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AL-QAULUTS TSABIT 

 

 

Allah l berfirman; 

 

   
 

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 

mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat 

keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” (QS. Al-An’am : 82) 

 

Tauhid merupakan hak Allah l atas para hambaNya. 

Sebagaimana hadits dari Muadz z,, ia berkata; 

 

 

“Aku pernah dibonceng Nabi n diatas seekor keledai, yang bernama 

„Ufair. Lalu beliau bersabda, “Hai Muadz, Tahukah engkau apa hak 

Allah yang wajib dipenuhi oleh para HambaNya dan apa hak para 

hamba yang pasti dipenuhi Allah?” Aku menjawab, “Allah dan 

RasulNya lebih mengetahui.” Beliau bersabda, “Hak Allah yang wajib 

dipenuhi oleh para hambaNya ialah supaya mereka beribadah 

kepadaNya saja dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadaNya; 

sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa 

Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun 

kepadaNya.” Aku bertanya, “Ya Rasulullah, tidak perlukah aku 
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sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang?” Beliau menjawab, 

“Jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, 

sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri.”” 

(HR. Bukhari Juz 3 : 2701, Muslim Juz 1 : 30) 

 

Kalimat tauhid Laa Ilaha Illallah adalah kalimat yang agung. 

Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudry z, bahwa Rasulullah n 

bersabda; 

“Musa q berkata, Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu untuk 

berdzikir dan berdo‟a kepadaMu.” Allah l berfirman, “Katakan wahai 

Musa Laa Ilaha Illallah” Musa q berkata, “Wahai Rabbku semua 

hambaMu mengucapkan ini.” Allah l berfirman, “Wahai Musa, 

seandainya ketujuh langit dan penghuninya selain Aku serta bumi 

diletakkan pada daun timbangan, sedangkan Laa Ilaha Illallah 

diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka Laa Ilaha Illallah 

niscaya lebih berat timbangannya.” (HR. Ibnu Hibban dan Hakim) 

 

Dan seorang yang murni tauhidnya serta tidak menyekutukan 

Allah l dengan sesuatu apapun, maka Allah k akan memberikan 

ampunan meskipun dosanya sepenuh bumi. Diriwayatkan dari Anas 

z, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah n bersabda, Allah l 

telah berfirman; 

 

  

 

“Wahai anak Adam, jika engkau menemui Aku dengan membawa dosa 

sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukan sesuatu dengan 

Aku, niscaya Aku datang kepadamu dengan (memberi) ampunan 

sepenuh bumi pula.” (HR. Tirmidzi : 3540, hadits hasan shahih)  
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TAUHID 

 

 

DEFINISI TAUHID 

Tauhid adalah mengesakan Allah l semata dalam beribadah dan 

tidak  menyekutukanNya. Tauhid merupakan pokok yang dibangun 

diatasnya semua ajaran, maka jika pokok ini tidak ada, amal perbuatan 

menjadi tidak bermanfaat dan gugur, karena tidak sah sebuah ibadah 

tanpa tauhid. 

 

PEMBAGIAN TAUHID  

Tauhid dibagi tiga macam : 

 

1. Tauhid Rububiyyah 

Tauhid Rububiyyah yaitu mengesakan Allah l dalam penciptaan, 

kekuasaan dan pengaturan. Allah l berfirman; 

 

 
 

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci 

Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Al-A’raf  : 54) 

 

2. Tauhid Uluhiyyah 

Tauhid Uluhiyyah yaitu mengesakan Allah l dalam beribadah, 

dengan kata lain agar manusia tidak menyekutukan Allah l dengan 

sesuatu apapun. Maka tidak ada yang diseru dalam do'a kecuali Allah 

l, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tidak ada yang 

boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, tidak boleh 

menyembelih kurban atau bernadzar kecuali untukNya, dan tidak boleh 

mengarahkan seluruh ibadah kecuali untukNya dan karenaNya semata. 

Sebagaimana firman Allah l; 
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"Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan 

orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang 

menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, 

dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan 

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu 

janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu 

mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 21-22) 

 

Tauhid rububiyyah mengharuskan Adanya tauhid uluhiyyah. Hal 

ini berarti siapa yang mengakui tauhid rububiyyah untuk Allah l, 

dengan mengimani tidak ada pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam 

kecuali Allah l, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak 

menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah l. Dan itulah 

tauhid uluhiyyah. 

 

3. Tauhid Asma' wa Sifat 

Tauhid Asma‟ wa Sifat yaitu mengesakan Allah l sesuai dengan 

Nama dan sifat yang Ia sandangkan sendiri kepada DiriNya, dalam 

KitabNya atau melalui lisan RasulNya Muhammad n. Sebagaimana 

do‟a yang pernah diajarkan oleh Rasulullah n; 

 

 

 

  

… 

 

“Ya Allah, Sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu 

(Adam) dan anak hamba perempuanMu (Hawa). Ubun-ubunku di 
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tanganMu, keputusanMu berlaku padaku, qadhaMu kepadaku adalah 

adil. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama (baik) yang telah 

Engkau gunakan untuk diriMu, yang Engkau turunkan dalam kitabMu, 

Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau 

khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu, hendaknya,…”  

(HR. Ahmad 1/391. Menurut pendapat Syaikh Al-Albani, 

hadits tersebut adalah shahih) 

 

Yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah l dan 

menafikan apa yang dinafikanNya dengan tanpa tahrif, ta'thil, takyif, 

tamtsil. 

 

 Tahrif : adalah merubah asma‟ul husna dan sifat-sifatNya yang 

maha tinggi atau merubah makna-maknanya. 

 Ta'thil : adalah meniadakan sifat-sifat Allah l atau meniadakan 

makna-makna sesungguhnya dari asma‟ dan sifat. Yang demikian 

adalah kekafiran, karena merupakan bentuk pendustaan terhadap 

Allah l dan RasulNya.  

 Takyif : adalah menanyakan hakekat bentuk sifat Allah l 

 Tamtsil : adalah menyerupakan sifat Allah l dengan makhkluk. 

Yang seperti ini termasuk kesyirikan dan pendustaan terhadap 

Allah l. Juga mengandung perendahan hak Allah l dari sisi 

memberikan permisalan bagiNya dengan makhlukNya. 

Berdasarkan firman Allah l;  

 

 
 

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat."  (QS. Asy-Syura : 11) 

 

 

k
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SIFAT-SIFAT ALLAH q 

 

 

Sifat-sifat Allah q terbagi menjadi dua macam : 

 

1. Sifat Tsubutiyyah 

Sifat Tsubutiyyah adalah sifat yang Allah q tetapkan untuk Diri-

Nya; seperti, sifat hidup, ilmu, dan kekuatan. Sifat Tsubutiyyah dibagi 

dua macam, yaitu : 

 

a. Sifat Dzatiyyah 

Sifat Dzatiyyah adalah sifat senantiasa Allah q bersifat 

dengannya, seperti; sifat Maha Mendengar, Maha Melihat, dan 

sebagainya. 

 

b. Sifat Fi‟liyyah 

Sifat Fi‟liyyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah 

q. Jika Allah q menghendakinya, maka Allah q akan melakukannya. 

