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Risalah al-Bajuriyah – Tijan ad-Durori 

ْمحنِ  هللاِ  ِ�ْسمِ  ِحْميِ  الر�  الر�
، َرّبِ  �ِ  الَْحْمدُ  َالةُ  وَ  الَْعالَِمْنيَ َالمُ  وَ  الص�  وَ  (هللاِ  َرُسْولِ  �ََىل  الس�

 )بَْعدُ 

Segala puji hanya milik Allah s.w.t. Tuhan semesta alam, sanjungan Shalawat 
serta Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasūlullāh s.a.w., dan 
setelah itu (membaca basmalah, ḥamdalah, shalawat dan salām). 

ِّهِ  َرْمحَةَ  فَِقْريٌ  فَيَُقْولُ  ْ�َراِهْميُ  َبِصْريِ الْ  الَْخِبْريِ  َرب
�
 .الت�ْقِصْريِ  ُذو الَْباُجْوِري�  ا

Berkatalah seseorang yang sangat memdambakan Rahmat Tuhannya Yang 
Maha Waspada serta Maha Melihat, yaitu Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī yang 
memiliki sifat lalai. 

ْ  َطلَبَ  ْخَوانِ  بَْعُض  ِمّينِ
�
أ�نَ  وَ  الَْ�الَ  لَهُمُ  وَ  ِيلْ  هللاُ  أ�ْصلَحَ  اْال  أ�نْ  الش�

َتِملُ  ِرَساَ�ً  َ�ُ  أ�ْكِتبَ   َما وَ  أ�ْضَداِدَها، وَ  الَْمْوَىل  ِصَفاِت  �ََىل  �َش�ْ

ْوزُ  ُب  �ََىل  وَ  تََعاَىل، َحقِّهِ  ِيفْ  َجيُ ُسلِ  َحّقِ  ِيفْ  َجيِ َتِحْیلُ  َما وَ  الر�  �َس�ْ

ْوزُ  َما وَ  َحقِّهِمْ  ِيفْ   .َجيُ

Beberapa dari saudara-saudaraku – semoga Allah memberi kebaikan kondisi 
dan urusan padaku dan pada mereka – telah memohon kepadaku agar aku 
menuliskan untuk mereka sebuah risalah yang memuat sifat-sifat wajib 
(sesuatu yang tidak dapat diterima akal ketidak adaannya) dan sifat 
kebalikannya (sesuatu yang tidak dapat diterima akal adanya), serta hal-hal 
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yang boleh dalam ḥaqq Allah s.w.t., juga sifat yang wajib, yang mustaḥīl 
(sesuatu yang tidak bisa diterima akal adanya) serta yang boleh dalam ḥaqq 
para Rasūl. 

َىل  فَأ�َجْبُت 
�
 .الت�ْوِفْيُق  ِ��ِ  وَ  فَُقلُْت  ذِ�َ  ا

Maka, akupun mengabulkan permohonan mereka – hanya kepada Allah aku 
memohon pertolongan – . 

ُب  وَ  ُب  َما یَْعرَِف  أ�نْ  ُمَلك�ٍف  ُلكِّ  �ََىل  َجيِ  َما وَ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ

َتِحْیلُ  ْوزُ  َما وَ  �َس�ْ  .َجيُ

Wajib atas setiap orang mukallaf (muslim yang baligh lagi berakal) 
mengetahui hal yang wājib dalam ḥaqq Allah s.w.t., yang mustaḥīl serta 
yang jā’iz (boleh). 

هُ  وَ  الُْوُجْودُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  فَيَِجُب  ِلْیلُ  وَ َدْم لْعَ ا ِضد�  ذِ�َ  �ََىل  ا��
 .الَْمْ�لُْوقَاِت  هِذهِ  ُوُجْودُ 

Maka Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat Wujūd (ada). 
Kebalikannya adalah sifat ‘Adam (tidak ada). Dalil bahwa Allah s.w.t., itu ada 
adalah adanya makhluk (semua hal selain Allah). 

ُب  وَ  �هُ  َمْعنَاهُ  وَ  .الِْقَدمُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ لَ  َال  تََعاَىل  أ�ن  وَ  تََعاَىل، َ�ُ  أ�و�
هُ  ِلْیلُ  وَ  .الُْ�ُدْوُث  ِضد� �هُ  ذِ�َ  �ََىل  ا�� َىل  َالْحتَاجَ  َ�اِد�ً  َاكنَ  لَوْ  أ�ن

�
 ا

 .ُمَ�الٌ  ُهوَ  وَ  ُمْ�ِدٍث،
Dan Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat al-Qidam (terdahulu). Artinya, 
sesungguhnya Allah s.w.t. tiada permulaan bagi-Nya. 

Kebalikannya adalah sifat al-Ḥudūts(baru). 

Dalil bahwasanya Allah s.w.t. bersifatan terdahulu adalah: seandainya Allah 
adalah sesuatu yang baru. Maka Allah s.w.t. butuh pada yang menciptakan. 
Dan hal itu tidak bisa diterima akal (mustaḥīl). 

ُب  وَ  �هُ  َمْعنَاهُ  وَ  الَْبَقاءُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ ، أِٓخرَ  َال  تََعاَىل  أ�ن ِلْیلُ  وَ  َ�ُ  ا��
�هُ  ذِ�َ  �ََىل   .ُمَ�الٌ  ُهوَ  وَ  َ�اِد�ً  لََاكنَ  فَاِنًیا َاكنَ  لَوْ  أ�ن

Dan Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat al-Baqā’ (kekal). Artinya, 
sesungguhnya Allah s.w.t. tiada akhir baginya. 
Dan dalil atas sifat kekalnya Allah s.w.t. adalah: seandainya Allah adalah 
sesuatu yang rusak (fanā’), maka tentunya Allah adalah sesuatu yang baru. 
Dan hal itu tidak dapat diterima akal (mustaḥīl). 

