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AL-WALA’ WAL BARA’ 

 

 

Wala’ adalah loyalitas terhadap kaum 

muslimin, dengan mencintai 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, tidak membantu, 

dan tidak menolong mereka, serta tidak 

tinggal bersama mereka. 
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KEDUDUKAN 

AL-WALA’ WAL BARA’ 
 

 

Ahlus Sunnah wal Jama’ah meyakini 

bahwa al-wala’ wal bara’ mempunyai 

kedudukan penting dalam syari’at Islam, 

antara lain : 

 

1. Bagian dari syahadat Laa Ilaha Illallah 

Karena berlepas diri dari semua yang 

disembah selain Allah q. Allah q 

berfirman; 

 

َ َوאْ�َ�ُِ��א א	��אُ��ْ   َت �َِن אْ�ُ�ُ�وא א��

  

“Sembahlah Allah q saja dan jauhilah 

thaghut (sesembahan selain Allah q).”
1
 

 

                                                 
1
 QS. An-Nahl : 36. 
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2. Tali simpul iman yang paling kokoh 

Diriwayatkan dari Al-Bara’ bin ‘Azib 

y ia berkata, Nabi y bersabda; 
 

$ #ِ  "� !ِ  َ  نْ �َ  אنِ �َ �ْ ى אْ�ِ �َ �َ  �َ َ� وْ �َ  ن� �ِ 
 .$ א��ِ #ِ  َ& %َ �ْ  َ وَ  א��ِ 

“Tali simpul iman yang paling kokoh 

adalah mencintai karena Allah q dan 

membenci karena Allah q.”
2
 

 

3. Sebab hati merasakan manisnya iman 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

�ْ َ/َ.ٌث َ+ْ( ُכ(� ِ#)ْ  ِ�َ�אِن 2ِ َوَ�َ� 1ََ.َوَة אْ
ُ َوَرُ��ْ �َْن َ�ُכ�ْ  א 	2ُُ �َ َن א�� ��+ِ 2ِ(ْ	َ�ِ �"1َ

                                                 
2
 HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2009. 
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 ِ ��ِ �5�ِ 2ُ 6�!ِ�ِ�َ�א8َُ�א َو�َْن ُ�ِ!"� אْ	َ�ْ�َء 5َ ُ
 ْ�9ُ�َد ِ#$ אْ	ُכْ;ِ� َכَ�א َ�ْכَ�ُه َو�َْن َ�ْכَ�َه �َْن َ
 �َْن ُ�ْ?َ<َف ِ#$ א	�אرِ 

 

“(Ada) tiga hal yang barangsiapa 

memilikinya di dalam dirinya, maka ia akan 

menemukan manisnya iman, (yaitu); Allah 

q dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada 

selain Kedua-nya, ia mencintai seseorang 

yang ia tidak mencintainya kecuali karena 

Allah q, dan ia merasa benci untuk 

kembali kepada kekufuran sebagaimana ia 

merasa benci jika ia dilemparkan ke dalam  

Neraka.”
3
 

 

 

 

                                                 
3
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 16, lafazh ini 

miliknya dan Muslim Juz 1 : 43. 
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4. Tercapainya kesempurnaan iman 

Diriwayatkan dari Abu Umamah y, 

dari Rasulullah a, bahwa beliau bersabda; 

 

 A ِ��ِ �َ �ْ �َ وَ  ِ��ِ  َ& %َ @ْ �َ وَ  ِ��ِ  "� 1َ �َ  (ْ +َ 
َ +َ وَ  َB  ِ��ِ  َ# َ? ِ�  �ْכْ �َ א َ� Cَ  ِ� .אنِ �َ �ْ אْ

 

“Barangsiapa mencintai karena Allah q, 

membenci karena Allah q, memberi karena 

Allah q, dan menahan karena Allah q, 

maka ia telah mendapatkan iman yang 

sempurna.”
4
 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 HR. Abu Dawud : 4681. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

5965. 
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5. Dasar tegaknya masyarakat muslim 

