia 84 tahun; 

h. Zainab binti Jahsy : dikawin oleh Rasulullah pada tahun ke-5 H; dan 

i. Juwairiyah binti Harits al-Khuza’i. 

ـتُـُه َصـِفيَّـٌة َذاُت اْحِتَذا  َحْمـَزُة َعمُّـُه وَعـبَّاٌس َكَذا * َعمَّ
 

Artinya : “Hamzah adalah paman Nabi begitu juga dengan Abbas # bibi 

beliau bernama Shafiyah yang tunduk kepada Nabi”. 

 

Paman-paman nabi Muhammad semuanya berjumlah dua belas orang, 

diantaranya : 

a. Sayyiduna Hamzah; 

b. Sayyiduna Abbas; 

c. Abu Thalib; 

d. Abu Lahab; 

e. Al-Harts; 

f. Az-Zubair; 

g. Jahl; 

h. Abdul Ka’bah; 

i. Qutsam; 

j. Dhirar; 

k. Ghaidaq; dan 

l. Muqawwim 
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Sedangkan bibi-bibi Rasulullah ada 6 orang diantaranya : 

ِلُقْدٍس ُيْدرـكََّة لَْيالً َوقـَْبـَل ِهْجـَرِة النَّـِبيِِّ ْاإِلْسَرا * ِمـْن مَ   
 َوبـَْعَد ِإْسـَراٍء ُعُرْوٌج لِلسَّـَما * َحتَّى رََأى النَّـِبيُّ رَبّـًا َكـلََّما

 ِمْن َغْيرَِكْيٍف َواْنِحَصاٍر َواْفـتـََرْض * َعَلْيِه َخْمًسا بـَْعَد َخْمِسْيَن فـََرضْ 
 

Artinya : “dan sebelum hijrah Nabi terjadi peristiwa Isra’ # dari kota 

Mekkah di malam hari menuju Baitul Maqdis; setelah Isra’, dilanjutkan 

dengan Mi’raj menuju langit # hingga Nabi melihat langsung kepada Tuhan 

yang Maha Berbicara; tanpa cara dan batasan, lalu Allah # mewajibkan 

kepada Nabi sholat fardlu lima waktu setelah diberi keringanan dari lima 

puluh waktu”. 

 

Setiap mukallaf wajib meyakini bahwa nabi Muhammad saw telah 

mendapatkan penghormatan dari Allah SWT dengan menjalani Isra’ Mi’raj 

atau perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) 

kemudian naik ke langit hingga sampai ke Shidratul Muntaha. Peristiwa 

tersebut terjadi pada malam 27 Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinah. 

Dalam perjalanan Mi’raj, yaitu ketika Nabi Muhammad saw berada di 

Shidratul Muntaha, beliau mendapatkan perintah tugas menjalankan shalat 

lima kali dalam sehari-semalam untuk diri dan umatnya. 

a. Shafiyyah; 

b. Arwa; 

c. ‘Atikah; 

d. Ummu Hakim; 

e. Barroh; dan  

f. Umaimah.  
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 َوبَـلَّـَغ ْاأُلمَّـَة بِْاإِلْســَراِء * َوفَـْرِض َخـْمـَسٍة ِبالَ اْمِتَراءِ 
ْيٌق بَِتْصـِدْيٍق َلُه * َوبِاْلُعُرْوِج الصِّـْدُق َواَفى َأْهَلهُ   َقْد فَاَز ِصـدِِّ

 

Artinya : “Nabi telah menyampaikan kepada umatnya mengenai 

peristiwa Isra’ # dan juga mengenai diwajibkannya sholat lima waktu tanpa 

ada keraguan sedikitpun;  Sayyidina Abu Bakar as-Shidiq sangatlah 

beruntung karena telah mempercayai # begitu juga dengan peristiwa Mi’raj 

pun beliau membenarkan-nya. Maka tepatlah gelar as-Shidiq untuknya”. 

 

Rasulullah saw menyampaikan kisah Isra’ Mi’raj yang beliau jalani 

hanya dalam waktu semalam itu kepada umatnya dan juga  mengenai 

diwajibkannya sholat lima waktu. Hal ini terjadi pada pagi hari dari malam 

peristiwa isra’. Ketika beliau menyampaikan hal ini, ada beberapa orang yang 

dulunya percaya dan beriman kepada beliau pada akhirnya murtad dan keluar 

dari agama Islam. 

Orang pertama yang percaya kepada nabi mengenai peristiwa itu adalah 

Sayyidina Abu Bakar as-Shidiq. Karena itulah beliau digelari dengan “Ash-

Shidiq”. 