ُب  وَ  �هُ  َمْعنَاهُ  وَ  ِللَْحَواِدِث، الُْمَ�الََفةُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ  لَيَْس  تََعاَىل  أ�ن

 ذِ�َ  �َْريُ  َال  وَ  أ�ُذنٌ  َال  وَ  �َْنيٌ  َال  وَ  یَدٌ  َ�ُ  فَلَيَْس  ِللَْحَواِدِث، ُمَماِثًال 

َها وَ  .الَْحَواِدِث  ِصَفاِت  ِمنْ  ِلْیلُ  وَ  .الُْمَماثََ�ُ  ِضد� �هُ  ذِ�َ  �ََىل  ا��  لَوْ  أ�ن

 .ُمَ�الٌ  ُهوَ  وَ  َ�اِد�ً  لََاكنَ  ِللَْحَواِدِث  ُمَماِثًال  َاكنَ 
Dan Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat Mukhālafatu lil-
Ḥawādits (berbeda dengan makhluk). 
Artinya, sesungguhnya Allah s.w.t. tidak menyerupai kepada segala hal yang 
bersifat baru (makhluk). Maka, Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki 
mata, tidak memiliki telinga dan tidak pula memiliki yang lainnya dari sifat-
sifat makhluk. 

Kebalikannya adala sifat al-Mumātsalah(menyerupai). 

Dalil bahwasanya Allah s.w.t. tidak menyerupai makhluk adalah: seandainya 
Allah memiliki keserupaan dengan makhluk, maka tentunya Allah adalah 
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sesuatu yang baru. Dan hal itu tidak bisa diterima akal (mustaḥīl). 

ُب  وَ  �هُ  َمْعنَاهُ  وَ  ِ�لن�ْفِس، الِْقيَامُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ  یَْفتَِقرُ  َال  تََعاَىل  أ�ن

َىل 
�
َىل  َال  وَ  َمَ�لٍّ  ا

�
ٍص  ا هُ  وَ  .ُمَخّصِ َىل  اْالِْحِتَیاجُ  ِضد�

�
 وَ  الَْمَ�لِّ  ا

ِص  ِلْیلُ  وَ  .الَْمَخّصِ �هُ  ذِ�َ  �ََىل  ا�� َىل  اْحتَاجُ  لَوِ  أ�ن
�
 ِصَفةً  لََاكنَ  َمَ�لِّ  ا

َىل  اْحتَاجَ  لَوِ  وَ  .ُمَ�الٌ  ِصَفةً  َكْونُهُ  وَ 
�
ٍص  ا  َكْونُهُ  وَ  َ�اِد�ً  لََاكنَ  ُمَخّصِ

 .ُمَ�الٌ  َ�اِد�ً 

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat al-Qiyāmu bin-Nafsi (berdiri sendiri). 
Artinya, sesungguhnya Allah s.w.t. tidak membutuhkan tempat dan tidak 
butuh pada yang mewujudkan. 

Kebalikannya adalah sifat al-Iḥtiyāju ilal-Maḥalli wal-
Mukhashshish (membutuhkan pada tempat dan pencipta). 

Dalil bahwasanya Allah s.w.t. bersifat berdiri sendiri adalah: seandainya 
Allah s.w.t. membutuhkan pada tempat, maka Allah adalah sebuah sifat 
sedangkan keadaan Allah sebuah sifat adalah hal yang tidak bisa diterima 
akal (mustaḥīl). 

Dan seandainya Allah membutuhkan pada yang menciptakan, maka 
tentunya Allah adalah sesuatu yang baru. Dan keadaan Allah merupakan 
sesuatu yang baru adalah hal yang tidak bisa diterima akal (mustaḥīl). 

ُب  وَ  اِت  الَْوْ�َداِنی�ُةِيف  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ َفاِت  ِيف  وَ  ا��  ِيف  وَ  الّصِ
اِت  ِيف  الَْوْ�َداِنی�ةِ  َمْعَىن  وَ  اْ��فَْعاِل، َا ا��  أ�ْجَزاءٍ  ِمنْ  ُمَرك�َبةً  لَيَْسْت  أ�هن�
َدةٍ  َفاِت  ِيف  الَْوْ�َداِنی�ةِ  َمْعَىن  وَ  .ُمتََعّدِ �هُ  الّصِ  ِمنْ  فَأ�ْكَرثَ  ِصَفتَانِ  لَيَْس  أ�ن

 ِصَفتَهُ  �َُشاِبهُ  ِصَفةٌ  ِلَغْريِهِ  لَيَْس  وَ  هَكَذا وَ  َكُقْدَرتَْنيِ  َواِ�دٍ  ِ�نٍْس 
�هُ  اْ��فَْعالِ  ِيف  الَْوْ�َداِنی�ةِ  َمْعَىن  وَ  .تََعاَىل   ِمنَ  ِفْعلٌ  ِلَغْريِهِ  لَيَْس  أ�ن

َها وَ  .اْ��فَْعالِ  دِ  ِضد� ِلْیلُ  وَ  .الت�َعد� �هُ  ذِ�َ  �ََىل  ا�� ًدا َاكنَ  لَوْ  أ�ن  لَمْ  ُمتََعّدِ
ءٌ  یُْوَ�دْ   .الَْمْ�لُْوقَاِت  هِذهِ  ِمنْ  َيشْ

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat al-Waḥdāniyyah (tunggal). Baik dalam 
Dzat-Nya, Sifat-Nya dan Perbuatan-Nya. 
Pengertian tungal dalam Dzat-Nya adalah, sesungguhnya dzatnya Allah tidak 
tersusun dari berbagai bagian yang banyak. 