Diriwayatkan dari Nu’man bin Basyir 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ+ َD Cُ  ْ	א ُ� ْE ِ+ ِ H ْGِ �ِ א1ُ �َ  َ وَ  Gْ 8ِ אدِّ �َ  َ  ْ$ #ِ  (َ )ْ 
ْ A +ِ כَ �َ א אMْ ذَ �ِ  �ِ J Kََ א	ْ  H ْG  َ+ َD Cُِ ;ِ אIُ 9َ  َ وَ  ُ2 
 ُ� Nْ ٌ�  َ  َא� َ� َ	 A ُ2  �َ ِOْ  �ُ א	א َJ Kَ ِ�  ِ@ �K	א َH ِ� 
 .A�َ !ُ א	ْ وَ 

 

“Permisalan kaum mukminin di dalam 

kecintaan, kasih sayang, dan kelemah-

lembutan mereka seperti tubuh yang satu. 

Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, 

maka seluruh tubuhnya tidak dapat tidur 

dan merasakan demam.”
5
 

 

                                                 
5
 HR. Muslim Juz 4 : 2586. 
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BENTUK WALA’ 

TERHADAP KAUM MUSLIMIN 

 

 

Di antara bentuk-bentuk wala’ 

(loyalitas) terhadap kaum muslimin adalah : 

 

1. Membantu dan menolong kaum 

muslimin dalam urusan agama dan dunia, 

baik dengan jiwa, harta, maupun lisan 

Allah q berfirman; 

 

�ْ َوאُ+ِEْ�ُ	ْ َ)َ  ن	َْوِ� GْHُNُ9ْ@َ אُتَ+ِEْ�ُ	َْوאP ُء
 &ٍ9ْ@َ 

 

“Dan orang-orang yang beriman laki-laki 

dan perempuan, sebagian mereka menjadi 

penolong sebagian yang lain (nya).”
6
 

                                                 
6
 QS. At-Taubah : 71. 
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2. Memberi nasihat dan mencintai kaum 

muslimin, tidak menghina dan tidak menipu 

mereka 

Diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas 

bin Malik y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

�ِ!"� RَِSِْ)2ِ َ+א ُ A��1َ Gْ1ََُ�ُכ� )ُ+ِEْ�ُ َ5
 ِ2Kِ;َْ	ِ 6"!ِ�ُ. 

 

“Tidak (sempurna) keimanan salah 

seorang di antara kalian, sehingga ia 

mencintai saudaranya, sebagaimana ia 

mencintai dirinya sendiri.”
7
 

 

 

 

 

                                                 
7
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 13 dan 

Muslim Juz 1 : 45. 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

�َ Kْ ِT ِG  5َ �ُ � א	ْ Kْ ِT ُG  َ� ُR �ُ 	ْ אَ   ْU ِT ُ� ُ2  َ5َ و 
 َ� ْV ُ> 	ُ ُ2  َ5َ و َ�� א وَ َ Hُ ى 8َ �َ ?ْ 	�� אَ  هُ �ُ ?ِ !ْ  ُ Wِ ْ( ُ� 
 ِ� َ	 Xَ A ْ� ِאٍت �� +َ  َث َ. /َ  هِ ر  ِ@ َ! Kَ "ِ  ْ+א ِ� ٍY 
 ِ+ َ)  �W	نْ �َ  �ِّ א  َ� ْ! ِ? َ�  َ� َR ُْ  אه	א ُ� Kْ ِT َG  ُ6 כC 
 2ُ א	ُ +َ وَ  2ُ +ُ دَ  אمٌ �َ  Kْ ِT ِG  َ1�A ُ א	ْ Kْ ِT ِG  َ� َT �ُ א	ْ 
 .2ُ ُ] �ْ �ِ وَ 

 

“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. 

“Cukuplah seorang muslim dikatakan 
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buruk (akhlaknya), jika ia menghina 

saudaranya sesama muslim. Setiap muslim 

atas muslim yang lainnya haram darahnya, 

hartanya, dan kehormatannya.”
8
 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah 

y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 َ+ ْ)  َ� �W َ  א� +ِ  َ\ )ْ Tَ א #َ 
 

“Barangsiapa yang menipu kami, maka ia 

bukan termasuk golongan kami.”
9
 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 HR. Muslim Juz 4 : 2564. 