Dan jika Allah q tidak menghendakinya, maka Allah q tidak 

melakukannya. Seperti; Datang. 

 

Terkadang ada sifat yang bersifat Dzatiyyah dan Fi‟liyyah dilihat 

dari dua sisi. Seperti; Sifat Kalam (Berbicara), sifat ini dilihat dari asal 

adalah Sifat Dzatiyyah, karena Allah q senantiasa mimiliki Sifat Bicara. 

Apabila dilihat dari tiap-tiap pembicaraan-Nya, maka sifat ini adalah 

Sifat Fi‟liyyah, karena Sifat Bicara berkaitan dengan kehendak-Nya. 

Allah q berbicara dengan perkara yang Ia kehendaki dan kapan Ia 

menghendaki-Nya. 
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2. Sifat Salbiyyah 

Sifat Salbiyyah adalah sifat Allah q tiadakan dari Diri-Nya, seperti 

Dzalim. Maka wajib untuk kita menghilangkannya dari Allah q karena 

Allah q telah menghilangkan sifat tersebut dari Diri-Nya. Peniadaan 

sifat ini harus diiringi dengan menetapkan lawannya sesuai dengan 

kesempurnaan pada Allah q, karena peniadan semata tidak 

menunjukkan kesempurnaan sampai terkandung padanya penetapan 

lawan dari yang dihilangkan. Misalnya untuk hal diatas adalah firman 

Allah q; 

 

 َوََل َيْظِلُم َزبَُّك أََحًدا

 

“Dan Rabbmu tidak menganiaya seorangpun.”  

(QS. Al-Kahfi : 49) 

 

Wajib bagi kita untuk menghilangkan Sifat Dzalim dari Allah q 

dengan diikuti penetapan sifat „Adil bagi-Nya sesuai dengan 

kesempurnaan pada-Nya. 
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KAIDAH MEMAHAMI TAUHID 

 

 

Kemurnian ibadah akan dicapai jika memahami empat kaidah 

berikut : 

 

1. Bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah a 

mereka meyakini Tauhid Rububiyyah 

Mereka menyakini bahwa Allah q sebagai Pencipta, Pemberi 

rizki, Yang menghidupkan, Yang mematikan, Yang memberi manfa'at, 

Yang memberi madzarat, Yang mengatur segala urusan (Tauhid 

Rububiyyah). Tetapi semuanya itu tidak menyebabkan mereka sebagai 

muslim. Allah q berfirman:  

 

  ْ ُ  َ  ْ ْ  َيْ ِلُك االَّس َ  ِا َواْاَْزِ  أَ َّس َواْاَْبَص َز  َ ْ  َيْسُشُ ُ ْم ِ َ  االَّس
ِ َ  اْاَ  ِّيِ َوَ ْ  يَُدبِّيُِس  َوَ ْ  يُْ ِسُ  اْاَ  َّس ِ َ  اْاَ  ِّيِِ  َويُْ ِسُ  اْاَ  ِّيَِ  

ُ َ ُ ْ  أََ َ    َ  َّسُ ْ  َ  اْاَْ َس َ َلَ ُ ْ اُْ َ  ااَّس

 

“Katakanlah, “Siapa yang memberi rizki kepada kalian  dari langit dan 

bumi, atau siapa yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan 

penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, 

dan siapa yang mengatur segala urusan.” Maka mereka akan 

menjawab, “Allah.” Maka, katakanlah, ”Mengapa kalian tidak 

bertakwa (kepada-Nya).” (QS. Yunus : 31)    
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ُ  َوَاِ  ْ  َ  َواِا َواْاَْزَ  َاَ ُ ْ اُ َّس ااَّس  َ  َْاَ ُ ْم َ ْ  َ َلَ  االَّس

 

“Dan Sesungguhnya jika engkau tanyakan kepada mereka, "Siapakah 

yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab, 

“Allah.” (QS. Luqman : 25) 

 

2. Orang-orang musyrik hanya menjadikan berhala untuk 

mendekatkan mereka kepada Allah q dan mereka berharap 

nantinya berhala tersebut akan memberi syafa‟at 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ِ  َوااَّسِرْيَ  ا َّسَ ُرْوا ِ ْ  ُ ْوِ ِ  أَْوِاَ  َا َ   َ ْ ُ ُدُ ْم ِ َلَّس  بُْ َ   ِ َاى ااَّس ِاُ َ سِّيِ
 ُشْاَفى

 

“Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), 

"Kami tidak menyembah mereka, melainkan  supaya mereka 

mendekatkan kami kepada Allah  dengan sedekat-dekatnya.” 

(QS. Az-Zumar : 3)  

 

Adapun dalil tentang syafa‟at yaitu firman Allah q; 

 

ُ ْم َوََل َيْ َفُ ُ ْم َوَيُ ْ اُْ َ  َ ُ ََلاِ  َوَيْ ُ ُدْو َ  ِ َ   ََل َيُ سُّ  ِ ْ  ُ ْوِ  ااَّس

َ ِبَ   ََل َيْ َلُم ِ    ُ ْ  أَ َُ  ِّيِ ُْ َ  ااَّس
ِ َ  َواِا َوََل ِ    ُشَفَ  ُؤَ   ِعْ َد ااَّس االَّس

 يُْ ِسُ ْ  َ  اْاَْزِ  ُ ْ َ  َ ُ  َوَ َ  َاى َع َّس 

 

"Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat 

mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula 

kemanfaatan, dan mereka berkata, "Mereka itu adalah pemberi syafa‟at 

kepada kami di sisi Allah". Katakanlah, "Apakah kalian mengabarkan 

kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di langit dan tidak (pula) di 
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bumi.” Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 

mempersekutukan (tersebut)." (QS. Yunus : 18)  

 

 

 

 

 

3. Nabi q memerangi semua bentuk peribadatan yang dilakukan 

oleh manusia  

Diantara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan, 

diantara mereka ada pula yang menyembah orang-orang shalih, para 

malaikat, para wali, pepohonan, dan bebatuan. Dalilnya adalah firman 

Allah q; 

ْيُ  ِاَّسِ  َوَ  ِ ُلْ ُ مْ   َح َّسى ََل َ ُ ْ َ  ِ ْ َ  ٌة َوَيُ ْ َ  اادِّيِ

 

“Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama ini 

menjadi milik Allah semuanya.” (QS. Al-Baqarah :193)  

 

Sedangkan dalil larangan beribadah kepada matahari dan bulan adalah 

firman Allah q;  

 

ْ ُس َواْاَ َ ُس ََل َ ْلُجُدْوا َوِ  ْ  ْ ُ  َواا َّسَ  ُز َواا َّس ْ ِس َوََل  آَي ِ ِ  االَّس ِال َّس
ِ ااَّسِرْ  َ َلَ ُ  َّس ِ  ْ   ُ ْ ُ ْم ِ يَّس ُا َ ْ ُ ُدْو َ  ِاْلَ َ ِس َواْ ُجُدوا ِاَّس

 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, 

matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari maupun 

bulan, tetapi sembahlah Allah Yang menciptakannya. Jika kalian hanya 

menyembah kepada-Nya.” (QS. Fushilat : 37)  

