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SEKAPUR SIRIH 
 

مده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا، و إن احلمد هللا حن
سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، و من يضلل فال هادي له ، و 

.         أشهد أن ال إله إال اهللا و حده ال شريك له ، و أشهد أن حممدا عبده و رسوله 
 ...أما بعد 

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Alloh yang kita 
menyanjung-Nya, memohon pertolongan dan maghfirah-Nya, 
dan kita memohon perlindungan dari keburukan jiwa kami dan 
kejahatan amal kami. Barangsiapa yang Alloh beri hidayah tak 
akan ada seorangpun yang mampu menyesatkannya, dan 
barangsiapa yang Alloh leluasakan pada kesesatan, tidak ada 
seorangpun yang dapat menunjukinya. Amma Ba’du. 
Buku ini sebenarnya edisi terjemahan yang disebarkan pertama 
kali oleh Yayasan Al-Sofwa dan diterjemahkan oleh Ustadz Ainul 
Haris hafizhahullahu. Dikarenakan manfaat dan faidah yang 
berlimpah di dalam buku ini, maka kami menyajikan edisi ebook 
dalam format PDF bagi para pembaca sekalian. 
Ebook ini, kami tambahkan dengan teks arab ayat-ayat al-
Qur’an dan Hadits beserta perkataan para ulama, agar lebih 
bermanfaat dan lebih otentik. Kami juga menambahkan 
beberapa hal yang tampaknya terlewatkan dari terjemahan. 
Mungkin hal ini disebabkan cetakan kitab asli yang berbeda. 
Kami memiliki edisi asli buku Minhaj al-Firqoh an-Najiyah ini 
cetakan ke-6 dan kemudian kami dapatkan dari situs internet, 
edisi soft copy yang merupakan edisi cetakan ke-19 dengan 
beberapa revisi dan penambahan. 
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga 
apa yang kami lakukan ini termasuk bagian amar ma’ruf nahi 
munkar dan ibadah yang nantinya akan menjadi bekal bagi kami 
kelak, di hari yang tiada berguna harta dan anak-anak, 
melainkan hati yang bersih (qolbun salim). 

 
Muhammad Abū Salmâ. 
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MUQODDIMAH 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
Dengan Nama Alloh yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang 

 

إن احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا، و 
سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، و من يضلل فال هادي له ، و 

.          أن ال إله إال اهللا و حده ال شريك له ، و أشهد أن حممدا عبده و رسوله أشهد
 ...أما بعد 

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Alloh yang kita 
menyanjung-Nya, memohon pertolongan dan maghfirah-Nya, 
dan kita memohon perlindungan dari keburukan jiwa kami dan 
kejahatan amal kami. Barangsiapa yang Alloh beri hidayah tak 
akan ada seorangpun yang mampu menyesatkannya, dan 
barangsiapa yang Alloh leluasakan pada kesesatan, tidak ada 
seorangpun yang dapat menunjukinya. Amma Ba’du. 
Inilah buku yang berisi pembahasan penting dan beraneka 
ragam, yang mengajak kaum muslimin kepada aqidah tauhid 
yang murni dan menjauhkan dari kesyirikan yang telah tersebar 
dan menjadi fenomena di mayoritas negeri Islam. Hal inilah 
yang menjadi penyebab kehancuran umat-umat terdahulu dan 
kesengsaraan dunia saat ini, teruatama dunia Islam yang 
ditimpa oleh musibah, bencana, peperangan, fitnah dan 
sebagainya yang bertubi-tubi. 
Buku ini juga berisi pembahasan dan topik yang menjelaskan 
tentang manhaj dan aqidah Firqoh Najiyah dan Thoifah 
Manshurah yang terdapat di dalam hadits nabi. Yang menerangi 
jalan alam semesta sehingga dapat menjadi orang-orang yang 
berhasil dan dimenangkan insya Alloh. Hanya kepada Allohlah 
aku memohon agar dapat menjadikan buku ini bermanfaat bagi 
kaum muslimin dan menjadikan amalku ini hanya ikhlas 
mengharap ridha-Nya semata. 
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Muhammad Jamil Zainu 

 الفرقة الناجية

GOLONGAN YANG SELAMAT 

 

1. Allah  berfirman: 

 اعتصموا حببل اهللا مجيعا و ال تفرقوا

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah 
dan janganlah kamu bercerai-berai." (Ali Imran: 103) 

و ال تكونوا من املشركني ، من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا ، كل حزب مبا 
 لديهم فرحون

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memperse-
kutukan Allah. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama 
mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap go-

longan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan me-
reka." (Ar-Ruum: 31-32) 

2. Nabi  bersabda:  

" أوصيكم بتقوى اهللا عز و جل و السمع و الطاعة و إن تأمر عليكم عبد
حبشي، فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا ، فعليكم بسنيت و سنة اخللفاء 
الراشدين املهديني متسكوا ا و عضوا عليها بالنواجذ ، و إياكم و حمدثات 

"  كل ضاللة يف الناراألمور ، فإن كل حمدثة بدعة ، و كل بدعة ضاللة ، و
  )رواه النسائي و الترمذي و قال حديث حسن صحيح(

"Aku wasiatkan padamu agar engkau bertakwa kepada Allah, 
patuh dan ta'at, sekalipun yang memerintahmu seorang budak 

Habsyi. Sebab barangsiapa hidup (lama) di antara kamu tentu 
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akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Karena itu, berpe-
gang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin 
yang (mereka itu) mendapat petunjuk. Pegang teguhlah ia se-
kuat-kuatnya. Dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang di-

ada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan itu ada-
lah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat (dan setiap yang 
sesat tempatnya di dalam Neraka)." (HR. Nasa'i dan At-Tirmi-
dzi, ia berkata hadits hasan shahih).  

3. Dalam hadits yang lain Nabi  bersabda:  

أال و إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتني و سبعني ملة ، و إن : "
ثنتان و سبعون يف النار ، وواحدة يف : هذه امللة ستفترق على ثالِث و سبعني 

  )رواه أمحد و غريه و حسنه احلافظ" (اجلنة، و هي اجلماعة
"Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli 
kitab telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. 

Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah 
menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua golongan 
tem-patnya di dalam Neraka dan satu golongan di dalam Surga, 

yaitu al-jama'ah." (HR. Ahmad dan yang lain. Al-Hafidh menggo-
longkannya hadits hasan)  

4. Dalam riwayat lain disebutkan:  

رواه الترمذي و حسنه " ما أنا عليه و أصحايب: كلهم يف النار إال مله واحدة 
  5219األلباين يف صحيح اجلامع 

"Semua golongan tersebut tempatnya di Neraka, kecuali satu 

(yaitu) yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya." (HR. 
At-Tirmidzi, dan di-hasan-kan oleh Al-Albani dalam Shahihul 
Jami' 5219)  

5. Ibnu Mas'ud meriwayatkan:  
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هذا سبيل اهللا : خط لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطا بيده مث قال : "
هذه السبل ، ليس منها : و خط خطوطا عن ميينه و مشاله ، مث قال . مستقيما 

و أن هذا صراطي مستقيما : "سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه، مث قرأ قوله تعاىل 
فاتبعوه، و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم 

  )صحيح رواه أمحد و النسائي" (تتقون
"Rasulullah membuat garis dengan tangannya lalu bersabda, 

'Ini jalan Allah yang lurus.' Lalu beliau membuat garis-garis di 
kanan kirinya, kemudian bersabda, 'Ini adalah jalan-jalan yang 

sesat tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya ter-
dapat setan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau mem-

baca firman Allah , 'Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) 

adalah jalanKu yang lurus maka ikutilah dia janganlah kamu 
mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan-jalan itu mence-
raiberaikan kamu dari jalanNya. Yang demikian itu diperintah-

kan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa." (Al-An'am: 153) 
(Hadits shahih riwayat Ahmad dan Nasa'i)  

6. Syaikh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah 
berkata,  

ية فهي أهل السنة و اجلماعة ، و أهل السنة ال اسم هلم إال اسم أما الفرقة الناج
  واحد و هو أصحاب احلديث

"... adapun Golongan Yang Selamat yaitu Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah. Dan Ahlus Sunnah, tidak ada nama lain bagi mereka 
kecuali satu nama, yaitu Ashhabul Hadits (para ahli hadits)." 

7. Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada 
Al-Qur'anul Karim. Tidak termasuk orang-orang musyrik yang 
memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan dan 

kelompok. Rasulullah  mengabarkan bahwa orang-orang 
Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak 
golongan, sedang umat Islam akan berpecah lebih banyak lagi, 
golongan-golongan tersebut akan masuk Neraka karena mereka 
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menyimpang dan jauh dari Kitabullah dan Sunnah NabiNya. 
Hanya satu Golongan Yang Selamat dan mereka akan masuk 
Surga. Yaitu Al-Jamaah, yang berpegang teguh kepada Kitab 
dan Sunnah yang shahih, di samping melakukan amalan para 

sahabat dan Rasulullah .  

 اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية ، ووفق املسلمني ألن يكونوا منها

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang 
selamat (Firqah Najiyah). Dan semoga segenap umat Islam 
termasuk di dalamnya.  
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 منهاج الفرقة الناجية

MANHAJ (JALAN) GOLONGAN YANG 
SELAMAT 

   

1. Golongan Yang Selamat ialah golongan yang setia 

mengikuti manhaj Rasulullah dalam hidupnya, serta 

manhaj para sahabat sesudahnya. Yaitu Al-Qur'anul Karim 
yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, yang beliau jelaskan 
kepada para sahabatnya dalam hadits-hadits shahih. Beliau 
memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepa-da 
keduanya: 

كتاب اهللا و سنيت، و لن يتفرقا حىت : تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها "
  )صححه األلباين يف اجلامع" (يردا علي احلوض 

"Aku tinggalkan padamu dua perkara yang kalian tidak akan ter-
sesat apabila (berpegang teguh) kepada keduanya, yaitu Kita-
bullah dan Sunnahku. Tidak akan bercerai-berai sehingga 

kedua-nya menghantarku ke telaga (Surga)." (Di-shahih-kan Al-
Albani dalam kitab Shahihul Jami') 

2. Golongan Yang Selamat akan kembali (merujuk) 

kepada Kalamullah dan RasulNya tatkala terjadi 
perselisihan dan pertentangan di antara mereka, sebagai 
realisasi dari firman Allah: 

فإنْ تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا و الرسول إنْ كنتم تؤمنون باهللا و اليوم : "
  )سورة النساء" (اآلخر ، ذلك خري و أحسن تأويال

"Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembali-
kanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibat-
nya." (An-Nisaa': 59) 
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فال و ربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم ، مث ال جيدوا يف أنفسهم 
  )سورة النساء" (حرجا مما قضيت و يثسلّموا تسليما

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman 

hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang 
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan 
dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan 
mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisaa': 65) 

3. Golongan Yang Selamat tidak mendahulukan 
perkataan se-seorang atas Kalamullah dan RasulNya, 
realisasi dari firman Allah: 

" ِي اهللا و رسوِله ، و اتقوا اهللا إن اهللا مسيعموا بني يدقديا أيها الذين آمنوا ال ت
  )سورة احلجرات" (عليم 

 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului 

Allah dan RasulNya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguh-
nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Hu-jurat: 
1) 

Ibnu Abbas berkata: 

قال أبو : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ، و يقولون : أقول ! أراهم سيهلكون 
  )ررواه أمحد و غريه، و صححه أمحد شاك(بكر و عمر

"Aku mengira mereka akan binasa. Aku mengatakan, 'Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, sedang mereka 
mengatakan, 'Abu Bakar dan Umar berkata'." (HR. Ahmad dan 
Ibnu 'Abdil Barr) 

4. Golongan Yang Selamat senantiasa menjaga 
kemurnian tauhid.  

Mengesakan Allah dengan beribadah, berdo'a dan memohon 
per-tolongan –baik dalam masa sulit maupun lapang–, 
menyembelih kur-ban, bernadzar, tawakkal, berhukum dengan 
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apa yang diturunkan oleh Allah dan berbagai bentuk ibadah lain 
yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya Daulah Islamiyah 
yang benar. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik 
dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di 
negara-negara Islam, sebab hal itu merupakan konsekuensi 
tauhid. Dan sungguh, suatu golongan tidak mungkin menca-pai 
kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak 
memben-dung dan memerangi syirik dengan segala bentuknya. 
Hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan Rasul kita 

Muhammad . 

5. Golongan Yang Selamat senang menghidupkan 
sunnah-sunnah Rasulullah, baik dalam ibadah, perilaku 
dan dalam segenap hidupnya. 

Karena itu mereka menjadi orang-orang asing di tengah kaum-

nya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi : 

 )رواه مسلم" (ريبا كما بدأ ، فطوىب للغرباءإن االسالم بدأ غريبا و سيعود غ
"Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing dan 

akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya. Maka 
keuntungan besar bagi orang-orang yang asing." (HR. Muslim) 

Dalam riwayat lain disebutkan: 

"Dan keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Yaitu 
orang-orang yang (tetap) berbuat baik ketika manusia sudah 
rusak." (Al-Albani berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Amr Ad-Dani dengan sanad shahih") 

6. Golongan Yang Selamat tidak berpegang kecuali 
kepada Kalamullah dan Kalam RasulNya yang maksum, 
yang ber-bicara dengan tidak mengikuti hawa nafsu. 

Adapun manusia selainnya, betapapun tinggi derajatnya, terka-

dang ia melakukan kesalahan, sebagaimana sabda Nabi : 

 كلّ بين آدم خطاء و خري اخلطائني التوابون
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"Setiap bani Adam (pernah) melakukan kesalahan, dan sebaik-
baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang 
bertaubat." (Hadits hasan riwayat Imam Ahmad) 

Imam Malik berkata, "Tak seorang pun sesudah Nabi Shallallahu 
‘alaihi wa Sallam melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan 

(ditolak) kecuali Nabi  (yang ucapannya selalu diambil dan 
diterima)." 

   

7. Golongan Yang Selamat adalah para ahli hadits. 

Tentang mereka Rasulullah bersabda:  

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ، ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر "
 )رواه مسلم" (اهللا 

"Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan 
kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghina-

kan mereka sehingga datang keputusan Allah." (HR. Muslim) 

Seorang penyair berkata,  

 مل يصحبوا نفسه أنفاسه صِحبوا  أهل احلديث هم أهل النيب و إن

"Ahli hadits itu, mereka ahli (keluarga) Nabi, sekalipun mereka 
tidak bergaul dengan Nabi, tetapi jiwa mereka bergaul 
dengannya.   

8. Golongan Yang Selamat menghormati para imam 
mujtahi-din, tidak fanatik terhadap salah seorang di 

antara mereka. 

Golongan Yang Selamat mengambil fiqih (pemahaman hukum-
hukum Islam) dari Al-Qur'an, hadits-hadits yang shahih, dan 
pen-dapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan 
hadits shahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka, yang 
menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadits shahih, 
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dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan 
dengannya.   

9. Golongan Yang Selamat menyeru kepada yang ma'ruf 
dan mencegah dari yang mungkar. 

Mereka melarang segala jalan bid'ah dan sekte-sekte yang 
meng-hancurkan serta memecah belah umat. Baik bid'ah dalam 
hal agama maupun dalam hal sunnah Rasul dan para 
sahabatnya.   

10.Golongan Yang Selamat mengajak seluruh umat Islam 
agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para 
sahabatnya. 

Sehingga mereka mendapatkan pertolongan dan masuk Surga 
atas anugerah Allah dan syafa'at Rasulullah –dengan izin Allah–. 

11.Golongan Yang Selamat mengingkari peraturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh manusia apabila 

undang-undang tersebut bertentangan dengan ajaran 
Islam. 

Golongan Yang Selamat mengajak manusia berhukum kepada 
Kitabullah yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di 
dunia dan di akhirat. Allah Maha Mengetahui sesuatu yang lebih 
baik bagi mereka. Hukum-hukumNya abadi sepanjang masa, 
cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. 

Sungguh, sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan, dan 
mundur-nya khususnya dunia Islam, adalah karena mereka 
meninggalkan hukum-hukum Kitabullah dan sunnah Rasulullah. 
Umat Islam tidak akan jaya dan mulia kecuali dengan kembali 
kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok 
maupun secara pemerintahan. Kembali kepada hukum-hukum 
Kitabullah, sebagai realisasi dari firmanNya: 

"غيما بقوم حىت ي رغيسورة الرعد" (روا ما بأنفسهمإن اهللا ال ي( 
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri." (Ar-Ra'ad: 11) 
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12.Golongan Yang Selamat mengajak seluruh umat Islam 
ber-jihad di jalan Allah. 

Jihad adalah wajib bagi setiap Muslim sesuai dengan kekuatan 
dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan: 

Pertama, jihad dengan lisan dan tulisan: Mengajak umat Islam 
dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam 
yang shahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang 
ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasu-lullah 

telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat 
Islam ini.  

Beliau bersabda: 

ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت باملشركني ، و حىت تعبد قبائل من "
 )صحيح رواه أبو داود وورد معناه يف مسلم" (أميت األوثان

"Hari Kiamat belum akan tiba, sehingga kelompok-kelompok da-
ri umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sehingga kelom-

pok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala." (Ha-
dits shahih , riwayat Abu Daud, hadits yang semakna ada dalam 
riwayat Muslim) 

Kedua, jihad dengan harta: Menginfakkan harta buat 
penyebaran dan peluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku 
dakwah ke jalan yang benar, memberikan san-tunan kepada 
umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama 
Islam, memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan 
perang, memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa 
ma-kanan, pakaian atau keperluan lain yang dibutuhkan. 

Ketiga, jihad dengan jiwa:Bertempur dan ikut berpartisipasi di 
medan peperangan untuk kemenangan Islam. Agar kalimat Allah 
( Laa ilaaha illallah) tetap jaya sedang kalimat orang-orang kafir 
(syirik) menjadi hina. Dalam hubungannya dengan ketiga 
perincian jihad di atas, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam 
meng-isyaratkan dalam sabdanya: 
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"Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa dan 
lisanmu." (HR. Abu Daud, hadits shahih) 

Adapun hukum jihad di jalan Allah adalah: 

Pertama, fardhu 'ain:Berupa perlawanan terhadap musuh-
musuh yang melakukan ag-resi ke beberapa negara Islam wajib 
dihalau. Agresor-Agresor Yahudi misalnya, yang merampas 
tanah umat Islam di Palestina. Umat Islam yang memiliki 
kemampuan dan kekuatan –jika berpangku tangan– ikut 
berdosa, sampai orang-orang Yahudi terkutuk itu enyah dari 
wilayah Palestina. Mereka harus berupaya mengembalikan 
Masjidil Aqsha ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan 
yang ada, baik dengan harta maupun jiwa. 

Kedua, fardhu kifayah: Jika sebagian umat Islam telah ada yang 
melakukannya maka sebagian yang lain kewajibannya menjadi 
gugur. Seperti dakwah mengembangkan misi Islam ke negara-
negara lain, sehingga berlaku hukum-hukum Islam di segenap 
penjuru dunia. Barangsiapa meng-halangi jalan dakwah ini, ia 
harus diperangi, sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar.  
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 عالمة الفرقة الناجية

TANDA TANDA GOLONGAN YANG SELAMAT 

   

1. Golongan Yang Selamat jumlahnya sangat sedikit 
di tengah banyaknya Umat Manusia .  

Tentang keadaan mereka, Rasulullah bersabda, 

أناس صاحلون ، يف أناس سوء كثري، من يعصيهم أكثر ممن : طوىب للغرباء : "
  )صحيح رواه أمحد" (يطيعهم

"Keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Yaitu orang-
orang shalih di lingkungan orang banyak yang berperangai 
buruk, orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada orang 
yang menta'atinya." (HR. Ahmad, hadits shahih)  

Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah memuji mereka dengan firman-
Nya, 

 )سورة سبأ" (و قليل من عبادي الشكور"
"Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur." 
(Saba': 13) 

2. Golongan Yang Selamat banyak dimusuhi oleh 

manusia, difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan 
sebutan yang buruk.   

Nasib mereka seperti nasib para nabi yang dijelaskan dalam 
firman Allah, 

و كذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس و اجلن ، يوحي بعضهم إىل " 
 )سورة األنعام.." (لقول غرورابعض زخرف ا
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"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, 
yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin. 
Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain 
perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu 
(manusia)." (Al-An'am: 112) 

Rasulullah misalnya, ketika mengajak kepada tauhid, oleh 
kaumnya beliau dijuluki sebagai "tukang sihir lagi sombong". 
Padahal sebelumnya mereka memberi beliau julukan "ash-
shadiqul amin", yang jujur dan dapat dipercaya.   

3. Syaikh Abdul Aziz bin Baz  ketika ditanya tentang 

Golongan Yang Selamat, beliau menjawab,  

الرسول و (هم السلفيون ، و كل من مشى على طريقة السلف الصاحل 
 ).صحابته

"Mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang 
mengikuti jalan para salafush shalih (Rasulullah, para 
sahabat dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk 
mereka)." 

Hal-hal di atas adalah sebagian dari manhaj dan tanda-tanda 
Golongan Yang Selamat. Pada pasal-pasal berikut akan 
dibahas masalah akidah Golongan Yang Selamat yaitu 
golongan yang mendapat pertolongan. Semoga kita termasuk 
mereka yang berakidah Firqah Najiyah (Golongan Yang Selamat) 
ini, Amin. 
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 الطائفة املنصورة

THA'IFAH MANSHURAH  
(KELOMPOK YANG MENDAPAT 

PERTOLONGAN) 

   

Untuk mendapat jawaban, siapakah Tha'ifah Manshurah yang 
bakal mendapat pertolongan Allah, marilah kita ikuti uraian 
berikut:  

1. Rasulullah  bersabda, 

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر "
  )رواه مسلم" (اهللا

"Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang 
memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka 
orang yang menghina-kan mereka, sehingga datang keputusan 
Allah." (HR. Muslim) 

2. Rasulullah bersabda, 

إذا فسد أهلُ الشام فال خري فيكم ، و ال تزال طائفة من أميت منصورون ، ال : "
 )صحيح رواه أمحد" (وم الساعةيضرهم من خذهلم حىت تق

"Jika penduduk Syam telah rusak, maka tak ada lagi kebaikan di 
antara kalian. Dan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang 
mendapat pertolongan, tidak membahayakan mereka orang 
yang menghinakan mereka, sehingga datang hari Kiamat." (HR. 
Ah-mad, hadits shahih) 

3. Ibnu Mubarak berkata,  
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 هم عندي أصحاب احلديث

"Menurutku, mereka adalah ashhabul hadits (para ahli hadits)." 

4. Imam Al-Bukhari menjelaskan,  

 هم أصحاب احلديث: قال علي بن املديين 

"Menurut Ali bin Madini mereka adalah ashhabul hadits." 

5. Imam Ahmad bin Hambal berkata,  

 !إن مل تكن هذه الطائفة املنصورة أصحاب احلديث فال أدري من هم ؟
"Jika kelompok yang mendapat pertolongan itu bukan ashhabul 
hadits maka aku tidak mengetahui lagi siapa sebenarnya 
mereka." 

6. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal,  

أنتم أعلم باحلديث مين ، فإذا جاءكم احلديث صحيحا فأعلموين به حىت أذهب 
 إليه سواء كان حجازيا أم كوفيا أم بصريا

"Engkau lebih tahu tentang hadits daripada aku. Bila sampai 
kepadamu hadits yang shahih maka beritahukanlah padaku, 
sehingga aku bermadzhab dengannya, baik ia (madzhab) Hejaz, 
Kufah maupun Bashrah." 

7. Dengan spesialisasi studi dan pendalamannya di bidang 
sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengannya, menjadikan 
para ahli hadits sebagai orang yang paling memahami tentang 
sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, petunjuk, akhlak, 
peperangannya dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah.  

Para ahli hadits –semoga Allah mengumpulkan kita bersama 
mereka– tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu, betapa 
pun tinggi derajat orang. tersebut. Mereka hanya fanatik kepada 

Rasulullah .  

Berbeda halnya dengan mereka yang tidak tergolong ahli hadits 
dan mengamalkan kandungan hadits. Mereka fanatik terhadap 
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pendapat imam-imam mereka –padahal para imam itu melarang 
hal tersebut– sebagaimana para ahli hadits fanatik terhadap 
sabda-sabda Rasulullah. Karenanya, tidaklah mengherankan jika 
ahli hadits adalah kelompok yang mendapat pertolongan dan 
Golongan Yang Selamat.  

Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syarafu Ashhabil Hadits menulis,  

و لو أن صاحب الرأي شغل مبا ينفعه من العلوم ، و طلب سنن رسول رب 
العاملني لوجد ما يغنيه عن سواه ، ألن احلديث يشتمل على معرفة أصول 

ب العاملني ، و التوحيد ، و بيان ما جاء من وجوه الوعد و الوعيد ، و صفات ر
اإلخبار عن صفة اجلنة و النار ، و ما أعد اهللا فيها للمتقني و الفجار ، و ما 

و يف احلديث قصص األنبياء و أخبار ... خلق اهللا يف األرضني و السموات 
الزهاد و األولياء و املواعظ البلغاء ، و كالم الفقهاء ، و خطب الرسول و 

لعظيم ، و ما فيه من النبأ و الذكر احلكيم ، و معجزاته ، و فيه تفسري القرآن ا
" احلديث"أقاويل الصحابة يف األحكام احملفوظة عنهم ، و قد جعل اهللا أهل 

أركان الشريعة ، و هدم م كل بدعة شنيعة ، فهم أُمناء اهللا يف خليقته ، و 
 الواسطة بني النيب و أمته ، و اتهدون يف حفظ متنه ، أنوارهم زاهرة ، و

فضائلهم سائرة ، و كل فئة تتحيز إىل هوى ترجع إليه ، و تستحسن رأيا 
تعكف عليه سوى أصحاب احلديث ، الكتاب عدم و السنة حجتهم و 
الرسول ِفئتهم و إليه نسبتهم ، ال يلتفتون إىل اآلراء ، من كابدهم قصمه اهللا ، و 

 من عاداهم خذله اهللا

"Jika shahibur ra'yi disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang 
bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah 
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Rasulullah , niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang 
membuatnya tidak membutuhkan lagi selain sunnah.  

Sebab sunnah Rasulullah mengandung pengetahuan tentang 
dasar-dasar tauhid, menjelaskan tentang janji dan ancaman 
Allah, sifat-sifat Tuhan semesta alam, mengabarkan perihal sifat 
Surga dan Neraka, apa yang disediakan Allah di dalamnya buat 
orang-orang yang bertaqwa dan yang ingkar, ciptaan Allah yang 
ada di langit dan di bumi.  

Di dalam hadits terdapat kisah-kisah para nabi dan berita-berita 
orang-orang zuhud, para kekasih Allah, nasihat-nasihat yang 
menge-na, pendapat-pendapat para ahli fiqih, khutbah-khutbah 

Rasulullah dan mukjizat-mukjizatnya...  

Di dalam hadits terdapat tafsir Al-Qur'anul 'Azhim kabar dan 
peringatan yang penuh bijaksana, pendapat-pendapat sahabat 
tentang berbagai hukum yang terpelihara …  

Allah menjadikan ahli hadits sebagai tiang pancang syari'at. 
Dengan mereka, setiap bid'ah yang keji dihancurkan. Mereka 
adalah pemegang amanat Allah di tengah para makhlukNya, 
perantara antara nabi dan umatnya, orang-orang yang 
bersungguh-sungguh dalam me-melihara kandungan (matan) 
hadits, cahaya mereka berkilau dan ke-utamaan mereka 
senantiasa hidup.  

Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu –jika sadar– 
pasti kembali kepada hadits. Tidak ada pendapat yang lebih baik 
selain pendapat ahli hadits. Bekal mereka Kitabullah, dan 
Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah hujjah 
(argumentasi) mereka. Rasulullah kelompok mereka, dan 
kepada beliau nisbat mereka, mereka tidak mengindahkan 
berbagai pendapat, selain merujuk kepada Rasulullah. 
Barangsiapa menyusahkan mereka, niscaya akan dibinasakan 
oleh Allah, dan barangsiapa memusuhi mereka, niscaya akan 
dihinakan oleh Allah."  

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk kelompok ahli hadits. Beri-
lah kami rizki untuk bisa mengamalkannya, cinta kepada para 
ahli hadits dan bisa membantu orang-orang yang mengamalkan 
hadits.  
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 التوحيد و أنواعه

MACAM-MACAM TAUHID 

   

Tauhid adalah mengesakan Allah dengan beribadah kepadaNya 
semata. Ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. 
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,  

 )سورة الذاريات" (و ما خلقت اجلن و اإلنس إال ليعبدون"
"Dan Aku (Allah) tidah menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka menyembahKu." (Adz-Dzaariyaat: 56)  

Maksudnya, agar manusia dan jin mengesakan Allah dalam 
beribadah dan mengkhususkan kepadaNya dalam berdo'a.  

Tauhid berdasarkan Al-Qur'anul Karim ada tiga macam:  

1. TAUHID RUBUBIYAH 

Yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan dan 
Maha Pencipta. Orang-orang kafir pun mengakui macam tauhid 
ini. Tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka 
tergolong sebagai orang Islam. Allah berfirman,  

 )سورة الزخرف" (و لئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا "
"Dan sungguh, jika Kamu bertanya hepada mereka, 'Siapakah 
yang menciptakan mereka', niscaya mereka menjawab,'Allah'." 
(Az-Zukhruf: 87) 

Berbeda dengan orang-orang komunis, mereka mengingkari ke-
beradaan Tuhan. Dengan demikian, mereka lebih kufur daripada 
orang-orang kafir jahiliyah. 

2. TAUHID ULUHIYAH 

Yaitu mengesakan Allah dengan melakukan berbagai macam 
ibadah yang disyari'atkan. Seperti berdo'a, memohon 
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pertolongan kepada Allah, thawaf, menyembelih binatang 
kurban, bernadzar dan berbagai ibadah lainnya. 

Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Dan 
ia pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan 
antara umat-umat terdahulu dengan para rasul mereka, sejak 

Nabi Nuh alihissalam hingga diutusnya Nabi Muhammad . 

Dalam banyak suratnya, Al-Qur'anul Karim sering memberikan 
anjuran soal tauhid uluhiyah ini. Di antaranya, agar setiap 
muslim berdo'a dan meminta hajat khusus kepada Allah semata. 

Dalam surat Al-Fatihah misalnya, Allah berfirman, 

 إياك نعبد و إياك نستعني

"Hanya Kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada 
Engkaulah Kami memohon pertolongan." (Al-Fatihah: 5) 

Maksudnya, khusus kepadaMu (ya Allah) kami beribadah, hanya 
kepadaMu semata kami berdo'a dan kami sama sekali tidak 
memohon pertolongan kepada selainMu.  

Tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdo'a semata-mata 
hanya kepada Allah, mengambil hukum dari Al-Qur'an, dan 
tunduk berhukum kepada syari'at Allah.  