Sedangkan pengertian tunggal dalam sifat-Nya adalah, sesungguhnya tidak 
ada bagi Allah dua sifat atau lebih dari satu jenis sifat, seperti adanya dua 
sifat Qudrah dan seterusnya. Dan tidak ada pada selain Allah satu sifat yang 
menyerupai terhadap sifatnya Allah s.w.t. 

Arti tunggal dalam perbuatan-Nya adalah, sesungguhnya tidak ada bagi 
selain Allah suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya (semua 
pekerjaan makhluk adalah atas kekuatan yang diberikan oleh Allah s.w.t.). 

Kebalikannya adalah sifat at-Ta‘addud(berbilang). 

Dalil bagi sifat Tunggalnya Allah s.w.t. adalah: seandainya Allah adalah 
sesuatu yang berbilang, maka tentunya tidak akan dapat dijumpai sesuatu 
pun dari Makhlūq(sesuatu selain Allah) ini. 

ُب  وَ   تََعاَىل  ِبَذاِتهِ  قَائَِمةٌ  قَِدیَْمةٌ  ِصَفةٌ  ِيهَ  وَ  الُْقْدَرةُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ
مُ  وَ  ِهبَا یُْوَ�دُ  َها وَ  .یَُعّدِ ِلْیلُ  وَ  .الَْعْجزُ  ِضد� �هُ  ذِ�َ  �ََىل  ا��  َاكنَ  لَوْ  أ�ن
ءٌ  یُْوَ�دْ  لَمْ  �َاِجًزا  .الَْمْ�لُْوقَاِت  هِذهِ  ِمنْ  َيشْ

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat al-Qudrah (Maha Berkuasa). 
Sifat Qudrahadalah suatu sifat terdahulu yang menetap pada Dzatnya Allah 
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s.w.t. yang dengan sifat tersebut Allah mewujudkan dan meniadakan 
sesuatu. 
Kebalikannya adalah sifat al-‘Ajz (lemah). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. bersifat Maha Berkuasa adalah: seandainya Allah 
lemah, maka tentunya tidak akan dapat dijumpai sesuatu pun dari makhluq-
Nya. 

ُب  وَ  َراَدةُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ
�
 تََعاَىل  ِبَذاتهِ  قَائَِمةٌ  قَِدیَْمةٌ  ِصَفةٌ  ِيهَ  وَ  اْال

ُص   ِ�لِْعملِْ  أ�وْ  ِ�لَْفْقرِ  أ�وْ  ِ�لِْغَىن  أ�وْ  ِ�لَْعَدمِ  أ�وْ  ِ�لُْوُجْودِ  الُْمْمِكنَ  ِهبَا ُخيَّصِ

َىل  ِ�لَْجهْلِ  أ�وْ 
�
َها وَ  .ذِ�َ  �َْريِ  ا ِلْیلُ  وَ  .اْلَكَراَهةُ  ِضد� �هُ  ذِ�َ  �ََىل  ا��  أ�ن

 .ُمَ�الٌ  �َاِجًزا َكْونُهُ  وَ  �َاِجًزا لََاكنَ  َاكِرًها َاكنَ  لَوْ 

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat al-Irādah (Maha Berkehendak). 
Sifat Irādah adalah suatu sifat terdahulu yang menetap pada Dzatnya Allah 
s.w.t. yang dengan sifat tersebut Allah menentukan hal yang mungkin 
menjadi wujud atau tidak wujud atau kaya atau miskin atau mengerti atau 
bodoh dan seterusnya. 

Kebalikannya adalah sifat al-Karāhah(terpaksa). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat Maha Berkehendak adalah: 
Seandainya Allah terpaksa, maka tentunya Allah bersifat lemah. Dan adanya 
Allah bersifat lemah adalah hal yang tidak bisa diterima akal (mustaḥīl). 

ُب  وَ   تََعاَىل  ِبَذاِتهِ  قَائَِمةٌ  قَِدیَْمةٌ  ِصَفةٌ  ِيهَ  وَ  الِْعملُْ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ

َیاءَ  ِهبَا یَْعملَُ  َها وَ  .اْ��ش�ْ ِلْیلُ  وَ   .الَْجهْلُ  ِضد� �هُ  ذِ�َ  �ََىل  ا��  لَوْ  أ�ن

 .ُمَ�الٌ  ُهوَ  وَ  ُمرِیًْدا �َُكنْ  لَمْ  َ�اِهًال  َاكنَ 

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat al-‘Ilmu (Maha Mengetahui). Sifat al-
‘ilmu adalah sifat terdahulu yang menetap pada Dzatnya Allah s.w.t. yang 
dengan sifat tersebut Allah mengetahui semua hal. 

Kebalikannya adalah sifat al-Jahl (bodoh). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat Maha Mengetahui adalah: seandainya 
Allah memiliki sifat bodoh, maka tentunya Allah tidak memiliki sifat Maha 
Berkehendak. Dan hal itu adalah hal yang tidak bisa diterima akal 
(mustaḥīl). 

ُب  وَ   تََعاَىل  ِبَذاِتهِ  قَائَِمةٌ  قَِدیَْمةٌ  ِصَفةٌ  ِيهَ  وَ  الَْحَیاةُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ

حُ  َفاِت  ِمنَ  �َْريِهِ  وَ  ِ�لِْعملِْ  یَت�ِصَف  أ�نْ  َ�ُ  تَُصّحِ َها وُ  .الّصِ  .الَْمْوُت  ِضد�

ِلْیلُ  وَ  �هُ  ذِ�َ  �ََىل  ا�� تًا َاكنَ  لَوْ  أ�ن  َال  وَ  ُمرِیًْدا َال  وَ  قَاِدًرا �َُكنْ  لَمْ  َميِّ

 .ُمَ�الٌ  ُهوَ  وَ  �َاِلًما

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat al-Ḥayāh (Maha Hidup). Sifat al-
Ḥayāhadalah sifat terdahulu yang menetap pada Dzatnya Allah s.w.t. yang 
dengan sifat tersebut dapat membenarkan bahwa Allah memiliki 
sifat ‘Ilmu dan sifat-sifat lainnya. 