9
 HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 101, dan Ibnu Majah : 

2225. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Irwa’ul Ghalil : 1319. 
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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; 

 

א א ATَ�َ אْ	ِ�ّ�ِ َوא	��ْ?َ�ى َو5َ َ 9َאَوُ[�ْ َوَ 9َאَوُ[�ْ 
 ِG/ْ ِ�َ  ATَ�َ אْ َ ِ�ن� א�� َوאْ	9ُْ�َوאِن َوא �ُ?�א א��

 ْ��ِMَ 9َِ?אِب	אْ �ُ. 

 

“Saling tolong-menolonglah kalian dalam 

kebaikan dan taqwa, dan janganlah saling 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Bertaqwalah kalian kepada 

Allah q, sesungguhnya Allah q sangat 

keras siksa-Nya.”
10

 

                                                 
10

 QS. Ma’idah : 2. 
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4. Bersikap lemah lembut terhadap orang 

yang lemah di antara kaum muslimin 

Diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib 

dari bapaknya dari kakeknya y berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َ	 ْ( \َ  ِ+ ��َ  Gْ 	َ  (ْ א +َ  ْ� َ1 ْG  Xَ ِ% ْ( َ� َ] َא و َ� ْف �ِ 9ْ 
 Mَ ْ� ِ כَ  َف�א[َ �َ )ْ  

 

“Bukan dari (golongan) kami seorang yang 

tidak menyayangi (kepada) yang lebih kecil 

dan (tidak) mengetahui kehormatan orang 

yang lebih tua.”
11

 

 

 

 

 

                                                 
11

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1920. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

5444. 
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5. Menunaikan hak-hak kaum muslimin 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

א +َ   Kْ ِT ِG  �ِ à  ِb ْ( ِC�A ُ א	ْ Kْ ِT ِG  َ� َT �ُ א	ْ  _6 1َ 
 ُ8 �)  َ� Kَ ِّT ْG #َ  2ُ �َ )ْ ?ِ א 	َ ذَ �ِ  אَل bَ  א��ِ  َل �ْ �ُ א رَ 
 َ� َT ْ( ِ2  َאכَ �َ א دَ ذَ �ِ و  َ# َe ِ� ْ� ُ2  َא אْ� ذَ �ِ و َ� ْ fَ َ! َכ 
ُ  �َ �ِ !َ #َ  َ\ �َ א �َ ذَ �ِ وَ   ُ2	fَ ْh  َ א[ْ #َ    ْ� ُ2�Kَ ِّ #َ  א��
 .2ُ 9َ �َ א ْ #َ  אَت א +َ ذَ �ِ وَ  هُ �ْ 9ُ #َ  َض �ِ א +َ ذَ �ِ وَ 

 

“Hak muslim atas muslim (lainnya) ada 

enam.” Ada yang bertanya, “Apa itu wahai 

Rasulullah?” Beliau bersabda, “Jika engkau 

menemuinya, maka ucapkanlah salam 

kepadanya. Jika ia mengundangmu, maka 

datangilah. Jika ia meminta nasihat 

kepadamu, maka nasihatilah. Jika ia bersin 
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lalu ia memuji Allah q, maka doakanlah 

ia. Jika ia sakit, maka jenguklah ia. Jika ia 

meninggal dunia, maka iringilah 

(jenazah)nya.”
12

 

 

 

6. Mendoakan kebaikan bagi kaum 

muslimin dan memintakan ampun untuk 

mereka 

Allah q mensifati orang-orang 

muslim yang baik dalam firman-Nya; 

 

 ْ��ُ?�ْ ُءوْ Pَ( �َ َوא	�ِ<َ Gْ8ِ�ِ9ْ@َ )ْ+ِ ْ א�	א َُن َر@�َ
 ْ�Rَْ�אِ[َא א	�ِ< ِ�َ[א َ( َ�َ�ُ?�ْ אْ�ِ;ْ� َ	َא َوِ

 ْ� ِ�א ِ�.�Tُbُ jْ  َ�אِن َوCْ9َJْ َ 5َ ِ#ْ$ ِ@אَْ@ِ
 ّ	ِ ْ�>ِ�T ْ�ُ+َk )َ ْא ِ�[�َכ َرُءو .Gٌ 1ِ)ْ ٌف ر� א َر@�َ

