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MUQODDIMAH 

PENERJEMAH 

ا ُُيِبُّ  ٍَ ِّ َن َتاَرًًك ذِْي ٌُ ِ ََحًْدا َنرِْْيًا َطيّّتاً  ُد ّلِِلِّ ٍْ َ اَْلْ
الَةُ  َِا َويَْرَضاهُ، وَالصَّ ٍد ولَََعَ َربُّ ٍَّ الَُم لََعَ ُُمَ وَالصَّ

 . َِ
يْ ِْٔم ادلّّ ًْ ةِإِْحَصاٍن إََِل يَ ُٓ َْ حَتَِؽ ٌَ ِّ َو ِ ْصَحاة

َ
آِِلِ وَأ

ا َبْؽُد/ ٌَّ
َ
 أ

Kabar gembira bagi para penuntut ilmu yang 

ingin menghafal matan (kitab kecil dasar) 

sehingga kokoh ilmunya dengan hadirnya 

terjemahan ini, dalam membantu menghafal 

teks Arabnya. 

Naskah pada buku ini mengacu kepada Al-

Maktabah Malik Fahad cetakan ke-4 tahun 

1435 H/2014 M yang diteliti oleh Syaikh Dr. 

Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qashim, 
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pengajar dan khatib di Masjid Nabawi. Beliau 

telah bekerja keras untuk meneliti 

manuskripnya kemudian menyusunnya, dan 

inilah yang saya gunakan dalam buku ini. Di 

antara manuskrip yang beliau jadikan acuan 

adalah: 

1. Manuskrip tulisan tangan di Markaz Al-

Malik Faishal Saudiyah no. 5258 

tertanggal 1307 H. 

2. Manuskrip tulisan tangan di Markaz Al-

Malik Faishal Saudiyah no. 5265 

tertanggal 1338 H. 

3. Manuskrip tulisan tangan di perpusta-

kan Al-Mahmudiyah Maktabah Al-Malik 

Abdul Aziz no. 1437. 

4. Manuskrip tulisan tangan di perpus-

takan Al-Mahmudiyah Maktabah Al-

Malik Abdul Aziz no. 1921. 
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5. Manuskrip tulisan tangan di perpusta-

kaan Syaikh Abdurrahman As-Sa’di di 

Qashim, KSA. 

Untuk itu, naskah ini bisa dijadikan acuan 

menghafal para penuntut ilmu. Semoga Allah 

menerima dari kita semua.[] 

Surabaya, Sya’ban 1439 H/Mei 2018 

TAAM - Tim Ahli Akademi Matan 
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MATAN QAWA’IDUL ARBA’ 

ُل 
َ
ْشأ

َ
ًَ  اَ  أ ًِ  اىَْؽْرِش  َربَّ  اىَْهِري نْ  /اىَْؽِغي

َ
ّلَّ  أ َٔ  كَ َحَخ

ْجَيا ِف  نْ ، وَاآلِخَرةِ  ادلُّ
َ
َتاَرًًك  ََيَْؽيََم  وَأ ا ٌُ ٍَ َِ ْح

َ
َِْج، أ  ُن

نْ 
َ
َْ  ََيَْؽيََم  وَأ ٍَّ ْؼِطيَ  إَِذا ِم

ُ
، اْبُخِلَ  َوإَِذا َشَهَر، أ  َصََبَ

  َوإَِذا
َ
ُؤَّل  فَإِنَّ . اْشَخْغَفرَ  َُب ذْ أ َٔانُ  َث اثلَّالَ  ءِ َْ ِْ  ُخ

َؽاَدةِ   .الصَّ

Aku memohon kepada Allah yang Mahamulia, 

Rabb ‘Arsy yang agung: semoga Dia 

menjagamu di dunia dan di Akhirat dan 

menjadikanmu diberkahi di mana pun kamu 

berada serta menjadikanmu termasuk 

golongan yang jika diberi bersyukur, jika diuji 

bersabar, dan jika berbuat dosa beristighfar, 

karena tiga hal ini merupakan tanda 

kebahagiaan. 
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 ًْ ِّ -اِْؼيَ ْرَشَدَك اُ ىَِطاَؼخِ
َ
َِِْيِفيََّث  -أ