Kebalikannya adalah sifat al-Maut (Mati). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat Maha Hidup adalah: Seandainya Allah 
mati, maka tentunya Allah tidak memiliki sifat Maha Berkuasa dan Maha 
Berkehendak, dan hal itu adalah hal yang tidak bisa diterima akal (mustaḥīl). 

Risalah al-Bajuriyah – Tijan ad-Durori (Bagian 2) 
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ْمحنِ  هللاِ  ِ�ْسمِ  ِحْميِ  الر�  الر�
ُب  وَ  ْمعُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ  َمَتانِ قَِدیْ  ِصَفتَانِ  ُمهَا وَ  الَْبَرصُ  وَ  الس�

َما یَْنَكِشُف  تََعاَىل  ِبَذاِتهِ  قَائَِمَتانِ  ُمهَا وَ  .الَْمْوُجْودُ  ِهبِ َممُ  ِضد�  وَ  الص�
ِلْیلُ  وَ  .الَْعَمى ِمْیعُ  ُهوَ  وَ ( :تََعاَىل  قَْوُ�ُ  ذِ�َ  �ََىل  ا��  – )الَْبِصْريُ  الس�

 )11 :الشورى(
Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat as-Sama‘ (Maha Mendengar) dan al-
Bashar (Maha Melihat). Keduanya adalah sifat terdahulu yang menetap pada 
Dzatnya Allah s.w.t. yang dengan keduanya menjadi terbukalah hal yang 
wujud. 
Kebalikannya adalah sifat as-Shamam(Tuli) dan al-‘Amā (Buta). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat Maha Mendengar dan Maha Melihat 
adalah firman Allah s.w.t.: 

ِمْیعُ  ُهوَ  وَ (  )الَْبِصْريُ  الس�
Dialah Allah Dzat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat (asy-Syūrā, ayat 
11). 

ُب  وَ  مُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ  تََعاَىل  ِبَذاتِهِ  قَائَِمةٌ  قَِدیَْمةٌ  ِصَفةٌ  ُهوَ  وَ  اْلَ�َ

َها وَ  .َصْوٍت  َال  وَ  ِحبَْرٍف  لَيَْسْت  ِلْیلُ  وَ  .الَْخَرُس  ُهوَ  وَ  الُْبْمكُ  ِضد�  ا��

ْیًما ُمْوَىس  هللاُ  َلك�مَ  وَ ( :تََعاَىل  قَْوُ�ُ  ذِ�َ  �ََىل   :النساء( – )�َْلكِ

164(. 

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat al-Kalām (Maha Berfirman). 

Sifat Kalām adalah sifat terdahulu yang menetap pada Dzatnya Allah s.w.t. 
dan tidak berwujud huruf dan tidak berwujud suara. 

Kebalikannya adalah sifat al-Bukmu yaitu al-Kharas (Bisu). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat Maha Mengetahui adalah firman Allah 
s.w.t.: 

ْیًما ُمْوَىس  هللاُ  َلك�مَ  وَ (  )�َْلكِ

Dan Allah telah berfirman kepada Mūsā dengan Firman yang Nyata (an-
Nisā’, ayat 164). 

ُب  وَ  هُ  وَ  .قَاِدًرا َكْونُهُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ ِلْیلُ  وَ  .�َاِجًزا َكْونُهُ  ِضد�  ا��

 .الُْقْدَرةِ  َدِلْیلُ  ذِ�َ  �ََىل 

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat Kaunuhu Qādiran (adanya Allah Dzat 
yang Maha Kuasa). 

Kebalikannya adalah sifat Kaunuhu ‘Ājizan(adanya Allah Dzat yang lemah). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat adanya Allah Dzat yang Maha Kuasa 
adalah sebagaimana dalilnya sifat al-Qudrah (Maha Berkuasa). 

ُب  وَ  هُ  وَ  .ُمرِیًْدا َكْونُهُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ ِلْیلُ  وَ  .َاكِرًها َكْونُهُ  ِضد�  ا��
َراَدةِ  َدِلْیلُ  ذِ�َ  �ََىل 

�
 .اْال

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat Kaunuhu Murīdan (adanya Allah Dzat 
yang Maha Berkehendak). 
Kebalikannya adalah sifat Kaunuhu Kārihan (adanya Allah Dzat yang 
terpaksa). 

8 9 

5 
 



TIJAN ADDARORI                                                                     ruslanmaruf.wordpress.ccom                                                                    SMK ISLAM AL-AMIN 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat adanya Allah Dzat yang Maha 
Berkehendak adalah dalil sifat al-Irādah(Maha Berkehendak). 

ُب  وَ  هُ  وَ  .�َاِلًما َكْونُهُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ ِلْیلُ  وَ  .َ�اِهًال  َكْونُهُ  ِضد�  ا��
 .الِْعملِْ  َدِلْیلُ  ذِ�َ  �ََىل 

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat Kaunuhu ‘Āliman (adanya Allah Dzat 
yang Maha Mengetahui). 
Kebalikannya adalah sifat Kaunuhu Jāhilan (adanya Allah Dzat yang Bodoh). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat adanya Allah Dzat yang Maha 
Mengetahui adalah dalil sifat al-‘Ilmu (Maha Mengetahui). 