Pasal terakhir adalah penutup. Terdapat nadhom sebagai berikut : 

 َوَهـِذِه َعِقْيـَدٌة ُمْخـَتَصَرْه * َولِْلـَعـَواِم َسـْهـَلٌة ُمَيسََّرهْ 
َتِمي لِلصَّـاِدِق اْلَمْصُدْوقِ نَاِظُم تِْلَك َأْحـَمُد ا ْلَمْرزُْوِقْي * َمْن يـَنـْ  

 

 

Artinya : “ini adalah kitab Aqidah yang ringkas # dan mudah difahami 

bagi orang awam; disusun oleh Ahmad al-Marzuki # orang yang memiliki 

nasab yang bersambung kepada Nabi yang benar dan dipercayai”. 
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 َو اْلَحْمُدِ للِه َوَصـلَّى َسـلََّما * َعَلـى النَِّبيِِّ َخْيِر َمْن َقْد َعلَّـَما
 َوْاآلِل َوالصَّـْحِب وَُكلِّ ُمْرِشِد * وَُكلِّ َمـْن ِبَخْيِر َهْدٍي يـَْقَتِديْ 

ِد اْشـتَـَغلْ َوَأْسـَأُل اْلَكرِْيَم ِإْخاَلَص اْلَعَمْل * ونـَْفَع ُكلِّ َمْن ِبَها قَ   
 

Artinya : “segala puji bagi Allah, semoga shalawat serta salam selalu 

terscurahkan # kepada sang Nabi sebaik-baik sosok pengajar; begitu juga 

kepada keluarga, sahabat dan setiap pemberi petunjuk # dan juga kepada 

setiap orang yang mengikuti sebaik-baik jalan; aku pun memohon kepada 

Tuhan Yang Maha Pemurah keikhlasan dalam beramal # dan juga 

kemanfaatan bagi setiap orang yang mempelajari bait syair”. 

 

 

َياتـَُها ) َمْيـٌز ( بِـَعدِِّ اْلُجَمِل * تَارِْيُخَها ) ِلْي َحيُّ ُغرٍِّ ( ُجَملِ   َأبـْ
 

Artinya : “bait-bait akidah ini berjumlah ( ُمَيْ ز) 57 dengan hitungan A 

Ba Ja Dun (Jummal) # sedangkan tanggal selesainya penulisan yaitu (  ُِْلي
 .”dihitung dengan metode “Jummal” juga (َحيُُّغ رِّ

 

 

Jumlah nazham kitab ‘Aqidatul ‘Awam ini 57 berdasar jumlah hitungan 

huruf dalam kata  ٌَمْيـز. Rinciannya adalah : 

 lambang angka 40 م

 lambang angka 10 ي

 .lambang angka 7; maka apabila dijumlahkan adalah 57 ز
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Adakpun selesainya penyusunan nazham ‘Aqidatul ‘Awam ini adalah 

tanggal 30 Syawal  1218 H, berdasarkan jumlah hitungan : 

 lambang angka 30 isyarat pada tanggal 30 ل

 lambang angka 10 isyarat pada bulan Syawal ي
 lambang angka 8 ح
 lambang angka 10 ي

 lambang angka 1000 غ
 lambang angka 200 ر

 

 
 Tabel 4 : lambang angka dalam huruf a ba ja dun 

  

ْيِن بِالتََّمامِ  ْيـتـَُها َعـِقـْيَدَة اْلَعَواِم * ِمـْن َواِجٍب ِفي الدِِّ  َسـمَّ
 

 Artinya : “aku beri nama bait-bait syair ini dengan nama Aqidatul 

Awam # menjelaskan akidah-akidah yang wajib diyakini dalam agama”. 

 

Isyarat pada tahun 1218 H 
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B. Pembahasan  

1. Konsep Pendidikan Islam Syaikh Ahmad Marzuki 

Pendidikan Islam meliputi tiga aspek yaitu : Aqidah, Akhlak dan 

Syari’ah (Ibadah). Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti akan 

menjabarkan tiga aspek pendidikan islam tersebut yang ada dalam kitab 

‘Aqidatul ‘Awam. 

a. Pendidikan Aqidah menurut Syaikh Ahmad Mrazuki 

1) Pengertian Pendidikan Aqidah 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar 

yang diarahkan untuk mematangkan potensi fitrah 

manusia, agar setelah tercapai kematangan itu, ia 

mampu memerankan diri sesuai dengan amanah 

yang disandangnya, serta mampu mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan kepada Sang Pencipta. 

Kematangan di sini dimaksudkan sebagai gambaran 

dari tingkat perkembangan optimal yang dicapai 

oleh setiap potensi fitrah manusia.11 

Menurut Gustave Le Bon, pujangga prancis yang terkenal dan 

seorang ahli kemasyarakatan dalam kitabnya Al Araa‟ wal 

                                                             
11 Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 51 
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Mu‟taqadat mentakrifkan bahwa aqidah ialah keimanan yang tumbuh 

dari suatu sumber yang tak dapat dirasakan yang memaksa manusia 

mempercayai sesuatu ketentuan tanpa dalih.12
 Sedangkan ulama fiqh 

mendefinisikan akidah sebagai berikut: Akidah ialah sesuatu yang 

diyakini dan dipegang teguh, sukar sekali untuk diubah. Ia beriman 

berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti beriman 

kepada Allah Swt. Para Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, dan Rasul-

rasul Allah, adanya kadar baik dan buruk, dan adanya hari akhir.13 

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan akidah adalah suatu proses usaha yang berupa  

pengajaran, bimbingan, pengarahan, pembinaan kepada manusia agar 

nantinya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan akidah 

Islam yang telah diyakini secara menyeluruh, mengembangkan dan 

memantapkan kemampuannya dalam mengenal Allah, serta 

menjadikan akidah Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya dalam 

berbagai kehidupan baik pribadi, keluarga, maupun kehidupan 

masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan 

akhirat dengan dilandasi oleh keyakinan kepada Allah semata. 