ْ
نَّ اْل

َ
ِميََّث -أ

 ًَ ِْي ْن َتْؽُتَد -إِةْرَا
َ
،  اَ / أ ََ ي وَْحَدهُ ُُمْيًِصا َِلُ ادِلّ

ا كَاَل  ٍَ ا، َن َٓ َ ًْ ل ُٓ َمَر اُ ََجِيَػ اجلَّاِس وََخيََل
َ
َوبَِذلَِم أ
ْ َتَؽاََل/ ﴿ ََّ وَاإِلن ِ

ْ
ا َخيَْلُج اْل ٌَ ﴾ إِّلَّ حِلَْؽُتُدونِ َس َو

 [. 56/ اُت يَ ارِ ]الَّ 

Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu 

untuk mentaati-Nya, bahwa hanifiyah agama 

Ibrahim adalah kamu menyembah Allah 

semata dengan ikhlash dalam beragama. 

Untuk hal itulah Allah menyuruh semua 

makhluk dan menciptakan mereka untuk hal 

tersebut, seperti yang difirmankan-Nya, 

‚Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka menyembah-Ku.‛ [51: 

56] 
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نَّ 
َ
نَّ  اَ فَإَِذا َؼَرْفَج أ

َ
ًْ أ / فَاْؼيَ ِّ ِ َخيََلَم ىِِؽَتاَدح

نَّ 
َ
ا أ ٍَ ِْٔحيِد، َن َػ اتلَّ ٌَ اىِْؽَتاَدةَ َّل تَُصَّمَّ ِؼَتاَدةً إِّلَّ 

اَرةِ، فَإَِذا َدَخَو  َٓ َػ اىطَّ ٌَ اَلَة َّل تَُصَّمَّ َصاَلةً إِّلَّ  الصَّ
 َ
ْ
ُك ِف اىِْؽَتاَدةِ فََصَدْت، ََكْل ْ َدِث إَِذا َدَخَو ِف الِِشّ

ااى َٓ ا كَاَل َتَؽاََل/ ﴿طَّ ٍَ ْن رِة، َن
َ
ِْشِكنَِي أ ٍُ ا ََكَن لِيْ ٌَ

ًْ ةِاىُْسْفِر  ِٓ ْجُفِص
َ
ََ لََعَ أ ِِْدي ُروا َمَصاِجَد اِ َشا ٍُ َحْؽ

ونَ  ًْ َخادِلُ ُْ ًْ َوِِف اجلَّارِ  ُٓ ُ ال ٍَ ْخ
َ
وخَلَِم َحتَِطْج أ

ُ
﴾ أ

 [.17/ ثُ بَ ْٔ ]اتلَّ 

Apabila kamu sudah tahu bahwa Allah 

menciptakanmu untuk menyembah-Nya maka 

ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut ibadah 

kecuali disertai tauhid seperti shalat yang 

tidak disebut shalat kecuali disertai 
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berwudhu. Apabila syirik masuk dalam ibadah 

maka ibadah itu menjadi rusak, seperti hadats 

yang apabila masuk dalam wudhu, seperti 

yang Dia firmankan, ‚Tidaklah pantas orang-

orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid 

Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka 

sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia 

amal kebaikannya, dan mereka kekal di dalam 

Neraka.‛ [9: 17] 

