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UCAPAN YANG TEGUH DALAM  
ILMU TAUHID 

 

 
Jika Allah q menghendaki petunjuk kebaikan 

kepada seorang hamba, maka Allah q akan menjadikan 

hatinya lapang dalam memeluk dan menerima ajaran 
Islam. Allah q berfirman; 

 

ٍْن  ًَ ٍْن  َ  َي َٔ ََلِو  عْن ِ ُِ نِْلْن َس َشحْن َصذْن ُّ يَشْن ِذيَ ْٓن ٌْن يَ ُ أَ يُِشِد اَّلله
ُذ  يُِشدْن  عه ب يَّصه ًَ ًقب َدَشًجب َكأََه ُِ َضّيِ َس َعمْن َصذْن ُّ يَجْن ٌْن يُِضهه أَ
باِ  ِ ي ًَ  انغه

 

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan 
memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia 

melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. 
Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, 
niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, 

seolah-olah ia sedang mendaki ke langit.”1 
 

Syarat pertama yang harus terpenuhi bagi seorang 
yang ingin masuk Surga adalah ia harus masuk kedalam 
agama Islam terlebih dahulu. Dan siapapun yang enggan 

masuk kedalam Islam, maka pasti ia akan menjadi 
penghuni Neraka –wal‟iyadzubillah.- Sebagaiamana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a, 
beliau bersabda; 

                                                 
1
 QS. Al-An‟am : 125. 
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 ِِ ِز َْ ٍْن  ُع ِثيْن أََدٌذ ِي ًَ  ََل يَغْن
ِِ ٍذ ِثَيِذ ًه ِظ ُيَذ انهِزيْن ََفْن َٔ

 ٍُ ِي نَىْن يُإْن َٔ ُد  ْٕن ًُ ٌي ثُىه يَ
َشاَِ ََل ََّصْن َٔ ِدٌي  ْٕن ُٓ ِخ يَ ُيه اْلْن

َذبِة انُهبسِ  ٍْن أّصْن ٌَ ِي ِّ ِئَله َكب ُذ ِث ِعهْن  .ِثبنهِزيْن أُسْن

 
“Demi yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya. 

Tidaklah mendengar tentang aku seorang dari umat ini, 
baik ia seorang yahudi atau nashrani, lalu ia meninggal 

dunia (dalam keadaan) tidak beriman terhadap apa yang 
aku diutus dengannya (agama Islam). Kecuali ia (akan) 
termasuk (menjadi) penghuni Neraka.”2  

 
Islam dibangun diatas lima rukun (pilar pokok), 

yaitu; Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji. Hal ini 
sebagaimana hadits dari ‟Umar bin Khaththab y, tentang 

jawaban Rasulullah a ketika ditanya oleh Jibril j 

mengenai Islam. Beliau bersabda; 
 

ًذا  ًه ٌه ُيَذ أَ َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن ََل ِئنَ َذ أَ َٓ ٌْن رَشْن ََلُو أَ عْن ِ اَْلْن
َو  ْٕن رَُّص َٔ َكبَح  رَِي انضه رُإْن َٔ ََلَح  َى انّصه رُِقيْن َٔ  

ِ ُل اَّلله ْٕن َسُع
 ٌَ ًَل  َسَيَضب  َعِجيْن

ِّ
َذ ِئنَيْن َز َعْن ٌِ اعْن َذ ِئ َجيْن رَُذ ه انْن َٔ 

 

 
 

                                                 
2
 HR. Muslim Juz 1 : 153. 
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“Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada 
Sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali 
Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, 

engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa 
Ramadhan dan pergi haji jika engkau mampu.”3  

 
Maka bagi seorang yang telah memeluk agama 

Islam haruslah memahami kelima rukun tersebut, dan 

yang pertama adalah tentang syahadat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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SYAHADAT 
 
 

Kalimat tauhid Laa Ilaha Illallah seperti pohon 
yang baik, akarnya menghunjam ke bumi dan cabang-

cabangnya menjulang ke langit. Allah q berfirman; 
 

َجخٍ  أَنَىْن  َجًخ َكَشَجَشٍح  َّيِ ًخ  َّيِ ًَ ُ َي ًََل َكِه َ  َضَشَة اَّلله  رََش َكيْن

باِ  ًَ ب ِ ي انغه َٓ  ُ َ شْن َٔ ب ثَبِثٌذ  َٓ ُه  أَصْن
 

“Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah 
telah membuat perumpamaan kalimat yang baik  seperti 
pohon yang baik, akarnya teguh (menghunjam) dan 

cabangnya (menjulang) ke langit.”4   
 

„Abdullah bin „Abbas p menafsirkan Kalimah 
Thayyibah pada ayat tersebut dengan Syahadat Laa Ilaha 

Illallah. 
 

Berkata Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 
5, ketika menafsirkan ayat tersebut; 

   

ِت  ب ثَبِثٌذ ِ ي َقهْن َٓ ُه ، أَصْن ٌِ ب ًَ يْن ِ َ َكَزنَِك َشَجَشُح اْلْن
 َٔ ب  ًً ، ِ هْن ٍِ ِي إْن ًُ ِزَقبًدا انْن َكَهِى ان هّيِِت . ا ْن ٍَ انْن ب ِي َٓ  ُ َ شْن َٔ

خِ  ِضيه شْن ًَ ََلِ  انْن َ ْن اْلْن َٔ بنِِخ  ِم انّصه ًَ َع انْن َٔ 

                                                 
4
 QS. Ib rahim : 24. 
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“Demikianlah pohon keimanan, akarnya menghunjam di 
hati orang yang beriman, (secara) keilmuan dan 
keyakinan dan cabangnya adalah ucapan yang baik, 

amalan shalih, dan akhlak yang diridhai.” 5 
 

 

A. SYAHADAT LAA ILAHA ILLALLAH 

Makna Laa Ilaha Illallah 

Makna Laa Ilaha Illallah adalah ( ُ ُجَذ ثَِذّ ٍ ِئَله اَّلله  (ََلَيعْن

tidak ada Ilah (sesembahan) yang berhak untuk diibadahi 
dengan benar kecuali Allah q. 

 

Rukun Laa Ilaha Illallah 

Rukun Laa Ilaha Illallah ada dua, yaitu : 

1. Mengingkari ( ُي  (اَنُهفْن

( َّ ِ  (ََل ِئنَ ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد َجُذ ِي ُع َيب يُعْن يْن ًِ  ََبِ ًيب َج

Kata “Laa Ilaha,” adalah meniadakan semua yang 
disembah selain Allah. 

2. Menetapkan ( َت  ُد ااَِْلثْن ) 

 

( ُ ُّ  (ِئَله اَّلله ُِ ََل َشِشيْنَك نَ َذ دْن َٔ  َ ُ َ ِّ ِعَجبَدحُ نِ ِجزًب اَنْن .ُي ْن  
 

Kata “Illallah,” adalah menetapkan ibadah hanya kepada 

Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

                                                 
5
 Taisirul Karimir Rahman fi Ta fsir Kalamil  Mannan. 
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Diantara dalilnya adalah firman Allah q; 

 

ٍْن  ََل  ًَ ٍَ انْنَغّيِ َ  ُذ ِي ٍَ انُششْن ٍِ َقذْن رََجيه يْن
َِ ِ ي انّذِ َشا ِئكْن

ُفشْن  ِح  يَكْن َٔ َغَك ِثبنْنُعشْن ًْن َز  َ َقِذ اعْن
ِ ٍْن ِثبَّلله ِي يُإْن َٔ ِد  ْٕن ِثبن هبُغ

َقٗ ثْن ُٕ ىٌ  انْن ٌع َ ِهيْن يْن
ًِ ُ َع اَّلله َٔ ب  َٓ ِفَّصبَو نَ َْن  .ََل ا

 
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan 
yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut (sesembahan selain Allah) dan beriman kepada 

Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 
buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”6  

 

Syarat Laa Ilaha Illallah 

Syarat Laa Ilaha Illallah ada delapan, antara lain : 

 

1. Ilmu yang menafikan adanya kejahilan  

( مِ  ْٓن َج َُبِ يْن نِهْن ًُ ُى انْن ِعهْن  (اَنْن
Yaitu mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa 

hanya Allah q yang berhak disembah dan penyembahan 

kepada selain-Nya merupakan kebatilan, serta beramal 
dengan tuntutan kalimat tersebut. Allah q berfirman; 

 

                                                 
6
 QS. Al-Baqarah : 256. 
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َهىْن  ُ  َ ب ْن َّ ِئَله اَّلله ُّ ََل ِئنَ  أََه
 

“Maka ilmuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah 
(Sesembahan yang berhak untuk di ibadahi dengan 
benar) kecuali Allah.”7  

 
Diriwayatkan dari „Utsman (bin „Affan) y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َجُهخَ  ُ َدَ َم انْن َّ ِئَله اَّلله ُّ ََل ِئنَ َهُى أََه َٕ يَعْن ُْ َٔ ٍْن َيبَد   .َي

 
“Barangsiapa yang meninggal dunia dan ia mengilmui 

bahwa tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 
disembah) kecuali Allah, maka ia akan masuk Surga.”8  

 

2. Yakin yang menafikan adanya keragu-raguan  

ِكّ ) َُبِ يْن نِهشه ًُ ٍُ انْن َيِقيْن  (اَنْن

Yaitu wajib bagi seorang yang mengikrarkan 
kalimat Laa Ilaha Illallah  untuk meyakini dengan 
sepenuh hati dan meyakini kebenaran apa yang ia 

ucapkan tersebut, bahwa hanya Allah q sajalah yang 

berhak untuk disembah, sedangkan sesembahan selain-
Nya adalah batil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
7
 QS. Muhammad : 19. 

8
 HR. Muslim Juz 1 : 26. 
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 َ ِقٗ اَّلله  ََل يَهْن
ِ ُل اَّلله ْٕن يْن َسُع

أََِّ َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن ََل ِئنَ ُذ أَ َٓ أَشْن
َجُهخَ  ب ِئَله َدَ َم انْن ًَ ِٓ  ِ يْن

َش َشبّاٍ ٌذ َغيْن ب َ جْن ًَ ِٓ . ِث
 

“Aku bersaksi bahwa tidak ada Sesembahan (yang 

berhak untuk disembah) kecuali Allah dan sesungguhnya 
aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba 
menemui Allah dengan membawa kalimat ini tanpa ragu 

kepada keduanya, kecuali ia pasti akan masuk Surga.”9  

 

Allah q mensifati kaum muslimin dengan iman 
yang tidak ada keraguan. Allah q berfirman; 

 

ب ًَ  ثُىه نَىْن  ِئَه
ِّ نِ ْٕن َسُع َٔ  

ِ ا ِثبَّلله ْٕن ٍَ آَيُُ ٌَ انهِزيْن ْٕن ِيُُ إْن ًُ انْن
ا ْٕن رَبثُ  يَشْن

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan 
Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.”10  

 

 

 

 

                                                 
9
 HR. Muslim Juz 1 : 27. 

10
 QS. Al-Hujurat : 15. 
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Artinya mereka tidak ragu sedikitpun, bahkan 
mereka yakin dengan sesempurna keyakinan. Adapun 
orang yang ragu, maka ia termasuk orang yang munafiq. 