Semua itu terangkum dalam firman Allah, 

 )سورة طه"(فاعبدوينإنين أنا اهللا ، ال إله إال أنا "
"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 
selain Aku maka sembahlah Aku." (Thaha: 14) 

3. TAUHID ASMA' WA SHIFAT 

Yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-
Qur'anul Karim dan hadits shahih tentang sifat-sifat Allah yang 
berasal dari penyifatan Allah atas DzatNya atau penyifatan 

Rasulullah . 

Beriman kepada sifat-sifat Allah tersebut harus secara benar, 
tanpa ta'wil (penafsiran), tahrif (penyimpangan), takyif 
(visualisasi, penggambaran), ta'thil (pembatalan, penafian), 
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tamtsil (penyerupaan), tafwidh (penyerahan, seperti 
yang.banyak dipahami oleh manusia) . 

Misalnya tentang sifat al-istiwa ' (bersemayam di atas), an-nuzul 
(turun), al-yad (tangan), al-maji' (kedatangan) dan sifat-sifat 
lainnya, kita menerangkan semua sifat-sifat itu sesuai dengan 
keterangan ulama salaf. Al-istiwa' misalnya, menurut 
keterangan para tabi'in sebagaimana yang ada dalam Shahih 
Bukhari berarti al-'uluw wal irtifa' (tinggi dan berada di atas) 

sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah . Allah 
berfirman, 

 )سورة الشورى" (ليس كمثله شيء و هو السميع البصري"
"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syuura: 11) 

Maksud beriman kepada sifat-sifat Allah secara benar adalah 
dengan tanpa hal-hal berikut ini:  

1. Tahrif (penyimpangan): Memalingkan dan menyimpangkan 
zhahir-nya (makna yang jelas tertangkap) ayat dan hadits-
hadits shahih pada makna lain yang batil dan salah. Seperti 
istawa (bersema-yam di tempat yang tinggi) diartikan istaula 
(menguasai). 

2. Ta'thil (pembatalan, penafian): Mengingkari sifat-sifat Allah 
dan menafikannya. Seperti Allah berada di atas langit, sebagian 
ke-lompok yang sesat mengatakan bahwa Allah berada di setiap 
tempat.  

3. Takyif (visualisasi, penggambaran): Menvisualisasikan sifat-
sifat Allah. Misalnya dengan menggambarkan bahwa 
bersemayamnya Allah di atas 'Arsy itu begini dan begini. 
Bersemayamnya Allah di atas 'Arsy tidak serupa dengan 
bersemayamnya para makhluk, dan tak seorang pun yang 
mengetahui gambarannya kecuali Allah semata. 

4. Tamtsil (penyerupaan): Menyerupakan sifat-sifat Allah de-
ngan sifat-sifat makhlukNya. Karena itu kita tidak boleh 
mengatakan, "Allah turun ke langit, sebagaimana turun kami 
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ini". Hadits tentang nuzul-nya Allah (turunnya Allah) ada dalam 
riwayat Imam Muslim. 

Sebagian orang menisbatkan tasybih (penyerupaan) nuzul ini 
kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah bohong besar. 
Kami tidak menemukan keterangan tersebut dalam kitab-kitab 
beliau, justru sebaliknya, yang kami temukan adalah pendapat 
beliau yang mena-fikan tamtsil dan tasybih. 

5. Tafwidh (penyerahan): Menurut ulama salaf, tafwidh hanya 
pada al-kaif (hal, keadaan) tidak pada maknanya. Al-Istiwa' 
misalnya berarti al-'uluw (ketinggian), yang tak seorang pun 
mengetahui bagai-mana dan seberapa ketinggian tersebut 
kecuali hanya Allah. 

6. Tafwidh (penyerahan): Menurut Mufawwidhah (orang-orang 
yang menganut paham tafwidh) adalah dalam masalah keadaan 
dan makna secara bersamaan. Pendapat ini bertentangan 
dengan apa yang diterangkan oleh ulama salaf seperti Ummu 
Salamah x, Rabi'ah guru besar Imam Malik dan Imam Malik 
sendiri. Mereka semua sependapat bahwa, "Istiwa' 
(bersemayam di atas) itu jelas pengertian-nya, bagaimana 
cara/keadaannya itu tidak diketahui, iman kepadanya adalah 
wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah."  

Maksudnya bertanya tentang bagaimana cara/keadaan istiwa'. 
Karena sang penanya bertanya kepada imam Malik, "Bagaimana 
Tuhan kita bersemayam?"  

Lalu Imam Malik menjawab bahwa bertanya tentangnya adalah 
bid'ah (tentang cara/keadaan bersemayam). Juga karena Imam 
Malik berlihat kepada si penanya, "Al-Istiwa' (bersemayam di 
atas) itu jelas pengertiannya, bagaimana kemudian dia berkata, 
'Bertanya tentangnya adalah bid'ah? Ini tentu tidak!"  
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 معىن ال إله إال اهللا

MAKNA LAA ILAAHA ILALLAH  

 

Kalimat laa ilaaha illAllah Subhanahu wa Ta’alani mengandung 
makna penafian (peniadaan) sesembahan selain Allah dan 
menetapkannya untuk Allah semata.  

1. Allah  berfirman: 

 )سورة حممد" (فاعلم أنه ال إله إال اهللا "
"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang 
berhak disembah melainkan Allah." (Muhammad: 19) 

Mengetahui makna laa ilaaha illallah adalah wajib dan harus 
didahulukan dari seluruh rukun yang lainnya. 

2. Nabi  bersabda: 

 )صحيح رواه أمحد" (من قال ال إله إال اهللا مخِلصا دخل اجلنة" 
"Barangsiapa mengucaphan laa ilaaha illallah dengan Keikh-
lasan hati, pasti ia masuk Surga." (HR. Ahmad, hadits shahih) 

Orang yang ikhlas ialah yang memahami laa ilaaha illallah, 
mengamalkannya, dan menyeru kepadanya sebelum menyeru 
kepada yang lainnya. Sebab kalimat ini mengandung tauhid 
(pengesaan Allah), yang karenanya Allah menciptakan alam 
semesta ini. 

3. Rasulullah menyeru pamannya Abu Thalib ketika 
menjelang ajal, 

، و أىب أن يقول ال "يا عم قل ال إله إال اهللا ، كلمة أحاج لك بعا عند اهللا (( "
 ).رواه البخاري و مسلم)) (إله إال اهللا 
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"Wahai pamanku, katakanlah, 'Laa ilaaha illallah' (Tiada Tuhan 
yang berhak disembah melainkan Allah), seuntai kalimat yang 
aku akan berhujjah dengannya untukmu di sisi Allah, maka ia 
(Abu Thalib) enggan mengucapkan laa ilaaha illallah." (HR. 
Bukhari dan Muslim) 

4. Rasulullah tinggal di Makkah selama 13 tahun, beliau 
mengajak (menyeru) bangsa Arab: "Katakanlah, 'Laa ilaaha 
illallah' (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah), 
maka mereka menjawab: 'Hanya satu tuhan, kami belum 
pernah mendengar seruan seperti ini?' Demikian itu, karena 
bangsa Arab memahami makna kalimat ini. Sesungguhnya 
barangsiapa mengucapkannya, niscaya ia tidak menyembah 
selain Allah. Maka mereka meninggalkannya dan tidak 
mengucapkannya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman kepada 
mereka: 

ن إئنا لتاركوا آهلتنا إم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون، و يقولو" 
 ).سورة الصافات" (لشاعر جمنون ؟ بل جاء باحلق و صدق املرسلني

"Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mere-
ka, 'Laa ilaaha illallah (Tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah)', mereka menyombongkan diri, dan mereka 
berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sem-
bahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? 
'Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa 
kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya)'." (Ash-
Shaffat: 35-37) 

Dan Rasulullah bersabda:  

" م ماله و دمهعبد من دون اهللا ، حررواه " ( من قال ال إله إال اهللا و كفر مبا ي
  )مسلم

"Barangsiapa mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah' (Tiada Tuhan 
yang berhak disembah melainkan Allah) dan mengingkari sesua-
tu yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darah-
nya (dirampas/diambil)." (HR. Muslim) 
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Makna hadits tersebut, bahwasanya mengucapkan syahadat me-
wajibkan ia mengkufuri dan mengingkari setiap peribadatan 
kepada selain Allah, seperti berdo'a (memohon) kepada mayit, 
dan lain-lain-nya. 

Ironisnya, sebagian orang-orang Islam sering mengucapkan 
syahadat dengan lisan-lisan mereka, tetapi mereka menyelisihi 
maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan 
mereka kepada selain Allah.  

5. Laa ilaaha illallah adalah asas (pondasi) tauhid dan 
Islam, pedoman yang sempurna bagi kehidupan. Ia akan 
terealisasi dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah untuk 
Allah. Demikian itu, apabila seorang muslim telah tunduk 
kepada Allah, memohon kepa-daNya, dan menjadikan 
syari'atNya sebagai hukum, bukan yang lain-nya. 

6. Ibnu Rajab berkata:  

هو الذي يطاع وال يعصى هيبة و إجالال، و حمبة و خوفا و رجاء ، و " اإلله: "
توكال عليه ، و سؤاال منه ، و دعاء له ، و ال يصلح هذا كله إال هللا عز و جل 
، فمن أشرك خملوقا يف شيء من هذه األمور اليت هي خصائص اإلله ، كان 

، و كان فيه من عبودية "ال إله إال اهللا :"ذلك قدحا يف إخالصه يف قوله 
 "املخلوق، حبسب ما فيه من ذلك

"Al-Ilaah (Tuhan) ialah Dzat yang dita'ati dan tidak dimaksiati, 
dengan rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, pengharapan, 
tawakkal, meminta, dan berdo'a (memohon) ke-padaNya. Ini 

semua tidak selayaknya (diberikan) kecuali untuk Allah . 
Maka barangsiapa menyekutukan makhluk di dalam sesuatu 
per-kara ini, yang ia merupakan kekhususan-kekhususan Allah, 
maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan laa ilaaha illallah 
dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk tersebut 
sebatas perbuatannya itu. 
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7. Sesungguhnya kalimat "Laa ilaaha illallah" itu dapat 
bermanfaat bagi yang mengucapkannya, bila ia tidak 
membatalkannya dengan suatu kesyirikan, sebagaimana hadats 
dapat membatalkan wudhu seseorang.  

Rasulullah bersabda: 

  )حسن رواه احلاكم" (من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة"
"Barangsiapa yang akhir ucapannya laa ilaaha illallah, pasti ia 
masuk Surga." (HR. Hakim, hadits hasan)  
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 معىن حممد رسول اهللا

MAKNA "MUHAMMAD SHALLALLAHU 
‘ALAIHI WA SALLAMASULULLAH" 

   

Beriman bahwasanya Muhammad  sebagai utusan Allah, 
adalah membenarkan apa yang dikabarkannya, menta'ati apa 
yang diperintahkannya, dan meninggalkan apa yang dilarang 
dan diperingat-kan darinya, serta kita menyembah Allah dengan 
apa yang disyari'atkannya.  

1. Syaikh Abul Hasan An-Nadwy herkata dalam buku "An-
Nubuwwah" sebagai berikut,  

األنبياء عليهم السالم كان أول دعوم و أكرب هدفهم يف كل زمان و يف كل 
بيئة، هو تصحيح العقيدة فياهللا تعاىل، و تصحيح الصلة بني العبد و ربه و الدعوة 
إىل إخالص الدين هللا، و إفراد العبادة هللا وحده ، و أنه النافع الضار، املستحق 

له وحده، و كانت محلتهم مركزة ) الذبح (للعبادة و الدعاء و االلتجاء و النسك
موجهة إىل الوثنية يف عصورهم ، املمثلة بصورة واضحة يف عبادة األوثان و 

 األصنام ، و الصاحلني املقدسني من األحياء و األموات

"Para nabi , dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di 
setiap masa adalah meluruskan aqidah (keyakinan) terhadap 

Allah . Meluruskan hubungan antara hamba dengan 
Tuhannya. Mengajak memurnikan agama ini untuk Allah dan 
hanya beribadah kepada Allah semata. Sesungguhnya Dia 
(Allah) Dzat yang memberikan manfa'at. Yang mendatangkan 
mudharat. Yang berhak menerima ibadah, do'a, penyandaran 
diri (iltija') dan sembelihan. Dahulu, dakwah para nabi diarahkan 
kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara 



 
Syaikh Muhammad Jamil Zainu 30 

terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung 
dan orang-orang shalih yang dikultus-kan, baik yang masih 
hidup maupun yang sudah mati. 

2. Allah berfirman kepada Rasulullah : 

قل ال أملك لنفسي نفعا و ال ضرا إال ما شاء اهللا ، و لو كنت أعلم الغيب "
" الستكثرت من اخلري ، و ما مسين السوء، إنْ أنا إال نذير و بشري لقوم يؤمنون

 )سورة األعراف(
"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi 
diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang 
dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, 
tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku 
tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah 
pemberi peringatan, dan membawa berita gembira bagi orang-
orang yang beriman'." (Al-A'raaf: 188) 

Dan Nabi bersabda, 

ال تطروين كما أطرِت النصارى ابن مرمي، فإمنا أنا عبد فقولواعبد اهللا و :" 
 )رواه البخاري" (رسوله

"Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji (menyanjung) diriku, 
sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Ibnu 
Maryam (Isa). Sesungguhnya aku adalah hamba –Allah– maka 
Katakanlah: 'Hamba Allah dan RasulNya'." (HR. Al-Bukhari) 

Makna "Al-Ithraa"  ialah berlebih-lebihan dalam memuji 
(menyanjung). Kita tidak menyembah kepada Muhammad, 
sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa Ibnu 
Maryam, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dan 

Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan: 
"Muhammad hamba Allah dan RasulNya." 

3. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasul  adalah berupa 
keta'atan kepadaNya, yang diekspresikan dalam bentuk berdo'a 
(me-mohon) kepada Allah semata dan tidak berdo'a kepada 
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selainNya, meskipun ia seorang rasul atau wali yang dekat (di 
sisi Allah). 

Rasulullah bersabda: 

رواه الترمذي و قال حسن " (إذا سألت فاسأِل اهللا ، و إذا استعنت فاستعن باهللا"
 )صحيح

"Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah dan 
apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah perto-
longan dari Allah." (HR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits hasan 
shahih) 

Dan apabila Rasulullah  dirundung duka cita, maka beliau 
membaca: 

 )حسن رواه الترمذي" (يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث"
"Wahai Dzat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
makhlukNya, dengan rahmatMu aku memohon pertolongan." 
(HR At-Tirmidzi, hadits hasan) 

Semoga Allah merahmati penyair yang berkata,  

 اهللا أسأل أن يفرج كربا      فالكرب ال ميحوه إال اهللا

"Ya Allah, aku memintaMu untuk menghilangkan kesusahan 
kami. Dan kesusahan ini, tiada yang bisa menghapusnya kecuali 
Engkau, ya Allah."  
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 إياك نعبد و إياك نستعنيمعىن 

MAKNA "IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAAKA 
NASTA'IIN" 

   

  إياك نعبد و إياك نستعني

"KepadaMu Kami menyembah dan KepadaMu Kami memohon 
pertolongan." (Al-Fatihah: 5)  

Maksudnya : 

 خنصك بالعبادة و الدعاء و االستعانة وحدك

Kami mengkhususkan kepada diriMu dalam beriba-dah, berdo'a 
dan memohon pertolongan.  

1. Para ulama dan pakar di bidang bahasa Arab 
mengatakan, didahulukannya maf'ul bih (obyek) "Iyyaaka" atas 
fi'il (kata kerja) "na'budu wa Nasta'in" dimaksudkan agar ibadah 
dan memohon pertolongan tersebut dikhususkan hanya kepada 
Allah semata, tidak kepada selainNya. 

2. Ayat Al-Qur'an ini dibaca berulang-ulang oleh setiap mus-
lim, baik dalam shalat maupun di luarnya. Ayat ini merupakan 
ikhtisar dan intisari surat Al-Fatihah, yang merupakan ikhtisar 
dan intisari Al-Qur'an secara keseluruhan. 

3. Ibadah yang dimaksud oleh ayat ini adalah ibadah dalam 
arti yang luas, termasuk di dalamnya shalat, nadzar, 

menyembelih hewan kurban, juga do'a. Karena Rasulullah 
bersabda, 

 ).رواه الترمذي و قال حسن صحيح". (الدعاء هو العبادة"

"Do'a adalah ibadah." (HR At-Tirmidzi, ia berkata hadits hasan 
shahih) 



 

 

 
                                    Jalan Golongan Yang Selamat 
 
33 

Sebagaimana shalat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan 
kepada rasul atau wali, demikian pula halnya dengan do'a. Ia 
adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. 
Allah ber-firman,  

 )سورة اجلن" (قل إمنا أدعو ريب و ال أشرك به أحدا"

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku 
dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun denganNya." (Al-
Jin: 20) 

4. Rasulullah  bersabda, 

 إال أنت سبحانك إين ال إله: دعوة ذي النون إذ دعا ا و هو يف بطن احلوت "
  )صححه احلاكم ووافقه الذهيب" (كنا من الظاملني

"Do'a yang dibaca oleh Nabi Dzin Nun (Yunus) ketika berada 
dalam perut ikan adalah, 'Tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku 
termasuk orang-orang yang zhalim.' Tidaklah seorang muslim 
berdo'a dengannya untuk (meminta) sesuatu apapun, kecuali 
Allah akan mengabulkan padanya." (Hadits shahih menurut Al-
Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi)  
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 استعن باهللا وحده
MEMOHON PERTOLONGAN HANYA KEPADA 

ALLAH 

Nabi bersabda,  

رواه الترمذي و قال حسن " (إذا سألت فاسال اهللا ، و إذا استعنت فاستعن باهللا"
 )صحيح

"Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah dan jika 
eng-kau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan 
Kepada Allah." (HR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits hasan shahih)  

1. Imam Nawawi dan Al-Haitami telah memberikan 
penjelasan terhadap makna hadits ini, secara ringkas penjelasan 
tersebut sebagai berikut,  

مر من أمور الدنيا و اآلخرة فاستعن باهللا ، ال سيما يف إذا طلبت اإلعانة على أ
األمور اليت ال يقدر عليها غري اهللا ، كشفاء املرض و طلب الرزق و اهلداية، فهي 

 مما اختص اهللا ا وحده

"Jika engkau memohon pertolongan atas suatu urusan, baik 
urusan dunia maupun akhirat maka mohonlah pertolongan 
kepada Allah. Apalagi dalam urusan-urusan yang tak seorang 
pun kuasa atasnya selain Allah. Seperti menyembuhkan 
penyakit, mencari rizki dan petunjuk. Hal-hal tersebut 
merupakan perkara yang khusus Allah sendiri yang kuasa."  

Allah berfirman,  

 )سورة األنعام" (و إن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو" 
"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu maka 
tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri." 
(A1-An'am: 17) 



 

 

 
                                    Jalan Golongan Yang Selamat 
 
35 

2. Barangsiapa menginginkan hujjah (argumentasi/dalil) 
maka cukup baginya Al-Qur'an, barangsiapa menginginkan 
seorang peno-long maka cukup baginya Allah, barangsiapa 
menginginkan seorang penasihat maka cukup baginya kematian. 
Barangsiapa merasa belum cukup dengan hal-hal tersebut maka 
cukup Neraka baginya. Allah berfirman, 

 )سورة الزمر" (أليس اهللا بكاف عبده" 
"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambaNya?" 
(Az-Zumar: 36) 

3. Syaikh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani 
berkata,  

سلوا اهللا و ال تسألوا غريه، استعينوا باهللا و ال تستعينوا بغريه ، وحيك بأي وجه 
اه غدا ، و أنت تنازعه يف الدنيا ، معرض عنه ، مقبل على خلقه، مشرك به ، تلق

ارفعوا الوسائط بينكم و بني اهللا ، . و تتكل باملهمات عليهم. ترتل حوائجك م
فإن وقوفكم معها هوس، ال ملك و ال سلطان و ال ِغىن و ال عز إال للحق عز و 

 ).ن مع اهللا بدعائه بال واسطة من خلقهأي ك( كن مع احلق بال خلْق. جل 

"Mintalah kepada Allah dan jangan meminta kepada selain-Nya. 
Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon per-
tolongan kepada selainNya. Celakalah kamu, di mana kau 
letakkan mukamu kelak (ketika menghadap Allah di akhirat), 
jika kamu me-nentangNya di dunia, berpaling daripadaNya, 
menghadap (meminta dan menyembah) kepada makhlukNya 
serta menyekutukanNya. Engkau keluhkan kebutuhan-
kebutuhanmu kepada mereka. Engkau bertawakkal 
(menggantungkan diri) kepada mereka. Singkirkanlah 
perantara-perantara antara dirimu dengan Allah. Karena 
ketergan-tunganmu kepada perantara-perantara itu suatu 
kepandiran. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan dan 

kemuliaan kecuali milik Allah . Jadilah kamu orang yang 
selalu bersama Allah, jangan bersama makhluk (maksudnya, 
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bersama Allah dengan berdo'a kepadaNya tanpa perantara 
melalui makhlukNya). 

4. Memohon pertolongan yang disyari'atkan Allah adalah 
dengan hanya memintanya kepada Allah agar Ia melepaskanmu 
dari berbagai kesulitan yang engkau hadapi. 

Adapun memohon pertolongan yang tergolong syirik adalah 
dengan memintanya kepada selain Allah. Misalnya kepada para 
nabi dan wali yang telah meninggal atau kepada orang yang 
masih hidup tetapi mereka tidak hadir. Mereka itu tidak memiliki 
manfaat atau mudharat, tidak mendengar do'a, dan kalau pun 
mereka mendengar tentu tak akan mengabulkan permohonan 
kita. Demikian seperti dikisahkan oleh Al-Qur'an tentang 
mereka. 

Adapun meminta pertolongan kepada orang hidup yang hadir 
untuk melakukan sesuatu yang mereka mampu, seperti 
membangun masjid, memenuhi kebutuhan atau lainnya maka 
hal itu dibolehkan. Berdasarkan firman Allah, 

 )سورة املائدة" (و تعاونوا على الرب و التقوى"
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa." (Al-Ma'idah: 2) 

Dan sabda Rasulullah , 

 )رواه مسلم" ( ما كان العبد يف عون أخيهو اهللا يف عون العبد"
"Allah (akan) memberikan pertolongan kepada hamba, selama 
hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya." (HR. 
Muslim) 

Di antara contoh meminta pertolongan kepada orang hidup yang 
dibolehkan adalah seperti dalam firman Allah, 

 )سورة القصص" (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه: "
"… maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan 
kepadanya, untuk mengalahkan orang dari musuhnya …". (Al-
Qashash: 15) 
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Juga firman Allah yang berkaitan dengan Dzul Qarnain, 

 )سورة الكهف" (ينوين بقوةفاع"

"… maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat) 
…". (Al-Kahfi: 95)  
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 الرمحن على العرش استوى
"ALLAH BERISTIWA DI ATAS ARSY" 

   

Banyak sekali ayat dan hadits serta ucapan ulama salaf yang 
menegaskan bahwa Allah berada dan bersemayam di atas.  

1. Firman Allah, 

 )سورة فاطر" (إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصاحل يرفعه" 
"KepadaNyalah perkataan-perkataan yang baik naik dan amal 
yang shalih dinaikkanNya." (Al-Faathir: 10) 

2. Firman Allah, 

 )سورة املعارج(" ذي املعارج تعرج املالئكة و الروح إليه" 
"Yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan 
Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan." (Al-Ma'aarij: 3-4) 

3. Firman Allah, 

 )سورة األعلى" (سبح اسم ربك األعلى" 
"Sucikanlah Nama Tuhanmu Yang Mahatinggi." (Al-A'la:1) 

4. FirmanAllah, 

 "ن على العرش استوىالرمح" 
"(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 
Arsy." (Thaaha: 5). 

5. Dalam Kitab Tauhid, Imam Al-Bukhari menukil dari Abu 

Aliyah dan Mujahis tentang tafsir istawa, yaitu “عال و ارتفع” ‘Ala 
wa- tafa'a (berada diatas). 
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6. Rasulullah berkhutbah pada hari Arafah, saat haji 
wada', dengan menyerukan, 

قالوا نعم ، يرفع  أصبعه إىل السماء و ينكّبها إليهم و يقول " أال هل بلغت؟"
 )رواه مسلم" (اللهم اشهد:"

"Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan?" Mereka menja-
wab, "Ya, benar". Lalu beliau mengangkat (menunjuk) dengan 
jari-jarinya ke atas, selanjutnya beliau mengarahkan jari-jarinya 
ke arah manusia seraya bersabda, "Ya Allah, saksikanlah." (HR. 
Muslim). 

7. Rasulullah bersabda, 

إن اهللا كتب كتابا قبل أن خيلق اخللق إن رمحيت سبقت غضيب فهو مكتوب : "
 )رواه البخاري" (عنده فوق العرش

"Sesungguhnya Allah telah menulis suatu kitab (tulisan) 
sebelum Ia menjadikan makhluk (berupa), sesungguhnya 
rahmatKu men-dahului murkaKu, ia tertulis di sisiNya di atas 
'Arsy." (HR. Al-Bukhari) 

8. Rasulullah bersabda, 

متفق " (إال تأمنوين و أنا أمني من يف السماء؟ يأتيين خرب السماء صباحا و مساء"
 )عليه

"Apakah engkau tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah 
kepercayaan Dzat yang ada di langit? Setiap pagi dan sore hari 
datang kepadaku kabar dari langit." (Muttafaq Alaih) 

9. Al-Auza'i berkata,  
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إن اهللا جل ذكره فوق عرشه ، و نؤمن مبا : كنا و التابعون متوافرون نقول 
 ) فتح الباري-ه البيهقي بإسناد صحيحروا(وردت به السنة من صفاته 

"Kami bersama banyak tabi'in berkata, 'Sesungguhnya Allah 
Yang Maha Agung sebutanNya (berada) di atas 'Arsy, dan kami 
beriman pada sifat-sifatNya sebagaimana yang ter-dapat dalam 
sunnah Rasulullah'." (HR. Al-Baihaqi dengan sanad shahih) 

10. Imam Syafi'i berkata,  

إن اهللا تعاىل على عرشه يف مسائه يقرب من خلقه كيف شاء ، و أن اهللا يرتل " 
 ).أخرجه اهلكاوي يف عقيدة الشافعي. (إىل مساء الدنيا كيف شاء

"Sesungguhnya Allah bersemayam di atas 'Arsy langitNya. Ia 
mendekati makhlukNya sekehendakNya dan Allah turun ke 
langit dunia dengan sekehendakNya." 

11. Imam Abu Hanifah berkata,  

 : من قال ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض فقد كفر ، ألن اهللا يقول

"Barangsiapa mengatakan, 'Aku tidak mengetahui apakah 
Tuhanku berada di langit atau bumi?' maka dia telah kafir. 

Sebab Allah berfirman, 

 "الرمحن على العرش استوى"
"(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 
Arsy." (Thaha: 5) 

ال أدري :  العرش ، و لكن يقول و عرشه فوق سبع مسوات ، فأن قال إنه على
هو كافر ، ألنه أنكر أنه يف السماء ، : العرش يف السماء أم يف األرض ؟ قال 

فمن أنكر أنه يف السماء فقد كفر ألن اهللا أعلى عليني ، و هو يدعى من أعلى ال 
 )322شرح العقيدة الطحاوية . (من أسفل 
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'Arsy Allah berada di atas tujuh langit. Jika seseorang berkata 
bahwasanya Allah berada di atas 'Arsy, tetapi ia berkata, "Aku 
tidak tahu apakah 'Arsy itu berada di atas langit atau di bumi?" 
Maka dia telah kafir. Sebab dia mengingkari bahwa 'Arsy berada 
di atas langit. Barangsiapa mengingkari bahwa 'Arsy berada di 
atas langit maka dia telah kafir, karena sesungguhnya Allah 
adalah paling tinggi di atas segala sesuatu yang tinggi. Dia 
dimohon dari tempat yang tertinggi, bukan dari tempat yang 
paling bawah. (Syarh Aqidah Thohawiyah 322) 

12. Imam Malik ditanya tentang cara istiwa' 
(bersemayamnya Allah) di atas 'ArsyNya, ia lalu menjawab, 

االستواء معلوم ، و الكيف جمهول ، و اإلميان به واجب ، و السؤال عنه 
 أخرجوا هذا املبتدع) أي عن كيفيته(بدعة

"lstiwa' itu telah dipahami pengertiannya, sedang cara 
(visualisasinya) tidak diketahui, iman dengannya adalah wajib, 
dan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah (maksudnya, tentang 
visualisasinya). Usirlah tukang bid'ah ini. 

13. Tidak boleh menafsirkan istiwa' (bersemayam di atas) 
de-ngan istawla (menguasai), karena keterangan seperti itu 
tidak di-dapatkan dalam riwayat orang-orang salaf. Metode 
orang-orang salaf adalah lebih selamat, lebih ilmiah dan lebih 
bijaksana. 

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata,  

حتريفا ، و أخربنا اهللا أنه " حنطة"فقالوا " ِحطّة"لقد أمر اهللا اليهود أن يقولوا 
فانظر ما أشبه المهم اليت " استوىل: "فقال املتأولون " استوى على العرش"

نقله حممد أمني الشنقيطي عن ابن قيم .  (زادوها بنون اليهود اليت زادوها
 ).اجلوزية

"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang 
Yahudi agar mengatakan hiththatun (bebaskanlah kami dari 
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dosa), tetapi mereka mengatakan hintha-tun (biji gandum) 
dengan niat membelokkan dan menyelewengkan-nya.mDan 
Allah memberitakan kepada kita bahwa Dia 'Alal 'arsyistaa 
"bersemayam di atas 'Arsy", tetapi para tukang takwil 
mengatakan istawlaa "menguasai". Perhatikanlah, betapa persis 
penambahan "lam" yang mereka lakukan Istawaa menjadi 
Istawlaa dengan penambahan "nun" yang dilakukan oleh orang- 
orangYahudi "hiththatun" menjadi " Hinthatun" (nukilan 
Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi dari Ibnu Qayyim Al-
Jauziyah). 

Di samping pentakwilan mereka dengan "istawla" merupakan 
pembelokan dan penyimpangan, pentakwilan itu juga 
memberikan asumsi (anggapan) bahwa Allah menguasai 'Arsy 
dari orang yang menentang dan ingin merebutnya. Juga 
memberi asumsi bahwa 'Arsy itu semula bukan milikNya, lalu 
Allah menguasai dan merebutnya. Maha Suci Allah dari apa yang 
mereka takwilkan. 
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 أمهية التوحيد

URGENSI TAUHID 

 

1. Sesungguhnya Allah menciptakan segenap alam agar 
mereka menyembah kepadaNya. Mengutus para rasul untuk 
menyeru semua manusia agar mengesakanNya. Al-Qur'anul 
Karim dalam ba-nyak suratnya menekankan tentang arti 
pentingnya aqidah tauhid. Menjelaskan bahaya syirik atas 
pribadi dan jama'ah. Dan syirik meru-pakan penyebab 
kehancuran di dunia serta keabadian di dalam Neraka. 