2) Ruang Lingkup Pendidikan Aqidah 

Seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya 

Aqidah Islamiyah yang menyatakan bahwa pengertian aqidah 

                                                             
12Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam, 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm, 32 
13 Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, terj. H.A. 

Mustofa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 116 
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meliputi enam perkara. Pertama, ma’rifat kepada Allah. Kedua, 

ma’rifat kepada Alam yang ada dibalik alam semesta ini atau alam 

yang tidak dapat dilihat (alam ghaib). Demikian pula kekuatan-

kekuatan yang ada didalamnya tercermin pada para malaikat, dan 

kekuatan-kekuatan jahat yang tercermin pada iblis dan tentara-

tentaranya dari kalangan setan. Ketiga, ma’rifat kepada kitab-kitab 

Allah yang diturunkan untuk menentukan rambu-rambu kebenaran 

dan kebathilan, kebaikan dan kejahatan, halal dan haram serta yang 

baik dan buruk. Keempat, ma’rifat kepada para Nabi dan Rasul Allah 

yang terpilih untuk menjadi petunjuk dan pembimbing makhluk untuk 

mencapai kebenaran. Kelima, ma’rifat kepada hari akhir dan hal-hal 

yang ada di dalamnya. Keenam, ma’rifat terhadap qada dan qadar 

yang diatas landasannya sistem alam semesta ini berjalan baik dalam 

penciptaan maupun pengaturannya.14 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa enam perkara yang 

disebutkan diatas adalah rangkaian rukun iman yang menjadi pengertian 

aqidah; jadi dari pengertian diatas dapat pula diketahui bahwa nilai-nilai 

aqidah menurut Syaikh Akhmad Marzuki yang terkandung dalam kitab 

‘Aqidatul ‘Awam adalah : 

a) Bab Iman kepada Allah 

Didalamnya dijelaskan secara rinci mengenai sifat-sifat 

Allah SWT yang meliputi : 

                                                             
14 Sayyid Sabiq, Aqidah Islamiyah, (Jakarta : Robbani Press, 2006), h. 4-5.  
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1.) Sifat wajib bagi Allah yang banyaknya ada 20 

2.) Sifat mustahil bagi Allah yang banyaknya ada 20. 

3.) Sifat jaiz bagi Allah yang banyaknya ada 1 

َواْلُمْسـَتِحْيُل ِضدُّ ُكلِّ َواِجِب * فَاْحَفْظ ِلَخْمِسـْيَن ِبُحْكٍم  
 َواِجبِ 

 

Artinya : “adapun sifat-sifat mustahil adalah 

kebalikan dari sifat-sifat yang wajib # maka hafalkanlah 

semua sifat yang berjumlah lima puluh, karena hukumnya 

wajib”. 

 

 

Adapun sifat-sifat yang mustahil itu sama 

jumlahnya dengan sifat-sifat yang wajib. Sifat wajib bagi 

Allah ada dua puluh maka sifat mustahilnya juga ada dua 

puluh; sifat wajib bagi rasul ada empat makan sifat 

mustahilnya juga ada empat; sifat jaiz bagi Allah ada satu 

dan sifat mustahil bagi Rasul juga ada satu. Jadi jumlah 

semuanya ada lima puluh sifat. Semua sifat ini wajib 

dihafalkan oleh setiap mukallaf.15 

b) Bab Iman kepada Rasul 

Didalamnya dijelaskan secara rinci mengenai nama-

nama Rasul Allah, dan juga sifat-sifatnya. Berikut adalah sifat-

sifat yang dimiliki oleh Rasul meliputi : 

1.) Sifat wajib bagi Rasul yang banyaknya ada 4 

                                                             
15 Syaikh Muhammad Nawawi As-Syafi’i, Buku Pinter Aqidah (Nuruzh Zhalam), h. 29. 
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لتَـْبِلـْيِغ َوْاأَلَماَنهْ َأْرَسـَل َأنِْبَيا َذِوي فَـطَـانَـْه * بِالصِّـْدِق َوا  
 

Artinya : “Allah mengutus para nabi yang 

memiliki kecerdasan # jujur, menyampaikan, dan 

amanah”. 