 

Kesyirikan tidak ada perbedaannya antara orang yang beribadah 

kepada patung atau beribadah kepada orang shalih atau beribadah 

kepada kepada selain Allah q siapapun dia. Sehingga Allah q 

mengatakan;  
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َ َوََل  ُْ ِسُ ْ ا ِبِ  َشْ ً   َواْعُ ُدوا  ااَّس

 

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu apapun.”  (QS. An-Nisa’ : 36) 

 

4. Kesyirikan pada zaman ini lebih dahsyat dan lebih kental 

daripada kesyirikan pada zaman dahulu  

Karena kaum musyrikin terdahulu hanya berbuat syirik ketika 

dalam keadaan lapang dan mengikhlaskan ibadah ketika sempit. Adapun 

kaum musyrikin pada zaman sekarang mereka melakukan kesyirikan 

dalam keadaan lapang maupun sempit. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ْيَ  َ َل َّس  َ ِإَذا َ ُ ْ ِلِصْ َ  َاُ  اادِّيِ َ جَّس ُ ْم ِ َاى  َزِ ُ ْ ا ِ   اْاُفْلِك َ َعُ ا ااَّس
 اْاَ سِّيِ ِ َذا ُ ْم يُْ ِسُ ْ  َ 

 

“Maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka ketika Allah menyelamatkan 

mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan 

(Allah)” (QS. Al-Ankabut : 65)  
 

 

 

 


k
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SYIRIK DAN PEMBAGIANNYA 

 

 

DEFINISI SYIRIK  

Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah l dalam 

hal-hal yang merupakan kekhususan Allah l. Seperti memalingkan 

do‟a, menyembelih kurban, bernadzar dan sebagainya kepada selainNya. 

 

PEMBAGIAN SYIRIK  

Syirik ada 2(dua) jenis : 

 

I. Syirik Besar 

Syirik besar yaitu memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah 

l, dan syirik ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam serta 

menjadikan pelakunya kekal didalam neraka jika meninggal dunia dan 

belum bertaubat dari padanya. Sebagaimana firman Allah l; 

 

  

 
 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 

sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS. An-Nisa’ : 48) 
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Syirik besar ada 4(empat) macam : 

 

1. Syirik Dakwah (Do’a) 

Syirik dakwah (do‟a) yaitu berdo‟a kepada Allah l dan kepada 

selainNya. Allah l berfirman; 

 

  

 
 

“Maka apabila mereka naik kapal mereka berdo‟a kepada Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepadaNya. Maka tatkala Allah menyelamatkan 

mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan 

(Allah).” (QS. Al-Ankabut : 65) 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t dalam 

Syarhu Tsalatsatil Ushul; 

Do‟a ada 2(dua) macam : 

 

a. Do’a mas-alah 

Do‟a Mas-alah yaitu permohonan untuk dipenuhi hajat dan 

kebutuhannya. Hal ini bisa bernilaikan ibadah jika do‟a tersebut dari 

hamba kepada Tuhannya. Permohonan seperti ini boleh dilakukan 

terhadap sesasma hamba, asalkan yang diminta tersebut mampu 

mengabulkan dan mengerti tentang maksud permintaan tersebut, seperti 

ucapan seseorang, “Wahai fulan, berilah saya makan.” 

 

b. Do’a ibadah 
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Do‟a Ibadah yaitu permohonan yang dilakukan sebagai 

penyembahan terhadap yang di do‟ai dengan harapan agar ia mendapat 

balasan dan pahalanya serta takut akan siksanya. Yang demikian itu 

tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah l. Barangsiapa yang 

memalingkannya, berarti ia telah keluar dari agama Islam dan 

mendapatkan ancaman dari Allah k. 

 

2. Syirik Niat (Tujuan) 

Syirik niat (tujuan) yaitu menujukan ibadah untuk selain Allah l. 

Allah l berfirman;  

 

  

 

  

 
 

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, 

niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di 

dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. 

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka 

dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia 

dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Hud : 15–16) 

 

3. Syirik Keta’atan 

Syirik keta‟atan yaitu mentaati selain Allah l dalam hal maksiat 

kepada Allah l. Allah l berfirman; 
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“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka 

sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al-

Masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah 

Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 

Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” 

 (QS. At-Taubah : 31) 

 

Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah n sedangkan di lehernya 

tergantung salib dari perak. Rasulullah n menbacakan ayat; 

 

  

 

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka 

sebagai Tuhan selain Allah”Ia berkata; 

 

 

 

„Mereka tidak menyembah rahib-rahib itu.‟ Rasulullah n menjawab; 

“Justru (mereka menyembah rahib-rahib itu), sebab rahib-rahib itu 

telah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram untuk 

pengikutnya dan mereka pun mengikutinya. Demikian itulah bentuk 

penyembahan mereka kepada rahib-rahib itu.” (HR. Tirmidzi) 

 

4. Syirik Mahabbah 

Syirik mahabbah yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah l 

dalam hal kecintaan. Kecintaan kepada Allah l adalah kecintaan yang 

disertai dengan ketundukan dan kepatuhan yang mutlak. Kecintaan 

seperti ini hanyalah diperuntukkan bagi Allah l semata. Tidak boleh 

ada sesuatu pun yang berhak menerimanya selain Dia. Sehingga apabila 

ada orang yang mencintai selain Allah setara dengan kecintaan 

kepadaNya maka ia telah menjadikannya sebagai tandingan Allah l 

dalam hal kecintaan dan penghormatan. Perbuatan ini termasuk syirik. 

Allah l berfirman; 
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“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-

tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka 

mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat sangat 

cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat 

dzalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), 

bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah 

sangat berat siksaanNya (niscaya mereka menyesal).”  

(QS. Al-Baqarah : 165) 

 

Berkata Syaikh Abdullah Jibrin t dalam Tahzib Aqidah; 

Mahabbah dibagi 3(tiga) : 

 

a. Mahabbah wajibah 

Mahabbah wajibah yaitu mencintai Allah l dan RasulNya, dan 

mencintai apa yang dicintai Allah l di dalam peribadahan maupun 

selainnya. 

 

b. Mahabbah thabi‟iyah mubahah 

Mahabbah thabi‟iyah mubahah yaitu kecintaan secara tabiat, 

seperti kecintaan orang tua kepada anaknya, seseorang kepada teman 

dan hartanya, dan sebagainya. Disyaratkan pada kecintaan ini bagi 

pelakunya tidak boleh adanya kentundukan dan pengagungan. Apabila 

ada ketundukan dan pengagungan maka masuk dalam point yang ketiga 

(mahabbah syirkiyyah). Serta tidak boleh kecintaan ini menyamai 

derajat kecintaan kepada Allah l dan RasulNya, apabila sama bahkan 

lebih maka ini masuk kedalam kecintaan yang diharamkan. 