ا،  َْ ْفَصَد
َ
َك إَِذا َخاىََط اىِْؽَتاَدَة أ ْ نَّ الِِشّ

َ
فَإَِذا َؼَرْفَج أ

ََ ِف  ي َادِلِ
ْ
ََ اْل ٌِ  ُّ َو، َوَصاَر َصاِحُت ٍَ ْحَتَط اىَْؽ

َ
وَأ

ْؽرِفَُث َذلَِم، ىََؽوَّ  ٌَ ا َؼيَْيَم  ٌَ  ًَّ َْ َ
نَّ أ

َ
اجلَّارِ/ َؼَرْفَج أ

ُك  اَ  ْ َتَهِث، َوِِهَ الِِشّ ِذهِ الشَّ َْ  َْ ٌِ ْن ُُيَيَِّصَم 
َ
أ

ا اُ َتَؽاََل  َْ َٔاِؼَد َذَنَر ْرَبِػ كَ
َ
ْؽرِفَِث أ ٍَ ِ ةِاِ. َوَذلَِم ة

. ِّ ِ  ِف نَِخاة
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Apabila kamu telah tahu bahwa syirik apabila 

bercampur dengan ibadah akan merusaknya, 

menghapus pahala amal ibadah, dan 

menjadikan pelakunya kekal di Neraka, kamu 

pun tahu bahwa perkara sangat penting 

bagimu adalah mempelajari hal tersebut. 

Semoga Allah membebaskanmu dari duri ini 

yaitu syirik kepada Allah. Yaitu dengan 

mempelajari 4 kaidah yang disebutkan Allah 

dalam Kitab-Nya. 

وََل/
ُ
 اىَْلاِؼَدةُ األ

ًْ َرُشُٔل اِ  ُٓ ََ كَاحَيَ ي ِ اَر الَّ نَّ اىُْهفَّ
َ
ًَ أ ْن َتْؽيَ

َ
 أ

نَّ 
َ
وَن أ ِلرُّ ْيُج،  اَ ٌُ ٍِ ٍُ ْ ْْحِ ال

ٍُ َاىُِق الرَّازُِق، ال
ْ
َٔ اْل ُْ

ًْ َذلَِم ِف  ُٓ ًْ يُْدِخيْ َ رِ، َول ْٔ ُم
ُ
ْيِػ اأْل ٍِ َدةُِّر ِْلَ ٍُ ْ ال

ُِلُ َتَؽاََل/ ﴿اإِلْشاَل  ْٔ حِلُو كَ ٌََ يَْرُزكُُسً ِم  وَادلَّ كُْو 
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ةَْصاَر 
َ
َػ واأل ٍْ يُِم الصَّ ٍْ ٌََّ َح َ

ْرِض أ
َ
اِء وَاأل ٍَ ََ الصَّ ٌّّ

 ٌَ ََ اىَْْحّّ َو ٌِ يَّّج  ٍَ ْ يِّّج َوُُيِْرُج ال ٍَ ْ ََ ال ٌِ َ ُُيِْرُج اىَْْحَّ 
فاَلَ َتخَُّلٔنَ 

َ
ْمَر فََصَيُلٔلَُٔن اُ َذُلْو أ

َ
ٌََ يَُدةُّّر األ ﴾ َو

ُ ْٔ ]يُ   [. 31/ َس ن

Kaidah Pertama 

Kamu mengetahui bahwa orang-orang kafir 

yang diperangi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam mengakui bahwa Allah Ta’ala 

adalah Pencipta, Pemberi rizki, Yang 

menghidupkan, Yang mematikan, Pengatur 

segala sesuatu, tetapi hal itu tidak lantas 

memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya 

adalah firman-Nya Ta’ala, ‚Katakanlah: 

Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari 

langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa 

(menciptakan) pendengaran dan penglihatan, 
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dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup 

dari yang mati dan mengeluarkan yang mati 

dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur 

segala urusan? Maka mereka akan menjawab: 

Allah. Maka katakanlah: Mengapa kamu tidak 

bertakwa (kepada-Nya)?‛ [10: 31] 