 

 

2.) Sifat mustahil bagi Rasul yang banyaknya ada 4 

3.) Sifat jaiz bagi Rasul yang banyaknya ada 1 

* ِبَغْيـِر نـَْقٍص َكَخـِفْيِف اْلَمَرضِ  َوَجـائٌِز ِفي َحـقِِِّهْم ِمْن َعَرضِ   

Artinya : “Dan jaiz dalam hal para rasul itu 

berperingai manusia # tanpa mengurangi derajat 

mereka, seperti sakit yang ringan”. 

c) Bab Iman kepada Malaikat 

Didalam bab ini dijelaskan bahwa tidak ada yang tahu 

secara pasti jumlah malaikat kecuali Allah SWT, namun yang 

wajib diketahui hanya berjumlah sepuluh malaikat. Dalam bab 

ini disebutkan nama-nama sepuluh malaikat tersebut, asal 

penciptaan malaikat yang dari nur (cahaya), sifat-sifat 

malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat dan selalu patuh 

terhadap perintah Allah, tidak memiliki hawa nafsu, tidak ber 

ibu dan tidak ber bapak, dan selalu bertasbih kepada Allah. 

َأْكَل الَ ُشـْرَب َواَل نـَْوَم لَـُهمْ  َواْلَمـَلُك الّـَِذْي ِبالَ َأٍب َوُأْم * الَ   
ُهُم ِجْبرِْيُل * ِمـْيـَكـاُل ِاْسـَراِفْيُل ِعْزرَائِْيلُ   تـَْفـِصـْيُل َعْشٍر ِمنـْ

ٌر َورَِقْيٌب وََكَذا * َعتِـْيٌد َماِلٌك وِرْضَواُن اْحَتـَذى  ُمْنـَكْر َنِكـيـْ
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Artinya : “Dan malaikat yang tercipta tanpa ayah 

maupun ibu # mereka tidak perlu makan, minum, dan juga 

tidur; “ perincian sepuluh malaikat itu adalah jibril # Mikail, 

Isrofil, ‘Izroil; Munkar, Nakir, Raqib # Atid, Malik Ridwan”. 

 

d) Bab Iman kepada Kitab Allah 

Dalam bab ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah 

menurunkan kitab-kitab-Nya kepada para Nabi dan Rasul. 

Namun, yang wajib diketahui hanya ada 4, yaitu : 

a) Kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa a.s 

b) Kitab Zabur , diturunkan kepada Nabi Daud a.s 

c) Kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa a.s 

d) Kitab al-Qur’an, diturunkan kepada Nabi Muhammad 

a.s. 

ُلَها ُلَها * تـَْوارَُة ُمْوَسى بِاْلُهَدى تَـْنـزِيـْ  َأْربَـَعـٌة ِمْن ُكُتٍب تَـْفِصيـْ
 زَبُـْوُر َداُوَد َوِاْنِجـْيـُل َعَلى * ِعْيـَسى َوفُـْرقَاُن َعَلى َخْيِر اْلَمالَ 

 

Artinya : “terdapat empat kitab (samawi) yang 

perinciannya yaitu : # Kitab Taurat yang diturunkan kepada 

Nabi Musa dengan membawa petunjuk; Kitab Zabur yang 

diturunkan kepada Nabi Dawud, Kitab Injil # yang diturunkan 

kepada Nabi Isa dan juga al-Furqan (al-Qur’an) yang 

diturunkan kepada sebaik-baik nabi dan rasul (Muhammad 

saw)”. 

 

e) Bab Iman kepada Hari Akhir 

Setiap orang mukallaf wajib mempercayai akan 

datangnya hari kiamat, serta hal-hal yang mengherankan 

lainnya. 
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 ِإيْـَمـانـَُنا بِـيَـْوِم آِخٍر َوَجْب * وَُكلِّ َمـا َكاَن بِـِه ِمَن اْلَعَجبْ 
 

Artinya : “keimanan kita pada hari akhir adalah wajib 

# dengan segala kejadian luar biasa yang ada pada hari itu”. 

 

 

f) Bab Iman kepada Qada dan Qadar 

Setiap mukallaf wajib mempercayai adanya qada 

(ketetapan) dan qadar (takdir) yang telah diatur dan diciptakan 

oleh Allah. 

3) Urgensi Pendidikan Aqidah 

Pendidikan aqidah merupakan penanaman aqidah yang harus 

diberikan kepada anak sejak dini. Karena aqidah adalah dasar, fondasi 

untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan 

didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang dibuat. Kalau fondasinya 

lemah bangunan itu akan cepat ambruk. 