Sebagaimana Allah q mensifati orang-orang munafiq 

dengan firman-Nya; 

 

ب ًَ ِ شِ  ِئَه ِو ااْن ْٕن َي انْن َٔ  
ِ ٌَ ِثبَّلله ْٕن ِيُُ ٍَ ََل يُإْن َزأْنِرََُك انهِزيْن  يَغْن

 ٌَ ْٔن ُد ىْن يََزَشده ِٓ ِج ىْن ِ يْن َسيْن ُٓ ىْن َ  ُٓ ثُ ْٕن رَبثَذْن ُقُه اسْن َٔ 

 

“Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, 
hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 

dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena 
itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya.”11  

 

3. Ikhlas yang menafikan adanya kesyirikan  

( اِ  شْن
َُبِ يْن نِهّشِ ًُ ََلُ  انْن ِ ْن  (اَْلْن

Yaitu memurnikan amal perbuatan hanya kepada 
Allah dan bersih dari kotoran-kotoran syirik. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 
Rasulullah a bersabda; 

 

َّ ِئَله  ٍْن َقبَل ََل ِئنَ ِقَيبَيِخ َي َو انْن ْٕن َعُذ انُهبِط ِثَشَفبَ ِزيْن يَ أَعْن
 ِّ ِغ ْٔن ََفْن ِّ أَ ِج ٍْن َقهْن ُ َ بنًِّصب ِي  .اَّلله

                                                 
11

 QS. At-Taubah : 45. 
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“Orang yang paling berbahagia dengan syafa‟atku pada 
Hari Kiamat adalah orang yang mengucapkan, Laa 
Ilaha illah (tidak ada sesembahan yang berhak untuk 

disembah kecuali Allah) secara ikhlas dari hatinya atau 
dirinya.”12 

 

4. Jujur yang menafikan adanya pendustaan  

َكِزِة ) َُبِ يْن نِهْن ًُ ُ  انْن ذْن  (اَنّّصِ
Yaitu jujur dalam mengikrarkan kalimat Laa Ilaha 

Illallah. Diriwayatkan dari Mu‟adz bin Jabal y, bahwa 

Nabi a bersabda; 

 

ًذا  ًه ٌه ُيَذ أَ َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن ََل ِئنَ ُذ أَ َٓ ٍْن أََدٍذ يَشْن َيب ِي
ُ َ َهٗ انُهبسِ  ُّ اَّلله َي  ِئَله َدشه

ِّ ِج ٍْن َقهْن ِ َصِذًقب ِي ُل اَّلله ْٕن  َسُع

 

“Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada 
Sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali Allah 

dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah mengharamkan 
api Neraka baginya.”13  

 

 

 

 

 

                                                 
12

 HR. Bukhari Juz 1 : 99. 
13

 HR. Bukhari Juz 1 : 128. 
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5. Cinta yang menafikan adanya kebencian  

ُجغْنِ  ) َُبِ َيُخ نِهْن ًُ ُخ انْن َذجه ًَ  (اَنْن
Yaitu mencintai kalimat tauhid Laa Ilaha Illallah, 

mencintai isinya, makna yang terkandung didalamnya, 
dan mencintai ahli tauhid yang mengamalkan 

tuntutannya. Karena mencintai kalimat tauhid ini 
merupakan bentuk kecintaan kepada Allah q. Allah q 

berfirman; 

 

 ٍَ ِي ىْن  َٔ ُٓ َذاًدا يُِذُجََٕ َْن  أَ
ِ ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد ِخُز ِي ٍْن يَزه انُهبِط َي

ِ  َكُذّتِ  ا أََشُذ ُدًجب َّلِله ْٕن ٍَ آَيُُ انهِزيْن َٔ  
ِ  اَّلله

 
“Dan diantara manusia ada orang-orang yang 

menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka 
mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. 
Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada 

Allah.”14  
 

Seorang yang lebih mencintai Allah q dan Rasul-
Nya daripada selain keduanya, maka ia akan merasakan 

manisnya iman. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, 

dari Nabi a beliau bersabda; 
 

                                                 
14

 QS. Al-Baqarah : 165. 
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 ُ ٌَ اَّلله ْٕن ٌْن يَُك ٌِ أَ ب ًَ يْن ِ َح اْلْن َٔ َجَذ َدََل َٔ  ِّ ٍه ِ يْن ٍْن ُك ثَََلٌس َي
َا ََل  شْن ًَ ٌْن يُِذته انْن أَ َٔ ب  ًَ ُْ ا َٕ ب ِع ًه ِّ ِي ُّ أََدته ِئنَيْن نُ ْٕن َسُع َٔ
 ُِ َش ب يَكْن ًَ ِش َك ُكفْن َد ِ ي انْن ْٕن ٌْن يَُع َِ أَ َش ٌْن يَكْن أَ َٔ  

ِ ُّ ِئَله َّلِله يُِذُج
َزَ  ِ ي انُهبسِ  ٌْن يُقْن  أَ

 

“(Ada) tiga hal yang barangsiapa memilikinya di dalam 
dirinya, maka ia akan menemukan manisnya iman, 
(yaitu); Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada 

selain Keduanya, ia mencintai seseorang yang ia tidak 
mencintainya kecuali karena Allah, dan ia merasa benci 

untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia merasa 
benci jika ia dilemparkan ke dalam  Neraka."15 

 

6. Tunduk yang menafikan adanya pengingkaran  

( اِ  هزهشْن
َُبِ يْن نِ ًُ ِقَيبُد انْن َْن

ِ  (اََلْن
Yaitu menerima seluruh konsekwensi dari kalimat 

tauhid Laa Ilaha Illallah dengan penuh ketundukan dan 
kepatuhan, (berserah diri). Allah q berfirman; 

ٍْن  َي ٌٍ َ َقِذ  َٔ ِغ َٕ ُيذْن ُْ َٔ  
ِ ُّ ِئنَٗ اَّلله َٓ جْن َٔ ِهىْن  يُغْن

حِ  َٔ َغَك ِثبنْنُعشْن ًْن َز سِ  اعْن ْٕن ُُي  َ بِقَجُخ اْلْن
ِ ِئنَٗ اَّلله َٔ َقٗ  ثْن ُٕ  انْن

                                                 
15

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 16, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 43. 
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“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada 
Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 

kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala 
urusan.”16 

 

7. Menerima yang menafikan adanya penolakan  

دِّ ) هشه
َُبِ يْن نِ ًُ ُل انْن ْٕن ُقُج  (اَنْن

Yaitu menerima semua konsekwensi yang dituntut 
oleh kalimat tauhid Laa Ilaha Illallah secara total dengan 
hati dan lisannya. Sebagaimana firman Allah q;  

 

ا ْٕن نُ ْٕن َُب ُق ِضَل ِئنَيْن َْن َيب أُ َٔ  
ِ  آَيُهب ِثبَّلله

 

“Katakanlah (hai orang-orang yang beriman), “Kami 
beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada 

kami.”17 

 

8. Ingkar kepada sesembahan selain Allah  

(  ِ ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد َجُذ ِي ب يُعْن ًَ َُبِ يْن ثِ ًُ ُش انْن ُكفْن  (اَنْن
Yaitu mengingkari semua sesembahan selain Allah 

q. Diriwayatkan dari Abu Malik y dari Bapaknya ia 
berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
16

 QS. Luqman : 22. 
17

 QS. Al-Baqarah : 136. 
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 ِ ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد َجُذ ِي ب يُعْن ًَ َكَفَش ِث َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٍْن َقبَل ََل ِئنَ َي
 ِ ُّ َ َهٗ اَّلله ِدَغبثُ َٔ  ُّ َدُي َٔ  ُّ . َدَشَو َيبنُ

 
“Barangsiapa yang mengucapkan, Laa Ilaha illah (tidak 

ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali 
sAllah) dan ingkar terhadap sesembahan selain Allah, 
maka haram (mengambil) hartanya, dan darahnya, 

sedangkan perhitungannya (nanti) disisi Allah.” 18  
 

 

B. SYAHADAT MUHAMMADUR RASULULLAH 

Makna Muhammadur Rasulullah 

Makna Muhammadur Rasulullah adalah : 

 

1. Membenarkan apa yang beliau sampaikan  

َجشَ ) ب أَ ْن ًَ ُّ ِ يْن ُق ِذيْن  (رَّصْن
Allah q berfirman; 

 

ْٕن  ُٓ َز َْن ُّ َ ب ُْن بُكىْن َ  َٓ َيب ََ َٔ  ُِ ْٔن ُل َ ُخُز ْٕن ُع َيب آرَبُكُى انشه َٔ 
 

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 
Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah.”19 

 

                                                 
18

 HR. Muslim Juz 1 : 23. 
19

 QS. Al-Hasyr : 7. 
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2. Mentaati apa yang beliau perintahkan  

ب أََيشَ ) ًَ ُّ ِ يْن  ( َبَ زُ

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ِفشْن  ُقمْن  يَغْن َٔ  ُ ُكُى اَّلله ِججْن يْن يُذْن
َِ ْٕن َ َ برهِجُع ٌَ اَّلله ْٕن ُْنُزىْن رُِذُج ٌْن ُك  ِئ

ىٌ  ٌس َسِديْن ْٕن ُ َغُف اَّلله َٔ ثَُكىْن  ْٕن َ  ُقمْن . نَُكىْن ُرَُ ُعٕا اَّلله أَِ يْن
َ ََل يُِذُت  ٌه اَّلله ا َ ِا ْٕن نه َٕ ٌْن رَ َل َ ِا ْٕن ُع انشه َٔ  ٍَ َكبِ ِشيْن  انْن

“Katakanlah, “Jika kalian (benar-benar) mencintai 
Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian 
dan mengampuni dosa-dosa kalian.” Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, 
“Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kalian berpaling, 

maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
kafir.”20  

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

 ِ ُخ اَّلله َ ٗ َيَذجه ٍْن اَدْن ٌخ َ َهٗ ُكّمِ َي ًَ ُخ َدبِك ًَ َكِشيْن َيَُخ انْن ِِ اَلْن ِز َْ
 ُِ ا َٕ ُّ َكبِرٌة ِ ي َد ْن ِذيهِخ َ ِاَه ًه َذ ًُ َقِخ انْن َٕ َ َهٗ ان هِشيْن ُْ َظ  نَيْن َٔ

ِذيْن  ًه ُذ ًُ ِ  انْن شْن ِش َدزٗه يَزهِجَع انشه َيْن ِظ اْلْن يْن , ِ ي ََفْن ِٕ ٍِ انُهَج يْن انّذِ َٔ
 ِّ انِ َٕ أَدْن َٔ  ِّ َعبنِ أَ ْن َٔ  ِّ انِ َٕ ِع أَقْن يْن ًِ  ِ ي َج

 

                                                 
20

 QS. Ali „Imran : 31-32. 
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“Ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang 
mengaku mencintai Allah namun tidak menempuh jalan 
Rasulullah Muhammad a, maka sesungguhnya ia dusta 

dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti 

syari‟at yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad a dan 
agama(nya) dalam semua ucapannya, perbuatannya, dan 

(semua) keadaannya.”21 

 

3. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang  

( َٔ َصَجشَ   ُّ ُْن  َ ٗ َٓ زَُِبُة َيب ََ  (اِجْن
Dari Abu Hurairah „Abdurrahman bin Shakhr y, ia 

berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ُّ َيب  ُْن ا ِي ْٕن رُ ِّ َ أْن رُُكىْن ِث َيب أََيشْن َٔ  ، ُِ ْٕن ُج
ُِ َز ُّ َ بجْن ُْن ُزُكىْن َ  يْن َٓ َيب ََ

َشُح  َهُكىْن َك ْن ٍْن َقجْن ٍَ َي َهَك انهِزيْن ْْن ب أَ ًَ ، َ ِاَه ُزىْن َز َعْن اعْن
ىْن  ِٓ
ِجَيباِ َْن ىْن َ َهٗ أَ ُٓ ِزَلَُ  ا ْن َٔ ىْن  ِٓ ِه

. َيَغباِ
 

“Apa saja yang aku larang kalian (untuk 
melaksanakannya), maka jauhilah. Dan apa saja yang 

aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah 
menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya kehancuran 
orang-orang sebelum kalian (adalah karena mereka) 

banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka.”22  

 

                                                 
21

 Tafsir Al-Qur‟anil Azhim. 
22

 HR. Bukhari Juz 6 : 6858 dan Muslim Juz 2 : 1337.  
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4. Tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan 

cara yang beliau syari’atkan  

( ب َشَش َ  ٌْن أَ  ًَ َ ِئَله ثِ ُجَذ اَّلله ََل يَعْن ) 

Artinya seorang muslim wajib beribadah kepada 
Allah q sesuai dengan apa yang disyari‟atkan dan 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad a. Diriwayatkan dari 

Ummul Mu‟minin Ummu „Abdillah „Aisyah i bahwa 

Rasulullah a bersabda; 
 