2. Semua para rasul memulai dakwah (ajakan)nya kepada 
tau-hid. Hal ini merupakan perintah Allah yang harus mereka 
sampaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta’ala 
berfirman: 

" و ما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون"
  )سورة األنبياء(

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu 
melainkan Kami wahyukan kepadanya, 'Bahwasanya tidak ada 

Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu 
sekalian akan Aku'." (Al-Anbiyaa': 25) 

Rasulullah tinggal di kota Makkah selama tiga belas tahun. 
Selama itu, beliau mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah, 
me-mohon kepadaNya semata, tidak kepada yang lain. Di 
antara wahyu yang diturunkan kepada beliau saat itu adalah: 

  )سورة اجلن" (قل إمنا أدعو ريب و ال أشرك به أحدا"
"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku 
dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun denganNya' (Al-
Jin: 20) 
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Rasulullah mendidik para pengikutnya kepada tauhid sejak 
kecil. Kepada anak pamannya, Abdullah bin Abbas, beliau 
bersabda, 

رواه الترمذي و قال " (إذا سألت فاسأل اهللا، و إذا استعنت فاستعن باهللا: "
 )حسن صحيح

"Bila kamu meminta, mintalah kepada Allah dan bila kamu me-
mohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah." 

(HR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits hasan shahih) 

Tauhid inilah yang di atasnya didirikan hakikat ajaran Islam. 
Dan Allah tidak menerima seseorang yang 
mempersekutukanNya. 

3. Rasulullah  mendidik para sahabatnya agar memulai 
dak-wah kepada umat manusia dengan tauhid. Ketika mengutus 
Mu'adz ke Yaman sebagai da'i, beliau bersabda: 

أن يوحدوا "و يف رواية " فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا "
 )متفق عليه" (اهللا 

"Hendaknya yang pertama kali kamu serukan mereka adalah 
bersaksi, 'Sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang berhak disem-
bah) kecuali Allah,' Dalam riwayat lain disebutkan, 'Agar mere-

ka mengesakan Allah'." (Muttafaq 'alaih)   

4. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa 
ti-dak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya, tidak ada yang 
berhak disembah selain Allah dan tidak ada ibadah yang benar 
kecuali apa yang di bawa oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
Sallam. Kalimat syahadat ini bisa memasukkan orang kafir ke 
dalam agama Islam, karena ia adalah kunci Surga. Orang yang 
mengikrarkannya akan masuk Surga selama ia tidak dirusak 
dengan sesuatu yang bisa membatalkannya, misalnya syirik 
atau kalimat kufur. 
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5. Orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kekuasaan, harta benda, 
isteri dan hal lain dari kesenangan dunia, tetapi dengan syarat 
beliau meninggalkan dakwah kepada tauhid dan tak lagi 
menyerang berhala-berhala. Rasulullah tidak me-nerima semua 
tawaran itu dan tetap terus melanjutkan dakwahnya. Maka tak 
mengherankan, dengan sikap tegas itu, beliau bersama sege-
nap sahabatnya menghadapi banyak gangguan dan siksaan 
dalam per-juangan dakwah, sampai datang pertolongan Allah 
dengan keme-nangan dakwah tauhid. Setelah berlalu masa tiga 
belas tahun, kota Makkah ditaklukkan, berhala-berhala 
dihancurkan. Ketika itulah beli-au membaca ayat: 

 )سورة اإلسراء" (جاء احلق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا"
"Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah 
lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti 

lenyap." (Al-Israa': 81) 

6. Tauhid adalah tugas setiap muslim dalam hidupnya. 
Seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid. 
Meninggalkan hidup ini pula dengan tauhid. Tugasnya di dalam 
hidup adalah berdakwah dan menegakkan tauhid. Tauhid 
mempersatukan orang-orang beriman, menghimpun mereka 
dalam satu wadah kalimat tauhid. Kita memo-hon kepada Allah, 
semoga menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dari ucapan 
kita di dunia, serta mempersatukan umat Islam dalam satu 
wadah kalimat tauhid. Amin.  
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 من فضل التوحيد

KEUTAMAAN TAUHID 

 

1. Allah berfirman: 

سورة " (الذين آمنوا و مل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن و هم مهتدون"
 )األنعام

"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." (Al-An'am: 82) 

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan,  

وا أينا مل يظلم نفسه ؟ فقال ملا نزلت هذه اآلية شق ذلك على املسلمني ، و قال: 
 : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

"Ketika ayat ini turun, banyak umat Islam yang merasa sedih 
dan berat. Mereka berkata siapa di antara kita yang tidak 

berlaku zhalim kepada dirinya sendiri? Lalu Rasulullah 
menjawab: 

يا بين ال تشرك : "ليس ذلك ، إمنا هو الشرك ، أمل تسمعوا قول لقمان البنه (( 
 )متفق عليه")) (باهللا إن الشرك لظم عظيم 

"Yang dimaksud bukan (kezhaliman) itu, tetapi syirik. Belumkah 
kalian mendengar nasihat Luqman kepada puteranya, "Wahai 

anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. 
Sesungguhnya mempersekutukan Allah (syirik) benar-benar 
suatu kezhaliman yang besar" (Luqman: 13) (Mutafaq Alaih). 

Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman 
yang mengesakan Allah. Orang-orang yang tidak mencampur 
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adukkan antara keimanan dengan syirik. Serta menjauhi segala 
bentuk per-buatan syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan 
keamanan yang sempurna dari siksaan Allah di akhirat. Mereka 
itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia.  

2. Rasulullah bersabda: 

فأفضلها قول ال إله إال اهللا و أدناها إماطة األذى : اإلميان بضع و ستون شعبة " 
  )رواه مسلم" (عن الطريق

"Iman memiliki lebih dari enam puluh cabang. Cabang yang 
paling utama adalah 'Laa Ilaaha Illallah'dan cabang paling 

rendah adalah menyingkirkan kotoran dari jalan." (HR. Muslim)  

3. Tauhid pengantar bahagia dan pelebur dosa  

Dalam kitab Dalilul Muslim fil I'tiqaadi wat Tathhiir karya Syaikh 
Abdullah Khayyath dijelaskan,  

املرء حبكم بشريته و عدم عصمته قد ترتلق قدمه، و يقع يف معصية اهللا ، فإذا 
كان من أهل التوحيد اخلالص من شوائب الشرك فإن توحيده هللا ، و إخالصه 
يف قول ال إله إال اهللا يكون أكرب عامل يف سعادته و تكفري ذنوبه و حمو سيئاته ، 

 :عليه و سلم كما جاء يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا 
"Dengan kemanusiaan dan ketidakmaksumannya, setiap 
manusia berkemungkinan terpeleset, terje-rumus dalam maksiat 
kepada Allah. Jika dia adalah seorang ahli tauhid yang murni 
dari kotoran-kotoran syirik maka tauhidnya kepada Allah, serta 
ikhlasnya dalam mengucapkan "Laa ilaaha illallah" menjadi 
penyebab utama bagi kebahagiaan dirinya, serta menjadi 
penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kejahatannya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah :  
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من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، و أن حممدا عبده و رسوله ، و "
أن عيسى عبد اهللا و رسوله و كلمته القاها إىل مرمي و روح منه و اجلنة حق و 

 )رواه البخاري و مسلم" (النار حق ، أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل
"Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, dan 
Muhammad adalah hamba dan utusanNya, dan kalimatNya yang 

disampaikanNya kepada Maryam serta ruh daripadaNya, dan 
(bersaksi pula bahwa) Surga adalah benar adanya dan Neraka 
pun benar adanya maka Allah pasti memasukkannya ke dalam 
Surga, apapun amal yang diperbuatnya." (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim)  

أي إن مجلة هذه الشهادات اليت يشهدها املسلم ذه األصول تستوجب دخوله 
دار النعيم، و إنْ كان يف بعض أعماله مآخذ و تقصريات ، كما جاء يف احلديث 

 :قال اهللا تعاىل : القدسي 
Maksudnya, segenap persaksian yang dilakukan oleh seorang 
muslim sebagaimana terkandung dalam hadits di atas 
mewajibkan dirinya masuk Surga, tempat segala kenikmatan. 
Sekalipun dalam sebagian amal perbuatannya terdapat dosa dan 
maksiat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits qudsi, 
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:  

ـُـراب األرض خطايا ، مث لقيتين ال تشرك يب شيئا يا ابن آدم إنك لو أت" يتين بق
 )حسن رواه الترمذي و الضياء" (ألتيتك بقراا مغفرة

"Hai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaKu dengan 
dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuiKu 

dalam keadaan tidak menyekutukanKu sedikitpun, niscaya Aku 
berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." (HR. At-
Tirmidzi dan Adh-Dhayya', hadits hasan)  
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املعىن لو أتيتين مبا يقارب ماء األرض ذنوب و معاصي، غري أنك مت على 
 .التوحيد لغفرت لك ذنوبك

Maknanya, seandainya engkau datang kepadaKu dengan dosa 
dan maksiat yang banyaknya hampir sepenuh bumi, tetapi 
engkau meninggal dalam keadaan bertauhid, niscaya aku 
ampuni segala dosa-dosamu itu.  

Dalam hadits lain disebutkan: 

من لقي اهللا ال يشرك به شيئا دخل اجلنة ، و من لقيه يشرك به شيئا دخل : "
 "النار

"Barangsiapa meninggal dunia (dalam keadaan) tidak berbuat 

syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya akan masuk Surga. Dan 
barangsiapa meninggal dunia (dalam keadaan) berbuat syirik 
kepada Allah, niscaya akan masuk Neraka." (HR. Muslim)  

ها فضل التوحيد و أنه أكرب عامل لسعادة العبد و كل هذه األحاديث يتضح من
  . و أعظم وسيلة لتكفري ذنوبه و حمو خطاياه

Hadits-hadits di atas menegaskan tentang keutamaan tauhid. 
Tauhid merupakan faktor terpenting bagi kebahagiaan seorang 
hamba. Tauhid juga merupakan sarana yang paling agung untuk 
melebur dosa-dosa dan maksiat.  
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 من فوائد التوحيد
MANFAAT TAUHID 

 

Jika tauhid yang murni terealisasi dalam hidup seseorang, baik 
secara pribadi maupun jama'ah, niscaya akan menghasilkan 
buah yang amat manis. Di antara buah yang didapat adalah:  

1. Memerdekakan manusia dari perbudakan serta 
tunduk kepada selain Allah, baik benda-benda atau 
makhluk lainnya: 

Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Mereka tidak kuasa untuk 
menciptakan, bahkan keberadaan mereka karena diciptakan. 
Mereka tidak bisa memberi manfaat atau bahaya kepada dirinya 
sendiri. Tidak mampu mematikan, menghidupkan atau 
membangkitkan. 

Tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan 
penghambaan kecuali kepada Tuhan yang menciptakan dan 
membuat dirinya dalam bentuk yang sempurna. Memerdekakan 
hati dari tun-duk, menyerah dan menghinakan diri. 
Memerdekakan hidup dari ke-kuasaan para Fir'aun, pendeta dan 
dukun yang menuhankan diri atas hamba-hamba Allah. 

Karena itu, para pembesar kaum musyrikin dan thaghut-thaghut 
jahiliyah menentang keras dakwah para nabi, khususnya 

dakwah Rasulullah . Sebab mereka mengetahui makna laa 
ilaaha illallah sebagai suatu permakluman umum bagi 
kemerdekaan manusia. Ia akan menggulingkan para penguasa 
yang zhalim dan angkuh dari singgasana dustanya, serta 
meninggikan derajat orang-orang beriman yang tidak bersujud 
kecuali kepada Tuhan semesta alam. 

2. Membentuk kepribadian yang kokoh: 

Tauhid membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh. 
Ia menjadikan hidup dan pengalaman seorang ahli tauhid begitu 
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isti-mewa. Arah hidupnya jelas, tidak mempercayai Tuhan 
kecuali hanya kepada Allah. KepadaNya ia menghadap, baik 
dalam kesendirian atau ditengah keramaian orang. Ia berdo'a 
kepadaNya dalam keadaan sempit atau lapang. 

Berbeda dengan seorang musyrik yang hatinya terbagi-bagi 
untuk tuhan-tuhan dan sesembahan yang banyak. Suatu saat ia 
menghadap dan menyembah kepada orang hidup, pada saat lain 
ia menghadap kepada orang yang mati. 

Sehubungan dengan ini, Nabi Yusuf Alaihissalam berkata: 

 "يا صاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار"
"Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik tuhan-
tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Mahaesa 

lagi Mahaperkasa?" (Yusuf: 39) 

Orang mukmin menyembah satu Tuhan. Ia mengetahui apa 
yang membuatNya ridha dan murka. Ia akan melakukan apa 
yang membu-atNya ridha, sehingga hatinya tenteram. Adapun 
orang musyrik, ia menyembah tuhan-tuhan yang banyak. Tuhan 
ini menginginkannya ke kanan, sedang tuhan lainnya 
menginginkannya ke kiri. Ia terombang-ambing di antara tuhan-
tuhan itu, tidak memiliki prinsip dan kete-tapan. 

3. Tauhid sumber keamanan manusia: 

Sebab tauhid memenuhi hati para ahlinya dengan keamanan 
dan ketenangan. Tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. 
Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran terhadap rizki, 
jiwa dan keluarga. Ketakutan terhadap manusia, jin, kematian 
dan lainnya menjadi sirna. Seorang mukmin yang mengesakan 
Allah hanya takut kepada satu, yaitu Allah. Karena itu, ia 
merasa aman ketika manusia ketakutan, serta merasa tenang 
ketika mereka kalut. 

Hal itu diisyaratkan oleh Al-Qur'an dalam firmanNya: 
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سورة " (الذين آمنوا و مل يلبسوا إميام بظلم ، أولئك هلم األمن و هم مهتدون"
  )األنعام

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

mendapat petunjuk." (Al-An'am: 82) 

Keamaan ini bersumber dari dalam jiwa, bukan oleh penjaga-
penjaga polisi atau pihak keamanan lainnya. Dan keamanan 
yang dimaksud adalah keamanan dunia. Adapun keamanan 
akhirat maka lebih besar dan lebih abadi mereka rasakan. 
Yang demikian itu mereka peroleh, sebab mereka mengesakan 
Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak 
mencam-puradukkan tauhid mereka dengan syirik, karena 
mereka mengetahui, syirik adalah kazhaliman yang besar. 

4. Tauhid sumber kekuatan jiwa: 

Tauhid memberikan kekuatan jiwa kepada pemiliknya, karena 
jiwanya penuh harap kepada Allah, percaya dan tawakkal 
kepadaNya, ridha atas qadar (ketentuan)Nya, sabar atas 
musibahNya, serta sama sekali tak mengharap sesuatu kepada 
makhluk. Ia hanya menghadap dan meminta kepadaNya. 
Jiwanya kokoh seperti gunung. Bila datang musibah ia segera 
mengharap kepada Allah agar dibebaskan darinya. Ia tidak 
meminta kepada orang-orang mati. Syi'ar dan semboyannya 

adalah sabda Rasulullah : 

رواه الترمذي و قال حسن " (إذا سألت فاسأل اهللا، و إذا استعنت فاستعن باهللا"
  )صحيح

"Bila kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Dan bila kamu 
memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada 
Allah." (HR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits hasan shahih) 

Dan firman Allah : 

 )سورة األنعام" (و إن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو"
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"Jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu maka tidak 
ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri." (Al-An'am: 
17) 

5. Tauhid dasar persaudaraan dan persamaan: 

Tauhid tidak membolehkan pengikutnya mengambil tuhan-tuhan 
selain Allah di antara sesama mereka. Sifat ketuhanan hanya 
milik Allah satu-satunya dan semua manusia wajib beribadah 
kepadaNya. Segenap manusia adalah hamba Allah, dan yang 
paling mulia di antara mereka adalah Muhammad Shallallahu 
‘alaihi wa Sallam.  
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 أعداء التوحيد

MUSUH-MUSUH TAUHID 

 

Allah berfirman:  

و كذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس و اجلن يوحي بعضهم إىل بعض "
 )سورة األنعام" (زخرف القول غُرورا

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. 
Yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin. 

Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain 
perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu 
(manusia)." (Al-An'am: 112)  

Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah menjadikan 
bagi para nabi dan du'at tauhid musuh-musuh dari jenis setan-
setan jin yang membisikkan kesesatan, kejahatan dan kebatilan 
kepada setan-setan dari jenis manusia. Hal itu untuk 
menyesatkan dan menghalangi mereka dari tauhid yang 
merupakan dakwah utama dan pertama para nabi kepada 
kaumnya.  

Sebab tauhid merupakan asas penting yang di atasnya dibangun 
dakwah Islam. Anehnya, sebagian orang berasumsi, dakwah 
kepada tauhid hanya akan memecah belah umat. Padahal justru 
sebaliknya, tauhid akan mempersatukan umat. Sungguh 
namanya saja (tauhid berarti mengesakan, mempersatukan) 
menunjukkan hal itu.  

Adapun orang-orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah, 
dan bahwa Allah pencipta mereka, mereka mengingkari tauhid 
uluhiyah dalam berdo'a kepada Allah semata, dengan tidak mau 
meninggalkan berdo'a kepada wali-wali mereka. Kepada 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang mengajak mereka 
mengesakan Allah dalam ibadah dan do'a, mereka berkata:  
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 )سورة ص" (عجابأجعل اآلهلم إهلا واحداً إنّ هذا لشيء "
"Mengapa dia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu 

saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat 
mengherankan." (Shaad: 5)  

Tentang umat-umat terdahulu Allah berfirman:  

جمنون أتواصوا به كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو "
  )سورة الذاريات" (بل هم قوم طاغون

"Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada 

orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka 
mengata-kan, 'Dia itu adalah seorang tukang sihir atau orang 
gila.' Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang 
dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang 

melampaui batas," (Adz-Dzaariyaat: 52-53)  

Di antara sifat kaum musyrikin adalah jika mereka mendengar 
seruan kepada Allah semata, hati mereka menjadi kesal dan 
melarikan diri, mereka kufur dan mengingkarinya. Tetapi jika 
mendengar syirik dan seruan kepada selain Allah, mereka 
senang dan berseri-seri. Allah menyifati orang-orang musyrik itu 
dengan firmanNya:  

وإذا ذُ ِكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة و إذا ذُ ِكر الذين "
ـَبشرون   )سورة الزمر" (من دونه إذا هم يست

"Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati 
orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan 
apabila nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba 

mereka bergirang hati." (Az-Zumar: 45)  

Allah berfirman:  
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كم هللا العلي ذلكم بأنه إذا دِعي اهللا وحده كفرمت و إن يشرك به تؤمنوا فاحل"
 )سورة غافر" (الكبري

"Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja 
yang disembah. Dan kamu percaya apabila Allah diperseku-
tukan. Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang 

Mahatinggi lagi Mahabesar," (Ghaafir: 12)  

Ayat-ayat di atas meski ditujukan kepada orang-orang kafir, 
teta-pi bisa juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki sifat 
seperti orang-orang kafir. Misalnya mereka yang mendakwahkan 
dirinya sebagai orang Islam, tetapi memerangi dan memusuhi 
seruan tauhid, membuat fitnah dusta kepada mereka, bahkan 
memberi mereka julukan-julukan yang buruk. Hal itu 
dimaksudkan untuk menghalangi manusia menerima dakwah 
mereka, serta menjauhkan manusia dari tauhid yang karena itu 
Allah mengutus para rasul.  

Termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang jika 
men-dengar do'a kepada Allah hatinya tidak khusyu'. Tetapi jika 
men-dengar do'a kepada selain Allah, seperti meminta 
pertolongan kepada rasul atau para wali, hati mereka menjadi 
khusyu' dan senang. Sung-guh alangkah buruk apa yang 
mereka kerjakan.  
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 موقف العلماء من التوحيد

SIKAP ULAMA TERHADAP TAUHID 

 

Ulama adalah pewaris para nabi, Dan menurut keterangan Al-
Qur'an, yang pertama kali diserukan oleh para nabi adalah 
tauhid, sebagaimana disebutkan Allah dalam firmanNya:  

سورة " (والً إِن اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوتو لقد بعثنا يف كُلِّ أُمة رس"
 )النحل

"Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap 
umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja) dan jauhilah 
thaghut," (An-Nahl: 36)  

Karena itu wajib bagi setiap ulama untuk memulai dakwahnya 
sebagaimana para rasul memulai. Yakni pertama kali menyeru 
manu-sia kepada mengesakan Allah dalam segala bentuk 
peribadatan. Terutama dalam hal do'a, sebagaimana disabdakan 

Rasulullah :  

 )رواه الترمذي و قال حسن صحيح" (الدعاء هو العبادة"
"Do'a adalah ibadah". (HR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits ha-san 
shahih)  

 Saat ini kebanyakan umat Islam terjerumus ke dalam 
perbuatan syirik dan berdo'a (memohon) kepada selain Allah. 
Hal inilah yang menyebabkan kesengsaraan mereka dan umat-
umat terdahulu. Allah membinasakan umat-umat terdahulu 
karena mereka berdo'a dan ber-ibadah kepada selain Allah, 
seperti kepada para wali, orang-orang sha-lih dan sebagainya.  

Adapun sikap ulama terhadap tauhid dan dalam memerangi 
syirik, terdapat beberapa tingkatan:  
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1. Tingkatan paling utama: 

Mereka adalah ulama yang memahami tauhid, memahami arti 
penting tauhid dan macam-macamnya. Mereka mengetahui 
syirik dan macam-macamnya. Selanjutnya para ulama itu 
melaksanakan kewa-jiban mereka: menjelaskan tentang tauhid 
dan syirik kepada manusia dengan menggunakan hujjah (dalil) 
dari Al-Qur'anul Karim dan hadits-hadits shahih . Para ulama 
tersebut, tak jarang –sebagaimana para nabi– dituduh dengan 
berbagai macam tuduhan bohong, tetapi mereka sabar dan 
tabah. Syi'ar dan semboyan mereka adalah firman Allah: 

  )سورة املزمل" (و اصرب على ما يقولون و اهجرهم هجرا مجيال "
"Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan 
jauhilah mereka dengan cara yang baik." (Al-Muzammil: 10) 

Dahulu kala, Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada putranya, 
seperti dituturkan dalam firman Allah: 

يا بين أقم الصالة و أمر باملعروف و أنه عن املنكر و اصرب على ما أصابك إن "
 )  سورة لقمان. (ذلك من عزم األمور

"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) menger-
jakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 
mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 
diwajibkan (oleh Allah)." (Luqman: 17) 

2. Tingkatan kedua: 

Mereka adalah ulama yang meremehkan dakwah kepada tauhid 
yang menjadi dasar agama Islam. Mereka merasa cukup 
mengajak manusia mengerjakan shalat, memberikan penjelasan 
hukum dan ber-jihad, tanpa berusaha meluruskan aqidah umat 

Islam. Seakan mereka belum mendengar firman Allah : 

 )سورة األنعام" (ولو أشركوا لَحِبطَ هنهم ما كانوا يعملون"
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"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah 
dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (Al-An'am: 
88) 

Seandainya mereka dahulu mengajak kepada tauhid sebelum 
mendakwahkan kepada yang lain, sebagaimana yang dilakukan 
oleh para rasul, tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan 
mendapat pertolongan dari Allah, sebagaimana Allah telah 
memberikan perto-longan kepada para rasul dan nabiNya. Allah  
berfirman: 

ـّهم يف األرض كما وعد اهللا الذين آمنوا منكم"   و عملوا الصاحلات لَيستخِلفن
ـَّـهم  استخلف الذين قبلهم و ليمكّـنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم و ليبدلن
من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون يب شيئا و من كفر بعد ذلك فأولئك 

  )سورة النور" (هم الفاسقون
"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia 
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, 

sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum 
mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 
mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka, dan Dia 
benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka 

berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap 
menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun 
dengan Aku. Dan barangsiapa (tetap) kafir sesudah (janji) itu, 

maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (An-Nuur: 55) 

Karena itu, syarat paling asasi untuk mendapatkan pertolongan 
Allah adalah tauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatu apapun. 

3. Tingkatan ketiga: 

Mereka adalah ulama dan du'at yang meninggalkan dakwah ke-
pada tauhid dan memerangi syirik, karena takut ancaman 
manusia, atau takut kehilangan pekerjaan dan kedudukan 
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mereka. Karena itu menyembunyikan ilmu yang diperintahkan 
Allah agar mereka sampai-kan kepada manusia. Bagi mereka 
adalah firman Allah: 

ـَّاه للناس " إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و اهلُدى من من بعد ما بيـن
  )سورة البقرة" (يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا و يلعنهم الالعنون

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang 
telah Kami turunkan berupa keterangan (yang jelas) dan petun-
juk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-

Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua 
(makhluk) yang dapat melaknati." (Al-Baqarah: 159) 

Semestinya para du'at adalah sebagaimana difirmankan Allah: 

سورة " (الذين يـبلّغون رساالت اهللا و خيشونه و ال خيشون أحدا إال اهللا"
  )األحزاب

"(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, 
mereka takut kepadaNya dan mereka tiada merasa takut kepada 

seorang (pun) selain kepada Allah," (Al-Ahzab: 39) 

Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda: 

 )صحيح رواه أمحد" (من كتم ِعلماً أجلمه اهللا بِلجام من نار" 
"Barangsiapa menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan menge-
kangnya dengan kekang dari api Neraka." (HR. Ahmad, hadits 
shahih) 

4. Tingkatan keempat: 

Mereka adalah golongan ulama dan para syaikh yang 
menentang dakwah kepada tauhid dan menentang berdo'a 
semata-mata kepada Allah. Mereka menentang seruan kepada 
peniadaan do'a terhadap selain Allah, dari para nabi, wali dan 
orang-orang mati. Sebab mereka membolehkan yang demikian. 

Mereka menyelewengkan ayat-ayat ancaman berdo'a kepada se-
lain Allah hanya untuk orang-orang musyrik. Mereka 
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beranggapan, tidak ada satu pun umat Islam yang tergolong 
musyrik. Seakan-akan mereka belum mendengar firman Allah: 

ـِسوا إميام بظُلم أولئك هلُم األمن و هم مهتدون" ـْب " الذين آمنوا و مل يل
 )سورة األنعام(

"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." (Al-An'am: 82) 

Dan kezhaliman di sini artinya syirik, dengan dalil firman Allah: 

  )سورة لقمان" (إن الشرك لظلم عظيم"
"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 
kezhaliman yang besar." (Luqman: 13) 

Menurut ayat ini, seorang muslim bisa saja terjerumus kepada 
perbuatan syirik. Hal yang kini kenyataannya banyak terjadi di 
negara-negara Islam. 

Kepada orang-orang yang membolehkan berdo'a kepada selain 
Allah, mengubur mayit di dalam masjid, thawaf mengelilingi 
kubur, nadzar untuk para wali dan hal-hal lain dari perbuatan 
bid'ah dan mungkar, kepada mereka Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa Sallam memperingatkan: 

 )صحيح رواه الترمذي" (إمنا أخاف على أميت األئمة املضلني"
"Sesungguhnya aku sangat takutkan atas umatku (adanya) 
pemimpin-pemimpin yang menyesatkan." (Hadits shahih, 
riwayat At-Tirmidzi) 

Salah seorang Syaikh Universitas Al-Azhar terdahulu, pernah 
ditanya tentang bolehnya shalat atau memohon ke kuburan, 
kemudian syaikh tersebut berkata, "Mengapa tidak dibolehkan 
shalat (memohon) ke kubur, padahal Rasulullah Shallallahu 
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‘alaihi wa Sallam di kubur di dalam masjid, dan orang-orang 
shalat (memohon) ke kuburannya?" 

Syaikh Al-Azhar menjawab: "Harus diingat, bahwa Rasulullah 
tidak dikubur di dalam masjidnya, tetapi beliau dikubur di rumah 
Aisyah. Dan Rasulullah melarang shalat (memohon) ke kuburan. 

Dan sebagian dari do'a Rasulullah adalah: 

 )رواه مسلم" (اللهم إين أعوذ بك من ِعلم ال ينفع"
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari ilmu 
yang tidak bermanfaat." (HR. Muslim) 

Maksudnya, yang tidak aku beritahukan kepada orang lain, dan 
yang tidak aku amalkan, serta yang tidak menggantikan akhlak-
akhlakku yang buruk menjadi baik. Demikian menurut 
keterangan Al-Manawi. 

5. Tingkatan kelima: 

Mereka adalah orang-orang yang mengambil ucapan-ucapan 
guru dan syaikh mereka, dan menta'atinya meskipun dalam 
maksiat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang 

melanggar sabda Rasulullah : 

 )صحيح رواه أمحد" (ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق"
"Tidak (boleh) ta'at (terhadap perintah) yang di dalamnya terda-
pat maksiat kepada Allah, sesungguhnya keta'atan itu hanyalah 

dalam kebajikan." (HR. Al-Bukhari) 

Pada hari Kiamat kelak, mereka akan menyesal atas keta'atan 
mereka itu, hari yang tiada berguna lagi penyesalan. Allah 
meng-gambarkan siksaNya terhadap orang-orang kafir dan 
mereka berjalan di atas jalan kufur, dalam firmanNya: 

ـُقلّب وجوههم يف النار ، يقولون ياليتنا أطعنا اهللا و أطعنا الرسو" ال ، و يوم ت
قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكُبراءنا فأضلونا السبيال ، ربنا آتنا ضعفني من 

 )سورة األحزاب" (العذاب و الْعنهم لعنا كبريا
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"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam Neraka, 
mereka berkata, 'Alangkah baiknya, andaikata kami ta'at kepada 
Allah dan ta'at (pula) kepada Rasul.' Dan mereka berkata, 'Ya 
Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menta'ati pemimpin-pe-

mimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka 
menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, 
timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah 

mereka dengan kutukan yang besar." (Al-Ahzab: 66-68) 
Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini berkata, "Kami mengikuti 
para pemimpin dan pembesar dari para syaikh dan guru kami, 
dengan melanggar keta'atan kepada para rasul. Kami 
mempercayai bahwa mereka memiliki sesuatu, dan berada di 
atas sesuatu, tetapi kenyata-annya mereka bukanlah apa-apa."  
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 ما معناها وهايب ؟
PENGERTIAN WAHABI 

 

Orang-orang biasa menuduh "wahabi" kepada setiap orang yang 
melanggar tradisi, kepercayaan dan bid'ah mereka, sekalipun 
keperca-yaan-kepercayaan mereka itu rusak, bertentangan 
dengan Al-Qur'anul Karim dan hadits-hadits shahih. Mereka 
menentang dakwah kepada tauhid dan enggan berdo'a 
(memohon) hanya kepada Allah semata.  