                                                 
12

 HR. Muslim Juz 4 : 2162. 
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“Dan orang-orang yang datang sesudah 

mereka (kaum Muhajirin dan Anshar), 

mereka berdoa, “Wahai Rabb kami, 

ampunilah kami dan saudara-saudara kami 

yang telah beriman lebih dahulu dari kami, 

dan janganlah Engkau membiarkan 

kedengkian dalam hati kami terhadap 

orang-orang yang beriman. Wahai Rabb 

kami, Sesungguhnya Engkau Maha 

Penyantun lagi Maha Penyayang.”
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 QS. Al-Hasyr : 10. 
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BENTUK BARA’ 

TERHADAP ORANG KAFIR 

 

 

Di antara 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 hal; adat istiadat, ibadah, 

sifat, serta tingkah laku mereka, seperti; 

mencukur jenggot, memanjangkan kumis, 

berpakaian dengan pakaian khusus mereka, 

dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan 

hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar 

p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ+ ْ)  َ  َW �� َ2  ِ@ َ? ْ� ٍم  َ# ُH َ�  ِ+ ْ ُH ْG. 
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“Barangsiapa yang menyerupai suatu 

kaum, maka ia termasuk golongan 

mereka.”
14

 

 

 

2. Meninggalkan negeri 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 

loyalitas terhadap orang kafir. Oleh karena 

itu Allah q mengharamkan seorang muslim 

bermukim di antara orang-orang kafir, jika 

ia mampu untuk berhijrah. Allah q 

berfirman; 

 

                                                 
14

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4031. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa’ul Ghalil : 1269. 
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 َ( َ َ�#�אGُ8ُ אْ	َ�َ.Oَِכlَ mُאِ	ِ�ْ$ ِ<�ْ א	�  ِ�ن� 
א ُכ�א ُכْbَ Gْ�ُאُ	�ْ  Gَ א ِ#)ْ �َْ[ُ;bَ GْHِKِאُ	�ْ 

 ْ(;ِ9َNْ�َKْ+ُ ْ�	ُאbَ َْرِضSْא $#ِ )َ ْ)ُכ َ Gْ	ََ� א 

ِ َوאHَ�ُ#َ mً9َ�ِאِ�ُ�وْ  Hَא َ#eُوَ	oَِכ א ِ#)ْ �َْرُض א��
 ُG�Hَ�َ Gْ8َُوאeْ+َ  ْ(fِ+َ �5�ِ . ً�אَوَ�אَءْت 

 ْ(;ِ9َNْ�َKْ�ُ	ْא Kَ َِ�אِل َوא	ّ ِء Pَ( ِ+َ( א	ّ�ِ
mًTَ 5َ و� َن 1ِ)ْ �9ُْ َ�Kَْ�ِ�)ْ  َوאْ	ِ�ْ	َ�אِن 5َ 

ُ �َْن  َ#eُوَ	oَِכ . ً. َن َ�ِ�)ْ َ�Hَْ�ُ�وْ  AKَ�َ א��
 ��א َ�ُ;�ْ  j�;ُ�َ ُ  .ًرא9ُْ;َ� َ�ْGْHُ َوَכאَن א��
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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 

q itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah 

di bumi (yang lainya)?” Orang-orang 

tersebut tempatnya di Neraka Jahannam. 

Dan Jahannam adalah seburuk-buruk 

tempat kembali. Kecuali mereka yang 

lemah, baik yang laki-laki, wanita, maupun 

anak-anak yang tidak memiliki daya dan 

upaya serta tidak mengetahui jalan (untuk 

berhijrah). Semoga Allah q memaafkan 

mereka. Dan Allah q Maha Pemaaf lagi 

Maha Pengampun.”
15

 

 

                                                 
15

 QS. An-Nisa’ : 97 - 99. 
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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. Syaikh Muhammad bin Shalih 

Al-Utsaimin 5 menjelaskan tentang 

syarat bolehnya seorang muslim bepergian 

ke negeri kafir. Beliau mengatakan; 

 

 mِ/َ.َDَ@ِ �5�ِ ْ�ُزJُ�אِر 5َ َ َ;ُ� ِ�َ	A ِ@َ.ِد אْ	ُכ;� �K	َא
  :Mُُ�ْوٍط 

ُل  ْ�ُط אSَْو� �W	َא : GٌTْ�ِ אِنKَ]ْ ِ��َْن َ�ُכْ�َن ِ�َْ� אْ
ْ�Hَאُت  6W	2ِ א@ِ Bُ#َ�ْ�َ .  