Tidak ada bangunan tanpa pondasi. Penanaman aqidah ini 

dimulai dengan mengenalkan kalimat tauhid dari awal penciptaan 

manusia serta memberikan suasana religius dalam keluarga. Dengan 

dasar aqidah yang tertanam kuat dalam jiwa anak akan melandasi 

pengetahuan anak selanjutnya dalam semua aspek kehidupan. Dengan 

proses membimbing dan mengarahkan segala potensi yang ada pada 

anak terutama ketauhidan sehingga akan menimbulkan kepercayaan 

dan keyakinan yang tertanam kuat dalam hati sebagai pegangan dan 

landasan hidup di dunia. Diharapkan dengan pendidikan aqidah 
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tersebut seseorang dalam bertingkah laku didasari atas kepercayaan 

dan keyakinan. 

b. Pendidikan Akhlak menurut Syaikh Ahmad Marzuki 

1) Pengertian Pendidikan Akhlak 

Menurut Undang-undang RI Nomer 20 tahun 2013 Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masarakat, 

bagsa dan Negara.16 

Sedangkan Ibrahim Anis Mengatakan bahwa akhlak adalah : 

للنفس راسخة تصدر عنها اآلعمال من خير او شر من غيرحاجة حال 

 الى فكر ورؤي
Artinya : “sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya 

lahirlah macammacam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.17 

 

                                                             
16 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, System Pendidikan Nasional (Bandung: Citra 

Umbara, 2003), hal. 72. 
17 Abuddin nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta : Rajawali Pers. 2009),h.4. 
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Jadi, dapat ditarik kesimpulan pendidikan akhlak adalah 

pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai, 

tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak 

masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf, seseorang yang 

telah siap mengarungi lautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang 

dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk 

selalu kuat, ingat bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri 

kepada-Nya, maka ia akan memiliki potensi dan respon yang instingtif 

di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan. Di samping 

terbiasa melakukan akhlak mulia. 

2) Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Akhlak merupakan kepribadian seseorang, ketika seseorang 

telah meningalkan akhlaknya, ketika itu pula ia telah kehilangan jati 

diri dan masuk dalam kehinaan. Oleh karena itu dengan akhlak inilah 

manusia mampu membedakan mana binatang dan mana manusia. 

Dengan akhlak pula bias memberatkan timbangan kebaikan seseorang 

nantinya pada hari kiamat. 

Menurut Moh Ardan, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul 

karimah dan akhlak mazmumah. 

a) Akhlak Al-Karimah 

Akhlak yang terpuji (al-akhlak al karimah/al-mahmudah), 

yaitu akhlak yang berasal dari ilahiyah yang dapat 

membawa nilainilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan 
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umat, seperti sabar, jujur, ikhlas, bersyukur, tawadhu 

(rendah hati), berprasangka baik, optimis, suka menolong 

orang lain, suka bekerja keras dan lain-lain. 

b) Akhlak Mazmumah  

Akhlak yang tercela (al-akhlak al-madzumah), yaitu akhlak 

yang tidak dalam control Ilahiyah, atau berasal dari hawa 

nafsu yang berada dalam lingkaran syataniyah dan dapat 

membawa suasana negative serta destruktif bagi 

kepentingan umat manusia, seperti takabur (sombong), 

su‟udzon (berburuk sangka), tamak, pesimis, dusta, 

berhianat, dan lain-lain 

Adapun pendidikan akhlak menurut Syaikh Ahmad Marzuki 

dalam kitab ‘Aqidatul ‘Awam sebagaimana nadhom : 

 َأْرَسـَل َأنِْبَيا َذِوي فَـطَـانَـْه * بِالصِّـْدِق َوالتَـْبِلـْيِغ َوْاأَلَماَنهْ 
 

Artinya : “Allah mengutus para nabi yang memiliki kecerdasan 

# jujur, menyampaikan, dan amanah”. 

 

 

Setiap orang mukallaf wajib mengimani, bahwa Allah memiliki 

nabi-nabi yang diutus dan mengimani serta mengetahui sifat-sifat 

yang wajib mereka miliki yang berjumlah empat sifat, yaitu : 

Fathonah artinya kecerdasan, kecerdikan dan kefashihan lidah. Jadi 

para Rasul sudah pasti cerdas dan dapat menjawab permasalahan 

berdasarkan dengan hujjah; Sidiq artinya jujur dan dapat dipercaya, 

jadi Rasul Allah selalu memberi kabar sesuai dengan kenyataan, baik 
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dalam ucapan maupun tindakan; Tabligh artinya menyampaikan, 

yakni para Rasul menyampaikan perintah Allah kepada umat manusia 

terkait dengan perintah yang diturunkan Allah; Amanah artinya dapat 

dipercaya, keterpeliharaan dari perbuatan maksiat. Jadi dengan sifat 

ini para Rasul Allah selalu terpelihara perbuatan-perbuatan maksiat.  

Terkait dengan pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

ini adalah meneladani sifat-sifat atau akhlak mahmudah yang ada 

Rasul Allah. Sedangkan sifat-sifat atau akhlak mazmumah pada Rasul 

Allah yang tidak boleh diteladani adalah sifat muhal bagi Rasul Allah: 

 َواْلُمْسـَتِحْيُل ِضدُّ ُكلِّ َواِجِب * فَاْحَفْظ ِلَخْمِسـْيَن ِبُحْكٍم َواِجبِ 
 

Artinya : “adapun sifat-sifat mustahil adalah kebalikan dari 

sifat-sifat yang wajib # maka hafalkanlah semua sifat yang berjumlah 

lima puluh, karena hukumnya wajib”. 