Suatu kali, di depan seorang syaikh penulis membacakan hadits 
riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-
Nawa-wiyah. Hadits itu berbunyi:  

رواه الترمذي و قال حديث " (إذا سألت فاسأل اهللا و إذا استعنت فاستعن باهللا 
 )حسن

"Jika engkau memohon maka mohonlah kepada Allah, dan jika 
engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepa-
da Allah." (HR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits hasan shahih )  

Penulis sungguh kagum terhadap keterangan Imam An-Nawawi 
ketika beliau mengatakan,  

مث إن كانت احلاجة اليت يسأهلا ، مل جتر العادة جبرياا على أيدي خلقه ، "
و شفاء املرض و حصول العافية سأل ربه ذلك ، و .. كطلب اهلداية و العلم 

 "هم فمذمومأما سؤال اخللق و االعتماد علي
"Kemudian jika kebutuhan yang diminta-nya –menurut tradisi– 
di luar batas kemampuan manusia, seperti meminta hidayah 
(petunjuk), ilmu, kesembuhan dari sakit dan kesehatan maka 
hal-hal itu (mesti) memintanya hanya kepada Allah semata. Dan 
jika hal-hal di atas dimintanya kepada makhluk maka itu amat 
tercela."  
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Lalu kepada syaikh tersebut penulis katakan, "Hadits ini berikut 
keterangannya menegaskan tidak dibolehkannya meminta 
pertolongan kepada selain Allah." Ia lalu menyergah, "Malah 
sebaliknya, hal itu dibolehkan!"  

Penulis lalu bertanya, "Apa dalil anda?" Syaikh itu ternyata 
marah sambil berkata dengan suara tinggi, "Sesungguhnya 
bibiku berkata, wahai Syaikh Sa'd!" dan Aku bertanya padanya, 
"Wahai bibiku, apakah Syaikh Sa'd dapat memberi manfaat 
kepadamu?" Ia menjawab, "Aku berdo'a (meminta) kepadanya, 
sehingga ia menyam-paikannya kepada Allah, lalu Allah 
menyembuhkanku."  

Lalu penulis berkata, "Sesungguhnya engkau adalah seorang 
alim. Engkau banyak habiskan umurmu untuk membaca kitab-
kitab. Tetapi sungguh mengherankan, engkau justru mengambil 
akidah dari bibimu yang bodoh itu."  

Ia lalu berkata, "Pola pikirmu adalah pola pikir wahabi. Engkau 
pergi berumrah lalu datang dengan membawa kitab-kitab 
wahabi."  

Padahal penulis tidak mengenal sedikitpun tentang wahabi 
kecuali sekedar penulis dengar dari para syaikh. Mereka berkata 
tentang wahabi, "Orang-orang wahabi adalah mereka yang 
melanggar tradisi orang kebanyakan. Mereka tidak percaya 
kepada para wali dan karamah-karamahnya, tidak mencintai 
Rasul dan berbagai tuduhan dusta lainnya."  

Jika orang-orang wahabi adalah mereka yang percaya hanya 
kepada pertolongan Allah semata, dan percaya yang 
menyembuhkan hanyalah Allah, maka aku wajib mengenal 
wahabi lebih jauh."  

Kemudian penulis tanyakan jama'ahnya, sehingga penulis 
mendapat informasi bahwa pada setiap Kamis sore mereka 
menyeleng-garakan pertemuan untuk mengkaji pelajaran tafsir, 
hadits dan fiqih.  

Bersama anak-anak penulis dan sebagian pemuda intelektual, 
penulis mendatangi majelis mereka. Kami masuk ke sebuah 
ruangan yang besar. Sejenak kami menanti, sampai tiada 



 
Syaikh Muhammad Jamil Zainu 66 

berapa lama seorang syaikh yang sudah berusia masuk 
ruangan. Beliau memberi salam kepada kami dan menjabat 
tangan semua hadirin dimulai dari sebelah kanan, beliau lalu 
duduk di kursi dan tak seorang pun berdiri untuk-nya. Penulis 
berkata dalam hati, "Ini adalah seorang syaikh yang tawadhu' 
(rendah hati), tidak suka orang berdiri untuknya (dihormati)."  

Lalu syaikh membuka pelajaran dengan ucapan, 

 إن احلمد هللا حنمد و نستعينه و نستغفره

"Sesungguhnya segala puji adalah untuk Allah. Kepada Allah 
kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan…", dan 

selanjutnya hingga selesai, sebagaimana Rasulullah  biasa 
membuka khut-bah dan pelajarannya.  

Kemudian syaikh itu memulai bicara dengan menggunakan 
bahasa Arab. Beliau menyampaikan hadits-hadits seraya 
menjelaskan derajat shahihnya dan para perawinya. Setiap kali 
menyebut nama Nabi, beliau mengucapkan shalawat atasnya. Di 
akhir pelajaran, beberapa soal tertulis diajukan kepadanya. 
Beliau menjawab soal-soal itu dengan dalil dari Al-Qur'anul 
Karim dan sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Beliau 
berdiskusi dengan hadirin dan tidak menolak setiap penanya. Di 
akhir pelajaran, beliau berkata :  

، و بعض الناس يقولون إننا وهابيون  احلمد هللا على أننا مسلمون و سلفيون
 :فهذا تنابز باأللقاب و قد انا اهللا عن هذا بقوله 

"Segala puji bagi Allah bahwa kita termasuk orang-orang Islam 
dan salaf. Sebagian orang menuduh kita orang-orang wahabi. 
Ini termasuk tanaabuzun bil alqaab (memanggil dengan 
panggilan-panggilan yang buruk). Allah melarang kita dari hal 
itu dengan firmanNya,  

  )سورة احلجرات" (وال تنابزوا باأللقاب"
"Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar 

yang buruk." (Al-Hujurat: 11)  
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Dahulu, mereka menuduh Imam Syafi'i dengan rafidhah. Beliau 
lalu membantah mereka dengan mengatakan,  

 إنْ كان رفضا حب آل حممد       فليشهد الثقالن أين رافضي

"Jika rafidah (berarti) mencintai keluarga Muhammad. Maka 
hendaknya jin dan manusia menyaksikan bahwa sesungguhnya 
aku adalah rafidhah."  

Maka, kita juga membantah orang-orang yang menuduh kita 
wahabi, dengan ucapan salah seorang penyair,  

 إنْ كان تابع أمحٍد متوهبا     فأنا املِقر بأنين وهايب

"Jika pengikut Ahmad adalah wahabi. Maka aku berikrar bahwa 
sesungguhnya aku wahabi."  

Ketika pelajaran usai, kami keluar bersama-sama sebagian para 
pemuda. Kami benar-benar dibuat kagum oleh ilmu dan 
kerendahan hatinya. Bahkan aku mendengar salah seorang 

mereka berkata,  هذا هو الشيخ احلقيقي!!!  "Inilah syaikh yang 
sesungguhnya!"  
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 معىن وهايب

PENGERTIAN WAHABI 

 

Musuh-musuh tauhid memberi gelar wahabi kepada setiap 
muwahhid (yang mengesakan Allah), nisbat kepada Muhammad 
bin Abdul Wahab, Jika mereka jujur, mestinya mereka 

mengatakan " حممدي"  Muhammadi nisbat kepada namanya yaitu 
Muhammad. Betapapun begitu, ternyata Allah menghendaki 

nama wahabi sebagai nisbat kepada “الوهاب” Al-Wahhab (Yang 
Maha Pemberi), yaitu salah satu dari nama-nama Allah yang 
paling baik (Asmaa'ul Husnaa). 

Jika shufi menisbatkan namanya kepada jama'ah yang memakai 
shuf (kain wol) maka sesungguhnya wahabi menisbatkan diri 
mereka dengan Al-Wahhab (Yang Maha Pemberi), yaitu Allah 
yang memberi-kan tauhid dan meneguhkannya untuk 
berdakwah kepada tauhid.  
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 حممد بن عبد الوهاب

MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB 

 

Beliau dilahirkan di kota 'Uyainah, Nejed pada tahun 1115 H. 
Hafal Al-Qur'an sebelum berusia sepuluh tahun. Belajar kepada 
ayahandanya tentang fiqih Hambali, belajar hadits dan tafsir 
kepada para syaikh dari berbagai negeri, terutama di kota 
Madinah. Beliau memahami tauhid dari Al-Kitab dan As-Sunnah. 
Perasaan beliau ter-sentak setelah menyaksikan apa yang 
terjadi di negerinya Nejed dengan negeri-negeri lainnya yang 
beliau kunjungi berupa kesyirikan, khurafat dan bid'ah. 
Demikian juga soal menyucikan dan mengkultus-kan kubur, 
suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar.  

Ia mendengar banyak wanita di negerinya ber-tawassul dengan 
pohon kurma yang besar. Mereka berkata,  

 "يا فحل الفحول أريد زوجا قبل احلول"
"Wahai pohon kurma yang paling agung dan besar, aku 
menginginkan suami sebelum setahun ini."  

Di Hejaz, ia melihat pengkultusan kuburan para sahabat, 

keluarga Nabi (ahlul bait), serta kuburan Rasulullah , hal 
yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada 
Allah semata.  

Di Madinah, ia mendengar permohonan tolong (istighaatsah) 

kepada Rasulullah , serta berdo'a (memohon) kepada selain 
Allah, hal yang sungguh bertentangan dengan Al-Qur'an dan 

sabda Rasulullah . Al-Qur'an menegaskan:  

من و ال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك و ال يضرك فإنْ فعلت فإنك إذا "
 "الظاملني 
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"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi 
manfa'at dan tidak (pula) memberi madharat kepadamu selain 

Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, sesungguh-
nya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim." 
(Yunus: 106)  

Zhalim dalam ayat ini berarti syirik. Suatu kali, Rasulullah 
berkata kepada anak pamannya, Abdullah bin Abbas:  

لترمذي و قال حسن رواه ا" (إذا سألت فاسأل اهللا و إذا استعنت فاستعن باهللا "
 )صحيح

"Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika eng-

kau meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah." 
(HR. At-Tirmidzi, ia berkata hasan shahih)  

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyeru kaumnya kepada 
tauhid dan berdo'a (memohon) kepada Allah semata, sebab 
Dialah Yang Mahakuasa dan Yang Maha Menciptakan sedangkan 
selainNya adalah lemah dan tak kuasa menolak bahaya dari 
dirinya dan dari orang lain. Adapun mahabbah (cinta kepada 
orang-orang shalih), ada-lah dengan mengikuti amal shalihnya, 
tidak dengan menjadikannya sebagai perantara antara manusia 
dengan Allah, dan juga tidak menja-dikannya sebagai tempat 
bermohon selain daripada Allah.  

 

1. Penentangan orang-orang batil terhadapnya: 

Para ahli bid'ah menentang keras dakwah tauhid yang dibangun 
oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tidak 
mengherankan, sebab musuh-musuh tauhid telah ada sejak 
zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Bahkan mereka 
merasa heran terhadap dakwah kepada tauhid. Allah berfirman: 

 )سورة ص" ( اآلهلم إله واحدا إن هذا لشيء عجابأجعل اهللا"
"Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? 
Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat menghe-

rankan." (Shaad: 5) 
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Musuh-musuh syaikh memulai perbuatan kejinya dengan meme-
rangi dan menyebarluaskan berita-berita bohong tentangnya. 
Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuhnya dengan 
maksud agar dak-wahnya terputus dan tak berkelanjutan. Tetapi 

Allah  menjaganya dan memberinya penolong, sehingga 
dakwah tauhid terbesar luas di Hejaz, dan di negara-negara 
Islam lainnya. 

Meskipun demikian, hingga saat ini, masih ada pula sebagian 
manusia yang menyebarluaskan berita-berita bohong. Misalnya 
mere-ka mengatakan, dia (Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab) 
adalah pembuat madzhab yang kelima, padahal dia adalah 
seorang penganut madzhab Hambali. Sebagian mereka 

mengatakan, orang-orang wahabi tidak mencintai Rasulullah 
serta tidak bershalawat atasnya. Mereka anti bacaan shalawat. 

Padahal kenyataannya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab 

telah menulis kitab ” خمتصر سرية الرسول  ” "Mukhtashar Siiratur 

Rasuul ". Kitab ini bukti sejarah atas kecintaan Syaikh 
Muhammad bin Abdul Wahab kepada Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa Sallam. Mereka mengada-adakan berbagai cerita 
dusta tentang Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, suatu hal 
yang karenanya mereka bakal dihisab pada hari Kiamat. 
Seandainya mereka mau mempelajari kitab-kitab beliau dengan 
penuh kesadaran, niscaya mereka akan menemukan Al-Qur'an, 
hadits dan ucapan sahabat sebagai rujukannya. 

Seseorang yang dapat dipercaya memberitahukan kepada 
penulis, bahwa ada salah seorang ulama yang memperingatkan 
dalam penga-jian-pengajiannya dari ajaran wahabi. Suatu hari, 
salah seorang dari hadirin memberinya sebuah kitab karangan 
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum diberikan, ia 
hilangkan terlebih dahulu nama pengarangnya. Ulama itu 
membaca kitab tersebut dan amat kagum dengan 
kandungannya. Setelah mengetahui siapa penulis buku yang 
dibaca, mulailah ia memuji Muhammad bin Abdul Wahab. 
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2. Dalam sebuah hadits disebutkan: 

من هنا يطلع قرنُ : اللهم بارك لنا يف شامنا و يف ميننا ، قالوا و يف جندنا ، قال "
 )رواه البخاري و مسلم" (الشيطان

"Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di negeri Syam, dan 
di negeri Yaman. Mereka berkata, 'Dan di negeri Nejed.' Rasu-

lullah berkata, 'Di sana banyak terjadi berbagai kegoncangan 
dan fitnah, dan di sana (tempat) munculnya para pengikut 
setan." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Ibnu Hajar Al-'Asqalani dan ulama lainnya menyebutkan, yang 
dimaksud Nejed dalam hadits di atas adalah Nejed Iraq. Hal itu 
terbukti dengan banyaknya fitnah yang terjadi di sana. Kota 
yang juga di situ Al-Husain bin Ali radhiallaahu anhu dibunuh. 
Hal ini berbeda dengan anggapan sebagian orang, bahwa yang 
dimaksud dengan Nejed adalah Hejaz, kota yang tidak pernah 
tampak di dalamnya fitnah sebagaimana yang terjadi di Iraq. 
Bahkan seba-liknya, yang tampak di Nejed Hejaz adalah tauhid, 
yang karenanya Allah menciptakan alam, dan karenanya pula 
Allah mengutus para rasul. 

 

3. Sebagian ulama yang adil sesungguhnya 
menyebutkan: 

Bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah se-
orang mujaddid (pembaharu) abad dua belas Hijriyah. Mereka 
menu-lis buku-buku tentang beliau. Di antara para pengarang 
yang menulis buku tentang Syaikh adalah Syaikh Ali Thanthawi. 

Beliau menulis buku tentang سلسلة عن أعالم التاريخ "Silsilah 
Tokoh-tokoh Sejarah", di antara mereka terdapat Syaikh 
Muhammad bin Abdul Wahab dan Ahmad bin 'Irfan. 

Dalam buku tersebut beliau menyebutkan, akidah tauhid sampai 
ke India dan negeri-negeri lainnya melalui jama'ah haji dari 
kaum muslimin yang terpengaruh dakwah tauhid di kota 
Makkah. Karena itu, kompeni Inggris yang menjajah India ketika 
itu, bersama-sama dengan musuh-musuh Islam memerangi 
akidah tauhid tersebut. Hal itu dilakukan karena mereka 
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mengetahui bahwa akidah tauhid akan menyatukan umat Islam 
dalam melawan mereka. 

Selanjutnya mereka mengomando kepada kaum Murtaziqah 
agar mencemarkan nama baik dakwah kepada tauhid. Maka 
mereka pun menuduh setiap muwahhid yang menyeru kepada 
tauhid dengan kata wahabi. Kata itu mereka maksudkan sebagai 
padanan dari tukang bid'ah, sehingga memalingkan umat Islam 
dari akidah tauhid yang menyeru agar umat manusia berdo'a 
hanya semata-mata kepada Allah. Orang-orang bodoh itu tidak 
mengetahui bahwa kata wahabi adalah nisbat kepada Al-
Wahhaab (yang Maha Pemberi), yaitu salah satu dari Nama-
nama Allah yang paling baik (Asma'ul Husna) yang memberikan 
kepadanya tauhid dan menjanjikannya masuk Surga.  
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 معركة التوحيد و الشرك
PERANG ANTARA TAUHID DENGAN SYIRIK 

   

Perang antara tauhid dengan syirik telah terjadi sejak lama. 
Sejak zaman Nabi Nuh AlaihisSalam menyeru kaumnya untuk 
beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah 
kepada berhala-berhala.  

1. Nabi Nuh berada di tengah kaumnya selama sembilan 
ratus lima puluh tahun. Beliau menyeru kaumnya kepada tauhid, 
tetapi peneri-maan mereka sungguh di luar harapan. Secara 
jelas Al-Qur'an meng-gambarkan penolakan mereka, dalam 
firmanNya:  

" رنّ ودا وال سواعا و ال يغوث و يعوق و نسرا و قد أضلوا كثريا وقالوا ال تذ"
  )سورة نوح (

"Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan 
(penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali 

kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula 
suwaa', yaghust, ya'uq dan nasr." Dan sesudahnya mereka telah 
menyesatkan kebanyakan (manusia)." (Nuh: 23-24)  

Tentang tafsir ayat ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas, dia berkata:  

هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح ، فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إىل 
ومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصابا و مسوهم بأمسائهم ق

 ِبدتالعلم ع سيعبد ، حىت هلك أولئك و نأي األحجار و (ففعلوا و مل ت
 )األنصاب اليت ه التماثيل

Ini adalah nama-nama orang-orang shalih dari kaum Nabi Nuh. 
Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada 
kaumnya agar mereka membuat patung orang-orang shalih 
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tersebut di tempat-tempat duduk mereka, dan agar memberinya 
nama sesuai dengan nama-nama mereka. Maka mereka pun 
melakukan perintah setan tersebut. Pada awalnya, patung-
patung itu tidak disembah. Tetapi ketika mereka semua sudah 
binasa dan ilmu telah diangkat, mulailah patung-patung itu 
disembah. 

2. Selanjutnya datanglah para rasul sesudah Nabi Nuh. 
Mereka menyeru kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah 
semata, dan agar meninggalkan apa yang mereka sembah 
selain Allah, sebab me-reka tidak berhak untuk disembah. 
Renungkanlah Al-Qur'anul Karim yang menceritakan tentang 
keadaan mereka: 

" و إىل عاٍد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه أفال تتقون"
 )سورة األعراف(

"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara 
mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-
kali tidak ada Tuhan bagimu selainNya. Maka mengapa kamu 

tidak bertakwa kepadaNya?." (Al-A'raaf: 65) 

سورة " ( ما لكم من إله غريهو إىل مثود أخاهم صاحلا قال يا قوم اعبدوا اهللا"
 )هود

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shalih. Shalih 
berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali tidak ada 
bagimu Tuhan selain Dia." (Huud: 61) 

سورة  ("إىل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه"
  )هود

"Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, 

Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 
tiada Tuhan bagimu selain Dia." (Huud: 84) 
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و إذ قال إبراهيم ألبيه و قومه إنين براٌء مما تعبدون إال الذي فطرين فإنه "
 )سورة الزخرف ("سيهدين

"Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan 
kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab 
terhadap apa yang kamu sembah, tetapi (aku menyembah) 

Tuhan yang menjadikanku; karena sesungguhnya Dia akan 
memberi hidayah kepadaku." (Az-Zukhruf: 26-27) 

Terhadap dakwah para nabi tersebut, kaum musyrikin 
merespon-nya dengan penentangan dan pengingkaran terhadap 
apa yang mereka bawa. Orang-orang musyrik itu memerangi 
para rasul dengan segala kemampuan yang mereka miliki. 

3. Rasulullah  misalnya, sebelum diutus sebagail rasul, 
beliau terkenal di kalangan orang-orang Arab dengan julukan 
"ash-shaa-diqul amiin" (yang jujur dan dapat dipercaya). Tetapi 
tatkala beliau mengajak kaumnya menyembah kepada Allah dan 
mengesakanNya, serta menyeru agar meninggalkan apa yang 
disembah oleh nenek moyang mereka, serta merta mereka lupa 
dengan sifat jujur dan amanah beliau. Lalu mereka 
menghujaninya dengan berbagai julukan buruk. Di antaranya 
ada yang menjuluki beliau dengan "ahli sihir lagi pendusta". Al-
Qur'an mengisahkan penolakan mereka terhadap dak-wah 
tauhid dalam firmanNya: 

و عجبوا أن جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل "
  )سورة ص"(اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب

"Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi 
peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir 

berkata, 'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak dusta. Me-
ngapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Se-
sungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengheran-
kan." (Shaad: 4-5) 
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كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون اتواصوا به "
 )سورة الذاريات" (ومٌ  طاغون؟ بل هم ق

"Demikianlah tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada 

orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka 
mengata-kan. "Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. 
Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. 
Sebenar-nya mereka adalah kaum yang melampaui batas." 

(Adz-Dzaariyaat: 52-53) 

Demikianlah itulah sikap segenap rasul dalam dakwahnya 
kepada tauhid. Dan sebagaimana gambaran ayat-ayat di atas 
itulah sikap kaum mereka yang pendusta lagi mengada-
mengada. 

4. Pada zaman kita saat ini, jika seorang muslim mengajak 
sesama saudara muslim lainnya kepada akhlak, kejujuran dan 
amanah, ia tidak akan menemukan orang yang menentangnya. 

Berbeda halnya jika ia mengajak mereka kepada tauhid yang 
ke-padanya para rasul menyeru –yaitu berdo'a (memohon) 
hanya semata-mata kepada Allah dan tidak memohon kepada 
selainNya, baik kepada para nabi atau wali, karena 
sesungguhnya mereka hanyalah hamba Allah–, niscaya orang-
orang segera menentangnya dan menuduhnya dengan berbagai 
tuduhan dusta. Mungkin mereka akan dituduh wahabi, dengan 
maksud untuk membendung manusia dari dakwah kepada 
tauhid. 

Jika sang da'i mengetengahkan ayat yang didalamnya terdapat 
ajakan kepada tauhid, mereka tak segan-segan menuduh 
dengan me-ngatakan, "Ini ayat wahabi". Manakala sang da'i 
membawakan hadits: 

 "و إذا استعنت فاستعن باهللا ".. 
Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah dan jika kamu 
mohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah." 

(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) 
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Maka serta-merta sebagian mereka akan mengatakan, "Itu 
hadits wahabi." 

Bila seseorang shalat dengan meletakkan tangan di atas dada, 
atau menggerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah , maka sebagian 
orang akan menga-takan sebagai orang wahabi. 

Kata wahabi seakan menjadi simbol bagi setiap orang yang 
mengesakan Allah, yang hanya menyembah Tuhan Yang Satu, 
dan mengikuti sunnah nabiNya. 

Sesungguhnya wahabi adalah nisbat kepada Al-Wahhab (Yang 
Maha Pemberi). Ia adalah salah satu dari nama-nama Allah Yang 
Paling Baik. Berarti Dialah yang memberikan kepadanya tauhid, 
yang merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi orang-
orang yang mengesakan Allah. 

5. Para du'at kepada tauhid hendaknya sabar dan meneladani 

Rasulullah , yang kepadanya Allah berfirman: 

 )سورة املزمل" (و اصرب على ما يقولون و اهجرهم هجرا مجيال"
"Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan 
jauhilah mereka dengan cara yang baik." (Al-Muzammil: 10) 

 )سورة اإلنسان" (فاصرب حلكم ربك و ال تطع منهم آمثا أو كفورا"
"Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan 
Tuhanmu, janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang 

yang kafir di antara mereka." (Al-Insaan: 24) 

Setiap orang Islam hendaknya menerima dakwah kepada 
tauhid, serta mencintai pada da'inya. Karena sesungguhnya 
tauhid adalah dakwah para rasul secara keseluruhan, juga 
dakwah Rasul kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. 

Maka barangsiapa mencintai Rasul , niscaya dia akan 
mencintai dakwah kepada tauhid dan barangsiapa membenci 
kepada dakwah tauhid, maka berarti ia telah membenci 

Rasulullah  
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 إن احلكم إال هللا
HUKUM HANYA MILIK ALLAH SEMATA 

   

Allah menciptakan makhluk dengan tujuan agar mereka 
beribadah kepadaNya semata. Ia mengutus para rasulNya untuk 
mengajar manusia, lalu menurunkan kitab-kitab kepada mereka, 
sehingga bisa memberikan hukum (putusan) yang benar dan 
adil di antara manusia. Hukum tersebut tercermin dalam firman 

Allah Ta'ala, dan dalam sabda Rasulullah . Hukum-hukum itu 
mengandung berbagai masalah. Di antaranya ibadah, 
mu'amalah (pergaulan antar manusia), aqa'id (ke-percayaan), 
tasyri' (penetapan syari'at), siyasah (politik) dan berbagai 
permasalahan manusia lainnya.  

1. Hukum dalam aqidah: 

Yang pertama kali diserukan oleh para rasul adalah pelurusan 
aqidah serta mengajak manusia kepada tauhid. 

Nabi Yusuf misalnya, ketika berada di dalam penjara beliau me-
nyeru kedua temannya kepada tauhid, ketika keduanya 
menanyakan padanya tentang ta'bir (tafsir) mimpi. Sebelum 
nabi Yusuf menjawab pertanyaan keduanya, ia berkata: 

ياصاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار؟ ما تعبدون من "
دونه إال أمساء مسيتموها أنتم و آباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطان إِن احلكم إال 

سورة " (هللا أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس ال يعلمون
  )يوسف

"Hai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, tuhan-
tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Mahaesa 

lagi Mahaperkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah 
kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek 
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moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu 
keterangan pun tentang nama-nama itu. Hukum (keputusan) itu 

hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu 
tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Yusuf: 39-40) 

2. Hukum dalam ibadah: 

Kita wajib mengambil hukum-hukum ibadah, baik shalat, zakat, 
haji dan lainnya dari Al-Qur'an dan hadits shahih, sebagai 

realisasi dari sabda Rasulullah : 

 )متفق عليه" ( أصليصلوا كما رأيتموين"
"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat" 
(Muttafaq alaih) 

 )رواه مسلم" (خذوا عين مناسككم" 
"Ambillah teladan dariku dalam tata cara ibadah (hajimu)." (HR. 
Muslim) 

Dan merupakan penerapan dari ucapan para imam mujtahid,  

 "إن صح احلديث فهو مذهيب"
"Jika hadits itu shahih maka ia adalah madzhabku." 

Bila antara imam mujtahid terjadi perselisihan pendapat, kita 
tidak boleh fanatik terhadap perkataan seseorang di antara 
mereka, kecuali kepada yang memiliki dalil shahih yang 
bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. 

3. Hukum dalam mu'amalah: 

Hukum dalam mu'amalah (pergaulan antarmanusia), baik yang 
berupa jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan lain 
sebagai-nya. Semua hal tersebut harus berlandaskan hukum 
(keputusan) Allah dan RasulNya. Hal ini berdasarkan firman 
Allah: 
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فال و ربك ال يؤمنون حىت يحكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم "
 )سورة النساء" (حرج مما قضيت و يسلموا تسليما

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman 

sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang 
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan 
dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan 
mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisaa': 65) 

Para mufassir, dengan menyitir riwayat dari Imam Al-Bukhari 
menyebutkan, sebab turunnya ayat di atas adalah karena 
sengketa masalah irigasi (pengairan) yang terjadi antara dua 

sahabat Rasulullah . Lalu Rasulullah  memutuskan bahwa 
yang berhak atas irigasi tersebut adalah Zubair. Serta merta 
lawan sengketanya berucap, "Wahai Rasulullah, engkau 
putuskan hukum untuknya (maksudnya, dengan membela 
Zubair) karena dia adalah anak bibimu!" Sehubungan dengan 
peristiwa tersebut turunlah ayat di atas. 

4. Hukum dalam masalah hudud (hukuman yang 
ditetapkan untuk memenuhi hak Allah) dan qishash 

(hukum balas yang sepadan): 

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'la: 

و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العني بالعني و األنف باألنف و األذن "
و من مل حيكم مبا أنزل :"إىل قوله .." باألذن و السن بالسن و اجلروح قصاص

 )سورة املائدة" (اهللا فأولئك هم الظاملون
"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi 

dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa 
yang melepaskan (hak qishash)nya maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 
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memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (Al-Maa'idah: 45) 

5. Tasyri' (penetapan syari'at) adalah milik Allah 
semata: 

Allah berfirman: 

 )سورة الشورى" (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا إليك"
"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang 

telah diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu." (Asy-Syuura: 13) 

Allah menolak orang-orang musyrik yang memberikan hak 
penetapan hukum kepada selain Allah. Allah berfirman: 

 )سورة الشورى"(أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذنْ به اهللا"
"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah 
yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan 
oleh Allah?" (Asy-Syuura: 21)  

 

KESIMPULAN:  

Setiap umat Islam wajib menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah 
yang shahih sebagai hakim (penentu hukum), merujuk kepada 
kedua-nya manakala sedang berselisih dalam segala hal, 
sebagai realisasi dari firman Allah:  

 )سورة املائدة" (وأِن احكم بينهم مبا أنزل اهللا"
"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan oleh Allah." (Al-Maa'idah: 49)  

Juga penerapan dari sabda Rasulullah :  

و ما حتكُم أئمتهم بكتاب اهللا و يتخيروت مما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم "
 )حسن رواه ابن ماجه و غريه" (بينهم
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"Dan selama para pemimpin umat tidak berhukum kepada kitab 
Allah, dan memilih apa yang diturunkan oleh Allah, niscaya ke-
sengsaraan akan ditimpakan di tengah-tengah mereka." (HR. 
Ibnu Majah dan lainnya, hadits hasan)  

Umat Islam wajib membatalkan hukum-hukum (perundang-
undangan) asing yang ada di negaranya. Seperti undang-
undang Peran-cis, Inggris dan lainnya yang bertentangan 
dengan hukum Islam.  

Hendaknya umat Islam tidak lari ke mahkamah yang berlandas-
kan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. 
Hendaknya me-reka mengajukan perkaranya kepada orang yang 
dipercaya dari ka-langan ahli ilmu, sehingga perkaranya 
diputuskan secara Islam, dan itulah yang lebih baik bagi 
mereka. Sebab Islam menyadarkan mere-ka, memberikan 
keadilan di antara mereka, efisien dalam hal uang dan waktu. 
Tidak seperti peradilan buatan manusia yang menghabiskan 
materi secara sia-sia. Belum lagi adzab dan siksa besar yang 
bakal di-terimanya pada hari Kiamat. Sebab dia berpaling dari 
hukum Allah yang adil, dan berlindung kepada hukum buatan 
makhluk yang zhalim.  

   

 



 
Syaikh Muhammad Jamil Zainu 84 

 العقيدة أوالً إو احلاكمية ؟

AKIDAH DAHULU ATAUKAH KEKUASAAN? 

   

Lewat manakah Islam akan tampil kembali memimpin dunia? 
Da'i besar Muhammad Qutb menjawab persoalan ini dalam 
sebuah kuliah yang disampaikannya di Daarul Hadits, Makkah 
Al-Mukar-ramah. Teks pertanyaan itu sebagai berikut: 

سيعود : البعض يقول إن اإلسالم سيعود من قبل احلاكمية و البعض اآلخر يقول 
  االسالم عن طريق تصحيح العقيدة و التربية اجلماعية ، فأيهما أصح ؟ 

"Sebagian orang berpendapat bahwa Islam akan kembali tampil 
lewat kekuasaan, sebagian lain berpendapat bahwa Islam akan 
kembali dengan jalan meluruskan akidah, dan tarbiyah 
(pendidikan) masyarakat. Manakah di antara dua pendapat ini 
yang benar?"  