َٕ َسدٌ  ُٓ  َ ُّ ُْن َظ ِي َزا َيب نَيْن َْ ِشََب  َذَس ِ يْن أَيْن ٍْن أَدْن  . َي

 

“Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam 
urusan (agama) kami yang bukan darinya, maka ia 

tertolak.”23 

 

Rukun Muhammadur Rasulullah 

Rukun Muhammadur Rasulullah adalah : 

 

1. Mengakui kerasulan Muhammad a 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

َل  َيب ْٕن ٍْن َسُع نَِك َٔ ُكىْن 
ٍْن ِسَجبنِ ٌذ أَثَب أََدٍذ ِي ًه ٌَ ُيَذ َكب

َ برَىَ  َٔ  ِ ب اَّلله ًً ٍا َ ِهيْن ُ ِثُكّمِ َشيْن ٌَ اَّلله َكب َٔ  ٍَ يْن . انُهِجّيِ
                                                 

23
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2550 dan Muslim Juz 3 : 

1718. 
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”Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 
laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah 
dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.”24 

 

2. Mengakui bahwa beliau sebagai seorang hamba 

Allah q berfirman; 

 

 ٌَ َذب َذَشاِو  ُعجْن ِجِذ انْن غْن ًَ ٍَ انْن ًَل ِي  نَيْن
ِِ ِذ َشٖ ِثَعجْن انهِزيْن أَعْن

ِجذِ  غْن ًَ َقْنَّصٗ ِئنَٗ انْن  اْلْن
 

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-
Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-

Masjidil Aqsha.”25  
 
Para sahabat adalah orang yang sangat 

menghormati dan mencintai Rasulullah a. Urwah bin 

Mas‟ud y pernah berkata kepada kaum Quraisy;26 
 

انُهَجبِشي َ َهىْن  َٔ َّصَش  َقيْن َٔ َشي  ِا، ِكغْن ْٕن ُه ًُ ُذ َ َهٗ انْن َدَ هْن
َذبُة  ُى أَصْن َم َيب يَُعظِّ ُّ ِي ْن َذبثَ ُّ أَصْن ًُ أََس أََدًذا يَُعظِّ
ِئَرا  َٔ  ُِ َش ا أَيْن ْٔن َزَذُس ىْن ِاثْن ُْ َش ٌَ ِئَرا أَيْن ًذا، َكب ًه ٍذ ُيَذ ًه ُيَذ

                                                 
24

 QS. Al-Ahzab : 40. 
25

 QS. Al-Isra‟ : 1. 
26

 Ketika mereka mengutusnya untuk bermusyawarah dengan Nabi 

a pada waktu perjanjian Hudaibiyyah.  
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َى  ِئَرا رََكهه َٔ  ِِ ِا ْٕن ُض ُٔ ٌَ َ َهٗ  ْٕن َزَزُه ا يَقْن ْٔن أَ َكبُد ضه َٕ رَ
ِّ انُهظََش  ٌَ ِئنَيْن ْٔن َيب يََذُذ َٔ  ، ُِ َذ ُْن ىْن ِ  ُٓ ارَ َٕ ا أَصْن ْٕن َ َفُض

 ُّ ب نَ ًً ِظيْن  .رَعْن

 
“Aku pernah mendatangi para penguasa, seperti Kisra (di 
Persia), dan Kaisar (di Romawi) dan Najasyi. Aku tidak 

pernah melihat seorang pun yang diagungkan oleh para 
sahabatnya, sebagaimana para sahabat Muhammad a 

mengagungkan Muhammad a. Jika beliau 

memerintahkan mereka, mereka bersegera untuk 
mengerjakannya. Jika beliau berwudhu, maka mereka 

berebut untuk mendapatkan sisa wudhunya. Dan jika 
beliau berbicara, mereka menahan suara mereka 
dihadapannya, dan tidaklah mereka menatap tajam 

kepadanya karena rasa hormat mereka kepada beliau.”27 
 

Namun penghormatan yang dilakukan oleh para 
sahabat adalah penghormatan yang pada tempatnya dan 
tidak sampai berlebih- lebihan, karena Nabi a pernah 

mengingatkan para sahabat tentang tidak bolehnya 

berlebihan dalam menyanjung beliau. Sebagaimana 
disebutkan dalam hadits dari „Umar y, Nabi a 

bersabda; 
 

                                                 
27

 Mukhtashar Sirah Rasul. 
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ب أَََب  ًَ يََى َ ِاَه ٍِ َيشْن َشِد انُهَّصبَسٖ ثْن ب أَ ْن ًَ يْن َك
َِ ْٔن ُش ََل رُ ْن

 ُّ نُ ُٕ ُسعْن َٔ  
ِ ُذ اَّلله ا َ جْن ْٕن نُ ْٕن ُِ َ ُق ُذ  .َ جْن

 
“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, 

sebagaimana orang-orang nashrani telah berlebih-
lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba-
Nya, maka katakanlah, “‟Abdullah wa Rasuluhu (hamba 

Allah dan Rasul-Nya).”28  
 

Anas bin Malik y pernah berkata; 
 

ٌص أََدُت  ٍْن َشخْن ِ ئِ نَىْن يَُك ِل اَّلله ْٕن ٍْن َسُع َُب ِي ُ نَيْن َصههٗ اَّلله
ىَ  َعهه َٔ  ِّ ا  َ َهيْن ْٕن ٌَ رَ ئِ َٔ َكبَُ ْٕن ًُ َه ب يَعْن ًَ ا َك ْٕن ُي ْٕن ُِ نَىْن يَُق ْٔن ا َسأَ

ِّ لِ  َيِز ِْ ٍْن َكَش  .نَِك رَ ِي
 
“Tidak ada yang lebih kami (para sahabat) cintai selain 

dari Rasulullah a, (namun) jika mereka melihat 
kedatangan beliau mereka tidak berdiri, karena mereka 

mengetahui beliau tidak menyukai yang demikian itu.”29 
 

 
 
 

 

                                                 
28

 HR. Bukhari Juz 3 : 3261. 
29

 Mukhtashar Minhajul Qashidin, 218. 
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TAUHID 
 
 

Seorang mukmin yang tidak mencapuradukkan 
keimanannya dengan kesyirikan, maka ia akan selamat 

ketika di akhirat. Sebagaimana Allah q berfirman; 
 

 ٍَ ُى  انهِزيْن ُٓ ٍى أُٔنَِئَك نَ ىْن ِثظُهْن ُٓ بََ ًَ ا ِئيْن ْٕن ِجُغ نَىْن يَهْن َٔ ا  ْٕن آَيُُ
 ٍُ َيْن ٌَ  اْلْن ْٔن َزُذ ْٓن ىْن ُي ُْ َٔ. 

 

“Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman 
(syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat 

keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang 
mendapat petunjuk.”30 

 
Tauhid merupakan hak Allah q atas para hamba-

Nya. Sebagaimana hadits dari Muadz y,, ia berkata; 

 

بٍس  ًَ َى َ َهٗ ِد َعهه َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ُْنُذ ُسِدَ  انُهِجُي َصههٗ اَّلله ُك
ِ َ َهٗ  ِسيْن َدُ  اَّلله مْن رَذْن َْ ٌش َ َقبَل يَب ُيَعبُر  ُّ ُ َفيْن يَُقبُل نَ

 ُّ نَ ْٕن َسُع َٔ  ُ ُذ اَّلَله ِ ُقهْن ِعَجبِد َ َهٗ اَّلله َيب َدُ  انْن َٔ  ِِ ِ َجبِد
ََل  َٔ  ُِ ْٔن ُجُذ ٌْن يَعْن ِعَجبِد أَ ِ َ َهٗ انْن ٌه َد ه اَّلله َهُى َقبَل َ ِا أَ ْن

                                                 
30

 QS. Al-An‟am : 82. 
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َة  ٌْن ََل يَُعّزِ ِ أَ ِعَجبِد َ َهٗ اَّلله َدُ  انْن َٔ ئًب   َشيْن
ِّ ا ِث ْٕن ِشُك يُشْن

ِ أََ ََل أَثْنِشُش  َل اَّلله ْٕن ُذ يَب َسُع ئًب َ ُقهْن  َشيْن
ِّ ِشُا ِث ٍْن ََل يُشْن َي

ا ْٕن ِكُه ىْن َ َيزه ُْ ِّ انُهبَط َقبَل ََل رَُجِشُش   .ِث
 
“Aku pernah dibonceng Nabi a di atas seekor keledai, 

yang bernama „Ufair. Lalu beliau bersabda, “Wahai 
Muadz, Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib 

dipenuhi oleh para hamba-Nya dan apa hak para hamba 
yang pasti dipenuhi Allah?” Aku menjawab, “Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Beliau bersabda, 

“Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya 
ialah supaya mereka beribadah kepada-Nya saja dan 

tidak berbuat syirik sedikitpun kepada-Nya; sedangkan 
hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa 
Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat 

syirik sedikitpun kepada-Nya.” Aku bertanya, “Ya 
Rasulullah, tidak perlukah aku sampaikan kabar gembira 

ini kepada orang-orang?” Beliau menjawab, “Jangan 
engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada 
mereka, sehingga mereka nanti akan bersikap 

menyandarkan diri.”31 
 

 
 
 

 
 

                                                 
31

 HR. Bukhari Juz 3 : 2701 dan Muslim Juz 1 : 30. 
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Seorang yang murni tauhidnya, dan tidak 
menyekutukan Allah q dengan sesuatu apapun, maka 

Allah q akan memberikan ampunan kepadanya 

meskipun dosanya sepenuh bumi. Diriwayatkan dari 
Anas y ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda, Allah q telah berfirman; 

 

ِض َ  بَيبَ ثُىه  ْلَسْن يْن ِثُقَشاِة اْن
ُِ َز ْٕن أَرَيْن ٍَ آَدَو، ِئَهَك نَ يَب اثْن

ِفَشحً  ب َيغْن َٓ ُزَك ِثُقَشاِث ئبً َْلَرَيْن ِشاْن ِثيْن َشيْن يْن َلَ رُشْن
ُِ َز   نَِقيْن

 

“Wahai anak Adam, jika engkau menemui Aku dengan 
membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tidak 

menyekutukan sesuatu dengan Aku, niscaya Aku datang 
kepadamu dengan (memberi) ampunan sepenuh bumi 
pula.”32  

 
 

Definisi Tauhid 

Tauhid adalah mengesakan Allah q semata dalam 

beribadah dan tidak  menyekutukan-Nya. Tauhid 
merupakan pokok yang di bangun di atasnya semua 
ibadah. Sehingga jika pokok ini tidak ada, amal ibadah 

menjadi tidak bermanfaat dan gugur, karena tidak sah 
sebuah ibadah tanpa tauhid. 

 

 

 

                                                 
32

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3540. Hadits ini d ihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4338. 
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Pembagian Tauhid 

Tauhid dibagi tiga macam : 
 

1. Tauhid Rububiyyah 

Tauhid Rububiyyah yaitu mengesakan Allah q 

dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Allah 
q berfirman; 

 

 ٍَ يْن
ًِ َعبنَ ُ َسُة انْن ُش رََجبَسَا اَّلله َيْن اْلْن َٔ   ُ َخهْن ُّ انْن ََل نَ  .أَ

 

“Ingatlah, yang menciptakan dan yang memerintah 
hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Rabb semesta 
alam.”33  

 

2. Tauhid Uluhiyyah 

Tauhid Uluhiyyah yaitu mengesakan Allah q 
dalam hal peribadahan, agar manusia tidak 

menyekutukan Allah q dengan sesuatu apapun. 