ْ�ُط א	�Dאِ[ْ$  �W	َ2ُ9ُ ِ+َ( : אَ�ْ�َ )ٌ��َْن َ�ُכْ�َن ِ�َْ�ُه ِدْ
Hََ�אِت  �W	א .  

 sُ	ِא�D	ْ�ُط א �W	ََכ : א	َذِ A	َ�ِ ُכْ�َن ُ+ْ!َ�אً�א�   .�َْن َ
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“Bepergian ke negeri kafir tidak 

diperbolehkan, kecuali telah terpenuhi tiga 

syarat, (antara lain) : 

 

a. Hendaknya memiliki ilmu (yang 

cukup), yang dapat menjaganya dari 

syubhat 

b. Hendaknya memiliki agama (yang 

kuat), yang dapat menjaganya dari 

syahwat 

c. Hendaknya (benar-benar) 

berkepentingan untuk bepergian.”
16

 

 

 

Diperbolehkan bagi seorang muslim 

bermukim di negara kafir, jika ada 

kemaslahatan agama, misalnya; untuk 

berdakwah dan menyebarkan Islam di 

negara kafir tersebut, dengan syarat : 
 

 

                                                 
16

 Syarhu Tsalatsatil ‘Ushul, 90. 
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a. Merasa aman dengan agamanya.  

b. Mampu menegakkan dan 

menghidupkan syi’ar islam di tempat 

tinggal tanpa ada penghalang.
17

 
 

 

3. 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.  

 

 

 

 

                                                 
17

 Syarhu Tsalatsatil ‘Ushul, 91. 
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4. Tidak memberi nama dengan nama-nama 

orang kafir 

Syari’at Islam memerintah kepada 

kaum muslimin untuk memberi nama anak-

anak mereka dengan nama-nama Islami 

yang baik. Dan sebaik-baik nama adalah 

‘Abdullah dan ‘Abdurrahman. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasymi 

y, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� َ1 6"  َSَْ ْ� א�َ �ِ  אءِ 	א��ِ  A  َ� ْ� ُ�  ِوَ  א�� َ� ْ� ُ� 
 (ِ �َ 1ْ א	�� 

 

“Nama yang paling dicintai Allah q 

adalah ‘Abdullah dan ‘Abdurrahman.”
18

 

 

                                                 
18

 HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

161. 
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Di antara bentuk bara’ terhadap orang 

kafir adalah dengan tidak memberi nama 

dengan nama mereka. Di antara 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. 

 

 

5. Tidak ber-mudahanah dan tidak 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.  
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Sedangkan mudarah adalah 

menghindari kerusakan dan kejahatan 

dengan ucapan yang lembut, meninggalkan 

kekerasan, atau berpaling dari orang jahat 

yang dikhawatirkan akan menimbulkan 

kejahatan yang lebih besar. 

 

Mudahanah tercela dalam agama 

adapun mudarah diperbolehkan selama 

tidak melanggar batasan-batasan syari’at. 