Beliau menjawab:  

من أين تأيت حاكمية هذا الدين يف األرض إن مل يكن دعاة يصححون العقيدة و 
انا صحيحا و يبتلون يف دينهم فيصربون ، و جياهدون يف سبيل اهللا يؤمنون إمي

فـيـحكِّم دين اهللا يف األرض  قضية واضحة جدا ، ما يأيت  احلاكم من 
السماء ، ما يترتل من السماء و كل شيء يأيت من السماء،لكن جبهِد من البشر 

 :قال تعاىل: ، فرضه اهللا على البشر
"Bagaimana Islam akan tampil berkuasa di bumi, jika para du'at 
belum meluruskan akidah umat, sehingga kaum muslimin 
beriman secara benar dan diuji keteguhan agama mereka, lalu 
mereka bersabar dan berjihad di jalan Allah. Bila berbagai hal itu 
telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, barulah agama 
Allah akan berkuasa dan hukum-hukumNya diterapkan di 
persada bumi. Persoalan ini amat jelas sekali. Kekuasaan itu 
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tidak datang dari langit, tidak serta merta turun dari langit. 
Memang benar, segala sesuatu datang dari langit, tetapi melalui 
kesungguhan dan usaha manusia. Hal itulah yang diwajibkan 
oleh Allah atas manusia dengan firmanNya:  

ـُـو بعضكم ببعض"  )سورة حممد" (و لو يشاء اهللا النتصر منهم، و لكن ِليـبل
"Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan 
membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian 
kamu dengan sebagian yang lain." (Muhammad: 4)  

ال بد أن نبدأ بتصحيج العقيدة و تربية جيل على العقيدة الصحيحة ، جيل يبتلى 
 .فيصرب على البالء كما صرب اجليل األول

Karena itu, kita mesti memulai dengan meluruskan aqidah, 
men-didik generasi berikut atas dasar akidah yang benar, 
sehingga terwujud suatu generasi yang tahan uji dan sabar oleh 
berbagai cobaan, seba-gaimana yang terjadi pada generasi awal 
Islam."  
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  الشرك األكرب و أنواعه

SYIRIK BESAR DAN MACAMNYA 

   

Syirik besar adalah menjadikan sesuatu sebagai sekutu (tan-
dingan) bagi Allah. Ia memohon kepada sesuatu itu 
sebagaimana ia memohon kepada Allah. Atau melakukan 
padanya suatu bentuk ibadah, seperti istighatsah (mohon 
pertolongan), menyembelih hewan, bernadzar dan sebagainya. 

Dalam Shahihain disebutkan, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, aku 

bertanya kepada Nabi ,  

 أي الذنب أعظم

"Dosa apakah yang paling besar?"  

Beliau menjawab:  

 )رواه البخاري و مسلم" (أن جتعل هللا ندا و هو خلقك" 
"Yaitu engkau menjadikan tandingan (sekutu) bagi Allah 
sedang-kan Dialah yang menciptakanmu." (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim)  

 

A. MACAM-MACAM SYIRIK BESAR  

1. Syirik dalam do'a: 

Yaitu berdo'a kepada selain Allah, baik kepada para nabi atau 
wali, untuk meminta rizki atau memohon kesembuhan dari 
penyakit. Allah berfirman, 

و ال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك و ال يضرك فإنْ فعلت فإنك إذا من "
 )سورة يونس() أي املشركني باهللا( "الظاملني
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"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi 
manfa'at dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain 
Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka se-
sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zha-

lim."(Yunus: 106) 

Zhalim yang dimaksud oleh ayat ini adalah syirik. Dan Rasu-
lullah r menegaskan dalam sabdanya: 

 )رواه البخاري" (من مات و هو يدعو من دون اهللا ندا دخل النار"
"Barangsiapa meningal dunia sedang dia memohon kepada se-
lain Allah sebagai tandingan (sekutu), niscaya dia masuk 
Neraka." (HR. Al-Bukhari) 

Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa berdo'a kepada selain 
Allah, baik kepada orang-orang mati atau orang-orang yang 
tidak hadir merupakan perbuatan syirik adalah firman Allah: 

تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري إنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم و الذين "
ـُـك  و لو مسعوا ما استجابوا لكم و يوم القيامة يكفرون بشرككم و ال ينبئ

 )سورة فاطر" (مثـل خبري
"Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada 
mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu 
menye-ru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan 

kalau mere-ka mendengar, mereka tidak dapat 
memperkenankan perminta-anmu. Dan di hari Kiamat mereka 
akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang 

memberikan keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh 
Yang Maha Mengetahui," (Faathir: 13-14) 

2. Syirik dalam sifat Allah: 

Seperti kepercayaan bahwa para nabi dan wali mengetahui hal-
hal yang ghaib. Allah berfirman: 

 )سورة األنعام" (و عنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو"
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"Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib, tak ada 
yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri." (Al-An'aam: 59) 

3. Syirik dalam mahabbah (kecintaan): 

Yang dimaksud syirik dalam mahabbah yaitu ia mencintai 
seseorang baik wali atau lainnya sebagaimana kecintaannya 
kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman: 

و من الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوم كحب اهللا و الذين آمنوا أشد "
 )سورة البقرة" (حبا هللا

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tan-
dingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya, sebagai-
mana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang ber-

iman sangat cintanya kepada Allah." (Al-Baqarah: 165) 

4. Syirik dalam keta'atan: 

Yaitu keta'atan kepada ulama atau syaikh dalam hal 
kemaksiatan, dengan mempercayai bahwa hal tersebut 
dibolehkan. Allah berfirman: 

 )سورة التوبة" (اختذوا أحبارهم و رهبام أربابا من دون اهللا"
"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib 
mereka sebagai tuhan selain Allah." (At-Taubah: 31) 

Ta'at kepada para ulama dalam hal kemaksiatan yaitu dengan 
menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Atau sebaliknya, 
mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ta'at kepada para 
ulama dalam hal kemaksiatan inilah yang ditafsirkan sebagai 

bentuk ibadah kepada mereka. Rasulullah menegaskan: 

 )صحيح رواه أمحد" (ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق"
"Tidak ada keta'atan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada 

Al-Khalik (Allah)." (HR. Ahmad, hadits shahih) 

5. Syirik hulul: 
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Yaitu mempercayai bahwa Allah menitis kepada para makhluk-
Nya. Ini adalah aqidah Ibnu Arabi, seorang shufi yang meninggal 
dunia di Damaskus. Sampai-sampai Ibnu Arabi mengatakan: 

 الرب عبد و العبد رب      يا ليت ِشعري من املكلف ؟

"Tuhan adalah hamba, dan hamba adalah Tuhan. 

Duhai sekiranya, siapakah yang mukallaf?" 

Seorang penyair shufi lainnya, yang mempercayai aqidah hulul 
bersenandung: 

 و ما الكلب و اخلرتير إال إهلنا    و ما اهللا إال راهب يف كنيسة

"Tiada anjing dan babi itu, melainkan tuhan kita (juga). 

Dan tiadalah Allah Subhanahu wa Ta’alatu, melainkan seorang 
rahib yang ada di gereja." 

6. Syirik tasharruf (tindakan): 

Yaitu keyakinan bahwa sebagian para wali memiliki keleluasaan 
untuk bertindak dalam urusan makhluk. Percaya bahwa mereka 
bisa mengatur persoalan-persoalan makhluk. Mereka namakan 
para wali itu dengan "wali Quthub". Padahal Allah Ta'ala telah 
menanyakan orang-orang musyrik terdahulu dengan firmanNya: 

 )سورة يونس" (من يدبر األمر فسيقولون اهللا"
"Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka 
menjawab, 'Allah'." (Yunus: 31) 

7. Syirik khauf (takut): 

Yaitu keyakinan bahwa sebagian dari para wali yang telah 
meninggal dunia atau orang-orang yang ghaib bisa melakukan 
dan mengatur suatu urusan serta mendatangkan mudharat 
(bahaya). Kare-na keyakinan ini, mereka menjadi takut kepada 
para wali atau orang-orang tersebut. 

Karena itu, kita menjumpai sebagian manusia berani bersumpah 
bohong atas nama Allah, tetapi tidak berani bersumpah bohong 
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atas nama wali, karena takut kepada wali tersebut. Hal ini 
adalah keper-cayaan orang-orang musyrik, yang diperingatkan 
Al-Qur'an dalam firmanNya: 

  )سورة الزمر" (أليس اهللا بكاف عبده و يخوفونك بالذين من دونه"
"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambaNya? 
Dan mereka menakut-nakuti kamu dengan (sembahan-
sembahan) yang selain Allah." (Az-Zumar: 26) 

Adapun takut kepada hewan liar atau kepada orang hidup yang 
zhalim maka hal itu tidak termasuk dalam syirik ini. Itu adalah 
keta-kutan yang merupakan fitrah dan tabiat manusia, dan tidak 
termasuk syirik. 

8. Syirik hakimiyah: 

Termasuk dalam syirik hakimiyah (kekuasaan) yaitu mereka 
yang membuat dan mengeluarkan undang-undang yang 
bertentangan dengan syari'at Islam serta membolehkan 
diberlakukannya undang-undang tersebut. Atau dia memandang 
bahwa hukum Islam tidak lagi sesuai dengan zaman. 

Yang tergolong musyrik dalam hal ini adalah para hakim (pe-
nguasa, yang membuat serta memberlakukan undang-undang), 
serta orang-orang yang mematuhi dan menjalankan undang-
undang terse-but, jika dia meyakini kebenaran undang-undang 
itu serta rela dengan-nya. 

9. Syirik besar bisa menghapuskan amal: 

Allah berfirman: 

"عملك و و لقد أوحي و إىل الذين من فبلك لئن أشركت ليحبطن إليك 
 )سورة الزمر" (لتكونن من اخلاسرين

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada 
(nabi-nabi) yang sebelummu, "Jika kamu mempersekutukan 
(Tu-han), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu 

terma-suk orang-orang yang merugi." (Az-Zumar: 65) 
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10. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali 
dengan taubat dan meninggalkan perbuatan syirik secara 
keselu-ruhan: 

Allah berfirman: 

اهللا فقد إن اهللا ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء و من يشرك ب"
 )سورة النساء" (ضل ضالال بعيدا

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan 

(sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain 
dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesung-

guhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya." (An-Nisaa': 116) 

11. Syirik banyak macamnya: 

Di antaranya adalah syirik besar dan syirik kecil. Semua itu 

wajib dijauhi. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar 
berdo'a:  

رواه " (اللهم إنا نعوذُ  بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه و نستغفرك ملا ال نعلم"
  )أمحد بسند حسن

"Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu 

dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun 
kepadaMu dari (menyekutukanMu dengan sesuatu) yang kami 
tidak ketahui." (HR. Ahmad dengan sanad shahih) 
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  مثل من يدعو غري اهللا
PERUMPAMAAN ORANG YANG BERDO'A  

KEPADA SELAIN ALLAH 

   

1. Allah berfirman: 

 فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا يا أيها الناس ضرب مثلٌُ"
ذبابا و لو اجتمعوا له و إن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذون منه ضعف 

  )سورة احلج" (الطالب و املطلوب
"Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah 
olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu 
seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat 

pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika 
lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat 
mere-butnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang 

menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah." (Al-
Hajj: 73) 

Allah menyeru kepada segenap umat manusia agar mendengar-
kan perumpamaan agung yang telah dibuatNya, dengan 
mengatakan: 

"Sesungguhnya para wali dan orang-orang shalih serta lainnya 
yang kamu berdo'a kepadanya agar menolongmu saat kamu 
berada dalam kesulitan, sungguh mereka tak mampu 
melakukannya. Meskipun sekedar menciptakan makhluk yang 
sangat kecil pun mereka tidak bisa. Menciptakan lalat, misalnya. 
Bahkan jika lalat itu mengambil dari mereka sejumput makanan 
atau minuman, mereka tak mampu merebutnya kembali. Ini 
merupakan bukti atas kelemahan mereka, juga kelemahan lalat. 
Jika demikian halnya, bagaimana mungkin eng-kau berdo'a 
kepada mereka, sebagai sesembahan selain Allah?" 
Perumpamaan di atas merupakan pengingkaran dan penolakan 
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yang amat keras terhadap orang yang berdo'a dan bermohon 
kepada selain Allah, baik kepada para nabi atau wali. 

2. Allah berfirman: 

ُ  احلق و الذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء إال كباسط " له دعوة
ـّـيه إىل املاء ليبلغ فاه "  و ما هو ببالغه و ما دعاء الكافرين إال ضاللكف

 )سورة الرعد(
"Hanya bagi Allah lah(hak mengabulkan) do'a yang benar. Dan 
berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat 

memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti 
orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air 
supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat 
sampai ke mulutnya. Dan do'a (ibadah) orang-orang kafir itu, 

hanyalah sia-sia belaka." (Ar-Ra'ad: 14) 

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa do'a, yang ia 
merupakan ibadah, wajib hanya ditujukan kepada Allah semata. 
Orang-orang yang berdo'a dan memohon kepada selain Allah, 
tidak mendapatkan manfaat dari orang-orang yang mereka 
sembah. Mereka tidak bisa memperkenankan do'a barang 
sedikitpun. 

Menurut riwayat dari Ali bin Abi Thalib, -menjelaskan 
perumpamaan orang yang berdo'a kepada selain Allah- yaitu 
seperti orang yang ingin mendapatkan air dari tepi sumur 
(hanya) dengan tangannya. Maka hanya dengan tangannya itu, 
tentu dia tidak akan mendapatkan air selama-lamanya, apatah 
lagi lalu air itu bisa sampai ke mulutnya?" 

Menurut Mujahid,  

 )ذكره ابن كثري.(يدعو املاء بلسانه و يشري إليه فال يأتيه أبدا: 
"(seperti orang yang) meminta air dengan lisannya sambil 
menunjuk-nunjuk air tersebut (tanpa berikhtiar selain-nya), 
maka selamanya air itu tak akan sampai padanya." 
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Selanjutnya Allah menetapkan, bahwa hukum orang-orang yang 
berdo'a kepada selain Allah adalah kafir, do'a mereka hanya sia-
sia belaka. Allah berfirman: 

 ".و ما دعاء الكافرين إال يف ضالل"

"Dan do'a (ibadah) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia 
belaka." (Ar-Ra'ad: 14) 

Maka dari itu, wahai saudaraku sesama muslim, jauhilah dari 
berdo'a dan memohon kepada selain Allah. Karena hal itu akan 
men-jadikanmu kafir dan tersesat. Berdo'alah hanya kepada 
Allah semata, sehingga engkau termasuk orang-orang beriman 
yang mengesakan-Nya.  
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 نفي الشرك باهللاكيف ن

CARA MENGHILANGKAN SYIRIK 

 

Menghilangkan syirik kepada Allah, belum akan sempurna 
kecuali dengan menghilangkan tiga macam syirik:  

1. Syirik dalam perbuatan Tuhan: 

Yaitu beri'tikad bahwa di samping Allah, terdapat pencipta dan 
pengatur yang lain. Sebagaimana yang diyakini sebagian orang-
orang shufi, bahwa Allah menguasakan sebagian urusan kepada 
beberapa waliNya untuk mengaturnya. Suatu keyakinan, yang 
hingga orang-orang musyrik sebelum Islam pun tidak pernah 
mengatakannya. Bah-kan ketika Al-Qur'an menanyakan siapa 
yang mengatur segala urusan, mereka menjawab: "Allah". 
Seperti ditegaskan dalam firmanNya: 

  )سورة يونس" (و من يدبر األمر فسيقولون اهللا"
"Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka menja-

wab 'Allah'." (Yunus: 31) 

Penulis pernah membaca kitab "الكايف يف الرد على الوهايب "  "Al-

Kaafii Firrad alal Wahabi" yang pengarangnya seorang shufi. Di 
antara isinya adalah,  

 "إن هللا عبادا يقولون للشيء كن فيكون"
"Sesung-guhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila 
mengatakan kepada sesuatu; Jadilah! Maka ia akan terjadi." 

Sungguh dengan tegas Al-Qur'an mendustakan apa yang ia dak-
wahkan itu. Allah berfirman: 

 )سورة يس" (إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كُن فيكون"
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"Sesungguhnya perintahNya apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah!" maka terjadilah ia." 

(Yaasiin: 82) 

 )سورة األعراف" (أال له اخلَلق و األمر"
"Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak 
Allah." (Al-A'raaf: 54) 

2. Syirik dalam ibadah dan do'a: 

Yaitu di samping ia beribadah dan berdo'a kepada Allah, ia 
beribadah dan berdo'a pula kepada para nabi dan orang-orang 
shalih. 

Seperti istighatsah (meminta pertolongan) kepada mereka, 
berdo'a kepada mereka di saat kesempatan atau kelapangan. 
Ironinya, justru hal ini banyak kita jumpai di kalangan umat 
Islam. Tentu, yang menanggung dosa terbesarnya adalah 
sebagian syaikh (guru) yang mendukung perbuatan syirik ini 
dengan dalih tawassul. 

Mereka menamakan perbuatan tersebut dengan selain nama 
yang sebenarnya. Karena tawassul adalah memohon kepada 
Allah dengan perantara yang disyari'atkan. Adapun apa yang 
mereka lakukan ada-lah memohon kepada selain Allah. Seperti 
ucapan mereka: 

 "اخل...املدد يا رسول اهللا ، يا جيالين يا بدوي "
"Tolonglah kami wahai Rasulullah, wahai Jaelani, wahai Badawi 
..." 

Permohonan seperti di atas adalah ibadah kepada selain Allah, 
sebab ia merupakan do'a (permohonan). Sedangkan Rasulullah 

 bersabda: 

 )رواه الترمذي وقال حسن صحيح" (الدعاء هو العبادة"
"Do'a adalah ibadah." (HR. At-Tirmidzi, ia berkata, hadits hasan 
shahih) 
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Di samping itu pertolongan tidak boleh dimohonkan kecuali 
kepada Allah semata.  

Allah berfirman: 

 )سورة نوح" (يمددكم ربكم بأموال و بنني"
"Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu," (Nuh: 
12)  

Termasuk syirik dalam ibadah adalah "syirik hakimiyah". Yaitu 
jika sang hakim, penguasa atau rakyat meyakini bahwa hukum 
Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan, atau dia membolehkan 
diberlaku-kannya hukum selain hukum Allah. 

3. Syirik dalam sifat: 

Yaitu dengan menyifati sebagian makhluk Allah, baik para nabi, 
wali atau lainnya dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah. 
Menge-tahui hal-hal yang ghaib, misalnya. Syirik semacam ini 
banyak terjadi di kalangan shufi dan orang-orang yang 
terpengaruh oleh mereka. Seperti ucapan Bushiri, ketika memuji 

Nabi :  

  فإن من جودك الدنيا و ضرا     و من علومك علم اللوح و القلم
"Sesungguhnya, di antara kedermawananmu adalah dunia dan 
kekayaan yang ada di dalamnya Dan di antara ilmumu adalah 
ilmu Lauhul Mahfuzh dan Qalam. 

Dari sinilah kemudian terjadi kesesatan para dajjal (pembohong) 
yang mendakwakan dirinya bisa melihat Rasulullah  dalam 
keadaan jaga. Lalu –menurut pengakuan para dajjal itu– mereka 
menanyakan kepada beliau tentang rahasia jiwa orang-orang 
yang bergaul dengan-nya. Para dajjal itu ingin menguasai 
sebagian urusan manusia. Padahal Rasulullah  semasa hidupnya 
saja, tidak mengetahui hal-hal yang ghaib tersebut, 
sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an:  
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سورة " (و لو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري و ما مسـين السوء"
 )األعراف

"Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku mem-
buat kebajikan yang sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan 
ditimpa kemudharatan." (Al-A'raaf: 188) 

Jika semasa hidupnya saja beliau tidak mengetahui hal-hal yang 
ghaib, bagaimana mungkin beliau bisa mengetahuinya setelah 
beliau wafat dan berpindah ke haribaan Tuhan Yang Maha 

Tinggi? Ketika Rasulullah  mendengar salah seorang budak 
wanita mengatakan,  

 "و فينا نيب يعلم ما يف غد"
'Dan di kalangan kita terdapat Nabi yang mengetahui apa yang 
terjadi besok hari.'  

Maka Rasulullah berkata kepadanya, 

 )رواه البخاري" (لنيدعي هذا و قويل بالذي كنِت تقو"
"Tinggalkan (ucapan) ini dan berkatalah dengan yang dahulu-
nya (biasa) engkau ucapkan'." (HR. Al-Bukhari) 

Kepada para rasul itu, memang terkadang ditampakkan 
sebagian masalah-masalah ghaib, sebagaimana ditegaskan 
dalam firman Allah: 

سورة " (اِلمث الغيب ال يظهر على غيبه أحدا إال مِن ارتضى من رسولع" 
 )اجلن

"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia 
tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib 
itu, kecuali kepada rasul yang diridhaiNya." (Al-Jin: 26-27)  
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  و املُوحد ؟من ه
ORANG YANG MENGESAKAN ALLAH 

   

Barangsiapa menafikan ketiga macam syirik tersebut dari Allah, 
kemudian ia mengesakan Allah dalam DzatNya, dan dalam 
menyembah dan berdo'a kepadaNya, juga dalam sifat-sifatNya, 
maka dia adalah seorang muwahhid (yang mengesakan Allah) 
yang bakal memiliki berbagai keutamaan yang khusus dijanjikan 
bagi orang-orang muwahhidin.  

Sebaliknya, jika ia melakukan salah satu dari ketiga macam 
syirik di atas, maka dia bukanlah seorang muwahhid, tetapi ia 
tergolong seperti yang disebutkan dalam firman Allah:  

 )سورة األنعام" (و لو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون"
"Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah 
dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (Al-An'am: 
88)  

 )سورة الزمر" (لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من اخلاسرين"
"Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah 

amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang 
merugi." (Az-Zumar: 65)  

Hanya jika ia bertaubat dan menafikan sekutu dari Allah maka ia 
termasuk golongan orang-orang muwahhidin.  

 . من املشركنياللهم اجعلنا من املوحدين ال جتعلنا
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang meng-
esakanMu dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk 
golongan orang-orang yang menyekutukanMu.  
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 الشرك األصغر و أنواعه
MACAM-MACAM SYIRIK KECIL 

   

Syirik kecil yaitu setiap perantara yang mungkin menyebabkan 
kepada syirik besar, ia belum mencapai tingkat ibadah, tidak 
men-jadikan pelakunya keluar Islam, akan tetapi ia termasuk 
dosa besar.  

Macam-macam Syirik kecil:  

1. Riya' dan melakukan suatu perbuatan karena 
makhluk: 

Seperti seorang muslim yang beramal dan shalat karena Allah, 
tetapi ia melakukan shalat dan amalnya dengan baik agar dipuji 
manusia. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

 "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا و ال يشرك بعبادة ربه أحدا"
"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka 
hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia 

mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan-
nya." (Al-Kahfi: 100) 

Rasulullah bersabda: 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر الرياء ، يقول اهللا يوم القيامة إذا "
ـُـراؤون يف الدنيا فانظروا هل : جزى الناس بأعماهلم  اذهبوا إىل الذين ت

 )صحيح رواه أمحد" (ندهم جزاءجتدون ع
"Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian 

adalah syirik kecil, riya'. Pada hari Kiamat, ketika memberi 
balasan manusia atas perbuatannya, Allah berfirman, "Pergilah 
kalian kepada orang-orang yang kalian tujukan amalanmu 
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kepada mereka di dunia. Lihatlah, apakah engkau dapati balasan 
di sisi mereka?" (HR. Ahmad, hadits shahih) 

2. Bersumpah dengan nama selain Allah: 

Rasulullah bersabda: 

 )صحيح رواه أمحد" (من حلف بغري اهللا فقد أشرك" 
"Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia 
telah berbuat syirik." (HR. Ahmad, hadits shahih) 

Bisa jadi bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik 
besar. Yaitu jika orang yang bersumpah tersebut meyakini 
bahwa sang wali memiliki kemampuan untuk menimpakan 
bahaya atas dirinya, jika ia bersumpah dusta dengan namanya. 

3. Syirik khafi : 

Ibnu Abbas menafsirkan syirik khafi dengan ucapan seseorang 

kepada temannya, ما شاءاهللا و شئت "Atas kehendak Allah dan atas 
kehendak kamu." Termasuk syirik khafi adalah ucapan 

seseorang, لوال اهللا و فالن "Seandainya bukan karena Allah, dan 
(seandainya bukan karena) si fulan." Namun boleh mengatakan, 

 Seandainya bukan karena Allah, kemudian" لوال اهللا مث فالن
(seandainya bukan karena) si fulan." 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah , 

" ما شاء اهللا مث شاء فالن: ال تقولوا ما شاء اهللا و شاء فالن و لكن قولوا"
 )صحيح رواه أمحد و غريه(

"Jangan mengatakan, 'Atas kehendak Allah, dan atas kehendak 

si fulan.' Tetapi katakanlah, 'Atas kehendak Allah, kemudian 
atas kehendak si fulan'." (HR. Ahmad dan lainnya, hadits 
shahih)  
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 من مظاهر الشرك

FENOMENA SYIRIK 

   

Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang bertebaran di 
dunia Islam merupakan sebab utama terjadinya musibah yang 
me-nimpa umat Islam. Juga sebab dari berbagai fitnah, 
kegoncangan dan peperangan serta berbagai siksa lainnya yang 
ditimpakan Allah atas kaum muslimin.  

Hal itu terjadi karena mereka berpaling dari tauhid, serta karena 
perbuatan syirik yang mereka lakukan dalam aqidah dan 
perilaku mereka.  

Bukti yang jelas dari hal itu adalah apa yang kita saksikan di 
sebagian besar negara-negara Islam. Berbagai fenomena 
kemusyrikan, justru oleh sebagian besar umat Islam dianggap 
sebagai bagian dari ajaran Islam, karena itu mereka tidak 
mengingkari dan menolaknya.  

Islam datang untuk menghancurkan berbagai bentuk kemusy-
rikan, atau berbagai fenomena yang menyebabkan seseorang 
terjeru-mus ke perbuatan syirik. Di antara fenomena syirik yang 
terjadi ialah:  

1. Berdo'a kepada selain Allah: 

Hal ini tampak jelas dalam nyanyian-nyanyian dan senandung 
mereka, yang sering diperdengarkan pada peringatan maulid 
atau pada peringatan-peringatan bersejarah lainnya. 
Penulis pernah mendengar mereka menyanyikan kasidah. 

  يا إمام الرسل يا سندي      أنت باب اهللا و معتمدي
  و يف دنياي و آخريت       يا رسول اهللا خذ بيدي

  ما يبدلين عسرا يسرا       إالك يا تاج اخلضره
"Wahai imam para rasul, wahai sandaranku. 

Engkau adalah pintu Allah, dan tempat aku bergantung. 
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Di dunia serta akhiratku. 

wahai Rasulullah, bimbinglah diriku. 

Tak ada yang menggantikanku dari kesulitan kepada 
kemudahan, 

kecuali engkau, wahai mahkota yang hadir" 

Seandainya Rasulullah  mendengar nyanyian di atas, tentu 
Rasulullah akan berlepas diri daripadanya. Sebab tidak ada yang 
bisa mengubah dari kesulitan menjadi kemudahan kecuali Allah 
semata. Nyanyian-nyanyian dan pujian yang sama, banyak kita 
jumpai di koran-koran, majalah dan buku. Di antara isinya 
adalah memohon pertolongan, bantuan dan kemenangan 

kepada Rasulullah , para wali dan orang-orang shalih yang 
sebenarnya mereka tidak mampu melakukannya. 

2. Mengubur para wali dan orang-orang shalih di 

dalam masjid: 

Banyak kita saksikan di negara-negara Islam, kuburan berada di 
dalam masjid. Terkadang di atas kuburan itu dibangun kubah, 
lalu orang-orang datang memintanya, sebagai sesembahan 
selain Allah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang 
hal ini dengan sabdanya: 

 )متفق عليه" (لعن اهللا اليهود و النصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"
"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka men-

jadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid (atau tempat 
bersujud menyembah Tuhan)." (Muttafaq alaih) 

Jika menguburkan para nabi di dalam masjid tidak 
diperintahkan, bagaimana mungkin dibolehkan mengubur para 
syaikh dan ulama di dalamnya? Apakah lagi telah dimaklumi, 
kadang-kadang orang yang dikubur tersebut dijadikan tempat 
berdo'a dan meminta, sebagai se-sembahan selain Allah. Karena 
itu ia merupakan sebab timbulnya per-buatan syirik. Islam 
mengharamkan syirik dan mengharamkan perantara yang bisa 
menyebabkan kepadanya. 
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3. Nadzar untuk para wali: 

Sebagian manusia ada yang melakukan nadzar berupa binatang 
sembelihan, harta atau lainnya untuk wali tertentu. Nadzar 
semacam ini adalah syirik dan wajib tidak dilangsungkan. Sebab 
nadzar adalah ibadah, dan ibadah hanyalah untuk Allah semata. 
Adapun contoh na-dzar yang dibenarkan adalah sebagaimana 
yang dilakukan oleh isteri Imran. Allah Ta'ala berfirman: 

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau 

anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan 
berkhidmat (di Baitul Maqdis)," (Ali Imran: 35) 

4. Menyembelih di kuburan para nabi atau wali: 

Meskipun penyembelihan yang dilakukan dikuburan para nabi 
atau wali dengan niat untuk Allah, tetapi ia termasuk perbuatan 
orang-orang musyrik. Mereka menyembelih binatang di tempat 

berhala dan patung-patung wali mereka. Rasulullah 
bersabda:  

 )رواه مسلم" (لعن اهللا من ذبح لغري اهللا"
"Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah." (HR. 
Muslim) 

5. Thawaf sekeliling kuburan para wali: 

Seperti mengelilingi kuburan Syaikh Abdul Qadir Jaelani, Syaikh 
Rifa'i, Syaikh Badawi, Syaikh Al-Husain, dan lainnya. Perbuatan 
semacam ini adalah syirik, sebab thawaf adalah ibadah, dan ia 
tidak boleh dilakukan kecuali thawaf di sekeliling Ka'bah, Allah 
berfirman: 

 )سورة احلج" (و ليطوفوا بالبيت العتيق"
"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah 
yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29) 

 

6. Shalat kepada kuburan: 
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Shalat kepada kuburan adalah tidak boleh. Rasulullah 
bersabda: 

 )رواه مسلم"(ال جتلسوا على القبور و ال تصلوا إليها "
"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat 

kepadanya." (HR. Muslim) 

7. Melakukan perjalanan (tour) menuju kuburan: 

Melakukan perjalanan (tour) menuju kuburan tertentu untuk 
mencari berkah atau memohon kepadanya adalah tidak 

diperbolehkan. Rasulullah bersabda: 

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام و مسجدي هذا و املسجد 
 )متفق عليه" (األقصى 

"Tidaklah dilakukan perjalanan (tour) kecuali kepada tiga mas-

jid; Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjidil Aqsha." (Muttaffaq 
'alaih) 

Jika kita ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah misalnya, kita 
boleh mengatakan, "Kami pergi untuk berziarah ke Masjid 
Nabawi kemudian memberi salam (do'a) kepada Nabi 

Muhammad ." 