ُب  وَ  هُ  وَ  .َحي�ا َكْونُهُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ ِلْیلُ  وَ  .َمْيتًا َكْونُهُ  ِضد�  �ََىل  ا��
 .الَْحَیاةِ  َدِلْیلُ  ذِ�َ 

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat Kaunuhu Ḥayyan (adanya Allah Dzat 
yang Maha Hidup). 
Kebalikannya adalah sifat Kaunuhu Mayyitan (adanya Allah Dzat yang Mati). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat yang Maha Hidup adalah dalil sifat al-
Ḥayyāh(Maha Hidup). 

ُب  وَ  ْیًعا َكْونُهُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ ا َمسِ هُ  وَ  .بَِصْريً  َكُونُهُ  وَ  أ�َمص�  َكْونُهُ  ِضد�
ِلْیلُ  وَ  .أ�ْمعَى ْمعِ   َدِلْیلُ  ذِ�َ  �ََىل  ا��  .الَْبَرصِ  َدِلْیلُ  وَ  الس�

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat Kaunuhu Samī‘an (adanya Allah Dzat 
yang Maha Mendengar) dan Kaunuhu Bashīran(adanya Allah Dzat yang 
Maha Melihat). 
Kebalikannya adalah sifat Kaunuhu ‘Ashamma (adanya Allah Dzat yang Tuli) 

adan Kaunuhu A‘mā (adanya Allah Dzat yang Maha Buta). 

Dalil bahwa Allah s.w.t. memiliki sifat adanya Allah Dzat yang Maha 
Mendengar dan adanya Allah Dzat yang Maha Melihat adalah dalil sifat as-
Sama‘ dan dalil sifat al-Bashar (Maha Mendengar dan Maha Melihat). 

ُب  وَ  ًما َكْونُهُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  َجيِ هُ  وَ  .ُمتََلكِّ ِلْیلُ  وَ  .أ�ْ�َمكَ  َكْونُهُ  ِضد�  ا��

مِ  َدِلْیلُ  ذِ�َ  �ََىل   .اْلَ�َ

Wajib pada ḥaqqnya Allah s.w.t., sifat Kaunuhu Mutakalliman (adanya Allah 
Dzat yang Maha Berfirman). 

Kebalikannya adalah sifat Kaunuhu Abkama (adanya Allah Dzat yang Bisu). 

Dalil bahwa Allah memiliki sifat adanya Allah s.w.t. Dzat yang Maha 
Berfirman adalah dalil sifat al-Kalām (Maha Berfirman). 

ِلْیلُ  وَ  .�َْرُكهُ  أ�وْ  ُمْمِكنٍ  ُلكِّ  ِفْعلُ  تََعاَىل  َحقِّهِ  ِيفْ  الَْ�ا�ِزُ  وَ   �ََىل  ا��
�هُ  ذِ�َ  ْبَ�انَهُ  �َلَْیهِ  َوَجبَ  لَوْ  أ�ن ءٍ  ِفْعلُ  تََعاَىل  وَ  س�ُ  لََصارَ  �َْرُكهُ  أ�وْ  َيشْ

تَِحْیًال  أ�وْ  َواِجبًا الَْ�ا�ِزُ   .ُمَ�الٌ  ُهوَ  وَ  ُمس�ْ

Boleh bagi ḥaqqnya Allah s.w.t. bersifat mengerjakan setiap perkara yang 
mungkin atau meninggalkannya. 
Dalil bahwa Allah s.w.t. bersifat mengerjakan setiap perkara yang mungkin 
atau meninggalkannya adalah seandainya Allah berkewajiban untuk 
mengerjakan sesuatu atau berkewajiban untuk meninggalkannya niscaya 
sifat Jā’iztersebut menjadi Wājib atau Mustaḥīl. Dan hal itu adalah hal yang 
tidak dapat diterima oleh akal (mustaḥīl). 

ُب  وَ  ُسلِ  َحّقِ  ِيفْ  َجيِ مُ  الر� َالةُ  �َلَْهيِ َالمُ  وَ  الص� ْدُق  الس� هُ  وَ  .الّصِ  ِضد�
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ِلْیلُ  وَ  .اْلِكْذُب  ُمْ  ذِ�َ  �ََىل  ا�� ْبَ�انَهُ  هللاِ  َ�َربُ  لََاكنَ  َكَذبُْوا لَوْ  أ�هن�  س�ُ
 .ُمَ�الٌ  ُهوَ  وَ  َاكِذ�ً  تََعاَىل  وَ 

Dan wajib bagi ḥaqqnya para rasūl ‘Alaihim-ush-Shalātu was-
Salām sifat ash-Shiddīq (Benar atau Jujur). 

Kebalikannya adalah sifat al-Kidzbu(Berbohong). 

Dalil bahwa para rasul memiliki sifat ash-Shidqu adalah seandainya para 
rasul berbohong niscaya berita/khabar dari Allah s.w.t. adalah suatu hal 
yang tidak benar/bohong. Dan hal itu tidak dapat diterima oleh akal 
(mustaḥīl). 

ُب  وَ  هِمْ  ِيفْ  َجيِ َالةُ  �َلَْهيِمُ  َحقِّ َالمُ  وَ  الص� َها وَ  .اْ��َمانَةُ  الس�  .الِْخَیانَةُ  ِضد�

ِلْیلُ  وَ  ُمْ  ذِ�َ  �ََىل  ا�� مٍ  ِبِفْعلٍ  َ�انُْوا لَوْ  أ�هن�  لَُكن�ا َمْكُرْوهٍ  أ�وْ  ُمَحر�

مٍ  نُْؤَمرَ  أ�نْ  یَِصح�  َال  وَ  ذِ�َ  ِبِمثْلِ  َمأ�ُمْوِرْ�نَ   .َمْكُرْوهٍ  أ�وْ  ِبُمَحر�

Dan wajib bagi ḥaqqnya para rasūl ‘Alaihim-ush-Shalātu was-Salām sifat al-
Amānah (dapat dipercaya/terpercaya). 