 اىَْلاِؼَدةُ اثلَّاجَِيُث/

ًْ إِّل ىَِطيَِب  ِٓ َِا إحَِلْ ْٓ َٔجَّ ًْ َوحَ ُْ َُا ْٔ ا َدَؼ ٌَ ًْ َحُلٔلَُٔن/  ُٓ جَّ
َ
أ

َفاَؼِث.   اىُْلْرَبِث َوالشَّ

ُِلُ َتَؽاََل/ ﴿ ْٔ ِّ فََدحِلُو اىُْلْرَبِث كَ ِ ٌَِ ُدوُ َُذوا  ََ اَّتَّ ِي وَالَّ
ْوحِلَاءَ 

َ
ِ  أ ًْ إ ُْ ا َجْؽُتُد ُبَُٔا إََِل اِ ٌَ  اَ  ُزىْ َى إِنَّ ّلَّ حِلَُلرّّ

ِّ َُيَْخيُِفَٔن إِنَّ  ًْ ذِي ُْ ا  ٌَ ًْ ِف  ُٓ َِ ًُ ةَيْ ّلَ  اَ َُيُْس
َٔ ََكِذٌب  ُْ  َْ ٌَ ِدي  ْٓ ارٌ  َح  [. 3/ رُ مَ ﴾ ]الزُّ َنفَّ
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ُِلُ َتَؽاََل/ ﴿ ْٔ َفاَؼِث كَ ٌَِ ُدوِن َوَدحِلُو الشَّ َويَْؽُتُدوَن 
ـُؤَّلءِ  َْ ًْ َويَُلٔلَُٔن  ُٓ َفُؽ ِْ ًْ َوَّل َح ُْ ا َّل يَُُضُّ ٌَ اِ 

ُِّئَٔن  حُنَت
َ
َِْد اِ * كُْو أ ًُ ِف  اَ ُشَفَؽاُؤَُا ِؼ ا َّل َحْؽيَ ٍَ ِ ة

ا  ٍَّ ُّ َوَتَؽاََل َخ ْرِض ُشْتَحاَُ
َ
اوَاِت َوَّل ِف األ ٍَ الصَّ

ُ ْٔ ﴾ ]يُ يُِْشُِكٔنَ   [.18 /ُس ن

Kaidah Kedua 

Mereka berkata, ‚Kami tidak menyembah 

mereka (berhala) dan tidak pula merendahkan 

diri kepada mereka kecuali untuk mencari 

qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan 

syafaat (menjadikan berhala sebagai pelantara 

kepada Allah).‛  

Dalil qurbah adalah firman-Nya Ta’ala, ‚Dan 

orang-orang yang mengambil pelindung selain 

Allah (berkata): ‘Kami tidak menyembah mereka 
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melainkan supaya mereka mendekatkan kami 

kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.’ 

Sesungguhnya Allah akan memutuskan di 

antara mereka tentang apa yang mereka 

berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak 

memberi hidayah kepada orang-orang yang 

pendusta dan kufur.‛ [39:2]  

Sementara dalil syafaat adalah firman-Nya 

Ta’ala, ‚Dan mereka menyembah selain Allah 

apa yang tidak dapat mendatangkan 

kemudaratan kepada mereka dan tidak (pula) 

kemanfaatan, dan mereka berkata: Mereka itu 

adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi 

Allah. Katakanlah: apakah kamu hendak 

memberitahu Allah apa yang Dia tidak ketahui 

di langit dan di bumi? Mahasuci Dia dari apa 

yang mereka persekutukan.‛ [10: 18] 

ِِْفيٌَّث، َوَشَفاَؼٌث  ٌَ َفاَؼُث َشَفاَخَخاِن/ َشَفاَؼٌث  وَالشَّ
ْربََخٌث. ٌُ 
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َْ َدْْيِ اِ  ٌِ ا ََكَُْج ُتْطيَُب  ٌَ ِِْفيَُّث/  ٍَ ْ َفاَؼُث ال فَالشَّ
ُِلُ َتَؽاََل/  ْٔ حِلُو كَ ِّ إِّلَّ اُ  وَادلَّ ا ّل َحْلِدُر َؼيَْي ٍَ ذِي