8. Berhukum dengan selain yang diturunkan Allah : 

Mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah syirik. 
Seperti menentukan hukum dengan perundang-undangan yang 
dibuat oleh manusia, yang bertentangan dengan Al-Qur'anul 
Karim dan ha-dits shahih yaitu jika ia meyakini 
diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan 
manusia. 

Termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh 
sebagian syaikh yang bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an 
dan hadits shahih. Seperti fatwa dihalalkannya riba, padahal 
Allah Ta'ala memaklumkan perang terhadap pelakunya. 
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9. Ta'at kepada para penguasa, ulama atau syaikh: 

Yaitu keta'atan kepada mereka dengan menyelisihi dan 
menentang nash Al-Qur'an dan hadits shahih. Syirik semacam 

ini "Syirkut thaa'ah" (syirik keta'atan) Rasulullah bersabda: 

 )صحيح رواه أمحد" (ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق"
"Tidak ada keta'atan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada 
Al-Khaliq (Allah)." (HR. Ahmad, hadits shahih) 

 Allah berfirman: 

اختذوا أحبارهم و رهبام أربابا من دون اهللا و املسيحخ ابن مرمي و ما أمروا "
 )سورة التوبة" (إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون 

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib me-
reka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka 

mempertuhan-kan) Al-Masih putera Maryam, padahal mereka 
hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Mahaesa; tidak ada 
Tuhan (yang ber-hak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari 

apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 31) 

Hudzaifah menafsirkan ibadah dengan keta'atan terhadap apa 
yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama Yahudi kepada 
kaumnya.  
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 املشاهد و املزارات

KUBURAN-KUBURAN YANG DIZIARAHI 

   

Kuburan-kuburan yang banyak kita saksikan di negara-negara 
Islam; seperti Syam, Iraq, Mesir, dan negara Islam lainnya, 
sungguh tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Berbagai kuburan 
itu dibangun sedemikian rupa, dengan biaya yang tidak sedikit. 

Padahal Rasulullah melarang mendirikan bangunan di atas 
kuburan. Dalam hadits shahih disebutkan: 

ن جيصص القرب و أن يقعد عليه و أن ى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ: "
 )رواه املسلم" (يبىن عليه 

"Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk dan mendiri-

kan bangunan di atasnya." (HR. Muslim)  

Sedang dalam riwayat yang shahih oleh At-Tirmidzi disebutkan 
pula larangan untuk menuliskan sesuatu di atas kuburan. 
Termasuk di dalamnya menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, syair 
dan sebagainya.  

Berikut ini, hal-hal penting yang berkaitan dengan kuburan:  

1. Kebanyakan kuburan-kuburan yang diziarahi itu 
adalah tidak benar. 

Al-Husain bin Ali  misalnya, beliau mati syahid di Iraq dan tidak 
dibawa ke Mesir. Karena itu, kuburan Al-Husain bin Ali di Mesir 
adalah tidak benar. Bukti yang paling kuat atas kebohongan 
tersebut adalah bahwa kuburan Al-Husain adapula di Iraq dan di 
Syam. Bukti yang lain yaitu bahwa para sahabat tidak 
menguburkan mayit dalam masjid. Hal itu sebagai pengamalan 

dari sabda Rasulullah , 
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 )متفق عليه" (قاتل اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"
"Allah melaknat orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kubu-
ran para nabi mereka sebagai masjid-masjid." (Muttafaq alaih) 

Hikmah dari pelanggaran tersebut adalah agar masjid-masjid 
ter-bebas dari syirik. Allah berfirman: 

 )سورة اجلن" (و أن املساجد هللا فال تدعو مع اهللا أحدا"
"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. 
Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya 

di samping (menyembah) Allah." (Al-Jin: 18) 

Menurut riwayat yang terpercaya dan benar, Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam adalah dikubur di rumah beliau, 
tidak di dalam Masjid Nabawi. Tetapi kemu-dian orang-orang 
dari Bani Umayyah memperluas masjid tersebut, dan 
memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Alangkah baiknya, 
hal itu tidak mereka lakukan. 

Sekarang ini, kuburan Al-Husain berada di dalam masjid. 
Sebagian orang berthawaf di sekitarnya. Meminta hajat dan 
kebutuhan mereka kepadanya, sesuatu hal yang sesungguhnya 
tidak boleh di-minta kecuali kepada Allah. Seperti memohon 
kesembuhan dari sakit, menghilangkan kesusahan dan 
sebagainya. Sebab agama menyuruh kita agar meminta hal-hal 
tersebut kepada Allah semata, serta agar kita tidak berthawaf 
kecuali di sekitar Ka'bah. 

Allah berfirman: "Dan hendaklah mereka melakukan thawaf 
sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 29) 

2. Kuburan Sayyidah Zainab binti Ali di Mesir dan di 
Damas-kus adalah tidak benar. 

Sebab beliau tidak meninggal di Mesir, juga tidak di Syam. 
Sebagai bukti kebohongan itu adalah terdapatnya kubu-ran satu 
orang (Sayyidah Zainab) di kedua negara tersebut. 

3. Islam mengingkari dan melarang pembangunan 

kubah di atas kuburan, bahkan hingga kubah di atas 
masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Seperti 
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kuburan Al-Husain di Iraq, Abdul Qadir Jaelani di Baghdad, 
Imam Syafi'i di Mesir dan lainnya. Sebab pelarangan 
membangun kubah di atas kuburan adalah bersifat umum, 
sebagaimana kita baca dalam hadits terdahulu. 

Seorang syaikh yang dapat dipercaya memberitahu penulis, 
suatu kali ia melihat seseorang shalat ke kuburan Syaikh 
Jaelani, dan ia tidak menghadap kiblat. Syaikh itu lalu 
memberinya nasihat, tetapi orang tersebut menolak, sambil 
berkata, "Kamu orang wahabi !". Se-akan-akan orang itu belum 

mendengar sabda Rasulullah : "Janganlah kalian duduk di 
atas kuburan dan jangan pula shalat kepadanya." (HR. Muslim) 

4. Sebagian besar kuburan yang ada di Mesir adalah 

dibangun oleh Daulah Fathimiyah. 

Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan, 
bahwa mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir (tukang 
maksiat), mulhid (kafir), zindiq (atheis), mu'aththil (mengingkari 
sifat-sifat Tu-han), orang-orang yang menolak Islam dan 
meyakini aliran Majusi. Orang-orang kafir tersebut merasa heran 
jika menyaksikan masjid-masjid penuh dengan orang yang 
melakukan shalat. Mereka sendiri tidak shalat, tidak haji dan 
selalu merasa dengki kepada umat Islam. 

Oleh karena itu, mereka berfikir untuk memalingkan manusia 
dari masjid, maka mereka membuat kubah-kubah dan kuburan-
kuburan dusta. Mereka mendakwakan bahwa di dalamnya 
terdapat Al-Husain bin Ali dan Zainab binti Ali. Kemudian 
mereka menyeleng-garakan berbagai pesta dan peringatan 
untuk menarik perhatian orang kepadanya. Mereka menamakan 
dirinya Fathimiyyin. Padahal ia hanya sebagai kedok belaka, 
sehingga orang-orang cenderung dan senang kepada mereka. 

Dari situ, mulailah umat Islam terperangkap tipu muslihat dari 
bid'ah yang mereka ada-adakan, sehingga menjerumuskan 
mereka kepada perbuatan syirik. Bahkan hingga mereka tak 
segan-segan mengeluarkan harta dalam jumlah yang besar 
untuk perbuatan syirik tersebut. Padahal di saat yang sama, 
mereka amat membutuhkan harta tersebut buat membeli 
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senjata untuk mempertahankan agama dan kehormatan 
mereka. 

5. Sesungguhnya umat Islam yang mengeluarkan 
hartanya untuk membangun kubah-kubah, kuburan, 
dinding dan monumen di kuburan, semua itu sama sekali 

tidak bermanfaat untuk si mayit. 

Seandainya harta yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada 
orang-orang fakir miskin tentu akan bermanfaat bagi orang 
yang hidup dan mereka yang telah mati. Apatah lagi Islam 
mengharamkan umatnya mendirikan bangunan di atas kuburan 
sebagaimana telah ditegaskan di muka. Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa Sallam bersabda kepada Ali , 

 )رواه مسلم" (ال تدع متثاال إال طمسته و ال قربا مشرفا إال سويته"
"Janganlah engkau biarkan patung kecuali engkau menghancur-
kannya. Dan jangan (kamu melihat) kuburan ditinggikan kecuali 
engkau meratakannya." (HR. Muslim) 

Tetapi, Islam memberi kemurahan untuk meninggikan kuburan 
kira-kira sejengkal, sehingga diketahui bahwa ia adalah 
kuburan. 

6. Nadzar-nadzar yang ditujukan kepada orang-orang 

mati adalah termasuk syirik besar. Oleh para khadam 
(pelayan), nadzar dan sesajen yang diberikan itu diambil secara 
haram. Bahkan terkadang mereka gunakan untuk berbuat 
maksiat dan tenggelam dalam perilaku syahwat. Karena itu, 
orang yang melakukan nadzar dan orang yang menerimanya, 
bersekutu dalam perbuatan syirik tersebut. 

Seandainya harta itu diberikan sebagai sedekah kepada orang-
orang fakir, tentu harta tersebut bermanfaat bagi orang-orang 
yang hidup dan mereka yang telah mati. Dan tentu, apa yang 
dikehendaki oleh orang yang menyedekahkan harta tersebut, 
akan terpenuhi berkat dari sedekah yang ia berikan. 

Ya Allah, tunjukilah kami kebenaran yang sesungguhnya, lalu 
berilah kami karunia untuk mengikuti dan mencintainya. Dan 
tunjuki-lah kami kebatilan yang sesungguhnya, lalu karuniailah 
kami untuk menjauhi dan membencinya.  
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 مفاسد الشرك و أضراره

KERUSAKAN DAN BAHAYA SYIRIK 

   

Perbuatan syirik menyebabkan kerusakan dan bahaya yang 
besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. 
Adapun kerusakan dan bahaya yang paling menonjol adalah:  

1. Syirik menghinakan eksistensi kemanusiaan: 

Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat 
dan martabatnya. Sebab Allah menjadikan umat manusia 
sebagai khalifah di muka bumi. Allah memuliakannya, 
mengajarkannya seluruh nama-nama, lalu menundukkan 
baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Allah 
menjadikannya penguasa di jagad raya ini. 

Tetapi kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabat diri-
nya. Ia lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai 
tuhan dan sesembahan. Ia tunduk dan menghinakan diri 
padanya. 

Berbagai kehinaan tersebut, –hingga hari ini– amat banyak 
untuk bisa disaksikan. Ratusan juta orang di India menyembah 
sapi yang diciptakan Allah buat manusia, agar mereka 
menggunakan hewan itu untuk membantu meringankan 
pekerjaannya atau menyembelihnya untuk dimakan dagingnya. 

Sebagian umat Islam menginap dan tinggal di kuburan untuk 
meminta berbagai kebutuhan mereka. Padahal, orang-orang 
yang mati itu juga hamba Allah seperti mereka. Tidak bisa 
mendatangkan manfaat atau bahaya untuk mereka sendiri. 

Al-Husain bin Ali misalnya, ia tidak bisa menyelamatkan dirinya 
dari pembunuhan. Lalu bagaimana mungkin kemudian ia bisa 
menolak bahaya yang menimpa orang lain dan mendatangkan 
manfaat kepadanya? 
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Orang-orang yang meninggal itu justru amat membutuhkan do'a 
dari orang-orang yang masih hidup. Kita mendo'akan mereka, 
tidak berdo'a dan memohon kepadanya, sebagai sesembahan 
selain Allah. Allah berfirman: 

و الذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا و هم يخلقون ، أموات غري "
 )سورة النحل" (أحياء، و ما يشعرون أيان يبعثون

"Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat 
membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) 

dibuat orang. (Berhala-berhala) itu benda mati, tidak hidup, dan 
berhala-berhala itu tidak mengetahui, bilakah pe-nyembah-
penyembahnya akan dibangkitkan." (An-Nahl: 20-21) 

و منيشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو وي به الريح يف مكان "
 )سورة احلج" (سحيق

"Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka 
adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh bu-

rung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (Al-Hajj: 
31) 

2. Syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan: 

Sebab orang yang mempercayai adanya sesuatu yang bisa 
mem-beri pengaruh selain Allah di alam ini, baik berupa bintang, 
jin, arwah atau hantu berarti menjadikan akalnya siap menerima 
segala macam khurafat (takhayul), serta mempercayai para 
dajjal (pendusta). 

Karena itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan ke-
musyrikan, "barang dagangan" dukun, tukang nujum, ahli sihir 
dan semacamnya menjadi laku keras. Sebab mereka 
mendakwakan dirinya bisa mengetahui ilmu ghaib, yang 
sesungguhnya tak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah. Di 
samping itu, dalam masyarakat se-macam ini, mereka sudah tak 
mengindahkan lagi ikhtiar dan mencari sebab, serta 
meremehkan sunnah kauniyah (hukum alam). 
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3. Syirik adalah kezhaliman yang sangat besar: 

Yaitu zhalim terhadap hakikat. Sebab hakikat yang paling agung 
adalah  "Tidak ada Tuhan (yang berhak di sembah) selain Allah", 
Tidak ada Rabb (pengatur) selain Allah, tidak ada Penguasa 
selainNya. 

Adapun orang-orang yang musyrik, mereka mengambil selain 
Allah sebagai Tuhan, serta mengambil selainNya sebagai 
penguasa. Syirik merupakan kezhaliman dan penganiayaan 
terhadap diri sendiri. Sebab seorang musyrik menjadikan dirinya 
sebagai hamba bagi makh-luk sesamanya, bahkan mungkin 
lebih rendah dari dirinya. Padahal Allah menjadikannya sebagai 
makhluk yang merdeka. 

Syirik juga merupakan penganiayaan terhadap orang lain, sebab 
orang yang disekutukan dengan Allah telah ia aniaya, lantaran ia 
memberikan hak padanya, apa yang sebenarnya bukan miliknya 

4. Syirik sumber dari segala ketakutan dan 
kecemasan: 

Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan 
mempercayai kebatilan akan diliputi ketakutan dari berbagai 
arah. Sebab ia menyandarkan dirinya pada banyak tuhan. 
Padahal tuhan-tuhan itu lemah dan tak kuasa memberi manfaat 
atau menolak bahaya bagi dirinya. 

Karena itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan ke-
musyrikan, putus asa dan ketakutan tanpa sebab adalah sesuatu 
hal yang lumrah dan banyak terjadi. Allah berfirman: 

سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطانا و "
 )سورة آل عمران ("مأواهم النار بئس مثوى الظاملني 

"Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa ta-
kut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan 
sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan 

tentang itu. Tempat kembali mereka ialah Neraka, dan itulah 
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seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zhalim." (Ali 
Imran: 151) 

5. Syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan 
yang ber-manfaat: 

Sebab syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk 
meng-andalkan para perantara, sehingga mereka meninggalkan 
amal shalih. Sebaliknya mereka melakukan perbuatan dosa, 
dengan i'tiqad bahwa mereka akan memberinya syafa'at 
(pertolongan) di sisi Allah. Dan ini-lah yang merupakan 
kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan 
Islam. Allah berfirman tentang mereka: 

و يعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم و ال ينفعهم و يقولون هؤالء شفعاؤنا "
ـُـنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السموات و ال يف األرض سبحانه و  عند اهللا قل أت

  )سورة يونس" (تعاىل عما يشركون
"Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak 
dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak 

(pula) kemanfa'atan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah 
pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah.'Katakanlah, 'Apakah 
kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuiNya 
baik di langit dan tidak (pula) di bumi.' Mahasuci Allah dan 

Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan (itu)." (Yunus: 
18) 

Orang-orang Kristen yang melakukan berbagai macam kemung-
karan juga mempercayai bahwa Al-Masih telah menghapus 
dosa-dosa mereka, ketika ia disalib. Demikian menurut 
anggapan mereka. 

Demikian pula sebagian umat Islam, mereka meninggalkan ber-
bagai kewajiban, melakukan ragam perbuatan haram, tetapi 
mereka tetap mengandalkan syafa'at Rasul mereka agar dapat 
masuk Surga. Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam 
kepada putrinya sendiri berkata: 
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رواه " (يا فاطمة بنت حممد سليين من ملي ما شئِت ال أغين عنك من اهللا شيئا"
  )البخاري

"Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari hartaku seke-

hendakmu, (tetapi) aku tidak bermanfaat sedikitpun bagimu di 
sisi Allah." (HR. Al-Bukhari)  

6. Syirik menyebabkan abadi di dalam Neraka: 

Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia. 
Sedang di akhirat, menyebabkan pelakunya abadi di dalam 
Neraka. Allah berfirman: 

إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة و مأواه النار و ما للظاملني من "
  )سورة املائدة" (أنصار

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) 
Allah maka pasti Allah mengharamkan kepadanya Surga, dan 

tempatnya ialah Neraka, Tidaklah bagi orang-orang zhalim itu 
seorang penolong pun." (Al-Maa'idah: 82) 

Rasulullah bersabda: 

ـِّد ) رواه البخاري" (من مات و هو يدعو من دون اهللا ندا دخل النار" : ، و الن
 .املثيل و الشريك

"Barangsiapa meninggal sedang ia berdo'a (memohon) kepada 
selain Allah sebagai tandingan (sekutu), niscaya ia masuk Nera-
ka." (HR. Al-Bukhari) 

7. Syirik memecah belah umat: 

Allah berfirman: 
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و ال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب مبا "
 )سورة الروم" (لديهم فرحون

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang memperseku-
tukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama me-
reka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golong-

an merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mere-
ka." (Ar-Ruum: 31-32) 

 

KESIMPULAN:  

Semua pembahasan di muka, memberikan kejelasan kepada 
kita bahwa syirik adalah sebesar-besar perkara yang wajib kita 
menjaga diri daripadanya. Kita harus bersih dari perbuatan 
syirik. Takut jika kita terjerumus ke dalamnya, karena ia adalah 
dosa yang paling besar. Di samping itu, syirik juga bisa 
menghapuskan pahala amal shalih yang ia lakukan. Bahkan 
amalan yang terkadang bermanfaat untuk kepentingan umat 
dan kemanusiaan.  

Allah berfirman: 

  ) سورة الفرقان" (و قدمنا إىل ما عموا من عمل فجعلناه هباء منثورا"
"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami 

jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." (Al-
Furqaan: 23)  

[Dinukil dari kitâb Dalilul Muslim fil I’tiqod karya Syaikh ’Abdul 
Ghani Khayyath]. 
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 التوسل املشروع

TAWASSUL YANG DISYARI'ATKAN 

 

Allah berfirman,  

 )سورة املائدة" (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا و ابتغوا إليه الوسيلة"
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
carilah jalan yang mendekatkan diri KepadaNya." (Al-Maa'idah: 
35)  

Qatadah berkata,  

 تقربوا إليه بطاعته و العمل مبا يرضيه

"Dekatkanlah dirimu kepadaNya, dengan keta-'atan dan amal 
yang membuatNya ridha."  

Tawassul yang disyari'atkan adalah tawassul sebagaimana yang 

diperintahkan oleh Al-Qur'an, diteladankan oleh Rasulullah 
dan dipraktekkan oleh para sahabat.  

Di antara tawassul yang disyari'atkan yaitu:  

1. Tawassul dengan iman: 

Seperti yang dikisahkan Allah dalam Al-Qur'an tentang hamba-
Nya yang ber-tawassul dengan iman mereka. Allah berfirman, 

ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و "
 )سورة آل عمران" (كفر عنها سيئاتنا و توفنا مع األبرار 

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang 
menyeru kepada iman (yaitu), 'Berimanlah kamu kepada Tuhan-
mu', maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi 
kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-
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kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang 
yang berbakti." (Ali Imran: 193) 

2. Tawassul  dengan mengesakan Allah: 

Seperti do'a Nabi Yunus Alaihis Salam, ketika ditelan oleh ikan 
Nun. Allah  mengisahkan dalam firmanNya: 

فنادى يف الظلمات أنْ ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني فاستجبنا "
ـُـنجي املؤمنني  )سورة األنبياء" (له و جنَّيناه من الغم و كذلك ن

"Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, 'Bahwa 
tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha 
Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang 
yang zhalim. Maka Kami telah memperkenankan do'anya, dan 
menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah Kami 
selamatkan orang-orang yang beriman." (Al-Anbiyaa': 87-88) 

3. Tawassul dengan Nama-nama Allah: 

Sebagaimana tersebut dalam firmanNya, 

 )سورة األعراف" (و هللا األمساء احلسىن فادعوه ا"
"Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka mohonlah kepada-Nya 
dengan menyebut Asma'ul Husna itu." (Al-A'raaf: 180) 

Di antara do'a Rasulullah dengan Nama-namaNya yaitu: 

 )رواه الترمذي و قال حسن صحيح.." (أسألك بكل اسم هو لك " 
"Aku memohon KepadaMu dengan segala nama yang Engkau 
miliki." (HR. At-Tirmidzi, hadits hasan shahih) 

4. Tawassul dengan Sifat-sifat Allah: 

Sebagaimana do'a Rasulullah , 

 )حسن رواه الترمذي" (يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث:"
"Wahai Dzat Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
(makhlukNya), dengan rahmatMu aku mohon pertolongan." (HR. 
At-Tirmidzi, hadits hasan)   
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5. Tawassul dengan amal shalih: 

Seperti shalat, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga hak 
dan amanah, bersedekah, dzikir, membaca Al-Qur'an, shalawat 

atas Nabi , kecintaan kita kepada beliau dan kepada para 
sahabatnya, serta amal shalih lainnya. 

Dalam kitab Shahih Muslim terdapat riwayat yang mengisahkan 
tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Lalu masing-masing 
ber-tawassul dengan amal shalihnya. Orang pertama ber-
tawassul dengan amal shalihnya, berupa memelihara hak buruh. 
Orang kedua dengan baktinya kepada kedua orang tua. Orang 
yang ketiga ber-tawassul dengan takutnya kepada Allah, 
sehingga menggagalkan perbuatan keji yang hendak ia lakukan. 
Akhirnya Allah membukakan pintu gua itu dari batu besar yang 
menghalanginya, sampai mereka semua selamat. 

6. Tawassul dengan meninggalkan maksiat: 

Misalnya dengan meninggalkan minum khamr (minum-minuman 
keras), berzina dan sebagainya dari berbagai hal yang 
diharamkan. Salah seorang dari mereka yang terperangkap 
dalam gua, juga ber-tawassul dengan meninggalkan zina, 
sehingga Allah menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. 
Adapun umat Islam sekarang, mereka meninggalkan amal shalih 
dan bertawassul dengannya, lalu menyandarkan diri ber-
tawassul dengan amal shalih orang lain yang telah mati. Mereka 

melanggar petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya. 

7. Tawassul dengan memohon do'a kepada para nabi 
dan orang-orang shalih yang masih hidup. 

Tersebutlah dalam riwayat, bahwa seorang buta datang kepada 

Nabi . Orang itu berkata, اُدع اهللا أن يعافيين "Ya Rasulullah, 
berdo'alah kepada Allah, agar Dia menyembuhkanku (sehingga 
bisa melihat kembali)."  
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Rasulullah  menjawab,  اهللا لك و إن شئت صربت إن شئت دعوت
 Jika engkau menghendaki, aku akan berdo'a" فهو خري لك
untukmu, dan jika engkau menghendaki, bersabar adalah lebih 
baik bagimu."  

Ia (tetap) berkata, "Do'akanlah." Lalu Rasulullah 
menyuruhnya berwudhu secara sempurna, lalu shalat dua 
rakaat, selanjutnya beliau menyuruhnya berdo'a dengan 
mengatakan, 

اللهم إين أسألك و أتوجه إليك بنبيك نيب الرمحة يا حممد إين توجهت بك إىل 
ففعل : قال .  ريب يف حاجيت هذه فتقضى يل ، اللهم شفعه يفّ و شفعين فيه

  )صحيح رواه أمحد. (الرجل فربأ 
"Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu, dan aku 
menghadap kepadaMu dengan (perantara) NabiMu, seorang 
Nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya 
aku menghadap dengan (perantara)mu kepada Tuhanku dalam 
hajatku ini, agar dipenuhiNya untukku. Ya Allah jadikanlah ia 
pemberi syafa'at kepadaku, dan berilah aku syafa'at (perto-
longan) di dalamnya." la berkata, "Laki-laki itu kemudian mela-
kukannya, sehingga ia sembuh." (HR. Ahmad, hadits shahih)  

Hadits di atas mengandung pengertian bahwa Rasulullah 
berdo'a untuk laki-laki buta tersebut dalam keadaan beliau 
masih hidup. Maka Allah mengabulkan do'anya.  

Rasulullah memerintahkan orang tersebut agar berdo'a untuk 
dirinya. Menghadap kepada Allah untuk meminta kepadaNya 

agar Dia menerima syafa'at NabiNya . Maka Allah pun 

menerima do'anya.  Do'a ini khusus ketika Nabi masih hidup. 
Dan tidak mungkin berdo'a dengannya setelah beliau wafat. 
Sebab para sahabat tidak melakukan hal itu. Juga, orang-orang 
buta lainnya tidak ada yang mendapatkan manfa'at dengan do'a 
itu, setelah terjadinya peristiwa tersebut.  
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  التوسل املمنوع

TAWASSUL YANG DILARANG 

   

Tawassul yang dilarang adalah tawassul yang tidak ada 
dasarnya dalam agama Islam.  

Di antara tawassul yang dilarang yaitu:  

1. Tawassul dengan orang-orang mati, meminta hajat 
dan memo-hon pertolongan kepada mereka, sebagaimana 

banyak kita saksikan pada saat ini. 

Mereka menamakan perbuatan tersebut sebagai tawassul, 
padahal sebenarnya tidak demikian. Sebab tawassul adalah 
memohon kepada Allah dengan perantara yang disyari'atkan. 
Seperti dengan perantara iman, amal shalih, Asmaa'ul Husnaa 
dan sebagainya. 

Berdo'a dan memohon kepada orang-orang mati adalah 

berpaling dari Allah. Ia termasuk syirik besar. Allah 
berfirman, "Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang 
tidak memberi manfa'at dan tidak (pula) memberi madharat 
kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang 
demikian) itu, maka se-sungguhnya kamu kalau begitu 

termasuk orang-orang yang zhalim". (Yunus: 106) Orang-orang 
zhalim dalam ayat di atas berarti orang-orang musyrik. 

2. Tawassul dengan kemuliaan Rasulullah . Seperti 
ucapan mereka, "Wahai Tuhanku, dengan kemuliaan 
Muhammad, sembuhkanlah aku." Ini adalah perbuatan bid'ah. 
Sebab para sahabat tidak melakukan hal tersebut. 
Adapun tawassul yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab 

dengan do'a paman Rasulullah , Al-Abbas adalah semasa ia 
masih hidup. Dan Umar tidak ber-tawassul dengan Rasulullah 

setelah beliau wafat. 
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Sedangkan hadits, 

 "توسلوا جباهي"
"Bertawassullah kalian dengan kemuliaanku." 

Hadits tersebut sama sekali tidak ada sumber aslinya. Demikian 
menurut Ibnu Taimiyah. 

Tawassul bid'ah ini bisa menyebabkan pada kemusyrikan. Yaitu 
jika ia mempercayai bahwa Allah membutuhkan perantara. 
Sebagai-mana seorang pemimpin atau penguasa. Sebab dengan 
demikian ia menyamakan Tuhan dengan makhlukNya. 

Abu Hanifah berkata,  

 )كما يف الدر املختار" (أكره أن أسأل اهللا بغري اهللا"
"Aku benci memohon kepada Allah, dengan selain Allah." 
Demikian seperti disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mukhtaar. 

3. Meminta agar Rasulullah  mendo'akan dirinya 

setelah beliau wafat, seperti ucapan mereka, "Ya Rasulullah 
do'akanlah aku", ini tidak diperbolehkan. Sebab para sahabat 

tidak pernah melakukannya. Juga karena Rasulullah 
bersabda, 

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث "
 ).رواه مسلم" (ولد صاحل يدعو له

"Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah 
amalnya kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat atau anak shalih yang mendo'akan kepada (orang 
tua)-nya." (HR. Muslim)  
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 شروط حتقيق النصر

SYARAT-SYARAT TURUNNYA 
PERTOLONGAN 

 

Orang yang membaca Sirah Nabawiyah (Pejalanan Hidup 

Rasulullah ), serta jilhad beliau, maka ia akan melihat 
beberapa periode berikut ini:  

1. Periode Tauhid: 

Rasulullah  tinggal di Makkah selama tiga belas tahun. 
Selama itu, beliau menyeru kaumnya untuk bertauhid dan 
mengesakan Allah dalam beribadah, berdo'a dan mengambil 
hukum serta menyeru untuk memerangi kemusyrikan. Hal itu 
terus beliau lakukan selama masa tersebut, sehingga aqidah 
Islam menjadi kokoh dan teguh dalam jiwa setiap sahabat, dan 
jadilah mereka orang-orang pemberani yang tidak takut kecuali 
kepada Allah.  

Karena itu, para da'i hendaknya memulai dakwahnya dengan 
mengajak kepada tauhid dan memperingatkan agar mereka 
tidak terjerumus dalam perbuatan musyrik. Dengan demikian, ia 

telah mengikuti teladan Rasulullah  dalam berdakwah. 

2. Periode Ukhuwah (Persaudaraan): 

Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk mem-
bangun sebuah masyarakat muslim yang tegak berdasarkan 
saling cinta dan kasih sayang. 

Hal yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid, 
tempat berkumpul nya umat Islam dalam beribadah kepada 
Allah. Di dalamnya, mereka berkumpul lima kali sehari, untuk 
mengatur hidup mereka. 
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Lalu Rasulullah segera mempersaudarakan antara kaum An-
shar, penduduk pribumi (Madinah) dengan orang-orang 
Muhajirin dari Makkah, yang hijrah dengan meninggalkan semua 
harta benda me-reka. Orang-orang Anshar pun lalu menawarkan 
harta mereka kepada kaum Muhajirin, serta membantu 
memenuhi apa yang mereka butuhkan. 

Rasulullah mengetahui bahwa terjadi saling bermusuhan an-
tara sebagian penduduk Madinah. Yaitu antara suku Aus dan 

Khazraj. Maka Rasulullah mendamaikan di antara mereka, 
menjadikan me-reka bersaudara yang satu sama lain saling 
mencintai dalam ikatan iman dan tauhid. Seperti ditegaskan 
dalam sabda beliau, "Seorang muslim adalah saudara muslim 
lainnya ...". 