Kebalikannya adalah sifat al-Khiayānat(Berkhianat/tidak dapat dipercaya). 

Dalil bahwa para rasul memiliki sifat al-Amānah adalah seandainya pula 
rasul berkhianat dengan berbuat hal yang diharamkan atau yang 
dimakruhkan niscaya kita semua diperintahkan dengan hal yang serupa. 
Dan tidak benar jika kita diperintah untuk melakukan hal yang diharamkan 
atau yang dimakruhkan. 

ُب  وَ  هِمْ  ِيفْ  َجيِ مُ  َحقِّ َالةُ  �َلَْهيِ َالمُ  وَ  الص�  ِبتَْبِلْیِغهِ  أ�ِمُرْوا َما تَْبِلْیغُ  الس�

هُ  وَ  .ِللَْ�لْقِ  ِلْیلُ  وَ  .ذِ�َ  ِكْتَمانُ  ِضد� ُمْ  ذِ�َ  �ََىل  ا��  َكَتُمْوا لَوْ  أ�هن�

ا َشيْئًا  أ�نْ  یَِصح�  َال  وَ  الِْعملِْ  ِ�ِكْتَمانِ  َمأ�ُمْوِرْ�نَ  لَُكن�ا ِبتَْبِلْیِغهِ  أ�ِمُرْوا ِمم�

 .َملُْعْونٌ  الِْعملِْ  َاكِمتَ  ِ��ن�  ِبِه، نُْؤَمرَ 

Dan wajib bagi ḥaqqnya para rasūl ‘Alaihim-ush-Shalātu was-
Salām sifat Tablīghu Mā Umirū bi Tablīghihi(Menyampaikan hal yang 
diperintahkan untuk disampaikan). 

Kebalikannya adalah sifat Kitmān (Menyembunyikan hal yang diperintahkan 
untuk disampaikan) 

Dalil bahwa para rasul memiliki sifat Tablīghu Mā Umiru bi 
Tablīghihi adalah seandainya para rasul menyembunyikan suatu hal yang 
diperintahkan untuk disampaikan, niscaya kita diperintahkan untuk 
menyembunyikan ilmu. Dan tidak benar jika kita diperintah untuk itu. 
Karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. 

ُب  وَ  هِمُ  ِيفْ  َجيِ َالةُ  َحقِّ َالمُ  وَ  الص� َها وَ  .الَْفَطانَةُ  الس�  وَ  .الَْبَالَدةُ  ِضد�
ِلْیلُ  �هُ  ذِ�َ  �ََىل  ا�� ا الَْفَطانَةُ  َعْهنُمُ  انَْتَفْت  لَوِ  أ�ن  یُِقْيُمْوا أ�نْ  قََدُرْوا لَم�
ةً  ةٍ  َمَواِضعَ  ِيفْ  َدل�  الُْقْرأٓنَ  ِ��ن�  ُمَ�الٌ  ُهوَ  وَ  الَْخْصمِ  �ََىل  ُح��  �ََىل  َكِثْريَ

مُ  قَاَمِهتِ
�
ةَ  ا  .الَْخْصمِ  �ََىل  الُْح��

Dan wajib bagi ḥaqqnya para rasūl ‘Alaihim-ush-Shalātu was-Salām sifat al-
Fathanah (Cerdas/Pandai). 

Dalil bahwa para rasul memiliki kecerdasan niscaya mereka tidak akan 
mampu untuk berhujjah mengalahkan para lawan/musuhnya. Dan hal itu 
tidak dapat diterima akal. Karena al-Qur’ān telah menunjukkan dalam 
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banyak tempat atas kemampuan para rasul berhujjah mengalahkan para 
lawan/musuhnya. 

هِمْ  ِيفْ  الَْ�ا�ِزُ  وَ  مُ  َحقِّ َالةُ  �َلَْهيِ َالمُ  وَ  الص� �ةُ  اْ��ْعَراُض  الس� �ِيتْ  الْبََرشِی  ال

يْ  َال  َىل  تَُؤّدِ
�
ِوهِ  وَ  َاكلَْمَرِض  الَْعِلی�ةِ  َمَراِ�ِهبِمُ  ِيفْ  نَْقٍص  ا ِلْیلُ  وَ  .َحنْ  �ََىل  ا��

مْ  ُمَشاَهَدُهتَا ذِ�َ  مُ  ِهبِ َالةُ  �َلَْهيِ َالمُ  وَ  الص�  .الس�

Boleh bagi ḥaqqnya para rasūl ‘Alaihim-ush-Shalātu was-Salām sifat al-
A‘rādh-ul-Basyariyyah (sifat Manusiawi) yang tidak sampai mendatangkan 
pada rendahnya martabat mereka yang luhur, seperti sakit dan semisalnya. 

Dalil bahwa para rasul memiliki sifat Manusiawi (al-A‘rādh-ul-Basyariyyah) 
adalah kenyataan yang dapat disaksikan pada diri para rasul ‘Alaihim-ush-
Shalātu was-Salām. 

Risalah al-Bajuriyah – Tijan ad-Durori (Penutup) 

ْمحنِ  هللاِ  ِ�ْسمِ  ِحْميِ  الر�  الر�

 َ�اِتَمةٌ 

PENUTUP 

ُب  ْخِص  �ََىل  َجيِ َبهُ  یَْعِرَف  أ�نْ  الش�  ِمنْ  وَ  أ�ِبْیهِ  ِ�َةِ  ِمنْ  )ص( �َس�َ

هِ  ِ�َةِ   .أ�ّمِ

Wajib bagi semua orang untuk mengetahui silsilah Nabi s.a.w., baik dari 
pihak ayah Beliau maupun dari pihak ibu Beliau. 