َْ َرْتِو ﴿ ٌِ  ًْ َِاُز ا َرَزْر ٍَّ ٔاْ ِم ُِفُل
َ
ٔاْ أ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا الَّ َٓ حُّ

َ
يَا أ

ٌْٔم ّلَّ َبْيٌػ ذِي ِِتَ يَ
ْ
ن يَأ

َ
ِّ َوَّل ُخيٌَّث َوَّل َشَفاَؼٌث أ

ٔنَ  ٍُ ِ ال ًُ اىغَّ ُْ  [.254 ﴾ ]ابللرة/وَاىََْكفُِروَن 

Syafaat itu ada dua: syafaat manfiyyah 

(tertolak) dan syafaat mutsbatah (diterima).  

Syafaat manfiyyah adalah syafaat yang 

diminta kepada selain Allah pada perkara yang 

tidak mampu melakukannya kecuali Allah. 

Dalilnya adalah firman-Nya Ta’ala, ‚Hai orang-

orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami 

berikan kepadamu sebelum datang hari yang 

pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak 

ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada 
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lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah 

orang-orang yang zhalim.‛ [2: 254] 

ََ اِ،  ٌِ ْربََخُث/ ِِهَ اىَِِّت ُتْطيَُب  ٍُ ْ َفاَؼُث ال وَالشَّ
 ٌَ ْشُفُٔع َِلُ  ٍَ ْ َفاَؼِث، وَال َهرٌَّم ةِالشَّ ٌُ افُِػ  َْ َرِِضَ وَالشَّ

ا كَاَل َتَؽاََل/ ﴿ ٍَ ُّ َبْؽَد اإِلْذِن  َن يَ ٍَ َِلُ وََخ ْٔ ٌََ اُ كَ

 ِّ ِ َِْدهُ إِّلَّ ةِإِْذُ ِي يَْشَفُػ ِؼ  [.255﴾ ]ابللرة/ َذا الَّ

Syafaat mutsbatah adalah syafaat yang 

diminta kepada Allah (dengan ketentuan) 

yang diberi syafaat adalah orang yang 

dimuliakan dengan syafaat dan yang memberi 

syafaat adalah orang yang diridhai ucapan dan 

perbuatannya setelah mendapat izin, seperti 

yang difirmankan-Nya Ta’ala, ‚Tidak ada yang 

memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan 

seizin-Nya.‛ [2: 255] 
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 اىَْلاِؼَدةُ اثلَّاثِلَُث/

نَّ اجلَِِّبَّ 
َ
/  أ ًْ ِٓ ِ َخَفِرّرنَِي ِف ِؼَتاَداح ٌُ َُاٍس 

ُ
َر لََعَ أ َٓ  َع

َر.  ٍَ َس وَاْىَل ٍْ َْ َحْؽُتُد الشَّ ٌَ  / ًْ ُٓ ِْ ٌِ 

اَلئَِسَث.  ٍَ ْ َْ َحْؽُتُد ال ٌَ  / ًْ ُٓ ِْ ٌِ  َو

اِْلنَِي.  ُْبَِياَء َوالصَّ
َ
َْ َحْؽُتُد األ ٌَ  / ًْ ُٓ ِْ ٌِ  َو

ْحَجاَر. 
َ
ْشَجاَر وَاأل

َ
َْ َحْؽُتُد األ ٌَ  / ًْ ُٓ ِْ ٌِ  َو

ًْ َرُشُٔل اِ  ُٓ حِلُو  َوكَاحَيَ ًْ  َوادلَّ ُٓ َِ ْق ةَيْ ًْ ُحَفِرّ َ َول
ُِلُ َتَؽاََل/ ﴿ ْٔ ٌَِث َوكَاحِيُ كَ ًْ َحَّتَّ ّلَ حَُسَٔن فِْخ ُْ ٔ