Sehingga tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah 
q, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tidak 

ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, 
tidak boleh menyembelih qurban atau bernadzar kecuali 

untuk-Nya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah 
kecuali untuk-Nya dan karena-Nya semata. Sebagaimana 
firman Allah q; 

 

                                                 
33

 QS. Al-A‟raf  : 54. 
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ٍْن  يَب ٍَ ِي انهِزيْن َٔ ا َسثهُكُى انهِزيْن َ َهَقُكىْن  ْٔن ُجُذ ب انُهبُط ا ْن َٓ  أَيُ

 ٌَ ْٕن ُق ُكىْن رَزه ِهُكىْن نََعهه َض  انهِزيْن . َقجْن َسْن َجَعَم نَُكُى اْلْن
باِ  ًَ ٍَ انغه َضَل ِي َْن أَ َٔ بَا ِثَُبًا  ًَ انغه َٔ ِّ  ِ َشاًشب  َشَج ِث َيبًا َ أَ ْن
 ِ ا َّلِله ْٕن َعُه ًقب نَُكىْن َ ََل رَجْن َشاِد ِسصْن ًَ ٍَ ان ه َْنُزىْن  ِي أَ َٔ َذاًدا  َْن أَ

 ٌَ ْٕن ًُ َه  .رَعْن

 
“Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah 

menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum 
kalian, agar kamu bertaqwa. Dialah yang menjadikan 
bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai 

atap. Dan Dia yang menurunkan air (hujan) dari langit, 
lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-

buahan sebagai rezki untuk kalian. Maka janganlah 
kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal 
kalian mengetahui.”34

  

 

Tauhid rububiyyah mengharuskan adanya tauhid 

uluhiyyah. Sehingga barangsiapa yang mengakui tauhid 
rububiyyah untuk Allah q (dengan mengimani nahwa 

tidak ada pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam 
kecuali Allah q))), maka ia harus mengakui bahwa tidak 

ada yang berhak menerima ibadah dengan segala 
macamnya kecuali Allah q. Dan itulah tauhid uluhiyyah. 

 

 

                                                 
34

 QS. Al-Baqarah : 21-22. 
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3. Tauhid Asma’ wa Sifat 

Tauhid Asma‟ wa Sifat yaitu mengesakan Allah q 

sesuai dengan Nama dan Sifat yang Ia sandangkan 
sendiri kepada Diri-Nya, di dalam Kitab-Nya, atau 

melalui lisan Rasul-Nya Muhammad a. Hal ini 
sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari „Abdullah 

(bin Mas‟ud) tentang doa yang pernah diajarkan oleh 
Rasulullah a; 

 

ٍُ أََيِزَك، ََبِصَيِزيْن  ِذَا، ِاثْن ٍُ َ جْن ُذَا، اثْن يْن َ جْن
ىه ِئَِّ ُٓ  اَنهه

أَنَُك  ٌل ِ يه َقَضبُؤَا، أَعْن َك، َ ذْن ًُ ِثَيِذَا، َيبٍض ِ يه ُدكْن
ىٍ  ُّ ِ يْن  ِثُكّمِ اعْن َز َضنْن َْن ْٔن أَ َغَك، أَ ِّ ََفْن َذ ِث يْن ًه َٕ نََك، َع ُْ
ْٔن  ِّ  ِكَزبِثَك، أَ َد ِث َزأْنثَشْن ِٔ اعْن ِقَك، أَ ٍْن َ هْن ُّ أََدًذا ِي َز ًْن َ هه

ِت  ِى انْنَغيْن َذاَ  ِ يْن ِ هْن ُْن  ِ 

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak 

hamba-Mu (Adam) dan anak hamba perempuan-Mu 
(Hawa). Ubun-ubunku di tangan-Mu, keputusan-Mu 
berlaku padaku, qadha‟-Mu kepadaku adalah adil. Aku 

memohon kepada-Mu dengan setiap Nama (yang Baik) 
yang telah Engkau pergunakan untuk diri-Mu, yang 
Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan 

kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau 
khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu.”35 

                                                 
35

 HR. Ahmad. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihut Targhib wat Tarhib  Juz 2 : 1822. 
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Mengimaninya dengan menetapkan apa yang 
ditetapkan Allah q dan menafikan apa yang dinafikan-

Nya dengan tanpa; tahrif, ta‟thil, takyif, dan tamtsil. 
 

 Tahrif adalah merubah asma‟ul husna dan sifat-sifat-
Nya yang Maha Tinggi atau merubah makna-
maknanya. 

 
 Ta'thil adalah meniadakan sifat-sifat Allah q atau 

meniadakan makna-makna sesungguhnya dari asma‟ 
dan sifat. Yang demikian adalah kekafiran, karena 

merupakan bentuk pendustaan terhadap Allah q dan 

Rasul-Nya. 
  

 Takyif adalah menanyakan hakikat bentuk sifat Allah 

q. 

 
 Tamtsil adalah menyerupakan sifat Allah q dengan 

makhkluk. Yang seperti ini termasuk kesyirikan dan 
pendustaan terhadap Allah q. Juga mengandung 

perendahan hak Allah q dari sisi memberikan 

permisalan bagi-Nya dengan makhluk-Nya. 
 

Allah q berfirman;  
 

شُ  ُع انْنَجِّصيْن يْن
ًِ َٕ انغه ُْ َٔ ٌا   َشيْن

ِّ ِه ًِ ْن َظ َك  .نَيْن
 

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dan 
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”36  

                                                 
36

 QS. Asy-Syura : 11. 
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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, dan sebagainya. Sifat Tsubutiyyah dibagi dua 

macam, yaitu : 
 

a. Sifat Dzatiyyah 

Sifat Dzatiyyah adalah sifat yang Allah q 

senantiasa 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; Sifat 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 yang Allah q tiadakan 

dari Diri-Nya, seperti Sifat Zhalim. Sebagaimana firman 
Allah q; 

 

ِهُى َسثَُك أََدًذا ََل يَظْن َٔ. 

 
“Dan Rabbmu tidak menganiaya seorangpun.”37  

 
Sehingga wajib untuk 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. Wajib bagi kita untuk 

menghilangkan Sifat Zhalim dari Allah q, dengan diikuti 

penetapan sifat „Adil bagi-Nya sesuai dengan 
kesempurnaan pada-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

37
 QS. Al-Kahfi : 49. 
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Kaidah Memahami Tauhid 

Kemurnian ibadah akan dicapai dengan memahami 
empat kaidah berikut : 

 
1. Bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh 

Rasulullah a mereka juga meyakini Tauhid Rububiyyah 
Mereka menyakini bahwa Allah q sebagai 

Pencipta, Pemberi rizki, Yang Menghidupkan, Yang 

Mematikan, Yang memberi Manfa‟at, Yang memberi 
Madharat, Yang Mengatur segala urusan, dan lain 
sebagianya dalam Tauhid Rububiyyah. Tetapi semuanya 

itu tidak menyebabkan mereka menjadi seorang muslim. 
Allah q berfirman; 

 

ِهُك  ُقمْن  ًْن ٍْن يَ ِض أَيه َسْن اْلْن َٔ بِا  ًَ ٍَ انغه ُصُقُكىْن ِي ٍْن يَشْن َي
عَ  ًْن ّيِِذ  انغه ًَ ٍَ انْن َذيه ِي ِشُج انْن ٍْن يُخْن َي َٔ َثْنَّصبَس  اْلْن َٔ

ّيَِذ  ًَ ِشُج انْن يُخْن َٔ  ٌَ ْٕن نُ ْٕن َش َ َغَيُق َيْن ُش اْلْن ٍْن يَُذثِّ َي َٔ َذّيِ  ٍَ انْن ِي
ُ َ ُقمْن أََ ََل  ٌَ  اَّلله ْٕن ُق  رَزه

 
“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 bertaqwa (kepada-Nya).”38  

                                                 
38

 QS. Yunus : 31. 
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Allah q juga berfirman; 
 

ٍْن  نَِئ ٍه  َٔ نُ ْٕن َض نََيُق َسْن اْلْن َٔ اِد  َٔ ب ًَ ٍْن َ َهَ  انغه ىْن َي ُٓ َز َعأَنْن
 ُ  اَّلله

 
“Dan Sesungguhnya jika engkau tanyakan kepada 

mereka, “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” 
Tentu mereka akan menjawab, “Allah.”39  

 

2. Orang-orang musyrik hanya menjadikan berhala untuk 
mendekatkan mereka kepada Allah q dan mereka 

berharap nantinya berhala tersebut akan memberi 

syafa‟at 
Hal ini Sebagaimana firman Allah q; 

 

ىْن ِئَله  ُْ ُجُذ نَِيبَا َيب ََعْن ْٔن  أَ
ِّ َِ ْٔن ٍْن ُد ا ِي ْٔن ٍَ ارهَخُز انهِزيْن َٔ 

ِ ُصنْنَفٗ ََب ِئنَٗ اَّلله ْٕن ثُ  نُِيَقّشِ

 
“Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain 
Allah (berkata), “Kami tidak menyembah mereka, 

melainkan  agar mereka mendekatkan kami kepada Allah  
dengan sedekat-dekatnya.”40 

 
 
 

                                                 
39

 QS. Luqman : 25. 
40

 QS. Az-Zumar : 3. 
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Adapun dalil tentang syafa‟at yaitu firman Allah q; 
 

 ٌَ ْٔن ُجُذ يَعْن ىْن  َٔ ُٓ َفُع ُْن ََل يَ َٔ ىْن  ُْ  َيب ََل يَُضُش
ِ ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد ِي

ُإََلاِ  َْ  ٌَ ْٕن نُ ْٕن يَُق ب  َٔ ًَ َ ِث ٌَ اَّلله ْٕن ئُ  ُقمْن أَرَُُّجِ
ِ َذ اَّلله ُْن ُشَفَعبُؤََب ِ 

َهُى ِ ي ُّ  ََل يَعْن َذبََ ِض ُعجْن َسْن ََل ِ ي اْلْن َٔ اِد  َٔ ب ًَ انغه
ب ًه رََعبنَٗ َ  َٔ  ٌَ ْٕن ِشُك  يُشْن

 

“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 bumi.” Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa 

yang mereka mempersekutukan (tersebut).”41  
 

3. Nabi q memerangi semua bentuk peribadatan yang 

dilakukan oleh manusia  

Diantara mereka ada yang menyembah matahari, 
bulan, orang-orang shalih, para malaikat, para wali, 
pepohonan, dan bebatuan, dan lain sebagainya. Dalilnya 

adalah firman Allah q; 

 

ىْن  ُْ ْٕن ُه
َقبرِ َٔ  ِ ٍُ َّلِله يْن ٌَ انّذِ ْٕن يَُك َٔ َُخٌ  ٌَ ِ زْن ْٕن  َدزهٗ ََل رَُك

 

                                                 
41

 QS. Yunus : 18. 
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“Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah,42 
dan agama ini semuanya menjadi milik Allah.”43  
 

Sedangkan dalil tentang larangan beribadah kepada 
matahari dan bulan adalah firman Allah q;  

 

ٍْن  ِي ُش ََل  َٔ ًَ َق انْن َٔ ُظ  ًْن انشه َٔ بُس  َٓ انُه َٔ ُم  يْن  انهه
ِّ آيَبرِ
ا ْٔن ُجُذ ِ انهِزيْن  رَغْن ُجُذٔا َّلِله اعْن َٔ ِش  ًَ َق ََل نِهْن َٔ ِظ  ًْن نِهشه

ٌْن  ٍه ِئ ُٓ ٌَ  َ َهَق ْٔن ُجُذ ُِ رَعْن ُْنُزىْن ِئيهب  ُك
 

“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.”44  

 
Tidak ada bedanya antara orang yang beribadah 

kepada patung atau beribadah kepada orang shalih atau 
beribadah kepada selain Allah q, siapapun dia. Sehingga 

Allah q mengatakan;  

 

ُجُذٔا ا ْن ئًب َٔ  َشيْن
ِّ ا ِث ْٕن ِشُك ََل رُشْن َٔ  َ  اَّلله

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.”45   

                                                 
42

 Fitnah yang dimaksud dalam ayat in i adalah kesyirikan.  
43

 QS. Al-Baqarah : 193. 
44

 QS. Fushilat : 37. 
45

 QS. An-Nisa‟ : 36. 
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4. Kesyirikan yang terjadi 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 dalam keadaan sempit. Adapun kaum 

musyrikin pada zaman sekarang, mereka melakukan 
kesyirikan dalam keadaan lapang maupun sempit. Hal ini 
sebagaimana firman Allah q; 

 

ٍَ  َ ِاَرا يْن ُّ انّذِ ٍَ نَ ِهِّصيْن َ ُيخْن ا اَّلله ُٕ ِك َدَ  ُفهْن ا ِ ي انْن ْٕن َسِكُج
ب ًه ٌَ  َ َه ْٕن ِشُك ىْن يُشْن ُْ َجّشِ ِئَرا  ىْن ِئنَٗ انْن ُْ ب . ََجه

 
“Maka jika mereka naik kapal, mereka berdoa kepada 

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. 
(Namun) ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke 
darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan 

(Allah)”46 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

46
 QS. Al-Ankabut : 65. 
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SYIRIK 
 
 

Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan 
Allah q dalam hal-hal yang merupakan kekhususan 

Allah q. Seperti; memalingkan doa, menyembelih 

qurban, bernadzar, dan sebagainya kepada selain-Nya. 
 