Sebagaimana firman Allah l; 
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“Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-

isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, 

perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang 

kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari 

berjihad di jalanNya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan 

keputusanNya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang fasik.” (QS. At-Taubah : 24) 

 

 

c. Mahabbah syirkiyyah 

Mahabbah syirkiyyah yaitu mencintai makhluk dimana didalam 

kecintaannya tersebut mengandung ketundukan dan pengagungan, dan 

ini adalah Mahabbah „Ubudiyyah yang tidak boleh dipalingkan kepada 

selain Allah l, maka barangsiapa yang memalingkannya sungguh ia 

telah jatuh ke dalam syirik besar.  

 

 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam Mukhtasharul 

Fiqhil Islami menambahkan 2 bentuk Syirik Besar; 

 

5. Syirik fil Khauf  

Syirik fil khauf  yaitu takut kepada selain Allah l. Misalnya takut 

kepada patung, berhala, thaghut, mayat, makhluk ghaib; seperti jin, atau 

manusia yang dianggap dapat mendatangkan mudharat atau bencana 

kepada dirinya. Ketakutan semacam ini merupakan bagian terpenting 

dan sangat penting dalam agama. Barangsiapa yang memalingkannya 

kepada selain Allah l, berarti ia telah berbuat syirik besar kepada 

Allah l. Allah l berfirman; 
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"Maka janganlah kamu sekalian takut kepada mereka,tetapi takutlah 

kepadaKu, jika kamu adalah orang-orang yang beriman."  

(QS. Ali-Imran : 175) 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t dalam 

Syarhu Tsalatsatil Ushul; 

Khauf (takut) ada 3(Tiga) macam; 

 

a. Takut tabi‟i 

Takut tabi‟i yaitu takut secara tabiat. Seperti takutnya seseorang 

terhadap binatang buas, api, tenggelam, dan lain-lain. Hal ini wajar bagi 

setiap manusia. Allah l berfirman menceritakan tentang Musa q; 

 

  
 

“Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu 

dengan khawatir (akibat perbuatannya).” (QS. Al-Qashash : 18) 

 

Tapi jika perasaan takut tersebut menyebabkan seseorang 

meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal 

tersebut menjadi haram, karena sesuatu yang menjadi sebab 

meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang diharamkan maka 

haram pula hukumnya. Dalilnya firman Allah l; 

 

   
 

“Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-

nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), 

karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah 

kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”  

(QS. Ali Imran : 175) 

b. Takut yang bernilai ibadah 
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Takut yang bernilai ibadah yaitu perasaan takut kepada yang 

disembah dan ini hanya milik Allah l, jika dipalingkan kepada 

selainNya, berarti seseorang telah melakukan syirik besar. 

 

 

 

c. Takut terhadap sesuatu yang ghaib 

Takut terhadap sesuatu yang ghaib Seperti takut terhadap penghuni 

kubur atau wali yang jauh darinya yang tidak ada pengaruh apa-apa 

baginya, hal ini menurut ulama‟ termasuk syirik juga. 

 

 

6. Syirik fit Tawakkal 

Tawakal artinya bergantung dan bersandar kepada sesuatu. Maka, 

barangsiapa bertawakkal kepada selain Allah l dalam menghadapi 

perkara yang tidak mampu ditangani oleh selain Allah l, seperti 

bertawakkal kepada orang mati, makhluk ghaib dan sejenisnya dalam 

rangka menolak marabahaya atau mendatangkan rizki dan keuntungan 

maka ia telah menyekutukan Allah l. Perbuatan itu termasuk syirik 

besar. Allah l berfirman; 

 

 
 

"Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu 

benar-benar orang yang beriman." (QS. Al-Maa’idah : 23) 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t dalam 

Syarhu Tsalatsatil Ushul; 

Tawakkal ada beberapa macam-macam : 

 

a. Tawakal kepada Allah l 

Tawakal kepada Allah l artinya bergantung dan bersandar kepada 

Allah l dengan segala keperluan dan merasa cukup dengan pembagian 

yang ada, baik dalam mendapatkan kemanfaatan atau menghindarkan 

diri dari kemudharatan. Ini merupakan salah satu tanda bukti 
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kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Tawakal macam ini 

hukumnya wajib. Dan iman seseorang tidak dikatakan sempurna 

sebelum tawakalnya kepada Allah l sempurna. Firman Allah l; 

 

 
“Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu 

benar-benar orang yang beriman". (QS. Al-Maidah : 23) 

 

b. Tawakal sirr  

Tawakal sirr yaitu bersandar kepada yang mati dalam 

mendapatkan sesuatu yang manfaat atau menyingkirkan sesuatu yang 

membahayakan, ini jelas kesyirikan besar, karena ia tidak dilakukan 

kecuali oleh orang yang menyakini bahwa mayat tersebut memiliki 

kekuatan yang luar biasa di alam semesta, tidak ada bedanya baik yang 

mati itu seorang nabi, wali, atau thaghut musuh Allah k.  

 

c. Tawakal kepada seorang yang mampu melaksanakan suatu 

perbuatan dengan dibarengi rasa segan karena tingginya martabat 

yang ia miliki dan rendahnya derajat orang yang tawakal tersebut 

Seperti menyandarkan diri kepadanya dalam mendapatkan rizki 

atau semisalnya. Perbuatan ini termasuk syirik kecil, karena kuatnya 

ketergantungan hati pada sesuatu. Jika bergantungnya itu hanya sekedar 

sebagai sebab dan Allah l yang menentukannya, maka hal itu tersebut 

bukan masalah, di samping pula jika orang tempat ia bertawakal benar-

benar memiliki pengaruh yang kuat dalam menyelesaikan masalah.  

 

d. Tawakal kepada seorang yang mampu melaksanakan 

kepentingan seperti mewakilkan sesuatu kepada yang lain dalam 

perkara yang bisa diganti oleh orang lain 

Hal ini diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Qur‟an, Al-Hadits, dan 

ijma.‟ Allah l berfirman mencaritakan ucapan Ya‟kup q kepada 

anaknya; 
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“Hai anak-anakku, pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf 

dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 

yang kafir." (QS. Yusuf : 87) 

 

Nabi Muhammad n telah mewakilkan (kepada beberapa orang 

pekerja dan penjaga) dalam mengambil dan membagi zakat, beliau juga 

telah mewakilkan dalam menetapkan dan melaksanakan sangsi 

hukuman, juga mewakilkan kepada Ali dalam membagikan kulit dan 

sebagian besar daging binatang sembelihannya (Al-hadyu) pada waktu 

haji wada‟ kepada yang berhak, beliau juga mewakilkan dalam 

menyembelih sisa binatang kurban setelah beliau sembelih 63(enam 

puluh tiga) yang seluruhnya berjumlah 100(seratus). Adapun dasar 

ijma‟nya adalah seluruh umat Islam mengetahui masalah diperbolehkan 

mewakilkan sesuatu kepada yang lain. 
 

II. Syirik Kecil 

Syirik kecil adalah syirik yang tidak menyebabkan pelakunya 

keluar dari agama Islam, tetapi mengurangi tauhid dan merupakan 

perantara kepada syirik besar. Syirik kecil ada 2(dua) macam : 

 

1. Syirik Zhahir  

Syirik zhahir yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. 

Misalnya : 

 Seorang mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. 