 ِ ُّ ّلِِلَّ َُ ُُكُّ ي  َويَُسَٔن ادلّّ
َ
 [. 39/ اُل فَ جْ ﴾ ]األ



4 Kaidah Memahami Syirik 19 

 

 

Kaidah Ketiga 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

memerangi manusia yang bermacam-macam 

cara beribadahnya. Di antara mereka ada yang 

menyembah matahari dan bulan, ada yang 

menyembah para Malaikat, ada yang 

menyembah para Nabi dan orang-orang 

shalih, ada yang menyembah pohon dan batu.  

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

memerangi mereka tanpa membeda-bedakan 

mereka. Dalilnya adalah firman-Nya Ta’ala, 

‚Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah 

(kesyirikan) dan agama seluruhnya milik Allah.‛ 

[8: 39] 

ُِلُ َتَؽاََل/ ﴿ ْٔ ِر كَ ٍَ ِس وَاىَْل ٍْ ِّ َوَدحِلُو الشَّ ِ َْ آيَاح ٌِ َو
ُر، ّلَ تَْصُجُدوا  ٍَ ُس وَاىَْل ٍْ اُر وَالشَّ َٓ اليَّْيُو وَاجلَّ
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 ِ ََّ إ ُٓ ِي َخيََل ِ الَّ ِر وَاْشُجُدوا ّلِِلَّ ٍَ ِس َوّلَ لِيَْل ٍْ ن لِيشَّ
ًْ إِيَّاهُ َتْؽُتُدونَ   [. 37/ ٌج يَ صّّ ﴾ ]فُ ُنُِخ

Dalil matahari dan bulan adalah firman-Nya 

Ta’ala, ‚Di antara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) 

adalah malam, siang, matahari dan bulan. 

Janganlah bersujud kepada matahari dan 

janganlah (pula) kepada bulan, tetapi 

bersujudlah kepada Allah Yang 

menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya 

saja menyembah.‛ [41: 37] 

ُِلُ َتَؽاََل/ ْٔ ٍَالئَِسِث كَ ْ ًْ ََجِيًؽا ﴿ َوَدحِلُو ال ُْ َْٔم َُيُِْشُ َويَ
ٔا َحْؽُتُدوَن *  ًْ ََكُُ ُؤَّلءِ إِيَّاُز َْ َ

اَلئَِسِث أ ٍَ ًَّ َحُلُٔل لِيْ ُث
ٔا ُ ٔا  كَال ، ةَْو ََكُُ ًْ ِٓ ِ َْ ُدوُ ٌِ َِا  َُْج َوحِلُّ

َ
ُشْتَحاََُم أ

ُِٔنَ  ٌِ ًْ ُمْؤ ِٓ ِ ًْ ة ُْ ْكََثُ
َ
، أ ََّ ِ

ْ
 [. 80﴾ ]شتاء/ َحْؽُتُدوَن اْل
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Dalil malaikat adalah firman-Nya Ta’ala, ‚Dan 

(ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah 

mengumpulkan mereka semuanya kemudian 

Allah berfirman kepada Malaikat: ‘Apakah 

mereka ini dahulu menyembah kamu?’ Malaikat-

Malaikat itu menjawab: ‘Maha Suci Engkau. 