 

 

6. Tidak mencintai orang kafir 

Allah q berfirman; 

 

 5َ  �ِRِtَْ)ْ�ِم א	َوאْ ِ �َن ِ@א��ُ+ِEْ�َ bَ �ُJِْ�ً+א ُ
وَن َ+(ْ  َ َوَرُ��َ	2ُ َوَ	ْ� َכאُ[�א  ُ�َ�אد6 1َאد� א��
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Rْ�َِ�אَ[GْHُ �َْو  kَ@אَءGْ8ُ �َْو �َْ@َאَءGْ8ُ �َوْ 
 ْGHُ َ�َ(Wِ�َ 

 

“Kalian tidak akan mendapati kaum yang 

beriman pada Allah q dan Hari Akhir, 

mereka saling mencintai dengan orang-

orang yang menentang Allah q dan Rasul-

Nya, meskipun itu adalah bapak-bapak 

mereka, anak-anak mereka, saudara-

saudara mereka, atau pun keluarga-

keluarga mereka.”
19

 

 

Kalimat, “meskipun itu adalah 

bapak-bapak mereka,” diturunkan 

berkenaan dengan Abu ‘Ubaidah y yang 

membunuh bapaknya (yang musyrik) dalam 

Perang Badar. “Anak-anak mereka,” 

diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar 

                                                 
19

 QS. Al-Mujadalah : 22. 
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Ash-Shiddiq y ketika Perang Badar hampir 

membunuh anaknya (yang saat itu masih 

musyrik), yaitu Abdurrahman. “Saudara-

saudara mereka,” diturunkan berkenaan 

dengan Mus’ab bin ‘Umair y yang telah 

membunuh saudara kandungnya (yang 

musyrik) dalam Perang Badar, yang 

bernama ‘Ubaid bin ‘Umar. “Atau 

keluarga-keluarga mereka,” diturunkan 

berkenaan dengan ‘Umar y yang 

membunuh seorang kerabatnya (yang 

musyrik), demikian pula ‘Hamzah, Ali, 

Ubaidah bin Al-Harits o, yang masing-

masing mereka membunuh; Utbah, 

Syaibah, dan Walid bin Utbah (Ketika 

perang tanding) dalam Perang Badar.
20

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 4/ 329. 
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7. Tidak memintakan ampun dan rahmat 

bagi orang kafir 

Allah q berfirman; 

 

�ِ�ّ$ِ َوא	�ِ<�ْ  َ+אT	ِ َכאَن ْ�ُ+َk )َ ُْ�و;ِ%ْ�َKْ�א א �َْن َ
A@َ�ْbُ ِ+ْ(  א �ُوِ	ْ$ َכאُ[�ْ  َ( َوَ	�ْ ِ	ُTْ�Wِْ�ِכ)ْ 

 َ@9ِْ� َ+א َ َ�)�َ( َ	Xَْ� GْHُ�]َ� GْHَُ!אُب 

 ْ(!ِJَ	ْא ِG. 

 

“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-

orang yang beriman memintakan ampun 

(kepada Allah q) bagi orang-orang 

musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu 

adalah kerabat(nya), sesudah jelas bagi 

mereka bahwa orang-orang musyrik itu 

adalah penghuni Neraka Jahanam.”
21

 

                                                 
21

 QS. At-Taubah : 113. 
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Catatan : 

 

� Bara’terhadap orang kafir bukan 

berarti diharamkan bermuamalah 

dengan orang kafir dzimni.
22

 

Diriwayatkan dari ‘Aisyah i; 

 

ُ Xَ �T  $� �ِ א	�  ن� �َ   �T َG َ� وَ  A  َ� َT ْ( ِ2 א��
9َIَאً+א ِ+ْ( َ��Hُِدّيٍ ِ�َ	Cٍ�ََ� A  אMَْ�َ�ى

 ْ�  .�ٍ َوَر8ََ2ُ ِدْرً�א ِ+ْ( 1َِ�
 

“Bahwa Nabi a membeli makanan 

dari orang yahudi dengan pembayaran 

tunda dengan menggadaikan baju besi 

(beliau).”
23

 

                                                 
22

 Orang kafir dzimni adalah orang kafir yang tidak 

memerangi kaum muslimin. 
23

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1962, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1603. 