Diriwayatkan dari Hudzaifah z, dari Nabi n bersabda;  
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“Janganlah kamu mengatakan, „Bila Allah menghendaki dan si 

fulan (juga) menghendaki.‟ Tetapi hendaklah kamu mengatakan, 

„Bila Allah menghendaki, kemudian si fulan (juga) menghendaki.”  

(HR. Ahmad : 2354, , Abu Dawud : 4980, lafazh ini miliknya 

As-Silsilah Ash-Shahihah : 137) 

 

 Bersumpah dengan nama selain Allah q. Diriwayatkan dari 

‟Abdullah bin „Umar p, Rasulullah a bersabda; 

 

ِ َ َ ْد َ َفَس   .أَْشَس َ  وْ أَ َ ْ  َحَلَف ِبَغْ ِس ااَّس

 

“Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah 

kafir atau musyrik.” (HR. Tirmidzi Juz 4 : 1535) 

 

2. Syirik Khafi 

Syirik khafi yaitu syirik dalam keinginan dan niat. Misalnya : Riya‟ 

dan sum‟ah. Riya‟ adalah memperlihatkan suatu amalan ibadah kepada 

orang lain, dengan tujuan untuk ingin mendapatkan pujian. Sedangkan 

sum‟ah adalah menceritakan suatu amalan ibadah yang pernah 

dilakukan, dengan tujuan untuk mendapatkan sanjungan. 

 

Fudhail bin Iyadh t berkata; 

 

 
 

“Meninggalkan amal karena manusia itu riya‟, sedangkan mengerjakan 

nya karena mereka itu syirik. Ikhlas adalah apabila Allah menjagamu 

dari keduanya.” 
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KUFUR 

 

 

DEFINISI KUFUR 

Kufur adalah tidak beriman kepada Allah l dan RasulNya, baik 

dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya.  

 

JENIS KUFUR  

Kufur ada 2(dua) jenis : 

 

I. Kufur Besar 

Kufur besar yaitu kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari 

agama Islam. Kufur besar ada 7(tujuh) macam : 

 

1. Kufur Karena Mendustakan 

Kufur karena mendustakan yaitu mengingkari sesuatu yang 

dibebankan dari pokok agama, atau hukumnya, atau berita yang telah 

pasti. Bentuk pengingkaran tersebut baik dengan lisan maupun dengan 

hati. Dalilnya adalah firman Allah l; 

 

  

 
 

“Dan siapakah yang lebih dzalim daripada orang-orang yang mengada-

adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala 

yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu 

ada tempat bagi orang-orang yang kafir?” (QS. Al-Ankabut : 68) 
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Misalnya : 

 Mengingkari Rububiyyah, Uluhiyyah, dan Asma‟ wa Sifat Allah l 

 Mengingkari keberadaan salah satu malaikat yang telah ditetapkan, 

seperti; Jibril, & Mikail 

 Mengingkari kitab-kitab yang telah Allah l turunkan, seperti; 

Zabur, Taurat, atau Al-Qur‟an 

 Membenarkan agama-agama kufur, seperti; yahudi, nasrani, dsb. 

Serta tidak mengkafirkan mereka 

 Tidak menyatakan mereka –yaitu, pemeluk agama-agama kufur- 

kekal di dalam neraka 

 Seorang menisbahkan diri kepada selain agama Islam  

 

2. Kufur Karena Enggan dan Sombong, Padahal Membenarkan  

Kufur karena enggan dan sombong, padahal membenarkan yaitu 

membenarkan pokok agama Islam dan hukumnya dengan hati dan lisan, 

tetapi menolak mengamalkan dengan anggota badan hukum agama 

karena sombong dan merasa tinggi. Dalilnya adalah firman Allah l; 

 

  

 
 

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sujudlah kamu kepada Adam q," Maka sujudlah mereka kecuali 

Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-

orang yang kafir.” (QS. Al-Baqarah : 34) 

 

Misalnya : 

 Seperti menolaknya iblis ketika diperintahkan Allah l untuk 

sujud kepada Adam q, ia menolak karena sombong dan 

merasa tinggi. Firman Allah l; 
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“Allah l berfirman: “Apakah yang menghalangimu untuk 

bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?” Menjawab 

iblis “Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api 

sedang dia Engkau ciptakan dari tanah.” (QS. Al-A’raf : 12) 

 Seorang yang menolak untuk shalat jama‟ah, karena merasa tinggi, 

dan tidak ingin disamakan dengan manusia lain. Dan sebagainya. 

 

3. Kufur Karena Ragu 

Kufur karena ragu yaitu keraguan seorang muslim di dalam 

mengimani sesuatu dari pokok agama, atau tidak membenarkan khabar 

dan hukum yang pasti dalam agama. Dalilnya adalah firman Allah l; 

 

   

   

  

 

  
 

“Dan Dia memasuki kebunnya sedang Dia dzalim terhadap dirinya 

sendiri, ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-

lamanya, 

Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika Sekiranya 

aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat 

kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu". 

Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang Dia bercakap-

cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (tuhan) yang 
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menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia 

menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? 

Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak 

mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku.”  

(QS. Al-Kahfi 35 - 38) 

Misalnya : 

 Ragu terhadap keshahihan Al-Qur‟an 

 Ragu terhadap adzab kubur 

 Ragu bahwa Jibril termasuk malaikat Allah l 

 Ragu tentang haramnya khamer 

 Ragu tentang wajibnya zakat 

 Ragu tentang kufurnya yahudi dan nasrani, dsb.  

 

4. Kufur Karena Berpaling 

Dalilnya adalah firman Allah l; 

 

 
 

“Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan 

kepada mereka.” (QS. Al-Ahqaf : 3) 

 

Berpaling dari agama terbagi menjadi 2(dua) : 

 

a. Berpaling yang menjadikan kufur 

Berpaling yang menjadikan kufur yaitu seorang meninggalkan 

agama Allah l dan berpaling darinya baik  dengan hati, lisan,dan 

anggota badannya, atau meninggalkan dengan anggota badannya saja, 

meskipun hatinya membenarkan dan ia mengucapkan dua kalimat 

syahadat.  

Dan ini terbagi dalam 3(tiga) bentuk : 

1. Berpaling dari mendengar perintah Allah k. 

2. Berpaling dari ketundukan kepada agama Allah l yang haq dan 

dari perintahnya setelah mendengarnya dan mengetahuinya. 
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3. Berpaling dari mengamalkan hukum-hukum Islam dan fardhu-

fardhunya setelah mengikrarkan dengan hati tentang rukun iman 

dan mengucapkannya dua kalimat syahadat. 

 

b. Berpaling yang tidak sampai menjadikan kufur 

Berpaling yang tidak sampai menjadikan kufur yaitu seorang 

muslim yang meninggalkan sebagian dari wajib-wajib syar‟i selain 

shalat dan masih melaksanakan sebagiannya. 