ا ُبهُ  فَأ�م� ُد�َ  فَهُوَ  أ�ِبْیهِ  ِ�َةِ  ِمنْ  )ص( �َس�َ ّیِ دُ  س�َ  ْ�نِ  هللاِ  َعْبدِ  ْ�نُ  ُمَحم�

ِلِب  َعْبدِ  ِب  ْ�نِ  ُقَيصِّ  ْ�نِ  َمنَاٍف  َعْبدِ  ْ�نِ  َهاِمشِ  ْ�نِ  الُْمط� ةَ  ْ�نِ  ِ�َ  ُمر�

 ِكنَانَةَ  ْ�نِ  الن�َرضِ  ْ�نِ  َماِ�ِ  ْ�نِ  ِفهْرِ  ْ�نِ  �َاِلِب  اْ�نِ  لَُؤيِّ  ْ�نِ  َكْعِب  ْ�نِ 

لَْیاِس  ْ�نِ  ُمْدِرَكةَ  ْ�نِ  ُخَزیَْمةَ  ْ�نِ 
�
 اْ�نِ  َمَعدِّ  ْ�نِ  ِنَزارِ  ْ�نِ  ُمَرضِ  ْ�نِ  ا

َىل  بَْعَدهُ  ِفْيَما لَيَْس  وَ  �َْدَ�نَ 
�
َالةُ  �َلَْیهِ  أَٓدمَ  ا َالمُ  وَ  الص�  َطرِیٌْق  الس�

ْیحٌ   .یُْنَقلُ  ِفْيَما َحصِ

Adapun silsilah Nabi s.a.w., dari jalur ayah beliau adalah, baginda kita 
Muḥammad s.a.w., adalah putra ‘Abdullāh putranya ‘Abd-ul-Muththalib 
putranya Hāsyim putranya ‘Abdu Manāf putranya Qushay putranya Kilāb 
putranya Murrah putranya Ka‘b putranya Lu’ay putranya Ghālib putranya 
Fihr putranya Mālik putranya Nadhar putranya Kinānah purtranya 
Khuzaimah putranya Mudrikah putranya Ilyās putranya Mudhar putranya 
Nizār putranya Ma‘add putranya ‘Adnān. Dan – sampai Sayyid ‘Adnān ini – 
tidak ada silsilah yang Shaḥīḥ hingga Nabi ‘Ādam a.s. 

ا وَ  ُبهُ  أ�م� هِ  ِ�َةِ  ِمنْ  )ص( �َس�َ ُد�َ  فَهُوَ  أ�ّمِ ّیِ دُ  س�َ  ِبنْتِ  أِٓمنَةَ  ْ�نُ  ُمَحم�

ٍب، ْ�نِ  ُزْهَرةَ  ْ�نِ  َمنَاٍف  َعْبدِ  ْ�نِ  َوْهِب   ِيفْ  )ص( َمَعهُ  فَتَْجَتِمعُ  ِ�َ

هِ  بٌ  َ�ّدِ َ�ِ. 

Adapun silsilah Nabi s.a.w., dari jalur ibunya adalah, Baginda kita 
Muḥammad s.a.w., adalah putra Āminah putrinya Wahb putranya ‘Abdu 
Manāf putranya Zuhrah putranya Kilāb. Maka bertemulah Sayyidah Āminah 
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beserta Nabi s.a.w., pada kakeknya, yakni Sayyid Kilāb. 

ا وَ  ُب  ِمم�  .َحْوًضا َ�ُ  أ�ن�  یُْعملََ  أ�نْ  أ�یًْضا َجيِ

Dan dari sebagian perkara yang wajib untuk diketahui adalah sesungguhnya 
Nabi Muḥammad s.a.w., memiliki Ḥaudh(danau di surga). 

�هُ  وَ  َفا�َةُ  هِذهِ  وَ  الَْقَضاِء، فَْصلِ  ِيفْ  �َْشَفعُ  )ص( أ�ن  ِبهِ  ُمْخَتَصةٌ  الش�

 .)ص(

Dan sesungguhnya Nabi Muḥammad s.a.w. akan memberi syafaat ketika 
dalam Fashl-ul-Qadhā’ (pemutusan hukum untuk seluruh makhluk), 
dan Syafā‘ah ini dikhususkan kepada Nabi Muḥammad s.a.w. 

ا وَ  ُب  ِمم� ُسلَ  تَْعرَِف  أ�نْ  أ�یًْضا َجيِ  وَ  تَْفِصْیًال  الُْقْرأٓنِ  ِيف  الَْمْذُكْوِرْ�نَ  الر�

ا مهُْ  أ�م� ْمجَاًال  یَْعرِفُهُمْ  أ�نْ  �َلَْیهِ  فَيَِجُب  �َْريُ
�
 .ا

Dan yang wajib untuk diketahui juga adalah nama para rasul yang 
disebutkan dalam al-Qur’ān secara rinci, adapun selain para rasul yang 
disebutkan dalam al-Qur’ān, maka wajib mengetahuinya secara global saja. 