3. Periode Persiapan: 

Dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala memerintahkan agar umat Islam 
bersiap siaga untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Allah 
berfirman,  

 )سورة األنفال" (و أعدوا هلم ما استطعتم من قوة"
"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu 
sanggupi." (Al-Anfaal: 60) 

Rasulullah menafsirkan ayat ini dengan sabdanya,  

 )رواه مسلم" (إال إن القوة الرمي"
"Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah (kepandaian) 
melempar." (HR. Muslim) 

Melempar dan mengajarkannya adalah wajib atas setiap muslim, 
sesuai dengan kemampuannya. Meriam, tank baja, pesawat 
tempur dan berbagai senjata lainnya, semua membutuhkan 
latihan dan belajar melempar ketika menggunakannya. 
Alangkah baiknya jika para siswa di sekolah-sekolah diajari olah 
raga melempar atau memanah. Lalu digalakkan lomba untuk 
jenis olah raga tersebut, sehingga anak-anak menjadi siap guna 
mempertahankan agama dan tempat-tempat suci mereka. 
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Sayang sekali, anak-anak sekarang lebih suka menghabiskan 
waktunya dengan bermain bola, dengan penyelenggaraan 
pertan-dingan di sana-sini. Mereka membuka paha (aurat) 
padahal Islam menyuruh kita untuk menutupinya, serta 
meninggalkan shalat padahal Allah menyuruh kita untuk 
menjaganya. 

4. Ketika kita kembali kepada aqidah tauhid,  

saling berkasih sayang dalam ikatan persaudaraan Islam, serta 
telah siap menghadapi musuh dengan berbagai senjata yang 
dimiliki. Maka insya Allah akan turunlah pertolongan buat kaum 
muslimin, sebagaimana pertolongan itu telah diturunkan kepada 

Rasulullah , dan kepada para sahabat sesudah beliau wafat. 
Allah berfirman,  

سورة " (يا أيها الذين آمنوا إنْ تـنصروا اهللا ينصركم و يصبت أقدامكم" 
 )حممد

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) 
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 
kedudukanmu." (Muhammad: 7) 

5. Urutan periode sebagaimana di atas,  

tidak berarti masing-masing periode berdiri sendiri. Dengan kata 
lain, bahwa periode ukhuwah, tidak disertai oleh periode tauhid, 
tetapi periode-periode tersebut saling mengisi dan berhubungan 
erat.  
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 ؤمننيو كان حقا علينا نصر امل

PERTOLONGAN ALLAH KEPADA UMAT 
ISLAM 

   

  املؤمننينصرو كان حقا علينا 

"Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang 
beriman". (Ar-Ruum: 47)  

Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan bahwa Allah menjanjikan 
pertolongan bagi orang-orang beriman atas musuh-musuhnya. 
Ini adalah janji yang tidak mungkin diingkari.  

Allah telah menolong RasulNya dalam peperangan Badr, Ahzab 
dan lainnya dari peperangan yang beliau lakukan. Demikian juga 
menolong para sahabat Rasulullah  sepeninggal beliau dalam 
meng-hadapi musuh-musuhnya. Karena itu Islam tersebar luas 
di banyak penjuru dunia. Islam mencapai kemenangan 
meskipun melalui banyak tragedi dan musibah.  

Kesudahan yang baik memang pada akhirnya milik orang-orang 
yang benar-benar percaya kepada Allah. Yaitu mereka yang 
beriman kepadaNya, mengesakanNya di dalam beribadah dan 
berdo'a, baik dalam masa kesempitan maupun kelapangan.  

Renungkanlah, bagaimana Al-Qur'an mengisahkan keadaan 
orang-orang beriman ketika terjadi perang Badar. Jumlah 
mereka relatif sedikit, juga perbekalan yang mereka bawa. 
Dalam kondisi seperti itu mereka kemudian berdo'a kepada 
Allah.  

" إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني"
 )سورة األنفال(

"(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan-
mu, lalu diperkenankanNya bagimu, 'Sesungguhnya Aku akan 
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mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat 
yang datang berturut-turut'." (Al-Anfaal: 9)  

Allah mengabulkan do'a mereka, menurunkan bala bantuan 
malaikat yang berperang bersama-sama mereka. Para malaikat 
memenggal kepala orang-orang kafir dan memancung ujung-
ujung jari mereka. Allah berfirman,  

 )سورة األنفال" (ا فوق األعناق و اضربوا منهم كلّ بنانفاضربو"
"Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung 
jari mereka." (Al-Anfaal: 12)  

Akhirnya tercapailah kemenangan di tangan orang-orang 
beriman yang mengesakan Allah. Allah berfirman,  

سورة آل " (نصركم اهللا ببدر و أنتم أذلة فاتـقوا اهللا لعلكم تشكرونو لقد "
 )عمران

"Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan 
Badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang 
lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah, supaya kamu 
men-syukuriNya." (Ali Imran: 123)  

Dan di antara do'a Rasulullah ketika perang Badar yaitu,  

اللهم أجنز يل ما وعدتين اللهم آتين ما وعدتين ، اللهم إن لك هذه العصابة "
 )رواه مسلم" (د يف األرضمن أهل االسالم ال تعب

"Ya Allah, seandainya Engkau hancurkan kelompok dari orang-
orang Islam ini, niscaya Engkau tidak disembah di bumi". (HR 
Muslim)  

Pada saat ini, di banyak negara, kita menyaksikan umat Islam 
melakukan peperangan dengan musuh-musuhnya. Tetapi 
mereka tidak mendapat kemenangan. Lalu apa gerangan 
sebabnya? Apakah Allah mengingkari janjiNya kepada orang-
orang beriman? Tidak, sama sekali tidak! Allah tidak 
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mengingkari janjiNya. Tetapi yang perlu kita tanyakan kemudian 
adalah, di manakah orang-orang beriman sehingga datang 
kepada mereka kemenangan sebagaimana yang dijanjikan oleh 
ayat Allah di atas? Marilah kita bertanya kepada para mujahidin:  

1. Apakah mereka mempersiapkan diri dengan iman dan 

tauhid yang dengan keduanya Rasulullah memulai 
dakwahnya di Makkah sebelum beliau melakukan peperangan?  

2. Apakah mereka melakukan ikhtiar sebagaimana 
diperintahkan oleh Allah dalam firmanNya, "Dan siapkanlah 
untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 

sanggupi". (Al-Anfaal: 60) Rasulullah menafsirkan ayat di 
atas dengan (persiapan) melempar.  

3. Apakah mereka berdo'a kepada Allah dan 
mengesakanNya dalam berdo'a, saat berkecamuk perang. Atau 
sebaliknya, mereka menyekutukanNya dengan yang lain 
sehingga meminta pertolongan dari selainNya, yang mereka 
percayai memiliki kekuasaan. Padahal mereka adalah hamba 
Allah, yang tidak memiliki manfaat dan mudharat untuk dirinya 

sendiri. Lalu, mengapa mereka tidak meneladani Rasulullah 
dalam berdo'a yang hanya ditujukan kepada Allah semata? 
Bukankah Allah telah berfirman, 

 ).سورة الزمر" (أليس اهللا بكاٍف عبده ؟"

"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambaNya?" 
(Az-Zumar: 36)  

4. Apakah mereka bersatu, saling mengasihi dan 
menyayangi satu sama lain, sehingga semboyan dan syi'ar 
mereka adalah firman Allah, 

  )سورة األنفال" (شلوا و تذهب رحيكمو ال تنازعوا فتف"
"Dan janganlah Kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan 
kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu." (Al-Anfaal: 46)  

5. Yang terakhir, ketika umat Islam meninggalkan aqidah 
dan perintah-perintah agama mereka, maka mereka menjadi 
umat yang terbelakang. Sebaliknya jika mereka kembali lagi 
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kepada agama mereka, niscaya akan kembali pula kemajuan 
dan kemuliaan mereka, sebab pada hakekatnya Islam 
mewajibkan umat untuk maju di bidang ilmu dan kebudayaan.  

Sungguh jika kalian merealisasikan iman sebagaimana yang 
telah diperintahkan, niscaya akan datang pertolongan yang 
dijanjikan kepa-da kalian.  

Allah berfirman, 

 )سورة الروم" (و كان حقا علينا نصر املؤمنني"
"Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang 
beriman." (Ar-Ruum: 47)  
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 الكفر األكرب و أنواعه
KUFUR BESAR DAN MACAMNYA 

 
Kufur besar menjadikan orang yang bersangkutan keluar dari 
Islam. Kufur besar yaitu kufur dalam i'tiqad (kepercayaan). 
Macam-macam kufur ini ada banyak. Di antaranya: 

1. Kufur dengan cara mendustakan: 

Yaitu dengan mendustakan (tidak mempercayai) Al-Qur'an atau 
hadits, atau dengan mendustakan sebagian yang ada pada 
keduanya. Hal itu berdasarkan firman Allah,  

و من أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب باحلق ملا جاءه أليس يف جهنم "
 )سورة العنكبوت" (مثوى للكافرين 

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang 
mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan 
yang haq tatkala yang haq itu datang kepadanya? Bukankah 
dalam Neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang 

kafir?" (Al-Ankabuut: 68) 

 )سورة البقرة" (أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض"
"Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab (Taurat) dan 
kufur (ingkar) terhadap sebagian yang lain?" (Al-Baqarah: 85) 

2. Kufur karena enggan dan takabur, padahal 

sebenarnya ia percaya: 

Yaitu tiadanya ketundukan pada kebenaran meskipun ia 
mengakui adanya kebenaran tersebut. Hal itu seperti kufurnya 
Iblis. Dalilnya adalah firman Allah, 

جدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب و استكرب و كان من و إذ قلنا للمالئكة اس"
 )سورة البقرة" (الكافرين
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"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 
'Sujudlah kamu kepada Adam'. Maka sujudlah mereka kecuali 
Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan 
orang-orang yang kafir." (Al-Baqarah: 34)   

3. Kufur dengan cara ragu-ragu terhadap adanya hari 
Kiamat, masalah- masalah ghaib atau mengingkari dan 
tidak mempercayainya: 

Allah berfirman, 

 سورة" (و ما أظن الساعة قائمة و لئن رِددت إىل ريب ألجدنّ خرياً منها منقبا" 
 )الكهف

"Dan Aku tidak mengira hari Kiamat itu akan datang, dan seki-
ranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan 
mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-
kebun itu. Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya sedang 
dia ber-cakap-cakap dengannya, 'Apakah kamu kafir kepada 
(Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari 
setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki 
yang sem-purna?" (A1-Kahfi: 36-37) 

4. Kufur dengan cara berpaling: 

Yaitu berpaling dari ajaran Islam serta tidak mempercayainya. 
Dalilnya adalah firman Allah, 

 )سورة األحقاف" (و الذين كفروا عما أنِذروا معرضون"
"Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperi-
ngatkan kepada mereka". (Al-Ahqaaf: 3) 

5. Kufur dengan cara nifaq: 

Yaitu menampakkan kepercayaan terhadap Islam dengan lisan, 
tetapi tidak mengakuinya dalam hati serta menyelisihinya dalam 
amal perbuatan. Hal ini berdasarkan firman Allah, 
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ـُطبع على قلوم فهم ال يفقهون" سورة " (ذلك بأم آمنوا مث كفروا فـ
 )املنافقون

"Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka 
telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka 
dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti". (Al-
Munaafiquun: 3) 

 )سورة البقرة" (و من الناس من يقول آمنا باهللا و باليوم اآلخر و ما هم مبؤمنني"
"Di antara manusia ada yang mengatakan, 'Kami beriman kepa-
da Allah dan Hari Kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya 
bukan orang-orang yang beriman." (Al-Baqarah: 8) 

6. Kufur dengan cara menentang: 

Yaitu orang yang mengingkari sesuatu dari agama yang 
diketahui secara umum. Seperti rukun Islam atau rukun iman. 
Sebagaimana orang yang meninggalkan shalat karena 
mempercayai bahwa shalat itu tidak wajib. Maka orang tersebut 
adalah kafir dan murtad dari agama Islam. 

Demikian pula halnya dengan seorang hakim (penguasa) yang 
menentang hukum Allah. Berdasarkan firman Allah, 

 )سورة املائدة" (و من مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون"
"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 
diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang 
Kafir." (Al-Maa'idah: 44) 

Ibnu Abbas berkata,  

 من جحد ما أنزل اهللا فقد كفر

"Barangsiapa menentang apa yang diturunkan oleh Allah maka 
dia adalah kafir."  
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 الكفر األصغر و أنواعه

KUFUR KECIL DAN MACAMNYA 

   

Kufur kecil ialah kufur yang tidak menyebabkan orang yang 
bersangkutan keluar dari Islam. Di antara contohnya yaitu:  

1. Kufur nikmat: 

Hal ini berdasarkan firman Allah ketika menyeru orang-orang 
mukmin dari kaum Nabi Musa Alaihissalam: 

سورة " (و إذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم و لِئن كفرمت إن عذايب لشديد"
 )إبراهيم

"Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan, 'Sesungguh-
nya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu) maka 
sesung-guhnya adzabKu sangat pedih'." (Ibrahim: 7) 

2. Kufur amal: 

Yaitu setiap perbuatan maksiat yang oleh syara' dikategorikan 
perbuatan kufur, tetapi orang yang bersangkutan masih tetap 
berpre-dikat sebagai seorang mukmin. Seperti sabda Rasulullah 

, 

 )رواه البخاري" (سباب املسلم فسوق و قتالُه كفر"
"Mencaci-maki orang Islam adalah (perbuatan) fasik sedang 
memeranginya adalah (perbuatan) Kufur." (HR. Al-Bukhari) 

ال يزين الزاين حني يزين و هو مؤمن و ال يشرب اخلمر حني يشرا و هو "
 )رواه مسلم" (مؤمن
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"Tidaklah berzina seorang pezina, sedang ia dalam keadaan 
beriman. Dan tidaklah minum khamar, sedang ia dalam keadaan 
beriman." (HR. Muslim) 

Perbuatan kufur semacam ini tidak menjadikan orang yang me-
lakukannya keluar dari agama Islam (murtad), tetapi ia 
termasuk dosa besar. 

3. Orang yang memutuskan hukum dengan selain 
yang diturunkan oleh Allah, sedangkan ia mengakui 

adanya hukum Allah. 

Ibnu Abbas berkata,  

 كفر دون كفر: من أقر به فهو ظامل فاسق و اختاره ابن جرير ، و قال عطاء

"Barangsiapa melakukan hal tersebut maka dia adalah orang 
zhalim dan fasik." Pendapat ini pula yang dipilih Ibnu Jarir. 
Sedangkan Atha' berkata, "Ia adalah kufur di bawah kufur (tidak 
menyebabkannya keluar dari Islam)".  
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 احذروا الطواغيت

WASPADALAH TERHADAP THAGHUT 

   

Thaghut adalah setiap yang disembah selain Allah, ia rela 
dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau 
pengikutnya, atau rela dengan keta'atan orang yang 
menta'atinya dalam hal maksiat kepada Allah dan RasulNya.  

Allah mengutus para Rasul agar memerintahkan kaumnya 
menyembah kepada Allah semata dan menjauhi thaghut. Allah 
berfirman,  

سورة " (سوال أن اعبدوا اهللا و اجتـنبوا الطاغوتولقد بعثنا يف كلّ أمة ر" 
 )النحل

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap 
umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (semata), dan 
jauhi-lah thaghut itu'." (An-Nahl: 36)  

Bentuk thaghut itu amat banyak, tetapi pemimpin mereka ada 
lima:  

1. Setan. 

Thaghut ini selalu menyeru beribadah kepada selain Allah. Dalil-
nya adalah firman Allah, 

سورة " (أمل أعهد إليكم يا بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان ، إنه لكم عدو مبني"
 )يس

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam 
supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu 
adalah musuh yang nyata bagi kamu." (Yaasiin: 60) 
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2. Penguasa zhalim yang mengubah hukum-hukum 
Allah Ta'ala. 

Seperti peletak undang-undang yang tidak sejalan dengan 
Islam. Dalilnya adalah firman Allah yang mengingkari orang-
orang musyrik. Mereka membuat peraturan dan undang-undang 
yang tidak diridhai oleh Allah. Allah berfirman, 

 )سورة الشورى" (أم هلم شركاء شرعوا هلم ِمن الدين ما مل يأذن به اهللا"
"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah 
yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan 
Allah?" (Asy-Syuuraa: 21) 

3. Hakim yang tidak memutuskan menurut apa yang 
diturunkan Allah. 

Jika ia mempercayai bahwa hukum-hukum yang diturunkan 
Allah tidak sesuai lagi, atau dia membolehkan diberlakukannya 
hu-kum yang lain. Allah berfirman, 

ـُـم مبا أنزل اهللا ، فأولئك هم الكافرون "  )سورة املائدة" (و من مل حيك
"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang 
kafir". (Al-Maa'idah: 44) 

4. Orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib selain 
Allah. 

Dalam hal ini Allah Taa'ala berfirman, 

 )سورة النمل" (قل ال يعلم من يف السموات و األرض الغيب إال اهللا"
"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang 
mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'." (An-Naml: 65) 

5. Seseorang atau sesuatu yang disembah dan 

diminta pertolongan oleh manusia selain Allah, sedang ia 
rela dengan yang demikian.  

Dalilnya adalah firman Allah, 
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و من يقلْ منهم إين إله من دوِنه ، فذلك جنزيه جهنم ، كذلك جنزي "
 )ورة األنبياءس" (الظامليـن

"Dan barangsiapa di antara mereka mengatakan, 
'Sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah'. Maka orang itu 
Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami 
memberikan pemba-lasan kepada orang-orang zhalim." (Al-
Anbiyaa': 29) 

Setiap mukmin wajib mengingkari thaghut sehingga ia menjadi 
seorang mukmin yang lurus. Allah berfirman, 

فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثـقى ال انفصام "
 )سورة البقرة" (هلا و اهللا مسيع عليم

"Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan ber-
iman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepa-da buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 
256) 

Ayat ini merupakan dalil bahwa ibadah kepada Allah sama sekali 
tidak bermanfa'at, kecuali dengan menjauhi beribadah kepada 

selain-Nya. Rasulullah menegaskan hal ini dalam sabdanya, 

رواه  ("من قال ال إله إال اهللا و كفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله و دمه"
 )مسلم

"Barangsiapa mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah', dan menging-
kari apa yang disembah selain Allah, maka haram atas harta dan 
darahnya". (HR. Muslim)  
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  النفاق األصغرو  النفاق األكرب

NIFAQ BESAR DAN NIFAQ KECIL 

 

NIFAQ BESAR  

Nifaq besar yaitu menampakkan Islam dengan lisan tetapi 
mengingkarinya di dalam hati dan jiwa. Nifaq besar ada 
beberapa macam:  

1. Mendustakan Rasulullah , atau mendustakan sebagian 
risalah yang beliau bawa.  

2. Membenci Rasulullah , atau membenci sebagian risalah 
yang beliau bawa.  

3. Merasa senang dengan kekalahan Islam, atau membenci 
kemenangan agamanya.  

Orang yang melakukan nifaq besar ini akan mendapatkan adzab 
lebih berat dari orang- orang kafir, dan bahaya mereka adalah 
lebih besar. Allah berfirman,  

 )سورة النساء" (إن املنافقني يف الدرِك األسفل من النار"
"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada 
tingkatan yang paling bawah dari Neraka." (An-Nisaa': 145)  

Karena itu, di awal surat Al-Baqarah, Allah menyifati orang-
orang kafir hanya dengan dua ayat, sedang orang-orang 
munafik disifatinya dengan tiga belas ayat.  

Kita menyaksikan orang-orang shufi di kalangan umat Islam 
melakukan shalat dan puasa, tetapi mereka sungguh amat 
berbahaya. Karena mereka merusak aqidah umat Islam; 
membolehkan berdo'a kepada selain Allah yang hal itu 
merupakan syirik besar, Mempercayai bahwa Allah berada di 
setiap tempat, dan menafikan bahwa Allah bersemayam di atas 
'Arsy. Suatu hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits 
shahih.  
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NIFAQ KECIL  

Nifaq kecil adalah nifaq dalam perilaku dan perbuatan. Seperti 
seorang muslim yang memiliki karakter dan sifat sebagaimana 

yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Rasulullah 
mengabarkan hal tersebut dalam sabdanya,  

ـُـِمن خان: آية املنافق ثالث" " إذا حدث كَذب و إذا وعد أخلف و إذا أؤت
 )متفق عليه(

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; jika berbicara dusta, 
jika berjanji tidak menepati, dan jika dipercaya khianat." 
(Muttafaq Alaih)  

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه :"
ذا وعد أخلف ، و إذا إذا حدث كذب ، و إ: خصلة من النفاق حىت يدعها 

 )متفق عليه" (عاهد غدر و إذا خاصم فجر
"Empat perkara, jika ada pada diri seseorang maka ia seorang 
munafik sejati. Dan jika salah satu daripadanya ada pada sese-
orang maka ia memiliki satu sifat munafik, sehingga ia mening-
galkannya, yaitu: bila berbicara dusta, bila berjanji tidak mene-
pati, jika membuat persetujuan ia khianat dan bila berbantah ia 
(berargumentasi secara) dusta." (Muttafaq Alaih)  

Nifaq yang dimaksud tidak menjadikan orang yang 
bersangkutan keluar dari Islam (murtad), tetapi ia termasuk 
dosa besar. At-Tirmidzi berkata,  

"Makna nifaq dalam kandungan hadits tersebut, menurut para 
ahli ilmu adalah nifaq amali (nifaq dalam perilaku dan 

perbuatan). Sedang pada zaman Rasulullah  dahulu, ia 
disebut nifaq takdziib (nifaq mendustakan). (Empat pembahasan 
di muka, disarikan dari kitab Muqarrarut Tauhiid).  
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 أولياء الرمحن و أولياء الشيطان

KEKASIH ALLAH DAN KEKASIH SETAN 

  

Allah berfirman,  

" ياء اهللا ال خوف عليهم و ال هم حيزنون، الذين آمنوا و كانوا يتقونإال إن أول
 )سورة يونس(

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta’alatu, 
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan 
mereka selalu bertaqwa." (Yunus: 62-63)  

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa wali adalah orang 
mukmin yang bertaqwa dan menjauhi maksiat. Ia berdo'a hanya 
kepada Allah semata dan tidak menyekutukanNya dengan 
sesuatu apapun. Terkadang tampak padanya karamah ketika 
sedang dibutuhkan. Seperti karamah Maryam ketika ia 
mendapatkan rizki berupa makanan di rumahnya.  

Maka, wilayah (kewalian) memang ada. Tetapi ia tidak terjadi 
kecuali pada hamba yang mukmin, ta'at dan mengesakan Allah. 
Karamah tidak menjadi syarat untuk seseorang disebut wali, 
sebab syarat demikian tidak diberitahukan oleh Al-Qur'an.  

Wilayah itu tidak mungkin terjadi pada seorang fasik atau musy-
rik yang berdo'a dan memohon kepada selain Allah. Sebab hal 
itu termasuk amalan orang-orang musyrik, sehingga bagaimana 
mungkin mereka menjadi para wali yang dimuliakan...?  

Wilayah tidak bisa diperoleh melalui warisan dari nenek moyang 
atau keturunan, tetapi ia didapatkan dengan iman dan amal 
shalihnya.  

Apa yang tampak pada sebagian ahli bid'ah seperti memukul-
mukulkan besi ke perut, memakan api dan sebagainya dengan 
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tidak menimbulkan cedera apapun, maka itu adalah dari 
perbuatan setan. Hal yang demikian bukan karamah tetapi 
istidraaj agar mereka sema-kin jauh tenggelam dalam 
kesesatan.  

Allah berfirman,  

ـْـيمدد له الرمحن مدا"  )سورة مرمي" (قل من كان يف الضاللة فـل
"Katakanlah, 'Barangsiapa berada dalam kesesatan, maka 
biarlah Tuhan Yang Maha Pemurah memperpanjang tempo bagi-

nya'." (Maryam: 75)  

Mereka yang pergi ke India, akan menyaksikan orang-orang 
Majusi lebih dari itu. Di antaranya mereka saling memukulkan 
pedang, dengan tidak menimbulkan bahaya apapun, padahal 
mereka adalah orang-orang kafir.  

Islam tidak mengakui berbagai perbuatan yang tidak dilakukan 
oleh Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam tersebut, juga tidak 
oleh para sahabatnya. Seandai-nya di dalam perbuatan tersebut 
terdapat kebaikan, niscaya mereka akan lebih dahulu 
melakukannya daripada kita.  

Menurut persepsi kebanyakan manusia, wali adalah orang yang 
mengetahui ilmu ghaib. Padahal ilmu ghaib adalah sesuatu yang 
hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Memang, terkadang 
hal itu di-tampakkan pada sebagian RasulNya, jika Dia 
menghendakinya. Allah berfirman,  

سورة .." (عاِلم الغيب فال يظهر على عيبه أحدا إال من ارتضى من رسول "
 )اجلن

"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia 
tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib 
itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhaiNya". (Al-Jin: 26-27)  

Dengan tegas, ayat di atas mengkhususkan para rasul, dan 
tidak menyebutkan yang lain.  
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Sebagian orang menyangka bahwa setiap kuburan yang 
dibangun di atasnya kubah adalah wali. Padahal bisa jadi 
kuburan tersebut di dalamnya adalah orang fasik, atau bahkan 
mungkin tak ada manusia yang dikubur di dalamnya.  

Membangun sesuatu bangunan di atas kuburan adalah 
diharamkan oleh Islam. Dalam sebuah hadits shahih ditegaskan,  

 ) .رواه مسلم" (ى صلى اهللا عليه و سلم أن يجصص القرب و أن يبىن عليه"

"Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam melarang mengapur 
kuburan atau dibangun sesuatu di atasnya." (HR. Muslim)  

Seorang wali bukanlah yang dikuburkan di dalam masjid, atau 
yang dibangun di atasnya suatu bangunan atau kubah. Hal ini 
justru melanggar ajaran syari'at Islam. Demikian pula, mimpi 
bertemu dengan mayit tidak merupakan dalil secara syara' atas 
kewalian. Bahkan bisa jadi ia adalah bunga tidur yang berasal 
dari setan.  
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 خرافات و ليست كرامات

KHURAFAT, BUKAN KARAMAH 

 

Dalam salah satu edisinya, di bawah judul خرافات حول الدسوقي 
"Khurafat Seputar Ad-Dasuki", majalah At-Tauhid menulis,  

عجمي و سرياين و : أنه كان يتكلم جبميع اللغات : حاشية الصاوي جاء يف 
لغات الوحش و الطري ، و أنه صام يف املهد ، و رأى اللوح احملفوظ ، و أن 
قدمه مل تسعها الدنيا ، و أنه ينقل اسم مريده من الشقاوة إىل السعادة ، و أن 

 ".الدنيا جعلت يف يده كاخلامت ، و أنه جاوز سدرة املنتهى

"Dalam hasyiah (catatan pinggir) kitab Ash-Shawi disebutkan, 
"Sesungguhnya Dasuki bisa berbicara dengan segala bahasa; 
bahasa asing dan bahasa Suryani. Bahasa binatang dan bahasa 
burung. Ia telah berpuasa sejak dalam buaian, melihat Lauh 
Mahfuzh, telapak kakinya tidak pernah mengin-jak bumi, ia bisa 
memindahkan nasib muridnya dari sengsara menjadi bahagia, 
dunia di tangannya dibuat laksana cincin, dan dia telah sampai 
ke Sidratul Muntaha".  

لع و هذا كالم باطل ال يصدقه إال غيب جاهل ، بل هو كفر صراح ، فكيف اط
 على اللوح احملفوظ الذي ال يطلع عليه سيد اخللق صلى اهللا عليه و سلم ؟

Ini adalah omong kosong. Tak seorang pun yang akan memper-
cayainya, kecuali orang yang amat bodoh sekali. Bahkan hal itu 
adalah suatu kekufuran yang nyata. Bagaimana mungkin ia bisa 
melihat Lauf Mahfuzh, yang Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam 
penghulu semua makhluk tak pernah melihatnya …?  



 
Syaikh Muhammad Jamil Zainu 144 

كل هذه خرافات حيكيها  ..و كيف ينقل دراويشه من الشقاوة إىل السعادة ؟ 
 املتصوفة فخورين و ما دروا أم يف ضالل مبني

Bagaimana mungkin ia bisa memindahkan nasib murid-muridnya 
dari sengsara menjadi bahagia …? Semua ini adalah khurafat 
yang dibuat-buat oleh orang-orang shufi yang angkuh dan 
sombong. Mereka tidak sadar, sesungguhnya mereka berada di 
dalam kesesatan yang nyata.  

منها الطبقات الكربى : مثل هذه اخلرافات احذر قراءة الكتب اليت حتتوي 
للشعراين، و خزينة األسرار ، و نزهة االس ، و الروض الفائق، و مكاشفة 
القلوب للغزايل ، و العرائس للثعاليب ، فكلها كتب حيرم طبعها و بيعها و قراءا 

 إال على وجه اإلنكار

Karena itu pembaca, hindarilah kitab-kitab yang memuat ber-
bagai khurafat semacam ini. Di antaranya kitab At-Tabaqaatul 
Kubraa, oleh Sya'rani. Khaziinatul Asraar, Nuzhatul Majaalis, Ar-
Raudhul Faa'iq, Mukasyafatul Quluub, oleh Al-Ghazali. Al-
'Araa'is, oleh Ats-Tsa'aalibi. Semua kitab itu haram dicetak dan 
diperjual-belikan.  
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 أنواع شعب اإلميان

CABANG-CABANG IMAN 

 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda,  

اإلميانُ بضع و ِستون شعبة فأفضلها قولُ ال إله إال اهللا ، و أدناها إماطةُ  األذى "
 )رواه مسلم" (عن الطريق

"Iman itu lebih dari enam puluh cabang. Cabang yang paling 
utama adalah ucapan, 'Laa ilaaha illallah' dan cabang yang 

paling rendah yaitu menyingkirkan kotoran dari jalan". (HR. 
Muslim)  

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah meringkas hal tersebut dalam kitab-
nya Fathul Baari, sesuai keterangan Ibnu Hibban, beliau 
berkata, "Cabang-cabang ini terbagi dalam amalan hati, lisan 
dan badan".  

1. Amalan Hati: 

Adapun amalan hati adalah berupa i'tikad dan niat. Dan ia terdiri 
dari dua puluh empat sifat (cabang); iman kepada Allah, 
termasuk di dalamnya iman kepada Dzat dan Sifat-sifatNya 
serta pengesaan bahwasanya Allah adalah: "Tidak ada sesuatu 
pun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah yang Maha Mendengar 
dan Maha Melihat". (As-Syuraa: 11) 

Serta ber'itikad bahwa selainNya adalah baru, makluk. Beriman 
kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab 
dan para rasulNya. Beriman kepada qadar (ketentuan) Allah, 
yang baik mau-pun yang buruk. 

Beriman kepada hari Akhirat: Termasuk di dalamnya pertanyaan 
di dalam kubur, kenikmatan dan adzabNya, kebangkitan dan 
pengum-pulan di Padang Mahsyar, hisab (perhitungan amal), 
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mizan (tim-bangan amal), shirath (titian di atas Neraka), Surga 
dan Neraka. 