 

 

 

5. Kufur Karena Nifaq 

Kufur karena nifaq yaitu menampakkan keimanan dan 

menyembunyikan kekufuran, dan nifaq adalah kufur. Dalilnya adalah 

firman Allah l; 

 

   
 

“Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah 

beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; 

karena itu mereka tidak dapat mengerti.” (QS. Al-Munafiqun : 3) 

 

6. Kufur Karena Mencela  

Kufur karena mencela yaitu penghinaan seorang muslim terhadap 

sesuatu dari agama Allah l, baik itu dengan ucapan atau dengan 

perbuatan. Dalilnya adalah firman Allah l; 

 

  

 

  
 

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka 

lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya Kami 
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hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: 

"Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu 

berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah 

beriman.” (QS. At-Taubah : 65 – 66) 

 

 

 

 

 

 

Misalnya : 

 Mencela Al-Qur‟an, maupun ayat-ayatnya 

 Mencela seorang dari para nabi 

 Mencela siwak 

 Mencela seorang yang memelihara jenggot 

 Mencela seseorang yang mengangkat kainnya sarungnya sampai 

setengah betis. Dan sebagainya. 

 

7. Kufur Karena Benci  

Telah bersepakat ahlul ilmi barangsipa yang benci dengan agama 

Allah l, maka ia kufur. Sebagaimana firman Allah l; 

 

  
 

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada 

apa yang diturunkan Allah (Al-Quran) lalu Allah menghapuskan 

(pahala-pahala) amal-amal mereka.” (QS. Muhammad : 9) 
 

II. Kufur Kecil 

Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar 

dari agama Islam, dan ini adalah Kufur Amali. Kufur amali adalah dosa-

dosa yang disebutkan  didalam Al-qur‟an dan As-Sunnah sebagai dosa 

kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Yang termasuk dalam 

kufur kecil diantaranya ialah : 
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1. Kufur Nikmat, sebagaimana firman Allah l; 

 

  
 

“Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya 

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir.”  

(QS. An-Nahl : 83) 

 

 

2. Membunuh Seorang Muslim 

Sebagaimana sabda Nabi n; 

 

 

 

“Mencaci seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya 

adalah suatu kekufuran.” 

 (HR. Bukhari Juz 1 : 48 dan Muslim Juz 1 : 64) 

 

3. Bersumpah Dengan Nama Selain Allah l 

Dari Abdullah bin „Umar c, saya mendengar Rasulullah n 

bersabda; 

 

 
 

“Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah Kafir 

atau Musyrik.” (HR. Tirmidzi) 

 

4. Mencela Nasab dan Niyahah 

Dari Abu Hurairah z, Rasulullah n bersabda; 

“Dua hal yang dilakukan manusia yang dengan keduanya mereka kufur; 

mencela nasab, dan niyahah (meratapi mayit).” (HR. Muslim) 
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k


 

 

 

 

 

 

 

 

NIFAQ 

 

 

DEFINISI NIFAQ 

Nifaq adalah menampakkan Islam dan kebaikan tetapi 

menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. 

 

JENIS NIFAQ  

Nifaq ada 2(dua) jenis : 

 

I. Nifaq I‟tiqadi (keyakinan) 

Nifaq i‟tiqadi yaitu nifaq besar, dimana pelakunya menampakkan 

keislaman, tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifaq ini 

menjadikan pelakunya keluar dari agama dan berada didalam kerak 

Neraka –wal iyyadzubillah-. Sebagaimana firman Allah l; 

 

   

 

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan 

yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan 

mendapat seorang penolongpun bagi mereka.” (QS. An-Nisa’ : 145) 

 

Nifaq I‟tiqadi ada 4(empat) macam : 

 



- 31 - 

1. Mendustakan Rasulullah n atau Mendustakan Sebagian Dari 

Apa yang Beliau Bawa 

Barangsiapa mengingkari kebenaran risalah salah satu diantara 

para Rasul, berarti ia telah mengingkari seluruh risalah para Rasul. 

Sebagaimana firman Allah l; 

 

  
 

“Kaum Nuh telah mendustakan Para rasul.” (QS. Asy-Syu’ara : 105) 

 

2. Membenci Rasulullah n atau Membenci Sebagian Dari Apa 

Yang Beliau Bawa 

Dalilnya adalah firman Allah l; 

 

  

 

  

 

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka 

lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya Kami 

hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: 

"Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu 

berolok-olok?" 

Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.”  

(QS. At-Taubah : 65 - 66) 

 

Imam Ibnu Katsir t mengatakan; 

Abdullah bin Wahb mengatakan, telah menceritakan kepadaku Hisyam 

Ibnu Sa‟d, dari Zaid Ibnu Aslam, dari Abdullah bin „Umar c yang 

mengatakan bahwa seorang laki-laki dalam perang Tabuk mengatakan 

dalam suatu majelis, “Saya belum pernah melihat orang seperti tamu-

tamu kita itu. Mereka adalah pengabdi perut, paling pendusta lisannya 

paling pengecut perang.” Maka seorang laki-laki lainnya yang ada di 
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dalam masjid berkata, “Kamu dusta, sebenarnya kamu adalah orang 

munafik. Aku benar-benar akan menceritakan hal itu kepada Rasulullah 

n.” Maka berita itu sampai kepada Rasulullah n dan Al-Qur‟an yang 

mengenainya pun diturunkan. Abdullah bin „Umar c mengatakan, 

“Aku melihat orang itu bergantungan pada tali pelana Rasulullah n dan 

dikenai batu-batuan yang terlemparkan (oleh injakan kaki unta Nabi 

n),seraya berkata, “Wahai Rasulullah kami hanya bersenda-gurau dan 

bermain-main saja.” Lalu Rasulullah n membacakan Firman Allah l; 

 

  ……  

 

"Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu 

berolok-olok?" hingga akhir ayat. (QS. At-Taubah : 65) 

 

3. Merasa Gembira Dengan Kemunduran Agama Rasulullah n 

 

4. Tidak Senang Dengan Kemenangan Agama Rasulullah n 

Dalilnya adalah firman Allah l; 

 

  

 
 

“Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka (orang-orang munafik) 

menjadi tidak senang karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu 

bencana, mereka berkata: "Sesungguhnya kami sebelumnya telah 

memperhatikan urusan kami (tidak pergi perang)" dan mereka 

berpaling dengan rasa gembira.” (QS. At-Taubah : 50) 

 

II. Nifaq Amali (perbuatan) 

Nifaq amali yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan 

orang-orang munafiq, tetapi masih tetap ada iman didalam hatinya. 

Nifaq jenis ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi 

merupakan wasilah (perantara) kepada nifaq i‟tiqadi. Pelakunya berada 
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dalam iman dan nifaq. Jika perbuatan nifaqnya banyak, maka dapat 

menjadi sebab terjerumusnya ke dalam nifaq sesungguhnya. 

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah z bahwa Rasulullah n 

bersabda; 

 

 
 

 

“Tanda-tanda orang munafiq itu tiga; bila berkata ia bohong bila 

berjanji ia mengingkari dan bila dipercaya ia mengkhianati.” 

 (Muttafaq ‘alaih)  
Nifaq i‟tiqadi tidak mungkin terjadi pada diri seorang mukmin, 

sedangkan Nifaq amali bisa terjadi pada diri seorang mukmin. 