- 30 - 

Berkata Ash-Shan’ani 5; 

 َ# ِv �] ُ2  Xَ �T ُ  �T َG َ� وَ  A  َ� َT ْ( ِ2 א��
 ةَ �َ Wْ �َ  َث َ. /َ  mَ כ� �ِ א @ِ �ْ א+ُ bَ �َ  2ُ אُ@ !َ Xْ �َ وَ 
 �َ َ ًm  ُ�$ #ِ  אمَ bَ �َ ، وَ (َ )ْ כِ �ِ Wْ �ُ א	ْ  نَ �ْ Tُ א+ِ 9َ 
�ْ �ِ �َ א	ْ  َ ِm  َ� ْW ًא�  ُ� 2ُ אُ@ !َ Xْ �َ وَ  �َ Cُ  ُ8 א+ِ 9َ 
 َ� ْ8 Cَ  ْ	وَ  אِب �َ כِ א َ� ْ ِx 	ُ ْ� َن  َ� �ْ َ� َbא ُH ْG. 

“Rasulullah a dan para sahabatnya 

tinggal di Makkah selama tiga belas 

tahun. Mereka bermuamalah dengan 

orang-orang musyrik. Beliau (juga) 

tinggal di Madinah selama sepuluh 

tahun dalam keadaan beliau dan para 

sahabatnya bermuamalah dengan 

orang-orang ahli kitab dan memasuki 

pasar-pasar mereka.”
24

 

                                                 
24

 Taisirul ‘Allam, 563. 
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� Orang-orang kafir yang tidak 

menyakiti kaum muslimin, maka 

hendaknya kaum muslimin membalas 

dengan berbuat baik dan adil terhadap 

mereka ketika bermuamalah dalam 

urusan duniawi. Namun tetap tidak 

boleh mencintai mereka. Allah q 

berfirman : 

 

 ْ�ــــــِ< ــــــِ( א	� �َ ُ ــــــאُכGُ א�� Hَْ�َ 5َ Gْــــــ 	َ )َ
 ْ�Tُ ِــــــــא ?َ�ُ Gْــــــــ �ِ( َوَ	 ــــــــّ�ِ ــــــــ$ א	 #ِ Gُْכ
 ْ��ُ�ِVْ�وْ ُ Gْ8ُ ُכGْ ِ+ـْ( ِدَ�ـאِرُכGْ �َْن َ َ�ـ�6

�ِ!ـــــــ"6 َوُ ْ?Kِـــــــُ��ْ ُ َ א ِ�َ	ـــــــْ)GْHِ ِ�ن� א��
 ْ(�ِKِ?ْ�ُ	ْא َ). 

“Allah q tidak melarang kalian 

untuk berbuat baik dan berlaku adil 

terhadap orang-orang yang tidak 
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memerangi kalian karena agama dan 

tidak (pula) mengusir kalian dari 

negeri kalian. Sesungguhnya Allah q 

menyukai orang-orang yang berbuat 

adil.”
25

 

 

� Orang kafir yang memiliki jaminan 

keamanan dari kaum muslimin, tidak 

boleh dibunuh. Jika orang kafir 

tersebut terbunuh secara tidak 

sengaja, maka pembunuhnya harus 

membayar diyat (ganti rugi).
26

 Jika 

orang kafir tersebut dibunuh secara 

sengaja, maka kejahatannya lebih 

berat dan dosanya lebih besar. 

Sebagaimana diriwayatkan dari 

‘Abdullah bin ‘Amru p, dari Nabi 

a, beliau bersabda; 

                                                 
25

 QS. Al-Mumtahanah : 8. 
26

 Diyatnya adalah setengah diyat orang Islam, yaitu 

lima puluh ekor unta atau yang senilai dengan itu. 

Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad. 
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 mً َ!ـــאOِ رَ  حْ �َ َ�ـــ Gْ א َ	ـــ�ً א8َـــCَ  ُ+ َ9 َ�ـــbَ  (ْ َ+ـــ
� Jَ א	ْ  ِm  َرَ  ن� �ِ و ْ� َ! َH ُ  א ْ� َ� ُ�  ِ+ ْ)  َ+ Kِ ْ( َ� ِة 
 .אא+ً �َ  (َ )ْ 9ِ @َ رْ �َ 

 

“Barangsiapa yang membunuh orang 

kafir yang berada dalam perjanjian 

(damai), (maka) ia tidak akan 

mencium baunya Surga. 