 

Sifat muhal tersebut merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi 

Rasul Allah yaitu Kidzib (dusta), Khianat (berkhianat atau tidak dapat 

dipercaya), kitman (menyembunyikan) dan baladah (bodoh). 

3) Urgensi Pendidikan Akhlak 

Adapun urgensi pendidikan akhlak adalah sebagai berikut :18 

a) Mempersiapkan manusia–manusia yang beriman yang selalu 

beramal shaleh. 

                                                             
18 Ali Abdul Halim Mahmud, Tarbiyah al-khuluqiyah, (Gema Insani: Jakarta, 2004), h. 

160. 
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b) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang menjalani 

kehidupannya sesuai dengan ajaran islam, melaksanakn apa yang 

diperintahkan agama dan meninggalkan apa yang diharamkan, 

menikmati hal-hal yang baik dan dibolehkan, serta menjauhi 

segala sesuatu yang dilarang, keji, hina, buruk, tercela, dan 

munkar. 

c) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang bisa berinteraksi 

secara baik dengan sesamanya, baik dengan orang muslim 

maupun non muslim. 

d) Mempersiapkan insan beriman dan saleh, yang mampu dan mau 

mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan ‘amar ma’ruf 

nahi munkar dan berjuang fi sabilillah demi tegaknya agama 

islam. 

e) Mempersiapkan insan beriman dan saleh, yang mau merasa 

bangga dengan persaudaraannya sesama muslim dan selalu 

memberikan hak-hak persaudaraan tersebut, mencintai dan 

membenci hanya karena Allah SWT, dan sedikitpun tidak kecut 

oleh celaan orang hasad selama dia berada dijalan yang benar. 

f) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bahwa dia 

adalah bagian dari seluruh umat islam yang berasal dari berbagai 

daerah, suku dan bahasa. 
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g) Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa bangga 

dengan loyalitasnya kepada agama islam dan berusaha sekuat 

tenaga demi tegaknya panji-panji islam dimuka bumi. 

c. Pendidikan Syariat (Ibadah) Menurut Syaikh Ahmad Marzuki 

1) Pengertian Pendidikan Syariat (Ibadah) 

Menurut George F. Kneller dalam penuturan Wiji Suwarno 

berpendapat : Pendidikan memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti 

luas, pendidikan diartikan sebagai tindakan atau pengalaman yang 

mempengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun kemauan fisik 

individu. Dalam arti sempit, pendidikan adalah suatu proses 

mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai, dan ketrampilan dari 

generasi-kegenerasi, yang dilakukan oleh masyarakat melalui 

lembagalembaga pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi dan 

lembagalembaga lain.19 

Muhammad Qutb menerangkan bahwa ibadah ialah : “Kebaikan 

yang hanya ditujukan kepada Allah, mengambil petunjuk 

hanya darinya saja, tentang segala persoalan dunia dan akherat dan 

kemudian mengadakan hubungan yang terus menerus dengan Allah 

tentang semuanya itu”.20 

Secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan 

ibadah adalah proses membimbing dan mengarahkan segala potensi 

insan (manusia) yang ada pada anak terutama potensi kehambaan pada 

                                                             
19 Wiji Suwarno. Dasar-dasar Ilmu pendidikan. (Jogjakarta: AR-RUZZ, 2006). H.19 
20 Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, (Bandung: al-Ma’arif, 1988), hal. 48 
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Allah, sehingga akan menimbulkan ketaatan yang tertanam kuat 

dalam hati sebagai pegangan dan landasan hidup di dunia dan di 

akherat. Sehingga dengan pendidikan ibadah tersebut seseorang 

dalam bertindak dan bertingkah laku didasari atas ketaatan kepada 

Allah. 

2) Ruang Lingkup Pendidikan Syari’at (Ibadah) 

التَّْسـِلـْيُم َواْلَقبـُْولُ وَُكـلُّ َما َأَتى ِبِه الـرَُّسـْوُل * َفَحـقُّـُه   
Artinya : “dan apapun yang dibawa oleh Rasul # maka 

sepantasnya kita akui dan menerima”. 

Diantara kewajiban seorang mukallaf adalah apabila sampai 

kepadanya ajaran apapun yang dibawa oleh Rasulullah, maka ia harus 

melaksanakan dan mengaplikasikannya. Dia juga mengakui dan 

menerima ajaran tersebut karena beliaulah sumber kedua segala 

hukum setelah kalam Allah (al-Qur’an). 

Meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw itu 

berarti bahwa umat Islam wajib melaksanakan semua perintah dan 

menjauhi larangan Allah SWT dan Rasul-Nya. Seperti halnya 

melaksanakan ibadah (shalat, zakat, puasa, haji berbuat baik kepada 

semua makhluk Allah SWT), kemudian tidak melakukan pencurian, 

perzinahan, perusakan lingkungan dan semacamnya.21 

Ibadah dalam arti khusus, yaitu tata cara dan ucapannya telah 

ditentukan secara terperinci dalam al-Qur’an dan hadits Rasul. 

                                                             
21 KH. Muhyiddin Abdusshomad, Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah Terjemah & Syarh 

‘Aqidah al-‘Awam, (Surabaya : Khalista, 2009), h. 40. 
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Adapun bentuknya seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan 

ibadah dalam arti luas, yaitu sikap, gerak-gerik dan tingkah laku atau 

perbuatan yang mempunyai tiga tanda, yaitu: 

a) Niat yang ikhlas sebagai titik tolak 

b)  Keridhaan Allah sebagai titik tuju 

c) Amal shaleh sebagai garis amalan.22 

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa 

pengertian ibadah secara khusus, yaitu berupa bentuk ubudiah, 

hubungan langsung manusia dengan Tuhannya. Ibadah khusus ini 

telah ditentukan oleh Allah tentang tata cara pelaksanaan dan syarat 

rukunnya. Sedangkan ibadah secara umum itu berwujud dalam bentuk 

muamalah, yaitu hubungan horizontal antara sesama manusia dengan 

alam lainnya seperti semua aktifitas manusia sehari-hari atau segala 

perbuatan yang diizinkan Allah yang dikerjakan dengan niat ikhlas 

untuk mengabdi kepada Allah. 

3) Urgensi Pendidikan Syari’ah (Ibadah) 

Pada hakikatnya syari‟ah yang diturunkan Allah kepada manusia 

untuk taklif (pembebanan). Nash-nash yang mengandung iqtidha’ 

(tuntutan); baik tuntutan untuk meninggalkan sesuatu (alnahy), 

maupun tuntutan untuk mengerjakan sesuatu (al-amr), serta piluhan 

(Taqyir) yang kemudian oleh ulama ushul dirumuskan dalam istilah 

                                                             
22 Endang Syaifuddin Anshari, Wawasan Islam, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 28 
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wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah di dalamnya telah 

mengandung taklif (pembebanan). Oleh karena syari‟ah mengandung 

pembebanan dalam bentuk tuntutan-tuntutan, maka tentulah syari‟ah 

menuntut suatu pemahaman, karena tidak mungkin suatu taklif dapat 

dilaksanakan tanpa memahami apa yang ditaklifkan. Dengan 

demikian para ulama ushul menetapkan bahwa akal adalah instrumen 

penting yang mendasari taklif. Al-Amidi sebagaimana dikutip oleh 

Abu Zahrah mengemu-kakan argumen bahwa mustahil Tuhan 

membebani sesuatu kepada manusia yang tidak berakal dan tidak 

paham. Jadi orang gila, anak kecil dan orang yang tertidur terbebas 

dari taklif, karena mereka dianggap tidak memiliki kesadaran rasional 

terhadap syara’.  

Aspek penting lainnya adalah kemampuan; kesanggupan 

mukallaf untuk melaksanakan taklif, artinya taklif sangat 

mempertimbangkan kemampuan mukallaf. Dalam Alquran 

disebutkan “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kemampuan-nya”. Dengan demikian, taklif hanya 

diperuntukkan kepada orang dewasa yang dapat mempergunakan daya 

nalarnya, serta memiliki kemampuan untuk melak-sanakan taklif. 

Pada dasarnya taklif syara’, tidaklah bermaksud untuk mempersulit 

mukallaf, melainkan untuk menghilangkan kesukaran itu.  

Oleh Abu Zahrah diistilahkan dengan menghilangkan 

kesempitan dan menolak mudharat. Dengan demikian, urgensi dari 
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taklif syara’  adalah menghilangkan masyaqqah (kesukaran). Dari 

persfektif ini, hukum-hukum taklif yang sepintas tampak 

memberatkan mukallaf, dapat dipahami sebagai upaya untuk 

mewujudkan mashlahah bagi manusia. Qiyas misalnya, mungkin 

dianggap sebagai masyaqqah, namun harus dilaksanakanguna 

menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban masyarakat.23
 

Berdasar pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa menurut 

Syaikh Ahmad Marzuki dalam konsep pendidikan Islam lebih 

mengedepankan Aqidah kemudian Akhlak dan yang terakhir adalah 

ibadah. 

d. Pengembangan Silabus  

Contoh pengembangan silabus dari salah satu konsep pendidikan 

islam menurut Syaikh Ahmad Marzuki diatas adalah sebagai berikut :  

 

                                                             
23 Djaenab, Syari’ah: (Konsep Dasar, Urgensi dan Tujuannya), Ash-Shahabah Jurnal 

Pendidikan dan Studi Islam, Volume 4, Nomor 1, Januari 2018, h. 80. 
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2. Relevansi Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Syaikh Ahmad Marzuki 

dalam Pendidikan Sekarang 

Pada zaman sekarang umat Islam khususnya yang sedang dalam masa 

pembelajaran di sekolah ataupun juga di perguruan tinggi (baik pesantren 

ataupun sekolah formal lainnya) berupaya untuk menghadapi sebuah tantangan 

zaman yang mengharuskan siapapun harus melek dan bisa menggunakan 

teknologi digital. Pendidikan Agama Islam pun juga mengalami perubahan yang 

tak bisa dihindarkan. 