Engkaulah pelindung kami, bukan mereka: 

bahkan mereka telah menyembah jin; 

kebanyakan mereka beriman kepada jin itu.’‛ 

[34: 41-41] 

ُِلُ َتَؽاََل/ ﴿ ْٔ ُْبَِياءِ كَ
َ
َوإِْذ كَاَل اُ يَا ِؼيََس َوَدحِلُو األ

نْيِ  َٓ َ إِىَـ ِّمّّ
ُ
ُِذوِِن وَأ َِّاِس اَّتَّ َُج كُيَْج لِي

َ
ًَ َءأ ََ َمْريَ اْب

كَُٔل 
َ
ْن أ

َ
ا يَُسُٔن ِِل أ ٌَ ٌَِ ُدوِن اِ، كَاَل ُشْتَحاََُم 

ا ىَيَْس ِِل ِِبَق    [. 116﴾ ]املائدة/ ٌَ

Dalil para Nabi adalah firman-Nya Ta’ala, ‚Dan 

(ingatlah) ketika Allah berfirman: ‘Hai Isa putra 
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Maryam, adakah kamu mengatakan kepada 

manusia: ‘Jadikanlah aku dan ibuku dua orang 

tuhan selain Allah?’ Isa menjawab: ‘Maha Suci 

Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa 

yang bukan hakku (mengatakannya).’‛ [5: 116] 

ُِلُ َتَؽاََل/ ﴿ ْٔ اِْلنَِي كَ ََ َوَدحِلُو الصَّ ي ِ ٔا الَّ كُِو اْدُؼ
ِّ فَالَ  ِ َْ ُدوُ ٌِ  ًْ ُخ ٍْ ًْ  زََخ ُِْس ِّ َخ يُِهَٔن َنْشَف الُضُّ ٍْ َح

ََ يَْدُؼَٔن يَبَْخُغَٔن  ي ِ وىَـئَِم الَّ
ُ
ِْٔياًل * أ إََِل َوَّل ََتْ

ُّ َوَُيَافَُٔن  ْكَرُب َويَرُْجَٔن رََْحََخ
َ
ًْ أ ُٓ حُّ

َ
ًُ الَِْٔشييََث أ ِٓ َربّّ

َّم ََكَن َُمُْذوًرا
ِ ، إِنَّ َؼَذاَب َرب ُّ ﴾ ]اإلرساء/ َؼَذاةَ

56-57 .] 

Dalil orang-orang shalih adalah firman-Nya 

Ta’ala, ‚Katakanlah: ‘Panggillah mereka yang 

kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka 

tidak akan mempunyai kekuasaan untuk 
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menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak 

pula memindahkannya.’ Orang-orang yang 

mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan 

kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka 

yang lebih dekat (kepada Allah) dan 

mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan 

azab-Nya.‛ [17: 56-57] 

ُِلُ َتَؽاََل/ ﴿ ْٔ ْحَجارِ كَ
َ
ْشَجارِ وَاأل

َ
ًُ َوَدحِلُو األ ْحُخ

َ
فَرَأ

َ
أ

ْخَرى
ُ
َِاةَ اثلَّاثِلََث األ ٌَ ﴾ ]اجلجً/ الالََّت َواىُْؽزَّى * َو

19 ،20 .] 

ِِب وَاكٍِد 
َ
َِا وََحِديُد أ ُّ كَاَل/ َخرَْج ِْ ّ َرِِضَ اُ َخ اليَّْيِثِ
 ّ ِِبِ

َػ اجلَّ ٍد ةُِسْفٍر،  ٌَ ْٓ َُ ُحَدذَاُء َخ نْيٍ َوََنْ
َِ إََِل ُح

ا  َٓ ِ ُْٔطَٔن ة ُِ ا َويَ َْ َد ِْ ِْشِكنَِي ِشْدَرٌة، َحْؽُهُفَٔن ِؼ ٍُ َولِيْ
َرْرَُا بِِصْدرَ  ٍَ َٔاٍط، َذ ُْ

َ
ا/ َذاُت أ َٓ َ ، ُحَلاَل ل ًْ ُٓ ْشيَِحَخ

َ
ٍة أ
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 ًْ ُٓ َ ا ل ٍَ َٔاٍط َن ُْ
َ
َِا/ يَا َرُشَٔل اِ اْجَؽْو جَلَا َذاَت أ َذُليْ