Pembagian Syirik  

Syirik ada dua jenis, yaitu : 
 

A. Syirik besar 
Syirik besar yaitu memalingkan bentuk ibadah 

kepada selain Allah q, dan syirik ini mengeluarkan 
pelakunya dari agama Islam serta menjadikan pelakunya 

kekal di dalam Neraka, jika ia meninggal dunia dan 
belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Sebagaimana 

firman Allah q; 
 

ٌه  ٍْن  ِئ ًَ ٌَ َرنَِك نِ ْٔن ِفُش َيب ُد يَغْن َٔ  ِّ َشَا ِث ٌْن يُشْن ِفُش أَ َ ََل يَغْن  اَّلله

ب ًً ب َ ِظيْن ًً َزَشٖ ِئثْن  َ َقِذ ا ْن
ِ ِشاْن ِثبَّلله ٍْن يُشْن َي َٔ  .يََشبُا 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa 
syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain 
dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. 

Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”47 

 

                                                 
47

 QS. An-Nisa‟ : 48. 
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Syirik besar ada empat macam, antara lain : 
 

1. Syirik dalam berdoa 

Syirik dalam berdoa yaitu berdoa kepada Allah q 

dan kepada selain-Nya. Allah q berfirman; 
 

ٍَ  َ ِاَرا يْن ُّ انّذِ ٍَ نَ ِهِّصيْن َ ُيخْن ا اَّلله ُٕ ِك َدَ  ُفهْن ا ِ ي انْن ْٕن َسِكُج
ب ًه ٌَ  َ َه ْٕن ِشُك ىْن يُشْن ُْ َجّشِ ِئَرا  ىْن ِئنَٗ انْن ُْ ب  .ََجه

 
“Maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa 

kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. 
Maka ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke 

darat, mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).”48 

 
2. Syirik dalam tujuan 

Syirik dalam tujuan yaitu menujukan ibadah untuk 
selain Allah q. Allah q berfirman;  

 

ٍْن  ىْن  َي ِٓ  ِئنَيْن
ِ ّ َٕ ب َُ َٓ ََُز ِصيْن َٔ َيب  َْن َذَيبَح انُذ ُذ انْن ٌَ يُِشيْن  َكب

 ٌَ ْٕن َخُغ ب ََل يُجْن َٓ ىْن ِ ي ُْ َٔ ب  َٓ ىْن ِ يْن ُٓ بنَ ًَ ٍَ  أُٔنَِئَك . أَ ْن انهِزيْن
ا ْٕن َدِجَط َيب َصَُُع َٔ ِ َشِح ِئَله انُهبُس  ىْن ِ ي ااْن ُٓ َظ نَ ب  نَيْن َٓ ِ يْن

 ٌَ ْٕن ُه ًَ ا يَعْن ْٕن ثَبِ ٌم َيب َكبَُ َٔ. 
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 QS. Al-Ankabut : 65. 
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“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.”49 

 

3. Syirik keta’atan 

Syirik keta‟atan yaitu mentaati selain Allah q 
dalam hal maksiat kepada Allah q. Allah q berfirman; 

 

ا ْٔن ِ  ِارهَخُز ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد ثَبثًب ِي ىْن أَسْن ُٓ َجبََ ْْن ُس َٔ ىْن  ُْ َجبَس أَدْن
 ٍَ َخ اثْن ِغيْن ًَ انْن اِدًذا  َٔ َٔ ب  ًٓ ا ِئنَ ْٔن ُجُذ ا ِئَله نَِيعْن ْٔن َيب أُِيُش َٔ يََى  َيشْن

َّ ِئَله  ٌَ  ََل ِئنَ ْٕن ِشُك ب يُشْن ًه  َ ُّ َذبََ َٕ ُعجْن ُْ. 

 
“Mereka menjadikan orang-orang „alim dan rahib-rahib 
mereka sebagai Rabb selain Allah dan (mereka juga 

mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam. Padahal 
mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah 

Sesembahan yang Esa, tidak ada Sesembahan (yang 
berhak untuk disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari 
apa yang mereka persekutukan.”50 

 
 

                                                 
49

 QS. Hud : 15 - 16. 
50

 QS. At-Taubah : 31. 
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Diriwayatkan dari „Adi bin Hatim y, ia berkata; 
 

ٌت  ِ يْن ُ ُُِقيْن َصِهيْن َٔ َى  َعهه َٔ  
ِّ
ُ َ َهيْن ُذ انُهِجيه َصههٗ اَّلله أَرَيْن

 ٍُ ثَ َٕ َزا انْن َْ َك  ُْن َشحْن َ  ٍت َ َقبَل يَب َ ِذيْن ِا ْن َْ ٍْن َر ِي
َسِح ثََشاَاٍح  ْٕن َشأُ ِ يْن ُع ُّ يَقْن ُز عْن

ًِ َع ا}َٔ ْٔن ىْن  ِارهَخُز ُْ َجبَس أَدْن
 ِ ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد ثَبثًب ِي ىْن أَسْن ُٓ َجبََ ْْن ُس ىْن نَىْن   {َٔ ُٓ ب ِئَه َقبَل أَيه

ئًب  ىْن َشيْن ُٓ ا نَ ْٕن ا ِئَرا أََدهه ْٕن ىْن َكبَُ ُٓ نَِكُه َٔ ىْن  ُٓ ََ ْٔن ُجُذ ا يَعْن ْٕن َُ ْٕن يَُك
 ُِ ْٕن ُي ئًب َدشه ىْن َشيْن ِٓ ا َ َهيْن ْٕن ُي ِئَرا َدشه َٔ  ُِ ْٕن َه َزذْن  .ِاعْن

 
“Aku mendatangi Nabi a sedangkan di leherku terdapat 

salib dari emas. Maka beliau bersabda, “Wahai „Adi 
buanglah (kalung tersebut) darimu, ini adalah berhala.”  

Aku mendengar beliau membacakan ayat dalam Surat 
Al-Bara‟ah, “Mereka menjadikan orang-orang alim dan 

rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah” Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya mereka tidak (sujud) 
menyembah rahib-rahib tersebut. Akan tetapi jika rahib-

rahib tersebut telah menghalalkan sesuatu (yang Allah 
haramkan), maka kalian (ikut) menghalalkannya. Dan 

ketika rahib-rahib tersebut mengharamkan sesuatu (yang 
Allah halalkan), maka kalian (ikut) 
mengharamkannya.”51 

 
 

                                                 
51

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3095. 
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4. Syirik Mahabbah 

Syirik mahabbah yaitu menyamakan selain Allah 
dengan Allah q dalam hal kecintaan. Kecintaan kepada 

Allah q adalah kecintaan yang disertai dengan 

ketundukan dan kepatuhan yang mutlak. Kecintaan 
seperti ini hanyalah diperuntukkan bagi Allah q semata. 

Tidak boleh ada sesuatu pun yang berhak menerimanya 

selain Dia. Sehingga jika ada orang yang mencintai selain 
Allah setara dengan kecintaan kepada-Nya, maka ia telah 
menjadikannya sebagai tandingan Allah q dalam hal 

kecintaan. Dan perbuatan ini termasuk kesyirikan. Allah 

q berfirman; 
 

 ٍَ ِي ىْن  َٔ ُٓ ََ ْٕن َذاًدا يُِذُج َْن  أَ
ِ ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد ِخُز ِي ٍْن يَزه انُهبِط َي

ٍَ  َكُذّتِ  ْٕن يََشٖ انهِزيْن نَ َٔ  
ِ ا أََشُذ ُدًجب َّلِله ْٕن ٍَ آَيُُ انهِزيْن َٔ  

ِ  اَّلله

ٌه  أَ َٔ ًعب  يْن
ًِ ِ َج َح َّلِله ٕه ُق ٌه انْن ٌَ انْنَعَزاَة أَ ْٔن ا ِئرْن يََش ْٕن ًُ َ   ََه اَّلله

ُذ انْنَعَزاِة   .َشِذيْن
“Dan diantara manusia ada orang-orang yang 

menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka 
mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. 

Adapun orang-orang yang beriman sangat besar 
cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang 
yang berbuat zhalim tersebut mengetahui ketika mereka 

melihat siksa (pada Hari Kiamat), bahwa kekuatan itu 
(hanya) milik Allah semuanya, dan bahwa Allah sangat 

berat siksaan-Nya, (niscaya mereka akan menyesal).”52  

                                                 
52

 QS. Al-Baqarah : 165. 
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B. 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 dua macam : 

 

1. Syirik zhahir  

Syirik zhahir yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan 

dan perbuatan. Misalnya : 
 

 Seorang mengucapkan atas kehendak Allah dan atas 
kehendak fulan. Sebagaimana diriwayatkan dari 
Hudzaifah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ُ ا َيب َشبَا اَّلله ْٕن نُ ْٕن ٌٌ ُق َشبَا ُ ََل َٔ  ُ ا َيب َشبَا اَّلله ْٕن نُ ْٕن ََل رَُق
 ٌٌ  .ثُىه َشبَا ُ ََل

 
“Janganlah kalian mengatakan, ”Jika dikehendaki 

Allah dan dikehendaki fulan.” Tetapi katakanlah, ” 
Jika dikehendaki Allah kemudian dikehendaki 
fulan.”53 
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 HR. Ahmad. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 137. 
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 Bersumpah dengan nama selain Allah q. 
Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin „Umar p, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َشَا  أَشْن َٔ ِ َ َقذْن َكَفَش  ِش اَّلله ٍْن َدَهَ  ِثَغيْن  َي

 
“Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, 

maka ia telah kafir dan musyrik.”54 
 

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 pujian. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y, Rasulullah a bersabda; 

 

ِخ  ِغيْن ًَ ٍَ انْن ُكىْن ِي ُ  َ َهيْن َٕ َٕ أَ ْن ُْ ب  ًَ ِجُشُكىْن ِث ََل أَ ْن أَ
َو  ْٕن ٌْن يَُق َخِفيْن أَ ُا انْن شْن

َُب ثََهٗ َقبَل اَنّشِ ِذيْن َقبَل ُقهْن ُْن  ِ
ٌِ ُسُجمٍ  َكب ًَ ُم نِ ًَ  .َسُجٌم يَعْن

 
 

                                                 
54

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1535. adits ini d ishahihkan oleh Syaikh A l-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2561. 
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“Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang 
sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian 
daripada Al-Masih (Dajjal).” Para sahabat menjawab, 

“Tentu, (kami bersedia).” Beliau bersabda, “(Yaitu) 
Syirik kKhafi, seseorang berdiri (shalat), ia 

melakukan(nya) karena (ingin dilihat oleh) orang 
(lain).”55 

 

Fudhail bin „Iyadh 5 pernah berkata; 

 

ِم انُهبِط  ُم ِْلَجْن ًَ َع انْن َٔ ِم انُهبِط ِسيَبٌا  ِم ِْلَجْن ًَ َع ُا انْن رَشْن
ب ًَ ُٓ ُْن ُ ِي ٌْن يَُعبِ َيَك اَّلله ََلُ  أَ ِ ْن اَلْن َٔ ٌا   ِششْن

 

“Meninggalkan amal karena manusia adalah riya‟, 
sedangkan mengerjakannya karena manusia adalah 
kesyirikan. (Adapun) ikhlas adalah jika Allah menjagamu 

dari keduanya.”56 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
55

 HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-A lbani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 2607. 
56

 Al-Kaba‟ir. 
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KUFUR 
 
 

Kufur adalah tidak beriman kepada Allah q dan 

Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak 
mendustakannya. Kufur ada dua jenis, yaitu : 

 

A. Kufur Besar 
Kufur besar yaitu kufur yang dapat mengeluarkan 

pelakunya dari agama Islam. Kufur besar ada tujuh 
macam, antara lain : 

 

1. Kufur karena mendustakan 

Kufur karena mendustakan yaitu mengingkari 

sesuatu yang dibebankan dari pokok agama, hukumnya, 
atau berita yang telah pasti. Bentuk pengingkaran 
tersebut baik dengan lisan maupun dengan hati. Dalilnya 

adalah firman Allah q; 

 

ٍْن  َي َة  َٔ ْٔن َكزه ِ َكِزثًب أَ َزَشٖ َ َهٗ اَّلله ٍِ ا ْن ًه َهُى ِي أَ ْن
ب ًه َذّ ِ نَ ٍَ  ِثبنْن َكبِ ِشيْن ٖ نِهْن ًٕ ُهَى َي ْن َٓ َظ ِ يْن َج ُِ أَنَيْن  .َجبَا

 
“Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang 
yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau 

mendustakan yang haq ketika yang haq itu datang 
kepadanya? Bukankah dalam Neraka Jahannam itu 

terdapat tempat bagi orang-orang yang kafir?”57 

                                                 
57

 QS. Al-Ankabut : 68. 
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Misalnya : 
 Mengingkari Rububiyyah, Uluhiyyah, dan Asma‟ wa 

Sifat Allah q. 