مَ  قَدْ  وَ  �ِيتْ  اْ��نِْبيَاءَ  بَْعُضهُمُ  نَظ� ُب  ال  :فََقالَ  تَْفِصْیًال  َمْعرِفَُهتُمْ  َجتِ

Dan sebagian ulama telah menazhamkan nama para Nabi yang wajib 
diketahui secara rinci, mereka berkata: 

 

 

ْیِف  ِذي ُلكِّ  �ََىل  َخْمتٌ   الت�ْلكِ
 َمْعرِفَةٌ 

 �ُِلُمْوا قَدْ  الت�ْفِصْیلِ  �ََىل  ِبأ�نِْبيَاءَ  #

ُتنَا  ِتْ�َ   ِيفْ  ْبَعةٌ  یَْبَقى وَ  َعْرشٍ  بَْعدِ  ِمنْ  # ثََماِنَیةٌ   ِمْهنُمْ   ُحج�  س�َ
 مهُُ  وَ 

ْدِر�ُْس 
�
 وَ  َصاِلحٌ  ُشَعْیبٌ  ُهْودٌ  ا

 َكَذا
 قَدْ  ِ�لُْمْختَارِ  أَٓدمُ  اْلِكْفلِ  ُذو #

 ُخِتُمْوا
 

Wajib bagi setiap Mukallaf 
mengetahui, 

# Nama para Nabi secara terperinci yang  
telah diketahui 

Di situlah hujjah kita. Sebagian 
mereka ada delapan, 

# Setelah sepuluh (8+10=18) dan sisanya  
ada tujuh yakni. 

Nabi Idrīs, Hūd, Syu‘aib, Shāliḥ, 
begitu juga, 

# Nabi Zulkifli, Ādam dengan Nabi yang 
terpilihlah (Nabi Muḥammad) para Nabi 
diakhiri. 

 

ا وَ  ُب  ِمم� يْ  الَْقْرنُ  ُمث�  الُْقُرْونِ  أ�فَْضلُ  قَْرنَهُ  أ�ن�  أ�یًْضا اْعِتَقاُدهُ  َجيِ ِ  ا��

يْ  الَْقْرنُ  ُمث�  بَْعَدهُ  ِ  .بَْعَدهُ  ا��

Dan sebagian yang wajib diyakini lagi adalah, bahwa sesungguhnya 
masa/era Rasūlullāh s.a.w., adalah masa yang terbaik, lantas masa 
sesudahnya (Shahabat Nabi) kemudian masa sesudahnya lagi (Tābi‘īn). 

ْخِص  یَنَْبِغيْ  وَ  ْبَعةٌ  مهُْ  وَ  )ص(أ�ْوَالَدهُ  یَْعَرَف  أ�نْ  ِللش� ِحْیحِ  �ََىل  س�َ  الص�
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ُد�َ  ّیِ َدتُنَا وَ  الَْقاِمسُ  س�َ ّیِ َدتُنَا وَ  َزیْنَبٌ  س�َ ّیِ َدتُنَا وَ  ُرقَي�ةٌ  س�َ ّیِ  وَ  فَاِطَمةٌ  س�َ
َدتُنَا ّیِ ُد�َ  وَ  ُلكْثُْومٍ  أ�م�  س�َ ّیِ ِب  الُْملَق�ُب  ُهوَ  وَ  هللاِ  َعْبدُ  س�َ ّیِ  وَ  ِ�لط�
اِهرِ  ُد�َ  وَ  الط� ّیِ ْ�َراِهْميُ  س�َ

�
َدتِنَا ِمنْ  ُلك�هُمْ  وَ  ا ّیِ ال�  اْلُكْربَى َ�ِدْجيَةَ  س�َ

�
 ا

ْ�َراِهْميَ 
�
�ةَ  فَِمنْ  ا  .الِْقْبِطی�ةِ  َماِری

Dan seyogyanya bagi seseorang untuk mengetahui putra seseorang untuk 
mengetahui putra-putri Nabi Muḥammad s.a.w. Dan jumlah mereka 
berdasarkan riwayat yang Shaḥīḥ adalah Sayyid Qāsim, Sayyidah Zainab, 
Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fāthimah, Sayyidah Ummi Kultsūm, Sayyid 
‘Abdullāh yang dijuluki ath-Thayyib dan ath-Thāhir, Sayyid Ibrāhīm. Dan 
mereka semuanya dari Ibu Sayyidah Khadījah al-Kubrā kecuali Sayyid 
Ibrāhīm dari Ibu Māriyyah al-Qibthiyyah. 

هُ  َما أِٓخرُ  هَذا وَ  َ  .َكَرِمهِ  وَ  فَْضِ�ِ  ِمنْ  هللاُ  �َرس�

Ini akhir dari sesuatu yang telah dimudahkan oleh Allah s.w.t., dari sifat 
Kedermawanan-Nya dan Kemuliaan-Nya. 

ِد�َ  �ََىل  هللاُ  َصىل�  وَ  الَْعالَِمْنيَ  َرّبِ  �ِ  الَْحْمدُ  وَ  ّیِ دٍ  س�َ  �ََىل  وَ  ُمَحم�

ِبهِ  وَ  أِٓ�ِ   .َسمل�َ  وَ  َحصْ

Segala puji hanya milik Allah s.w.t., Tuhan semesta alam. Shalawat kepada 
Baginda kita Muḥammad s.a.w., dan juga kepada keluarganya dan para 
Shahabatnya. 

 

PENUTUP (SANG PENULIS KITAB INI) 

Puji syukur tiada terkira kami haturkan kepada Allah s.w.t., karena hanya 
atas pertolongan-Nya sematalah buku kecil ini dapat hadir di hadapan 

saudara. 

Semoga nikmat yang luar biasa ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk 
seluruh umat Islam. 

Rabb-iḥyinā Syākirīn                         Wa Tawaffanā Muslimīn, 

Nub‘ats Min-al-Āminīn                      Fī Zumrat-is-Sābiqīn, 

Bijāhi Thāh-ar-Rasūl                         Jud Rabbanā Bil-Qabūl, 

Wa Hab lanā Kulla Sūl                      Rabb-istajib Lī Āmīn. 

 

WALLAHU 'ALAM 
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