َٔاٍط. ُْ
َ
 َذاُت أ

ًْ ـ / َذَلاَل َرُشُٔل اِ  ، كُيُْخ ََنُ ا الصُّ َٓ ! إِجَّ ْكََبُ
َ
اُ أ

ائِْيَو  ُِٔ إرِْسَ ا كَاىَْج َب ٍَ ِي َجْفِِس بَِيِدهِ ـ َن وَالَّ
ََْٔس/ ﴿ ٍُ ِ ِ ل ثٌ اْجَؽْو جَلَا إ َٓ ِ ًْ آل ُٓ َ ا ل ٍَ ا َن ًٓ َ ﴾ ]األؼراف/ ل

138] 

Dalil pohon dan batu adalah firman-Nya 

Ta’ala, ‚Maka apakah patut kamu (hai orang-

orang musyrik) menganggap Al-Lata dan Al-

Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling 

terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?‛ 

[53:19-20]  

Dan juga hadits Abu Waqid Al-Laitsi 

Radhiyallahu ‘Anhu, dia berkata, ‚Kami keluar 
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bersama Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

untuk perang Hunain dan kami pada waktu itu 

belum lama keluar dari kekufuran. Orang-

orang musyrik memiliki sebuah pohon di mana 

mereka itikaf di sisinya dan menggantungkan 

pedang-pedang mereka yang disebut pohon 

Dzatu Anwath. Kami pun melewati sebuah 

pohon lalu kami berkata, ‚Wahai Rasulullah, 

buatkanlah untuk kami Dzatu Anwath seperti 

milik mereka.‛ Maka Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‚Allahu Akbar! Ini 

adalah sunan. Demi Dzat yang jiwaku di 

Tangan-Nya, kalian berkata seperti ucapan Bani 

Israil kepada Musa, ‘Buatkanlah untuk kami 

tuhan seperti mereka memiliki tuhan-tuhan.’‛   

 /اىَْلاِؼَدةُ الرَّاةَِؽثُ 

نَّ 
َ
ىنَِي، أِل وَّ

َ
ََ األ ٌِ ًَك  ْغيَُظ ِِشْ

َ
َِا أ ِ اُ ٌَ ِِك َز نَّ ُمِْشِ

َ
أ

ةِ،  دَّ ُكَٔن ِف الرََّخاءِ، َوُُيْيُِصَٔن ِف الِشّ ىنَِي يُِْشِ وَّ
َ
األ
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ة   دَّ ًٌ ِف الرََّخاءِ وَالِشّ ِ ًْ َدائ ُٓ ُن َِا ِِشْ ِ اُ ٌَ ُكٔ َز َوُمِْشِ
ُِلُ َتَؽاََل/ ﴿ ْٔ حِلُو كَ ُٔا فَإَِذا َركِ وَادلَّ ٔا ِف اىُْفيِْم َدَؼ  اَ ُت

 ًْ ُْ ًْ إََِل اىََْبّّ إَِذا  ُْ ا ََنَّا ٍَّ ، فَيَ ََ ي ُُمْيِِصنَي َِلُ ادلّّ
 [.65/ ُت ْٔ تُ هَ ِْ ﴾ ]اىؽَ يُِْشُِكٔنَ 

Kaidah Keempat 

Orang-orang musyrik di zaman kita lebih 

parah kesyirikannya dari pada orang-orang 

zaman dulu, karena orang-orang zaman dulu 

berbuat syirik saat lapang saja tetapi ikhlas 

saat kesulitan, sementara orang-orang 

musyrik di zaman kita kesyirikan mereka terus-

menerus saat lapang dan sulit. Dalilnya adalah 

firman-Nya Ta’ala, ‚Maka apabila mereka naik 

kapal mereka mendoa kepada Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka 

tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai 
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ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) 

mempersekutukan (Allah).‛ [29: 65] 

 ًُ ْؼيَ
َ
 وَاُ أ

 * * * 

 اِ  دِ ٍْ ِِبَ  ْج ٍَّ تَ 
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