 Mengingkari keberadaan salah satu malaikat yang 

telah ditetapkan, seperti; Jibril, Mikail, dan lainnya. 
 Mengingkari kitab-kitab yang telah Allah q 

turunkan, seperti; Zabur, Taurat, atau Al-Qur‟an. 
 Membenarkan agama-agama kufur, seperti; yahudi, 

dan nasrani. 
 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 q; 

 

ِئرْن  َظ  َٔ ِهيْن ا ِئَله ِئثْن ْٔن ا ِاَدَو َ َغَجُذ ْٔن ُجُذ ََلاَِكِخ اعْن ًَ َُب نِهْن ُقهْن
ٍَ  أَثَٗ َكبِ ِشيْن ٍَ انْن ٌَ ِي َكب َٔ َجَش  َزكْن اعْن َٔ. 
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“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para 
Malaikat, “Sujudlah kalian kepada Adam j.” Maka 

bersujudlah mereka kecuali Iblis, ia enggan dan 
sombong dan ia adalah termasuk golongan orang-orang 

yang kafir.”58 

 
Misalnya : 

 Seorang yang menolak untuk shalat jama‟ah, karena 
merasa tinggi, dan tidak ingin disamakan dengan 

manusia lain. 
 
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 q; 

 

َدَ َم  َذ  َٔ ٌْن رَِجيْن ٍُ أَ  َقبَل َيب أَ ُ
ِّ ِغ َٕ  َبنٌِى نَُِفْن ُْ َٔ  ُّ َجُهَز

ِزِِ  َيب. أَثًَذا َْ ُد ِئنَٗ  َٔ ٍْن ُسِددْن نَِئ َٔ ًخ  ًَ بَ َخ َقباِ ٍُ انغه أَ ُ
ًشا ٌه َ يْن َقَهًجب َسثِّي َْلَِجَذ ُْن ب ُي َٓ ُْن َٕ  َقبَل . ِي ُْ َٔ  ُّ ُّ َصبِدُج نَ

ٍْن رَُشاٍة  َد ِثبنهِزيْن َ َهَقَك ِي ُِ أََكَفشْن ُس ِٔ ٍْن  يَُذب ثُىه ِي
اَا َسُجًَل  ٕه َفٍخ ثُىه َع ِشُا  نَِكُهب. َُ ْن ََل أُشْن َٔ ُ َسثِّيْن  َٕ اَّلله ُْ

 .ِثَشثِّيْن أََدًذا
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 QS. Al-Baqarah : 34. 
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“Dan ia memasuki kebunnya sedang ia zhalim terhadap 
dirinya sendiri, ia berkata, “Aku kira kebun ini tidak 
akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira 

Hari Kiamat itu akan datang. Jika seandainya aku 
dikembalikan kepada Rabb-ku, pasti aku akan mendapat 

tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun 
itu.” Sahabatnya (yang mukmin) berkata kepadanya - 
sedang ia bercakap-cakap dengannya, “Apakah engkau 

kafir kepada (Rabb) yang menciptakanmu dari tanah, 
kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikanmu 

seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku (percaya 
bahwa) Dia-lah Allah, Rabbku, dan aku tidak 
mempersekutukan seorang pun dengan Rabbku 

(tersebut).”59 
 

Misalnya : 
 Ragu terhadap keshahihan Al-Qur‟an. 
 Ragu terhadap adzab kubur. 

 Ragu bahwa Jibril termasuk malaikat Allah q. 

 Ragu tentang haramnya khamer. 
 Ragu tentang wajibnya zakat. 
 Ragu tentang kufurnya yahudi dan nasrani. 

 

4. Kufur karena berpaling 

Dalilnya adalah firman Allah q; 
 

 ٌَ ْٕن ِشُض ا ُيعْن ْٔن ِزُس َْن ب أُ ًه ا َ  ْٔن ٍَ َكَفُش انهِزيْن َٔ. 
“Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang 

diperingatkan kepada mereka.”60 

                                                 
59

 QS. Al-Kahfi 35 - 38. 
60

 QS. Al-Ahqaf : 3. 
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Berpaling dari agama terbagi menjadi dua, antara 
lain : 
 

a. Berpaling yang menjadikan kufur 

Berpaling yang menjadikan kufur yaitu seorang 

meninggalkan agama Allah q dan berpaling darinya, 
baik  dengan; hati, lisan, anggota badannya, atau 

meninggalkan dengan anggota badannya saja, meskipun 
hatinya membenarkan. Dan berpaling dalan jenis ini 

terbagi dalam tiga bentuk, antara lain : 
1. Berpaling dari mendengar perintah Allah q. 

2. Berpaling dari ketundukan kepada agama Allah q 

yang haq dan dari perintahnya setelah mendengarnya 
dan mengetahuinya. 

3. Berpaling dari mengamalkan hukum-hukum Islam dan 

fardhu-fardhunya setelah mengikrarkan dengan hati 
tentang rukun iman dan mengucapkan 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 q; 
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ىْن  َرنَِك  ُٓ ىْن َ  ِٓ ِث ْٕن ا َ  ُِجَع َ َهٗ ُقُه ْٔن ا ثُىه َكَفُش ْٕن ىْن آَيُُ ُٓ ِثأََه
ٌَ  ََل  ْٕن ُٓ َق  .يَفْن

 
“Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah 

beriman kemudian menjadi kafir (lagi), lalu hati mereka 
dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti.”61 

 

6. Kufur karena mencela  
Kufur karena mencela yaitu penghinaan seorang 

muslim terhadap sesuatu dari agama Allah q, baik itu 
dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dalilnya adalah 

firman Allah q; 

 

ٍْن  نَِئ َعُت ُقمْن  َٔ ََهْن َٔ ُض  ْٕن ب ُكُهب ََُخ ًَ ٍه ِئَه نُ ْٕن ىْن نََيُق ُٓ َز َعأَنْن
 ِ ٌَ  أَِثبَّلله ْٕن ِضاُ ْٓن َز ُْنُزىْن رَغْن  ُك

ِّ نِ ْٕن َسُع َٔ  ِّ آيَبرِ ا َقذْن  ََل . َٔ ْٔن َزِزُس رَعْن
ُكىْن 

بَِ ًَ َذ ِئيْن رُىْن ثَعْن  .َكَفشْن

 
“Dan jika engkau tanyakan kepada mereka (tentang apa 

yang mereka lakukan), mereka akan manjawab, 
“Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan 

bermain-main saja.” Katakanlah, “Apakah dengan 
Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu 
berolok-olok? Janganlah kalian minta udzur, karena 

kalian telah kafir sesudah kalian beriman.”62 
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 QS. Al-Munafiqun : 3. 
62

 QS. At-Taubah : 65 - 66. 
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Misalnya : 
 Mencela Al-Qur‟an, maupun ayat-ayatnya. 
 Mencela seorang dari para nabi. 

 Mencela siwak. 
 Mencela seorang yang memelihara jenggot. 

 Mencela seseorang yang mengangkat celananya 
sampai setengah betis.  

 

7. Kufur karena benci  
Telah bersepakat para ahli ilmu, barangsipa yang 

benci dengan agama Allah q, maka ia kufur. 
Sebagaimana firman Allah q; 

 

ىْن  َرنَِك  ُٓ بنَ ًَ َجَط أَ ْن ُ َ أَدْن َضَل اَّلله َْن ا َيب أَ ْٕن ُْ ىْن َكِش ُٓ  ِثأََه
 

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka 
membenci terhadap apa yang diturunkan Allah (Al-
Quran), lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-

amal mereka.”63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 QS. Muhammad : 9. 
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B. 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  di 
dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai dosa kufur, 

tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Yang termasuk 
dalam kufur kecil diantaranya adalah : 
 

1. Kufur nikmat 
Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ٌَ ْٕن ِشُ  ٌَ  يَعْن ْٔن َكبِ ُش ُى انْن ُْ أَكْن َُش َٔ ب  َٓ ََ ْٔن ِكُش ُْن  ثُىه يُ
ِ َذ اَّلله ًَ  َِعْن

 
“Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka 

mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang kafir.”64 

 

2. Kufur karena membunuh seorang muslim 
Sebagaimana diriwayatkan dari „Abdullah (bin 

Mas‟ud) y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

شٌ  ُّ ُكفْن ِقَزبنُ َٔ   ٌ ْٕن ِى ُ ُغ هْن غْن ًُ  .ِعَجبُة انْن

 
“Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan 
membunuhnya adalah kekufuran.”65 

 

 

                                                 
64

 QS. An-Nahl : 83. 
65

 HR. Bukhari Juz 1 : 48 dan Muslim Juz 1 : 64, lafazh ini milik 

keduanya. 
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3. Kufur karena bersumpah dengan selain Allah q 
Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin „Umar p, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َشَا  أَشْن َٔ ِ َ َقذْن َكَفَش  ِش اَّلله ٍْن َدَهَ  ِثَغيْن  َي

 
“Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, 

maka ia telah kafir dan musyrik.”66 

 

4. Kufur karena mencela nasab dan niyahah 
Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 
 

ِت  ٍُ ِ ي انُهغْن ٌش اَن هعْن ىْن ُكفْن ِٓ ب ِث ًَ ُْ ٌِ ِ ي انُهبِط  ََُزب ِاثْن
ّيِِذ  ًَ َيبَدُخ َ َهٗ انْن انُِّ َٔ. 