Namun tantangan perubahan dan perkembangan zaman inilah yang 

menjadikan pembelajaran terhadap Pendidikan Agama Islam berkembang dan 

mengalami pembaruan (tajdid). Pemanfaatan teknologi digital ini digunakan 

untuk membantu proses pembelajaran yang ada. Pemanfaatan teknologi ini bisa 

berupa pengajaran atau dakwah dengan media digital yang ada tetapi dengan 

mengedepankan kesantunan, kebermanfaatan dan juga keilmuan keislaman yang 

sesuai dengan al-Qur’an dan Hadits. 

Pendidikan Islam adalah usaha untuk memperbaiki taraf hidup, kebebasan 

berkreasi, kebaikan moral, dan bertanggung jawab atas kebaikan hidup dirinya, 

masyarakat dan dunia kemanusiaan, serta keyakinan tauhid. Pendidikan tauhid 

di era sekarang sangat minim terkhusus pada pemuda masa kini yang sudah 

mulai beranjak dewasa dan mulai terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang 

ada sampai dengan fanatisme terhadap suatu hal hingga menuhankan hal 

tersebut, itulah salah satu dampak negatif dari kemajuan digital pada era ini. 
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Seperti contoh pemuda yang begitu nge-fans dengan artis K-Pop hingga mereka 

menuhankan artis pujaannya tersebut. Disamping benar atau tidaknya hal 

tersebut, namun tetap saja perbuatan semacam itu tidak dibenarkan. 

 

Gambar 1.1 

Bukan hanya pemuda, bahkan anak-anak pun rentan akan minimnya 

pengetahuan tauhid karena kurangnya pendidikan agama Islam dari keluarga 

yang sebagai faktor intern tercapainya tujuan pendidikan Islam. 
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Pada pendidikan akhlak, seorang muslim diharuskan menjadi insan yang 

belajar dan berjuang untuk segala hal baik yang berdasarkan pada al-Qur’an dan 

Hadits. Di era ini setiap orang semakin menggila dengan adanya teknologi yang 

memudahkan mereka untuk mengakses apa saja. Kaitannya dengan pendidikan 

akhlak ini adalah setiap mukallaf selain mengikuti perkembangan zaman yang 

ada, juga tidak boleh meminggirkan pendidikan akhlak. Karena sejatinya 

mukallaf  harus tau bahwa pada dasarnya Nabi Muhammad saw diutus ke dunia 

adalah untuk menyempurnakan akhlak dan membuat tatanan kehidupan manusia 

menjadi baik dan beradab. 

Pada pendidikan syariah (ibadah), seorang muslim diharuskan melakukan 

usaha sebagai bentuk kesadaran pada manusia agar mengerti tentang eksistensi 

dirinya sebagai hamba Allah dengan tunduk yang setinggi-tingginya. Evaluasi 

dari ibadah yang dilakukan seorang musliam adalah dengan cara melihat 

akhlaknya, jika akhlaknya bagus maka ibadahnya bagus. Namun jika akhlaknya 

kurang bagus maka ibadahnya harus diperbaiki. Di era sekarang dengan 

kemajuan teknologi yang sangat pesat, tidak semua muslim melakukan ibadah 

dengan bagus. Ada yang hanya mengaku Islam namun tak pernah sholat tapi 

akhlaknya bagus. Meskipun akhlaknya bagus hati tetap terasa hampa.  

Seperti contoh dalam sekolah ada siswa yang mengahabiskan waktunya 

untuk belajar saja dan mendapatkan hasil (nilai) yang memuaskan tanpa 

melakukan ibadah sekalipun itu adalah sebagai tanda bahwa dia sedang Istidraj 

dan mereka bangga dengan itu, padahal sebetulnya Allah sedang menguji 

mereka.  
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Ketiga dasar dalam pendidikan agama islam tersebut saling berhubungan 

satu sama lain. Apabila ketiganya bagus maka hasil yang didaptkan bagus pula 

dalam kehidupan dan begitupula sebaliknya. Terlebih pada pendidikan era saat 

ini yang mana teknologi semakin terdepan maka ketiga dasar pendidikan Islam 

tersebut harus semakin diperkuat untuk mendapatkan output peserta didik yang 

insan kamil dan unggul dalam segala bidang dengan berakhlakul karimah untuk 

kemajuan Islam dan dunia pendidikan Indonesia terlebih pendidikan Islam. 

 

 

 