 

Ibnu Abi Mulaikah t berkata; 

 

 

  
 

“Aku bertemu dengan 30(tiga puluh) sahabat Rasulullah n, mereka 

semua takut kalau-kalau ada nifaq dalam dirinnya. Tidak ada seorang 

pun dari mereka yang mengatakan bahwa keimanannya seperti 

keimanan Jibril dan Mikail.”  

(HR. Bukhari, secara muallaq dalam Kitab Iman,  

 (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر
 

Ada seorang pria berkata kepada Abdullah bin Aun t; 

“Sungguh, aku menjadi munafiq.” Ia lalu berkata, “Andaikata engkau 

seorang munafiq, niscaya engkau tidak takut hal itu terjadi.” 
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k


 

 

 

 

 

 

 

 

AL-WALA‟ WAL BARA‟ 

 

 

DEFINISI AL-WALA‟ WAL BARA‟ 

Wala‟ adalah dekat dengan kaum muslimin, dengan mencinti 

mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka, 

dan bertempat tinggal bersama mereka. Sedangkan Bara‟ adalah 

memutuskan hubungan dan ikatan hati dengan orang kafir, sehingga 

tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta 

tidak tinggal bersama mereka. 

 

BENTUK LOYALITAS KEPADA ORANG BERIMAN  

Diantara bentuk-bentuk loyalitas (wala‟) terhadap orang-orang 

yang beriman telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu: 

 

1. Membantu dan Menolong Kaum Muslimin Dalam Urusan Agama 

dan Duniawi Baik Dengan Jiwa, Harta, Juga Dengan Lisan 

(Perkataan) 

Allah l berfirman; 

 

  
 

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 

mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain."  

(QS. At-Taubah : 71) 
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2. Memberi Nasehat serta Mencintai Kebaikan Kaum Muslimin 

serta Tidak Menghina dan Tidak Menipu Mereka 

Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik z, pelayan Rasulullah n, 

dari Nabi n, beliau bersabda; 

 

 

 

 

"Tidaklah seorang di antara kamu beriman sehingga ia mencintai 

saudaranya seperti cintanya terhadap dirinya sendiri.”  

(HR. Bukhari : 13, Muslim : 45) 
 

Dari Abu Hurairah z dia berkata Rasulullah n bersabda; 

  

 
 

“Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak 

boleh menzhaliminya, menelantarkannya, mendustainya dan 

menghinakannya. Taqwa itu ada di sini (seraya menunjuk dada beliau 

tiga kali). Seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia menghina 

saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram darahnya bagi 

muslim yang lain, demikian juga harta dan kehormatannya.”  

(HR. Muslim : 2564) 

 

3. Bersatu Bersama Jama’ah Muslimin dan Tidak Memisahkan Diri 

dari Mereka. Saling Tolong-Menolong Dengan Mereka Dalam 

Kebajikan dan Taqwa, Beramar Ma‟ruf Nahi Munkar 

Allah l berfirman; 
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

sangat berat siksaNya.” (QS. Ma’idah : 2) 

 

 

4. Bersikap lemah lembut terhadap orang lemah di antara mereka 

Sebagaimana Nabi n bersabda; 

"Bukanlah dari golongan kami siapa saja yang tidak menghormati yang 

lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil"  (HR. Ahmad : 7123) 

 

BENTUK BARA‟ TERHADAP ORANG KAFIR 

Diantara bentuk-bentuk bara‟ (berlepas diri) terhadap orang kafir 

yaitu : 

 

1. Tidak Menyerupai Mereka dalam Perkara-perkara yang Menjadi 

Ciri Khas Mereka 

Dalam hal ini Rasulullah n bersabda; 

"Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan 

mereka". 

Maka diharamkan menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang 

menjadi ciri khas mereka dalam bidang ; adat istiadat, ibadah, dan sifat-

sifat serta tingkah laku mereka, seperti; mencukur jenggot, 

memanjangkan kumis, berbahasa dengan bahasa mereka, kecuali jika 

diperlukan, berpakaian, makan, minum, dan lainnya. 

 

Adapun untuk mempelajari bahasa Inggris atau bahasa asing 

lainnya, selama ada kebutuhan untuk mempelajarinya, maka 

diperbolehkan, apabila tidak ada, maka dilarang untuk mempelajarinya. 

Sebagaimana Fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da‟imah, berikut ini; 
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“Kalau ada kebutuhan duniawi atau kebutuhan oleh agama untuk 

mempelajari bahasa inggris atau bahasa asing lainnya, boleh-boleh saja 

mempelajarinya. Tetapi kalau tidak ada keperluan, dilarang 

mempelajarinya.” (Fatawa Al-Lajnah Ad-Da‟imah  XII : 133) 

 

2. Meninggalkan Negeri-negeri Orang Kafir 

Tidak berpegian ke sana kecuali terpaksa Sebab berhijrah untuk 

tujuan tersebut merupakan kewajiban bagi seorang muslim, dan 

berdiamnya seorang muslim di negara kafir menunjukkan loyalitasnya 

terhadap orang kafir. Maka dari itu Allah l mengharamkan 

bermukimnya orang muslim diantara orang-orang kafir apabila ia 

mampu untuk berhijrah. Allah l berfirman : 

  

 

  

  

 

  
 

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan 

menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : “Dalam 

keadaan bagaimana kamu ini?.” Mereka menjawab: “Adalah kami 

orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah).” Para malaikat berkata: 

“Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi 

itu?.” Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu 

seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-

laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya 

dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, mudah-mudahan 

Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha 

Pengampun.” (QS. An-Nisa’ : 97-99) 
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Allah l tidak menerima alasan setiap muslim yang bermukim di 

negara orang kafir kecuali mereka lemah, yang tidak mampu untuk 

berhijrah, juga orang-orang yang bermukimnya ada kemaslahatan 

agama, misalnya berdakwah kepada Allah l dan menyebarkan Islam, 

di negara mereka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t dalam 

Syarhu Tsalatsatil Ushul; 

Bepergian ke negeri kafir tidak diperbolehkan kecuali telah terpenuhi 

3(tiga) syarat; 

 

a. Hendaknya memiliki cukup ilmu yang bisa memelihara dirinya 

dari syubhat. 

b. Hendaknya memiliki agama yang kuat untuk menjaganya dari 

syahwat. 

c. Hendaknya ia benar-benar berkepentingan untuk bepergian. 

Seperti berobat, berdagang, dan belajar ilmu-ilmu tertentu yang 

bermanfaat, yang tidak mungkin didapatkannya kecuali dengan pergi 

ke negeri mereka. Hal itu dibolehkan sebatas keperluan, dan jika 

keperluannya telah selesai, maka wajib kembali lagi ke negara kaum 

muslimin. Diperbolehkannya seseorang untuk bepergian ke negara 

orang kafir disyaratkan juga untuk senantiasa memperlihatkan 

identitas diinnya, serta bangga dengan keislamannya. 