Sesungguhnya bau Surga tercium 

sejauh perjalanan empat puluh 

tahun.”
27

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 HR. Bukhari Juz 3 : 2995. 
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KRITERIA PEMBAGIAN 

AL-WALA’ WAL BARA’ 
 

 

Manusia dalam timbangan wala’ dan 

bara’ terbagi dalam tiga kelompok, antara 

lain : 

 

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; 

 

ُ َوَرُ��ْ وَ  ِ�[�َ�א �א ُ	2ُ َوא	�ِ<�ْ ِ	)6ُכGُ א��ُ+َk )َ
 ْ�َ.َة َوُ�Eُْ �ْ  نَ ُ��ْ َ( ُ�ِ?)ْ א	�ِ< �f	َכאَة א �x	َن א

َ َوَرُ��ْ  َوَ+(ْ . نَ َوGْ8ُ َرאِכ�9ُْ  �َ�َ�ل� א��َ 2ُ	َ
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 ْ��ْ َوא	�ِ<ُ+َk )َ ُG8ُ ِ  א َ#vِن� xْ1َِب א��

 .نَ אْ	َ%אِ	ُ��ْ 

 

“Sesungguhnya penolong kalian hanyalah 

Allah q, Rasul-Nya dan orang-orang 

beriman yang mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, dan mereka tunduk 

(kepada Allah q). Dan barangsiapa 

mengambil Allah q, Rasul-Nya, dan orang-

orang yang beriman menjadi penolongnya, 

maka sesungguhnya pengikut Allah-lah 

yang akan mendapatkan kemenangan.”
28

 

 

 

2. Yang berhak mendapatkan bara’ secara 

mutlak (penuh) 

Yang berhak mendapatkan bara’ 

secara mutlak adalah orang musyrik dan 

kafir; baik yahudi, nashrani, majusi, atheis, 

                                                 
28

 QS. Al-Maidah : 55 - 56. 
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atau para penyembah berhala. Hukum ini 

juga berlaku bagi kaum muslimin yang 

melakukan dosa-dosa yang mengkafirkan, 

seperti; syirik besar, kufur besar, dan nifaq 

i’tiqadi, setelah ditegakkannya hujjah atas 

mereka. Allah q berfirman; 

 

 َ� P ُ�	ْאَر َوא אِ#ِ?)ْ �َ�Hَ6א א	�ِ�6$ َ�א8ِِ� אْ	ُכ;�َ )َ
 ْGHِ(ْTَ�َ {ْTُ�َْوא  \َoْ@َِو Gُ�Hَ�َ Gْ8َُوאeْ+ََو

 ْ(fِ�َ	ْא ُ�. 

 

“Wahai Nabi a, 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.”
29

 

 

                                                 
29

 QS. At-Tahrim : 9. 
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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, namun belum sampai pada 

tingkatan kafir. Mereka ini wajib dinasehati 

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 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 a bersabda; 



- 38 - 

 5َ َ   ْT َ9 ُ�ُ   aُ  ِ� �5 َ�  �] ُ2�T ِْ א �َ +َ  א��ِ �َ #َ  هُ �ْ  ِ! 6" 
  .2ُ 	َ �ْ �ُ رَ وَ  א��َ 

 

“Janganlah kalian melaknatnya. Demi 

Allah, aku tidak mengetahuinya kecuali ia 

mencintai Allah q dan Rasul-Nya.”
30

 

 

Meskipun demikian, Rasulullah q 

tetap menghukumnya dengan hukuman 

had. 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

***** 

 

                                                 
30

 HR. Bukhari Juz 6 : 6398. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

4. Al-Wala’ wal Bara’ fil Islam, Shalih 

bin Fauzan bin ‘Abdullah-Al-Fauzan. 

5. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits 

Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

6. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 
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7. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj 

An-Naisaburi. 

8. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

9. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy’ats bin Amru Al-

Azdi As-Sijistani. 

10. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin 

Yazid bin ‘Abdillah Ibnu Majah Al-

Qazwini. 

11. Syarhu Tsalatsatil Ushul, Muhammad 

bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

12. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida’ 

Ismail bin Amr bin Katsir Ad-

Dimasyqi. 

13. Taisirul ‘Allam Syarhu ‘Umdatil 

Ahkam, ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman 

Ibnu Shalih Alu Bassam. 