 
“Dua hal yang dilakukan manusia yang dengan 

keduanya mereka (menjadi) kufur; mencela nasab, dan 
niyahah (meratapi) jenazah.”67 

 
 
 

 
 

 

                                                 
66

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1535. adits ini d ishahihkan oleh Syaikh A l-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2561. 
67

 HR. Muslim Juz 1 : 67. 
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NIFAQ 
 

 

Nifaq adalah menampakkan Islam dan kebaikan,  
tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Nifaq 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu : 
 

I. Nifaq I’tiqadi (Nifaq Keyakinan) 

Nifaq i‟tiqadi yaitu nifaq besar yang pelakunya 
menampakkan keislaman, tetapi menyembunyikan 

kekufuran. Jenis nifaq ini menjadikan pelakunya keluar 
dari Islam dan ia berada di dalam kerak Neraka –
wal‟iyyadzubillah-. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ٌه  ٍْن رَِجَذ  ِئ نَ َٔ ٍَ انُهبِس  َفِم ِي َعْن ِا اْلْن سْن ٍَ ِ ي انذه َُبِ ِقيْن ًُ انْن
ىْن  ُٓ ًشا نَ  ََِّصيْن

 
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) 

pada tingkatan Neraka yang paling bawah. Dan engkau 
sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong 

pun bagi mereka.”68 
 

 

 
 

 
 
 

                                                 
68

 QS. An-Nisa‟ : 145. 
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Nifaq i‟tiqadi ada empat macam, antara lain : 
 

1. Mendustakan Rasulullah a atau mendustakan 

sebagian dari apa yang beliau bawa 

Barangsiapa mengingkari kebenaran risalah salah 
satu diantara para rasul, maka berarti ia telah 
mengingkari seluruh risalah para rasul. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

ثَذْن  ٍَ  َكزه َعِهيْن شْن ًُ ُو ٍَُٕح انْن ْٕن  .َق

 
“Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.”69 

 

2. Membenci Rasulullah a atau membenci sebagian 

dari apa yang beliau bawa  
Dalilnya adalah firman Allah q; 

 

ٍْن  نَِئ َعُت ُقمْن  َٔ ََهْن َٔ ُض  ْٕن ب ُكُهب ََُخ ًَ ٍه ِئَه نُ ْٕن ىْن نََيُق ُٓ َز َعأَنْن
 ِ ٌَ  أَِثبَّلله ْٕن ِضاُ ْٓن َز ُْنُزىْن رَغْن  ُك

ِّ نِ ْٕن َسُع َٔ  ِّ آيَبرِ ا َقذْن  ََل . َٔ ْٔن َزِزُس رَعْن
ُكىْن 

بَِ ًَ َذ ِئيْن رُىْن ثَعْن  .َكَفشْن
 

“Dan jika engkau tanyakan kepada mereka (tentang apa 
yang mereka lakukan), mereka akan manjawab, 
“Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan 

bermain-main saja.” Katakanlah, “Apakah dengan 
Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu 

                                                 
69

 QS. Asy-Syu‟ara : 105. 
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berolok-olok? Janganlah kalian minta udzur, karena 
kalian telah kafir sesudah kalian beriman.”70 

 

Al-Hafizh Ibnu Katsir 5 menjelaskan tentang  

asbabun nuzul ayat tersebut; 
“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, “Aku belum pernah melihat orang seperti 
tamu-tamu kita itu. Mereka adalah pengabdi perut, paling 

pendusta lisannya paling pengecut (dalam) perang.” 
Maka seorang laki- laki lainnya yang ada di dalam masjid 

berkata, “Kamu dusta, sebenarnya kamu adalah orang 
munafik. Aku benar-benar akan menceritakan hal itu 
kepada Rasulullah a.” Maka berita itu pun sampai 

kepada Rasulullah a dan Al-Qur‟an yang mengenainya 

pun diturunkan. „Abdullah bin „Umar p mengatakan, 

“Aku melihat orang itu bergantungan pada tali pelana 
Rasulullah a dan dikenai batu-batuan yang terlemparkan 

(oleh injakan kaki unta Rasulullah a), seraya berkata, 

“Wahai Rasulullah kami hanya bersenda-gurau dan 
bermain-main saja.” Lalu Rasulullah n membacakan 

Firman Allah q; 

 

 ِ ٌَ  أَِثبَّلله ْٕن ِضاُ ْٓن َز ُْنُزىْن رَغْن  ُك
ِّ نِ ْٕن َسُع َٔ  ِّ آيَبرِ َٔ... 

 
“Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya 

kalian selalu berolok-olok?... hingga akhir ayat.71”72 

                                                 
70

 QS. At-Taubah : 65 - 66. 



- 55 - 

3. Merasa gembira dengan kemunduran agama 

Rasulullah a 

 

4. Tidak senang dengan kemenangan agama 

Rasulullah a 
Dalilnya adalah firman Allah q; 

 

ٌْن  ا  ِئ ْٕن نُ ْٕن َجخٌ يَُق َك ُيِّصيْن ٌْن رُِّصجْن ِئ َٔ ىْن  ُْ َك َدَغَُخٌ رَُغإْن رُِّصجْن
ََب ٌَ  َقذْن أََ زْن ْٕن ىْن َ ِشُد ُْ َٔ ا  ْٕن نه َٕ يََز َٔ ُم  ٍْن َقجْن َشََب ِي  .أَيْن

 
“Jika engkau mendapat suatu kebaikan, mereka (orang-

orang munafik) menjadi tidak senang karenanya. Dan 
jika engkau ditimpa sesuatu bencana, mereka berkata, 
“Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan 

urusan kami (untuk tidak pergi berperang).” Mereka 
berpaling dengan rasa gembira.”73 

 
B. Nifaq Amali (Nifaq Perbuatan) 

Nifaq amali yaitu seorang melakukan sesuatu yang 

merupakan perbuatan orang-orang munafiq, tetapi masih 
tetap ada iman di dalam hatinya. Nifaq jenis ini tidak 

mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi 
merupakan perantara kepada nifaq i‟tiqadi. Pelakunya 
berada dalam iman dan nifaq. Jika perbuatan nifaqnya 

banyak, maka dapat menjadi sebab terjerumusnya ke 
dalam nifaq sesungguhnya.  

                                                                                              
71

 QS. At-Taubah : 65 - 66. 
72

 Tafsirul Qur‟anil „Azhim.  
73

 QS. At-Taubah : 50. 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 
Rasulullah a bersabda; 

 

َهَ   َ َذ أَ ْن َٔ ِئَرا  َٔ َس َكَزَة  َُبِ ِ  ثَََلٌس ِئَرا َدذه ًُ آيَُخ اَنْن
 ٌَ ٍَ َ ب ًِ ُز ِئَرا ااْن َٔ. 

 
“Tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga; jika berkata 

ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya 
ia mengkhianati.”74  

 

Nifaq i‟tiqadi tidak mungkin terjadi pada diri 
seorang mukmin, karena tidak akan pernah berkumpul 

antara keimanan dengan kemunafikan di dalam 
keyakinan seseorang. Sedangkan nifaq amali dapat 
terjadi pada diri seorang mukmin. 

 
Berkata Ibnu Abi Mulaikah 5; 

 

 ِّ ُ َ َهيْن َذبِة انُهِجّيِ َصههٗ اَّلله ٍْن أَصْن ٍَ ِي ُذ ثَََلثِيْن َسكْن أَدْن
ىَ  َعهه َٔ  ِّ ِغ َفبَ  َ َهٗ ََفْن ىْن يََخبُ  انُِّ ُٓ ىْن أََدٌذ  ُكُه ُٓ ُْن َيب ِي

 ُّ ُل ئَه ْٕن َم َ َهٗيَُق َكباِيْن ِييْن َٔ َم  ِشيْن ٌِ ِججْن ب ًَ  . ِئيْن
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Ju z 1 : 33 dan Muslim Juz 1 : 59. 
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“Aku bertemu dengan tiga puluh sahabat Nabi a, mereka 
semuanya takut ada sifat kemunafikan dalam dirinnya. 

Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan 
bahwa keimanannya seperti keimanan Jibril dan 

Mikail.”75  
 

Al-Hasan y juga pernah berkata; 

 

ُّ ِئَله ُيَُبِ ٌ   ََل أَِيَُ َٔ  ٌٍ ِي ُّ ِئَله ُيإْن  َيب َ بَ 

 

“Tidaklah seorang (merasa) takut terhadap (sifat 
kemunafikan), kecuali ia adalah seorang mukmin. Dan 
tidaklah seorang merasa aman (dari sifat kemunafikan), 

kecuali ia adalah seorang munafiq.”76 
 

Ada seorang laki- laki yang berkata kepada „Abdullah bin 
„Aun 5; 

“Sungguh, aku menjadi munafiq.” Ia lalu berkata, 
“Seandainya engkau seorang munafiq, niscaya engkau 

tidak takut hal tersebut terjadi (padamu).”77 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

75
 HR. Bukhari, secara mu ‟allaq di Juz 1.  

76
 HR. Bukhari, secara mu‟allaq di Juz 1.  

77
 Hilyatul Auliya‟, 4/251. 
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AL-WALA’ WAL BARA’ 
 

 

Wala‟ adalah loyalitas terhadap kaum muslimin, 
dengan mencinti mereka, membantu, dan menolong 

mereka atas musuh-musuh mereka, dan bertempat tinggal 
bersama mereka. Sedangkan bara‟ adalah berlepas diri 
dan memutuskan hubungan hati dengan orang kafir, 

sehingga tidak mencintai mereka, membantu, dan 
menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka.  

 
Bentuk Loyalitas Terhadap Kaum Muslimin  

Diantara bentuk-bentuk loyalitas (wala‟) terhadap 

kaum muslimin adalah : 
 

1. Membantu dan menolong kaum muslimin dalam 
urusan agama dan duniawi, baik dengan jiwa, harta, dan 
lisan 

Allah q berfirman; 

 

 ٌَ ْٕن ِيُُ إْن ًُ انْن َٔ   ٍ نَِيبُا ثَعْن ْٔن ىْن أَ ُٓ ُض ِيَُبُد ثَعْن إْن ًُ انْن َٔ 

 
“Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan 

perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong 
sebagian yang lain.”78 

 

 
 

                                                 
78

 QS. At-Taubah : 71. 
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2. Memberi nasehat, mencintai kebaikan kaum muslimin, 
tidak menghina, dan tidak menipu mereka 

Diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik y, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ِّ ِغ ِّ َيب يُِذُت نَُِفْن ٍُ أََدُذُكىْن َدزهٗ يُِذته ِْلَِ يْن ِي  .َلَ يُإْن

 
“Tidak (sempurna) keimanan salah seorang diantara 

kalian, sehingga ia mencintai saudaranya, sebagaimana 
ia mencintai dirinya sendiri.”79 

 
Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 
 

ََل  َٔ  ُّ ُزنُ ََل يَخْن َٔ  ُّ ًُ ِه ِهِى ََل يَظْن غْن ًُ ِهُى أَُ ٕ انْن غْن ًُ اَنْن
اٍد  ِِ ثَََلَس َيشه ِس ُش ِئنَٗ َصذْن يُِشيْن َٔ َُب  ُٓ َْ  ٖ َٕ قْن ُِ اَنزه ِقُش يَذْن
ِهَى ُكُم  غْن ًُ ُِ انْن ِقَش أََ ب ٌْن يَذْن ّشِ أَ ٍَ انشه ِشٍب ِي ِثَذَغِت ايْن

 ُّ ُض ِ شْن َٔ  ُّ َيبنُ َٔ  ُّ ِهِى َدَشاٌو َدُي غْن ًُ ِهِى َ َهٗ انْن غْن ًُ  .انْن

 

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, 
(maka) tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, 
dan menghinakannya. Taqwa itu ada di sini, beliau 

menunjuk ke dadanya tiga kali. Seseorang telah 
dikatakan berbuat jahat, jika ia menghina saudaranya 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 13 dan Muslim Juz 1 : 45. 
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sesama muslim. Setiap muslim haram darahnya, 
hartanya, dan kehormatannya bagi muslim yang lain.”80 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 
 

َظ ِيُهب  َُب َ َهيْن ٍْن َغشه َي
 

“Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan 
termasuk golongan kami.”81 

 

3. Bersatu bersama jama‟ah kaum muslimin dan tidak 
memisahkan diri dari mereka, saling tolong-menolong 

dalam kebaikan dan taqwa, dan beramar ma‟ruf nahi 
munkar 

Allah q berfirman; 
 

ىِ  ثْن ِ ا َ َهٗ اْلْن ْٕن َُ َٔ ََل رََعب َٔ  ٖ َٕ قْن انزه َٔ ِجّشِ  ا َ َهٗ انْن ْٕن َُ َٔ رََعب َٔ 

ُذ انْنِعَقبِة  َ َشِذيْن ٌه اَّلله َ ِئ ارهُقٕا اَّلله َٔ  ٌِ ا َٔ انْنُعذْن َٔ. 