 

Bagi yang ingin menetap di negeri (kafir) tersebut, ada 2(dua) syarat 

utama : 

 

a. Merasa aman dengan agamanya 

Maksudnya hendaknya ia memiliki ilmu, iman dan kemauan yang 

kuat yang membuatnya tetap teguh dengan agamanya, takut 

menyimpang dan waspada dari penyimpangan. 
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b. Ia mampu menegakkan dan menghidupkan  syi’ar agama di 

tempat tinggal tanpa ada penghalang 

Jika tidak mampu melakukan hal diatas, maka tidak diperbolehkan 

tinggal di negeri kafir. Karena dalam keadaan seperti ini wajib baginya 

hijrah dari tempat seperti itu. 

 

 

 

 

 

4. Tidak Ikut serta di Hari-hari Besar Orang-orang Kafir 

Tidak membantu mereka dalam menyelenggarakan dan 

penyelenggaraannya, tidak memberikan ucapan selamat pada hari itu 

atau mendatangi undangan pada hari diselenggarakannnya upacara pada 

hari itu.  

 

5. Tidak Memberi Nama Dengan Nama-nama Orang Kafir 

Mereka (sebagian kaum muslimin) memberi nama anak laki-laki 

dan anak perempuannya dengan nama-nama asing dan meninggalkan 

nama-nama bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, serta 

nama yang dikenal di masyarakat mereka. Rasulullah n telah bersabda; 

“Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman”.  

(HR. At-Thabrani dalam “Al-Mu‟jamul Kabir” dari Abu Sabrah. 

Al-Jamius Shaghir : 4050) 

 

6. Tidak Ber-Mudahanah dan Ber-Mudarah Dengan Mengorbankan 

Agama 

Mudahanah adalah berpura-pura, menyerah dan meniggalkan 

kewajiban amar ma‟ruf nahi munkar, serta melalaikan hal tersebut 

karena tujuan duniawi atau maksud pribadi. Misalnya berbaik hati, 

bermurah hati atau berteman dengan ahli maksiat ketika mereka berada 

dalam kemaksiatannya, sementara ia tidak melakukan pengingkaran 

padahal ia mampu melakukannya.  

Sedangkan Mudarah adalah menghindari kerusakan dan kejahatan 

dengan ucapan yang lembut, atau meninggalkan kekerasan, atau 
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berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau akan timbul 

kejahatan yang lebih besar. 

 

KRITERIA PEMBAGIAN WALA' & BARA' 

Manusia dalam loyalitas dan disloyalitas/perlepasan diri terbagi 

dalam tiga kelompok : 

 

1. Yang Berhak Mendapat Wala‟ Mutlak (Penuh) 

Yang berhak mendapat wala‟ secara mutlak adalah orang-orang 

mukmin yang beriman kepada Allah l dan RasulNya dan menjalankan 

ajaran-ajaran agama secara ikhlas. Firman Allah l; 

  

 

   

 

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya dan orang-

orang beriman yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya 

mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, 

RasulNya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka 

sesungguhnya pengikut Allahlah yang pasti menang.” 

 (QS. Al-Maidah : 55-56) 

 

2. Yang Berhak Mendapatkan Bara‟ Mutlak 

Yang berhak mendapatkan bara‟ secara mutlak adalah orang 

musyrik dan kafir; baik yahudi, nashrani, majusi, atheis, atau penyemba 

berhala. Hukum ini juga berlaku bagi kaum muslimin yang melakukan 

dosa-dosa yang mengkafirkan, seperti; berdo‟a kepada selain Allah l, 

istighatsah kepada selain Allah l, bertawakkal kepada selain Allah 

l, atau mencela Allah l, RasulNya atau agamaNya, atau memisahkan 

agama dari kehidupan dengan alasan bahwa agama tidak sesuai dengan 

zaman dan sejenisnya sesudah ditegakkannya hujjah atas mereka. Maka, 
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wajib bagi kaum muslimin agar berjihad melawan mereka, 

mempersempit mereka dan tidak membiarkan mereka membuat 

kerusakan dimuka bumi. Firman Allah l; 

 

  

 

 

“Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan 

bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka 

Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.” 

 (QS. At-Tahrim : 9) 

 

  

  

 

“Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah 

dan hari Akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang 

Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak 

atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” 

 (QS. Al-Mujadalah : 22) 

3. Yang Berhak Mendapatkan Wala‟ Dari Satu Sisi, dan 

Mendapatkan Bara‟ Dari Sisi yang Lain 

Yang berhak mendapatkan wala‟ dari satu sisi, dan mendapatkan 

bara‟ dari sisi yang lain adalah seorang muslim ahli maksiat yang 

meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan hal-hal yang 

diharamkan yang belum sampai pada tingkatan kufur. Mereka ini wajib 

dinasihati dan diingkari kemaksiatannya, dan tidak boleh diam terhadap 

kemaksiatan mereka. Akan tetapi, harus diingkari, diperintah kepada 

yang ma‟ruf dan dilarang dari yang munkar. Ditegakkan kepada mereka 
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hukuman had atau ta‟zir sehingga mereka berhenti dari kemaksiatan dan 

bertaubat dari keburukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi n 

terhadap Abdullah bin Himar z ketika ia dibawa menghadap dalam 

kondisi mabuk. Ia dilaknat oleh sebagian sahabat, dan Nabi  bersabda; 

“Janganlah kalian melaknatnya. Sesungguhnya ia mencintai Allah dan 

RasulNya.”(HR. Al-Bukhari) 

Meski demikian, Rasulullah n tetap menghukumnya dengan hukuman 

had.                                                                                                   

k


 

MARAJI’ 

 

 

1. Al-Arba‟in An-Nawawiyah, Abu Zakariya Yahya bin Syarif An-

Nawawi. 

2. Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma‟rifatu „Ala Kulli Muslimin wa 

Muslimatin, Muhammad bin Abdul Wahhab. 

3. Al-Wajiz fil Aqidatis Salafis Shalih, Abdullah bin abdul Hamid 

Al-Atsari. 

4. Al-Wala‟ wal Bara‟, Shalih bin Fauzan bin Abdullah-Al-Fauzan. 

5. At-Tauhid Lish-Shaffil Awwal Al-„Ali, Shalih bin Fauzan bin 

Abdullah-Al-Fauzan. 

6. At-Tauhid Lish-Shaffits Tsalits Al-„Ali, Shalih bin Fauzan bin 

Abdullah-Al-Fauzan. 

7. Hisnul Muslim, Said bin Wahf Al-Qahthani. 

8. Ikhtar Isma mauludika min Asma‟ish Shahabatil Kiram, 

Muhammad Abdurrahim. 

9. Kitabut Tauhid al-ladzi huwa Haqqullahi „alal „Abid, 

Muhammad At-Tamimi. 

10. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri. 

11. Shahihul Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-

Bukhari. 

12. Syarhud Durusil Muhimmah li „Ammatil Ummati, Abdul Aziz 

bin Abdullah bin Baz. 

13. Syarhu Lum‟atil I‟tiqad, Muhammad bin Shalin Al-Utsaimin. 

14. Syarhu Tsalatsatil Ushul, Muhammad bin Shalin Al-Utsaimin. 
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15. Syarhul Qawaidul Arba‟, Shalih bin Fauzan bin Abdullah-Al-

Fauzan. 

16. Tahzibu Tashil Aqidatil Islamiyah, Abdullah bin Abdul Aziz Al-

Jibrin. 

 

 