 

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan 
taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kalian kepada 

Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”82 

                                                 
80

 HR. Muslim Juz 4 : 2564. 
81

 HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 101, dan Ibnu majah : 2225. Hadits 

ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

1319. 
82

 QS. Ma‟idah : 2. 
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4. Bersikap lemah lembut terhadap orang lemah di antara 
mereka 

Diriwayatkan dari „Amru bin Syu‟aib dari 

bapaknya dari kakeknya y berkata, Rasulullah a 

bersabda; 
 

َشََب َ  َكِجيْن ِش ْن َششْن يَعْن َٔ َشََب  َدىْن َصِغيْن ٍْن نَىْن يَشْن َظ ِيُهب َي  نَيْن

 
“Bukan dari (golongan) kami seorang yang tidak 

menyayangi (kepada) yang lebih kecil dan (tidak) 
mengetahui kehormatan orang yang lebih besar.” 83 

 

Bentuk Bara’ Terhadap Orang Kafir 

Diantara bentuk-bentuk bara‟ (berlepas diri) 

terhadap orang kafir adalah : 
 

1. Tidak menyerupai mereka dalam hal-hal yang menjadi 
ciri khas mereka 

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, berpakaian dengan pakaian khusus mereka, dan 
lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 

„Umar p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 
 

                                                 
83

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1920. Dishahihkan Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 5444. 
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ىْن  ُٓ ُْن َٕ ِي ُٓ ٍو َ  ْٕن َّ ِثَق ٍْن رََشجه  .َي

 

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia 
termasuk golongan mereka.”84 

 

2. Meninggalkan negeri orang kafir 
Tidak berpergian ke negara kafir. Karena berhijrah 

untuk meninggalkan negara kafir merupakan kewajiban 
bagi seorang muslim dan berdiamnya seorang muslim di 
negara kafir menunjukkan loyalitasnya terhadap orang 

kafir. Oleh karena itu Allah q mengharamkan seorang 

muslim bermukim diantara orang-orang kafir, jika ia 
mampu untuk berhijrah. Allah q berfirman; 

 

ٌه  ىَ  ِئ ا ِ يْن ْٕن ىْن َقبنُ ِٓ ُفِغ َْن يْن أَ
ًِ ََلاَِكُخ  َبنِ ًَ ُى انْن ُْ ب َٕ ه ٍَ رَ  انهِزيْن

ٍْن  ا أَنَىْن رَُك ْٕن ِض َقبنُ َسْن ٍَ ِ ي اْلْن َعِفيْن َزضْن ا ُكُهب ُيغْن ْٕن ُْنُزىْن َقبنُ  ُك

ىْن  ُْ ا َٔ ب َ أُٔنَِئَك َيأْن َٓ ا ِ يْن ْٔن بِجُش َٓ اِعَعًخ َ ُز َٔ  
ِ ُض اَّلله أَسْن

ُهىُ  َٓ ًشا َج َعبَادْن َيِّصيْن َجبِل  ِئَله . َٔ ٍَ انّشِ ٍَ ِي َعِفيْن َزضْن غْن ًُ انْن
ٌِ ََل  َذا نْن ِٕ انْن َٔ انَُِّغبِا  َٔ  ٌَ ْٔن َزُذ ْٓن ََل يَ َٔ َهًخ  ٌَ ِديْن ْٕن ُع َزِ يْن يَغْن

ًَل  ُ  َ أُٔنَِئَك . َعِجيْن ٌَ اَّلله َكب َٔ ىْن  ُٓ ُْن  َ َٕ ُف ٌْن يَعْن ُ أَ َ َغٗ اَّلله
ًسا ْٕن ا َغُف ًٕ  .َ ُف
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“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat 
dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, 
Malaikat bertanya (kepada mereka), “Dalam keadaan 

apa kalian (meninggal)?.” Mereka menjawab, “Kami 
adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah).” 

Para malaikat berkata, “Bukankah bumi Allah itu luas, 
sehingga kalian dapat berhijrah di bumi (yang lainya)?” 
Orang-orang itu tempatnya di Neraka Jahannam. Dan 

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

wanita, maupun anak-anak yang tidak memiliki daya dan 
upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah). 
Bagi mereka, mudah-mudahan Allah memaafkannya. 

Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”85 
 

Dalam ayat di atas Allah q tidak menerima alasan 
seorang muslim yang bermukim di negara kafir, kecuali 

mereka yang lemah dan tidak mampu untuk berhijrah. 
Diperbolehkan bagi seorang muslim yang tujuan 

bermukimnya di negara kafir ada kemaslahatan agama, 
misalnya; untuk berdakwah kepada Allah q dan 

menyebarkan Islam di negara kafir tersebut.  
 

4. Tidak ikut serta pada perayaan hari besar orang kafir 

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk 
membantu orang kafir dalam menyelenggarakan acara 

perayaan hari besar mereka, tidak memberikan ucapan 
selamat kepada mereka, dan tidak diperbolehkan untuk 
mendatangi undangan mereka untuk perayaan tersebut.  
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5. Tidak memberi nama dengan nama-nama orang kafir 
Syari‟at Islam memerintah kepada kaum muslimin 

untuk memberi nama anak-anak mereka dengan nama-

mana Islami yang baik. Dan sebaik-baik nama adalah 
„Abdullah dan „Abdurrahman. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasymi y, Rasulullah 
a bersabda; 

 

 ٍِ ًَ دْن ُذ انشه َ جْن َٔ  َ ّ َ 
ِّ ُذ ان  َ جْن

ِ بِا ِئنَٗ اَّلله ًَ َعْن  أََدُت اْلْن

 

“Nama yang paling dicintai Allah adalah „Abdullah dan 
„Abdurrahman.”86 

 

Karena diantara bentuk bara‟ (berlepas diri) 
terhadap orang kafir adalah dengan tidak memberi nama 

dengan nama mereka. Hal ini berdasarkan keumuman 
hadits dari Ibnu „Umar p ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 
 

ىْن  ُٓ ُْن َٕ ِي ُٓ ٍو َ  ْٕن َّ ِثَق ٍْن رََشجه  .َي

 

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia 
termasuk golongan mereka.”87 
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Diantara nama orang kafir yang tidak 
diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menyandang 
nama tersebut adalah; Cruz, Diego, Franciscus, George, 

Tom, Victor, Xaverius, Margaretha, Suzan, dan yang 
semisalnya. 

 

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; seorang yang berbaik hati 
terhadap ahli maksiat ketika mereka berada di dalam 

kemaksiatannya, ia tidak melakukan pengingkaran 
terhadap kemaksiatan tersebut, padahal ia mampu 

melakukannya.  
 
Sedangkan mudarah adalah menghindari kerusakan 

dan kejahatan dengan ucapan yang lembut, meninggalkan 
kekerasan, atau berpaling dari orang jahat yang 

dikahawatirkan akan menimbulkan kejahatan yang lebih 
besar. 

 

Mudahanah tercela dalam agama adapun mudarah 
diperbolehkan selama tidak melanggar batasan-batasan 
syari‟at. 
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Kriteria pembagian wala' & bara' 
Manusia dalam timbangan wala‟ dan bara‟ terbagi 

dalam tiga kelompok : 

 

1. Yang berhak mendapat wala’ secara mutlak 

(penuh) 

Yang berhak mendapat wala‟ secara mutlak adalah 
orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah q dan 

Rasul-Nya dan menjalankan ajaran-ajaran agama secara 

ikhlas. Firman Allah q; 

 

ب ًَ ٌَ  ِئَه ْٕن ًُ ٍَ يُِقيْن ٍَ آَيُُٕا انهِزيْن انهِزيْن َٔ  ُّ نُ ْٕن َسُع َٔ  ُ نُِيُكُى اَّلله َٔ 

 ٌَ ْٕن ىْن َساِكُع ُْ َٔ َكبَح  ٌَ انضه ْٕن رُ يُإْن َٔ ََلَح  ٍْن . انّصه َي له  َٔ َٕ يََز
ىُ  ُْ  ِ َة اَّلله ٌه ِدضْن ا َ ِا ْٕن ٍَ آَيُُ انهِزيْن َٔ  ُّ نَ ْٕن َسُع َٔ  َ  اَّلله

 ٌَ ْٕن  .انْنَغبنُِج

 
“Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasul-

Nya dan orang-orang beriman yang mendirikan shalat  
dan menunaikan zakat, dan mereka tunduk (kepada 

Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, 
dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, 
maka sesungguhnya pengikut Allahlah yang akan 

mendapatkan kemenangan.”88 
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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; berdoa kepada selain Allah 
q, istighatsah kepada selain Allah q, bertawakkal 

kepada selain Allah q, mencela Allah q, Rasul-Nya, 

agama-Nya, setelah ditegakkannya hujjah atas mereka. 

Allah q berfirman; 

 

ُهظْن  يَب اغْن َٔ  ٍَ َُبِ ِقيْن ًُ انْن َٔ بَس  ُكفه ِذ انْن
ِْ ب انُهِجُي َجب َٓ أَيُ

ىْن  ِٓ شُ  َ َهيْن ِّصيْن ًَ ِثئْنَظ انْن َٔ ُهُى  َٓ ىْن َج ُْ ا َٔ َيأْن َٔ. 

 

“Wahai 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.”89 
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Allah q juga berfirman; 

 

ٍْن  ََل  ٌَ َي اُدٔ َٕ ِ ِش يُ ِو ااْن ْٕن َي انْن َٔ  
ِ ٌَ ِثبَّلله ْٕن ِيُُ ًيب يُإْن ْٕن  رَِجُذ َق

ْٔن  ىْن أَ ُْ َُبَا ْٔن أَثْن ىْن أَ ُْ ا آثَبَا ْٕن ْٕن َكبَُ نَ َٔ  ُّ نَ ْٕن َسُع َٔ  َ  َدبده اَّلله

ىْن  ُٓ َشرَ ْٔن َ ِشيْن ىْن أَ ُٓ اََ َٕ  ِئ ْن

 

“Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman 

kepada Allah dan hari Akhir saling berkasih sayang 
dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, 

sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, 
anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau 
keluarga mereka.”90 

 

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 kemaksiatannya, diperintah kepada yang ma‟ruf 
dan dilarang dari yang munkar. Ditegakkan kepada 

mereka hukuman had atau ta‟zir sehingga mereka 
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berhenti dari kemaksiatan dan bertaubat dari keburukan. 
Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi n terhadap 

„Abdullah bin Himar y ketika ia dibawa menghadap 

Nabi a dalam kondisi mabuk, ia dilaknat oleh sebagian 
sahabat, dan Nabi  bersabda; 

 

 ُّ نَ ْٕن َسُع َٔ  َ ُّ يُِذُت اَّلله ُذ ِئَله أََه ًْن  َيب َ ِه
ِ اَّلله َٕ  َ ُِ ْٕن َعُُ  .ََل رَهْن

 
“Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, aku tidak 

mengetahuinya kecuali ia mencintai Allah dan Rasul-
Nya.”91 

 

Meskipun demikian, Rasulullah q tetap menghukumnya 

dengan hukuman had.                                                                                                   
 
Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 
sahabatnya. 

 
 
 

 
***** 
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Wahhab. 

9. Al-Wajiz fil Aqidatis Salafis Shalih, Abdullah bin 

abdul Hamid Al-Atsari. 

10. Al-Wala’ wal Bara’, Shalih bin Fauzan bin 

„Abdullah-Al-Fauzan. 

11. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

12. Hisnul Muslim, Sa‟id bin Wahf Al-Qahthani. 

13. Ikhtar Isma mauludika min Asma’ish Shahabatil 

Kiram, Muhammad Abdurrahim. 
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‘Abid, Muhammad At-Tamimi. 

16. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 
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19. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

20. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashirudin Al-Albani. 

21. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

22. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini 

23. Syarhud Durusil Muhimmah li ‘Ammatil Ummah, 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz.  

24. Syarhul Qawaidul Arba’, Shalih bin Fauzan bin 

„Abdullah-Al-Fauzan. 

25. Tahzibu Tashil Aqidatil Islamiyah, ‘Abdullah bin 

„Abdul „Aziz Al-Jibrin. 

26. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di.  

27. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida‟ Ismail bin 

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 
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