Kecintaan kepada Allah, cinta dan marah karena Allah. Ke-
cintaan kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam dan yakin 
atas keagungan beliau, termasuk di dalamnya bershalawat atas 
Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam dan mengikuti sunnahnya. 

Ikhlas, termasuk di dalamnya meninggalkan riya dan nifaq. 
Taubat dan takut, berharap, syukur dan menepati janji, sabar, 
ridha dengan qadha dan qadhar, tawakkal, kasih sayang dan 
tawadhu (rendah hati), termasuk di dalamnya menghormati 
yang tua, mengasihi yang kecil, meninggalkan sifat sombong 
dan bangga diri, mening-galkan dengki, iri hati dan emosi.   

2. Perbuatan Lisan: 

Ia terdiri dari tujuh cabang: Mengucapkan kalimat tauhid, yaitu 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak di sembah kecuali 
Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul Allah, membaca Al-
Qur'an, belajar ilmu dan mengajarkannya, berdo'a, dzikir, 
termasuk di dalamnya istighfar (memohon ampun kepada 
Allah), bertasbih (mengucapkan, "Subhanallah", dan menjauhi 
perkataan yang sia-sia.   

3. Amalan Badan: 

Ia terdiri dari tiga puluh delapan cabang:  

� Yang berkaitan dengan materi. 

Bersuci baik secara lahiriyah maupun hukumiah: termasuk di 
dalamnya menjauhi barang-barang najis, menutup aurat, 
shalat fardhu dan sunnat, zakat, memerdekakan budak. 

Dermawan: termasuk di dalamnya memberikan makan 
orang lain, memuliakan tamu. Puasa baik fardhu maupun 
sunnat, i'tikaf, mencari lailatul qadar, haji, umrah dan 
thawaf. 

Lari dari musuh untuk mempertahankan agama: termasuk di 
dalamnya hijrah dari negeri musyrik ke negeri iman. 
Memenuhi nadzar, berhati-hati dalam soal sumpah (yakni 
bersumpah dengan nama Allah secara jujur, hanya ketika 
sangat membutuhkan hal itu), memenuhi kaffarat (denda), 
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misalnya kaffarat sumpah, kaffarat hubungan suami-istri di 
bulan Ramadhan.   

� Yangberkaitan dengan nafsu. 

Ia terdiri dari enam cabang: menjaga diri dari perbuatan 
maksiat (zina) dengan menikah, memenuhi hak-hak 
keluarga, berbakti kepada kedua orang tua: termasuk di 
dalamnya tidak mendurhakainya, mendidik anak. 

Silaturahim, taat kepada penguasa (dalam hal-hal yang tidak 
merupakan maksiat kepada Allah), dan kasih sayang kepada 
hamba sahaya. 

� Yang berkaitan dengan hal-hal umum: 

Ia terdiri dari tujuh belas cabang: menegakkan 
kepemimpinan secara adil, mengikuti jama'ah, taat kepada 
ulil amri, melakukan ishlah (perbaikan dan perdamaian) di 
antara manusia termasuk di dalamnya memerangi orang-
orang Khawarij dan para pemberontak. Tolong-menolong 
dalam kebaikan dan ketaqwaan, termasuk di dalam-nya 
amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan 
melarang dari kemungkaran), melaksanakan hudud 
(hukuman-hukuman yang telah ditetapkan Allah). 

Jihad, termasuk di dalamnya menjaga wilayah Islam dari 
serangan musuh, melaksanakan amanat, di antaranya 
merealisasikan pembagian seperlima dari rampasan perang: 
Utang dan pembayaran, memuliakan tetangga, bergaul 
secara baik, termasuk di dalamnya mencari harta secara 
halal.  

Menginfakkan harta pada yang berhak, termasuk di 
dalamnya meninggalkan sikap boros dan foya-foya. Men-
jawab salam, mendo'akan orang bersin yang mengucapkan 
alham-dulillah, mencegah diri dari menimpakan bahaya 
kepada manusia, menjauhi perkara yang tidak bermanfaat 
serta menyingkirkan kotoran yang mengganggu manusia 
dari jalan. 
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Hadits di muka menunjukkan, bahwa tauhid (kalimat laa 
ilaaha illallah) adalah cabang iman yang paling tinggi dan 
paling utama. 

Oleh karena itu, para da'i hendaknya memulai dakwahnya 
dari cabang iman yang paling utama, kemudian baru 
cabang-cabang lain yang ada di bawahnya. Dengan kata lain, 
membangun fondasi terlebih dahulu (tauhid), sebelum 
mendirikan bangunan (cabang-cabang iman yang lain). 
Mendahulukan hal yang terpenting, kemudian disusul hal-hal 
yang penting.  

Tauhid adalah yang mempersatukan bangsa Arab dan 
bangsa asing lainnya atas dasar Islam. Dari persatuan itu, 
tegaklah Daulah Islamiyah sebagai Daulah Tauhid.  
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 أسباب حدوث املصائب و إزالتها

SEBAB TERJADINYA MUSIBAH DAN CARA 
PENANGGULANGANNYA 

 
Al-Qur'anul Karim telah menyebutkan beberapa sebab terjadinya 
musibah, berikut bagaimana Allah menghilangkan musibah 
tersebut dari para hambaNya. Di antaranya adalah firman Allah,  

" ذلك بأن اهللا مل يك مغيـرا ِنعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم"
 )سورة األنفال(

"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali 
tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerah-
kanNya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa 

yang ada ada diri mereka sendiri." (Al-Anfaal: 53)  

" صيبة فبما كسبتعـفو عن كثريو ما أصابكم من مسورة " (أيديكم و ي
 )الشورى

"Dan apa saia musibah yang menimpa kamu maka adalah dise-

babkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan 
sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." (Asy-Syuuraa: 
30)  

سبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي ظهر الفساد يف الرب و البحر مبا ك. "
  )سورة الروم" (عملوا لعلهم يرجعون

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena  perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 
kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 
mereka kembali jalan yang benar)." (Ar-Ruum: 41)  
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و ضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة ، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان . "
سورة " (فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس اجلوع و اخلوف مبا كانوا يصنعون

 )النحل
"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) 
sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rizkinya 
datang ke-padanya melimpah ruah dari  segenap tempat, tetapi 

(penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu 
Allah merasa-kan kepada mereka pakaian kelaparan dan 
ketakutan, disebab-kan apa yang selalu mereka perbuat." (An-
Nahl: 112)  

Ayat-ayat yang mulia ini memberi pengertian kepada kita bahwa 
Allah adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Ia tidak akan 
menurun-kan bala' dan bencana atas suatu kaum kecuali karena 
perbuatan maksiat, dan pelanggaran mereka terhadap perintah-
perintah Allah. Lebih-lebih karena jauhnya mereka dari tauhid, 
serta tersebar luasnya berbagai perbuatan syirik di banyak 
negara-negara Islam. Hal yang menyebabkan timbulnya banyak 
fitnah dan ujian. Berbagai musibah itu tidak akan hilang kecuali 
dengan kembali mentauhidkan Allah, dan menegakkan syari'at-
syari'atNya baik terhadap pribadi maupun masyarakat.  

Al-Qur'an juga menjelaskan keadaan orang-orang musyrik yang 
berdo'a kepada Allah dengan mengesakanNya saat ditimpa 
musibah dan kesempitan. Tetapi ketika Allah membebaskan 
mereka dari musi-bah dan kesempitan tersebut, mereka kembali 
lagi kepada perbuatan syirik, menyembah dan memohon kepada 
selain Allah di waktu senang dan lapang. Allah berfirman,  

الدين فلما جناهم إىل الرب إذا هم فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له "
 ) .سورة العنكبوت" (يشركون

"Maka apabila mereka naik kapal, mereka mendo'a kepada Allah 

dengan memurnikan keta'atan kepadaNya, maka tatkala Allah 
menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka 
(kembali) mempersekutukan (Allah)." (Al-'Ankabuut: 65)  
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Ironinya, mayoritas umat Islam saat ini, manakala ditimpa 
musi-bah, mereka memohon pertolongan kepada selain Allah, 
mereka me-nyeru, "Ya Rasulullah, ya Syaikh Jailani, ya Syaikh 
Rifa'i, ya Syaikh Marghani, ya Syaikh Badawi, ya Syaikh Arab ... 
dan sebagainya."  

Mereka menyekutukan Allah di masa sempit dan lapang, me-
langgar firman Allah serta sabda RasulNya.  

Sesungguhnya kekalahan umat Islam ketika perang Uhud adalah 
disebabkan oleh sebagian para pemanah yang tidak menta'ati 
perintah pemimpin mereka, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam . Anehnya, mereka heran atas kekalahan yang mereka 
derita. Maka dengan tegas Al-Qur'an menjawab, "Katakanlah, 
'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri." (Al-Imran: 165)  

Ketika dalam perang Hunain, sebagian umat Islam berkata, 
"Kita tak akan terkalahkan oleh pasukan yang berjumlah 
sedikit." Dan hasil-nya adalah mereka kalah. Allah mencela 
mereka dalam firmanNya, "Dan (ingatlah) peperangan Hunain, 
yaitu di waktu kamu men-jadi congkak karena banyaknya 
jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi 
manfa'at kepadamu sedikit pun." (At-Taubah: 25)  

Umar bin Khaththab menulis surat kepada panglima Sa'ad bin 
Abi Waqqash di Irak, "Janganlah kalian mengatakan, 
'Sesungguhnya musuh kita lebih jahat daripada kita sehingga 
tak mungkin mereka mengalahkan dan menguasai kita'. Sebab 
terkadang suatu kaum di-kuasai oleh kaum yang lebih jahat dari 
mereka sebagaimana kaum Bani Israil dikuasai oleh orang-orang 
kafir Majusi disebabkan oleh perbuatan maksiat mereka. Maka, 
mohonlah pertolongan kepada Allah atas diri kalian, 
sebagaimana mohon pertolongan atas musuh-musuh kalian'."  
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 االحتفال باملولد النبوي

PERINGATAN MAULID NABI 

 
Dalam peringatan maulid yang diselenggarakan, sering terjadi 
kemungkaran, bid'ah dan pelanggaran terhadap syari'at Islam.  

Peringatan maulid tidak pernah diselenggarakan oleh Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam, juga tidak oleh para sahabat, 
tabi'in dan imam yang empat, serta orang-orang yang hidup di 
abad-abad kekayaan Islam. Lebih dari itu, tak ada dalil syar'i 
yang menyerukan penyelenggaraan maulid Nabi Shallallaahu 
'alaihi wa Salam tersebut.  

Untuk lebih mengetahui hakikat maulid, marilah kita ikuti uraian 
berikut:  

1. Kebanyakan orang-orang yang menyelenggarakan 
peringatan maulid, terjerumus pada perbuatan syirik. Yakni 
ketika mereka me-nyenandungkan: 

  يا رسول اهللا عليك املعتمد* يا رسول اهللا غوثا و مدد 

 ما رآك الكرب إال و شرد* يا رسول اهللا فرج كربنا 

"Wahai Rasulullah, berilah kami pertolongan dan bantuan. 

Wahai Rasulullah, engkaulah sandaran (kami). 
Wahai Rasulullah, hilangkanlah derita kami. 

Tiadalah derita (itu) melihatmu, kecuali ia akan melarikan diri." 

Seandainya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam mendengar 
senandung tersebut, tentu beliau akan menghukuminya dengan 
syirik besar. Sebab pemberian pertolongan, tempat sandaran 
dan pembebasan dari segala derita adalah hanya Allah semata. 
Allah berfirman, 

 )سورة النمل" (أمن يجيب املضطر إذا دعاه و يكشف السوء"
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"Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang dalam 
kesulitan apabila ia berdo'a kepadaNya, dan yang menghilang-
kan kesusahan ... ?" (An-Naml: 62) 

Allah memerintahkan Rasulullah agar memaklumkan kepada 
segenap manusia, 

 )سورة اجلن" (قل إين ال أملك لكم ضرا و ال رشدا"
"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan 
sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu 

ke-manfa'atan'." (Al-Jin: 21) 

Dan Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam sendiri bersabda, 
"Bila engkau meminta maka mintalah Kepada Allah, dan jika 
engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan 

kepada Allah." (HR. At-Timidzi, ia berkata hadits hasan shahih) 

2. Kebanyakan perayaan maulid yang diadakan adalah 
berlebihan dan menambah-nambah dalam menyanjung Nabi 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam. Padahal Nabi Shallallaahu 'alaihi 
wa Salam melarang hal tersebut. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 
wa Salam bersabda, "Janganlah kalian berlebihan dalam 
memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam 
memuji Isa bin Maryam. Aku tak lebih hanyalah seorang hamba, 
maka katakanlah (pada-ku), Abdullah (hamba Allah) dan 
RasulNya." (HR. Al-Bukhari) 

3. Dalam ulang tahun perkawinan dan lainnya, terkadang 
dituturkan bahwa Allah menciptakan Muhammad Shallallaahu 
'alaihi wa Salam dari cahayaNya, lalu menciptakan segala 
sesuatu dari cahaya Muhammad. Al-Qur'an mendustakan 
mereka, dalam firmanNya, "Katakanlah, 'Sesungguhnya aku ini 
hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan 

kepadaku, 'Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan 
Yang Maha Esa'." (Al-Kahfi: 110) 

Padahal, sebagaimana diketahui, Rasulullah adalah diciptakan 
dengan perantara seorang bapak dan seorang ibu. Ia adalah 
manusia biasa yang dimuliakan dengan diberi wahyu oleh Allah. 
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Dalam peringatan maulid tersebut, sebagian mereka 
menyenandungkan bahwa Allah menciptakan alam semesta 
karena Muhammad. Al-Qur'an mendustakan apa yang mereka 
katakan itu. Allah berfirman, "Dan Aku tidak menciptakan jin 
dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu." (Adz-
Dzaariyaat: 56) 

4. Merayakan hari kelahiran Isa Al-Masih adalah tradisi 
orang-orang Nasrani. Demikian pula dengan perayaan hari ulang 
tahun setiap anggota keluarga mereka. Lalu, umat Islam ikut-
ikutan meraya-kan bid'ah tersebut. Yakni merayakan hari 
kelahiran Nabi mereka, juga ulang tahun kelahiran setiap 
anggota keluarganya. Padahal Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam telah memperingatkan, "Barangsiapa menyerupai suatu 
kaum, maka dia termasuk golongan mereka." (HR. Abu Daud, 
hadits shahih)  

5. Dalam peringatan maulid Nabi tersebut, banyak terjadi 
ikhtilath (laki-laki dan perempuan di satu tempat, masing-
masing  tidak dipisahkan dalam tempat khusus), hal yang 
sesungguhnya di-haramkan oleh Islam.  

6. Uang yang dibelanjakan untuk keperluan dekorasi, kon-
sumsi, transportasi dan sebagainya terkadang mencapai jutaan. 
Uang banyak yang habis dalam sekejap itu –padahal 
mengumpulkannya sering dengan susah payah– sesungguhnya 
lebih dibutuhkan umat Islam untuk kepentingan yang lain. 
Seperti membantu fakir miskin, memberi beasiswa belajar bagi 
anak-anak orang Islam yang tidak mampu, menyantuni anak 
yatim dan sebagainya. Disamping, dalam peringatan maulid 
tersebut, sering terjadi pemborosan. Sesuatu yang amat 
menyenangkan orang-orang kafir, karena barang produksi 
mereka laku. Padahal Rasulullah melarang secara tegas menyia-
nyiakan harta.  

7. Waktu yang dipergunakan untuk mempersiapkan 
dekorasi, konsumsi dan transportasi sering membuat lengah 
para penyelenggara maulid, sehingga tak jarang sebagian 
mereka sampai meninggalkan shalat.  

8. Sudah menjadi tradisi dalam peringatan maulid, bahwa di 
akhir bacaan maulid sebagian hadirin berdiri, karena mereka 
mempercayai pada waktu itu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
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Salam hadir. Ini adalah kedustaan yang nyata. Sebab Allah 
Subhannahu wa Ta'ala berfirman, 

 )سورة املؤمنون" (و ِمن ورائهم برزخ إىل يوم يـبعثون"
"Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka di-
bangkitkan." (Al-Mu'minuun: 100) 

Yang dimaksud barzakh (dinding) pada saat tersebut adalah 
pembatas antara dunia dengan akhirat. Anas bin Malik 
Radhiallaahu anhu berkata, 

سلم، و كانوا إذا ما كان شخص أحب إليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و "
صحيح رواه أمحد " (مل يقوموا له ملا يعلمون من كراهيته لذلك) الصحابة(رأوه 

 )و الترمذي
"Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat 
daripada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam. Tetapi jika 

mereka melihat Rasulullah, mereka tidak berdiri untuk 
(menghormati) beliau, karena mereka tahu bahwa Rasulullah 
membenci hal tersebut." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, hadits 
shahih) 

9. Sebagian orang mengatakan, "Dalam maulid, kami 
memba-ca sirah Rasul (perjalanan hidup Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Salam ).  Tetapi  pada kenyataannya mereka 
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sabda dan 
perjalanan hidup beliau. Seorang yang mencintai Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam adalah yang membaca sirah beliau 
setiap hari bukan setiap tahun. Belum lagi bahwa pada bulan 
Rabi'ul Awal, bulan kelahiran Nabi, juga merupakan bulan di 
mana Rasulullah wafat. Karena itu, bersuka cita di dalamnya 
tidak lebih utama daripada berkabung pada bulan tersebut. 

10. Tak jarang peringatan maulid itu berlarut hingga tengah 
malam, sehingga menjadikan sebagian mereka paling tidak 
mening-galkan shalat Shubuh secara berjama'ah, atau malahan 
tidak melakukan shalat Shubuh. 
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11. Banyaknya orang yang menyelenggarakan peringatan 
mau-lid bukan suatu alasan bagi pembenaran hal tersebut. 
Sebab Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman, 

ـّوك عن سبيل اهللا" ـُطع أكثر من يف األرض يضل  )سورة األنعام" (و إنْ ت
"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka 
bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." 
(Al-An'am: 116)  

Hudzaifah berkata, كل بدعة ضاللة و إن رآها الناس حسنة "Setiap 
bid'ah adalah sesat, meskipun oleh manusia hal itu dianggap 
baik." 

12. Hasan Al-Bashri berkata,  

إن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى ، و هم أقل الناس فيما بقي ، الذين : 
رف يف إترافهم ، و ال مع أهل البدع يف بدعهم، و صربوا مل يذهبوا مع أهل الت

 على سننهم حىت لقوا رم، فكذلك فكونوا

"Sesungguhnya Ahlus Sunnah, sejak dahulu adalah kelompok 
minoritas di antara manusia. Demikian pula, sampai saat ini 
mereka adalah minoritas. Mereka tidak mengi-kuti para tukang 
maksiat dalam kemaksiatan mereka, tidak pula para ahli bid'ah 
dalam perbuatan bid'ah mereka. Mereka bersabar atas sunnah-
sunnah mereka, sampai mereka menghadap Tuhan mereka. 
Demikianlah, karena itu jadilah Ahlus Sunnah". 

13. Sesungguhnya yang pertama kali mengadakan 
peringatan maulid adalah Raja Al-Mudzaffar di negeri Syam, 
pada awal abad ke tujuh hijriah. Sedangkan yang pertama kali 
mengadakan maulid di Mesir yaitu Bani Fathimah. Mereka itu, 
sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah orang-orang 
kafir dan fasik. Bukalah kembali bab "Kuburan-kuburan Yang 
Diziarahi."  

ـُحب اهللا و رسوله صلى اهللا عليه و سلم ؟  كيف ن
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CARA MENCINTAI ALLAH DAN RASULNYA 

   

• Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman, 

ـُحبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا و يغفر لكم ذن" وبكم و اهللا غفور قل إن كنتم ت
 )سورة آل عمران" (رحيم

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 
aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'. 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Ali Imran: 31) 

• Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda, 

رواه " (ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والِده وولِده و الناس أمجعني"
  )البخاري

"Tidaklah beriman (secara sempurna) salah seorang dari kamu 
sehingga aku lebih ia cintai daripada orangtuanya, anaknya dan 
segenap manusia." (HR. Al-Bukhari) 

• Ayat di atas menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah 
adalah dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam. Menta'ati apa yang beliau 
perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang, menurut 
hadits-hadits shahih yang beliau jelaskan kepada umat manusia. 
Tidaklah kecintaan itu dengan banyak bicara dengan tanpa 
mengamalkan petunjuk, perintah dan sunnah-sunnah beliau. 

• Adapun hadits shahih di atas, ia mengandung pengertian 
bahwa iman seorang muslim tidak sempurna, sehingga ia 
mencintai Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam melebihi 
kecintaannya terhadap anak, orang tua dan segenap manusia, 
bahkan –sebagaimana ditegaskan dalam hadits lain– hingga 
melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri.  

Pengaruh kecintaan itu tampak ketika terjadi pertentangan 
antara perintah-perintah dan larangan-larangan Rasulullah 
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Shallallaahu 'alaihi wa Salam dengan hawa nafsunya, keinginan 
isteri, anak-anak serta segenap manusia di sekeli-lingnya. Jika 
ia benar-benar mencintai Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam, ia akan mendahulukan perintah-perintahnya dan tidak 
menuruti kehendak nafsunya, keluarga atau orang-orang di 
sekelilingnya. Tetapi jika kecintaan itu hanya dusta belaka maka 
ia akan mendurhakai Allah dan RasulNya, lalu menuruti setan 
dan hawa nafsunya. 

• Jika anda menanyakan kepada seorang muslim, "Apakah 
anda mencintai Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam ?" Ia 
akan menjawab, "Benar, aku korbankan jiwa dan hartaku untuk 
beliau." Tetapi jika selanjutnya ditanyakan, "Kenapa anda 
mencukur jenggot dan melanggar perintahnya dalam masalah 
ini dan itu, dan anda tidak meneladaninya dalam penampilan, 
akhlak dan ketauhidan Nabi?" 

Dia akan menjawab, "Kecintaan itu letaknya di dalam hati. Dan 
alhamdulillah, hati saya baik." Kita mengatakan padanya, 
"Seandainya hatimu baik, niscaya akan tampak secara lahiriah, 
baik dalam penampilan, akhlak maupun keta'atanmu dalam 
beribadah mengesakan Allah semata. Sebab Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda, 

جلسد كله، و إذا فسدت فسد إال و إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح ا"
 )رواه البخاري و مسلم" (اجلسد كُله ، أال و هي القلب

"Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat 

segumpal daging. Bila ia baik maka akan baiklah seluruh jasad 
itu, dan bila ia rusak maka akan rusaklah seluruh jasad itu. 
Ketahuilah, ia adalah hati." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

• Suatu kali, penulis bersilaturrahim kepada seorang dokter 
muslim. Penulis melihat banyak gambar orang laki-laki dan 
perempuan di pajang di dinding. Penulis lalu mengingatkannya 
dengan larangan Rasulullah dalam soal memajang gambar-
gambar. Tetapi ia menolak sambil mengatakan, "Mereka kawan-
kawan saya di universitas." 

Padahal sebagian besar dari mereka adalah orang-orang kafir. 
Apalagi para wanitanya yang memperlihatkan rambut dan 
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perhiasannya di dalam gambar tersebut, dan mereka berasal 
dari negeri komu-nis. Sang dokter ini juga mencukur 
jenggotnya. Penulis berusaha menasihati, tetapi ia malah 
bangga dengan dosa yang ia lakukan, seraya mengatakan 
bahwa ia akan mati dalam keadaan mencukur jenggot. 

Suatu hal yang mengherankan, dokter yang melanggar ajaran-
ajaran Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam tersebut 
mengaku bahwa ia mencintai Nabi. Ke-pada penulis ia berkata, 
"Katakanlah wahai Rasulullah, aku ada dalam perlindunganmu!" 

Dalam hati penulis berkata, "Engkau mendurhakai perintahnya, 
bagaimana mungkin akan masuk dalam perlindungannya. Dan, 
apakah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam akan rela 
dengan syirik tersebut? Sesungguhnya kita dan Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam berada di bawah perlindungan 
Allah semata." 

• Kecintaan kepada Rasulullah adalah tidak dengan 
menyelenggarakan peringatan, pesta, berhias, dan 
menyenandungkan syair yang tak akan lepas dari kemungkaran. 
Demikian pula tidak dengan berbagai macam bid'ah yang tidak 
ada dasarnya dalam ajaran syari'at Islam. Tetapi, kecintaan 
kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam adalah dengan 
mengikuti petunjuknya, berpegang teguh dengan sunnahnya 
serta dengan menerapkan ajaran-ajarannya.  

Sungguh, alangkah indah ungkapan penyair tentang kecintaan 
sejati di bawah ini. 

 إن احملب مل يحب مطيع* إنْ كان حبك صادقاً ألطعته 

"Jika kecintaanmu itu sejati,niscaya engkau akan menta'atinya. 
Sesungguhnya seorang pecinta, kepada orang yang dicintainya 

akan selalu ta'at setia."  
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 يب صلى اهللا عليه و سلمفضل الصالة على الن

KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT UNTUK 
NABI 

 
Allah Shallallaahu 'alaihi wa Salam berfirman,  

إن اهللا و مالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا "
 )سورة األحزاب" (تسليما

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat 
untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah ka-
mu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada-
nya." (Al-Ahzab: 56)  

Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Abu 'Aliyah berkata,  

 لدعاءثناؤه عليه عند املالئكة و صالة املالئكة ا: صالة اهللا تعاىل 

"Shalawat Allah adalah berupa pujianNya untuk nabi di hadapan 
para malaikat. Adapun shalawat para malaikat adalah do'a 
(untuk beliau)."  

Ibnu Abbas berkata,  

 )أي يباركون. (يـبـركون :  يصلون 
"Bershalawat artinya mendo'akan supaya diberkati."  

Maksud dari ayat di atas, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 
Katsir dalam tafsirnya yaitu,  

إن اهللا سبحانه و تعاىل أخرب عباده مبرتلة عبده و نبيه و حبيبه عنده يف املأل 
األعلى بأنه يثـين عليه عند املالئكة ، و إن املالئكة تصلي عليه، مث أمر تعاىل 

فلي بالصالة عليه ، ليجتمع الثناء عليه من أهل العاملنيأهل العامل الس 
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"Sesungguhnya Allah Subhannahu wa Ta'ala menggambarkan 
kepada segenap hambaNya tentang kedudukan seorang hamba-
Nya, nabi dan kekasihNya di sisiNya di alam arwah, bahwa 
sesung-guhnya Dia memujinya di hadapan para malaikat. Dan 
sesungguhnya para malaikat bershalawat untuknya. Kemudian 
Allah memerintahkan kepada penghuni alam dunia agar 
bershalawat untuknya, sehingga berkumpullah pujian baginya 
dari segenap penghuni alam semesta."  

1. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kita agar men-
do'akan dan bershalawat untuk Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 
wa Salam. Bukan sebaliknya, memohon kepada beliau, 
sebagai sesembahan selain Allah, atau mem-bacakan Al-
Fatihah untuk beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh 
sebagian manusia. 

2. Bacaan shalawat untuk Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam yang paling utama adalah apa yang beliau ajarkan 
kepada para sahabat, ketika beliau bersabda, 

قولوا اللهم صلِّ على حممد و على آل حممد كما صليت على إبراهيم و على "
جميد ، اللهم بارك على حممد و على آل حممد كما آل إبرايهم إنك محيد 

رواه البخاري و " (باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك محيد جميد
 )مسلم

"Katakanlah, Ya Allah limpahkanlah rahmat untuk 
Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau 

telah melimpahkan rahmat untuk Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha 
Mulia. Ya Allah, limpahkanlah berkah untuk Muhammad dan 

keluarga Muhammad sebagai-mana Engkau telah 
melimpahkan berkah untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia." (HR 
Al-Bukhari dan Muslim) 

3. Shalawat di atas, juga shalawat-shalawat lain yang ada di 
dalam kitab-kitab hadits dan fiqih yang terpercaya, tidak ada 
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yang menyebutkan kata "sayyidina" (penghulu kita), yang 
hal itu ditam-bahkan oleh kebanyakan manusia. Memang 
benar, bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam adalah 
penghulu kita, "sayyiduna", tetapi berpegang teguh dengan 
sabda dan tuntunan Rasul adalah wajib. Dan, ibadah itu 
dilakukan berdasarkan keterangan nash syara', tidak 
berdasarkan akal. 

4. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda, 

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ، مث صلوا علي ، فإنه من صلى علي صالة "
صلى عليه ا عشرا، مث سلوا يلَ الوسيلة فإا مرتلةٌ  يف اجلنة ال تنبغي إال لعبٍد 

" ن سأل يلَ الوسيلة حلت له الشفاعةمن عباد اهللا و أرجو أن أكون أنا هو ، فم
 )رواه مسلم(

"Jika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti 
apa yang ia ucapkan, kemudian bershalawatlah untukku. 
Karena se-sungguhnya barangsiapa yang bershalawat 

untukku satu kali, Allah akan bershalawat untuknya sepuluh 
kali. Kemudian mohonkanlah kepada Allah wasilah untukku. 
Sesungguhnya ia ada-lah suatu tempat (derajat) di Surga. Ia 

tidak pantas kecuali untuk seorang hamba dari hamba-
hamba Allah. Aku berharap bahwa hamba itu adalah aku. 
Barangsiapa memintakan wasilah untukku, maka ia berhak 

menerima syafa'atku." (HR. Muslim) 

Do'a memintakan wasilah seperti yang diajarkan Rasulullah 
dibaca dengan suara pelan. Ia dibaca seusai adzan dan 
setelah membacakan shalawat untuk nabi. Do'a yang 
diajarkan beliau yaitu: 

م رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة آِت حممدا الوسيلة و الفضيلة و الله"
 )رواه البخاري" (ابعثه مقاما حممودا الذي وعدته

"Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini. 
Dan shalat yang akan didirikan. Berikanlah untuk 
Muhammad wasilah (derajat) dan keutamaan. Dan 
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tempatkanlah ia di tempat terpuji sebagaimana yang telah 
Engkau janjikan." (HR. Al-Bukhari) 

5. Membaca shalawat atas Nabi ketika berdo'a, sangat dianjur-
kan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah : 

 ليه و سلمكل دعاء حمجوب حىت يصلى على النيب صلى اهللا ع"

"Setiap do'a akan terhalang, sehingga disertai bacaan 
shalawat untuk Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam ." (HR. AI-
Baihaqi, hadits hasan) 

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda, 
"Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berpetualang di 
bumi, mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku." 
(HR Ahmad, hadits shahih) 

Bershalawat untuk Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam sangat 
dianjurkan, terutama pada hari Jum'at. Dan ia termasuk 
amalan yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada 
Allah. Bertawassul dengan shalawat ketika berdo'a adalah 
dianjurkan. Sebab ia termasuk amal shalih. Karena itu, 
sebaiknya kita mengucapkan,  

و صلى اهللا على حممد و على آله و ... اللهم بصاليت على نبيك فرج عين كريب 
 سلم

"Ya Allah, dengan shalawatku untuk Nabimu, bukakanlah 

dariku kesusahanku... Semoga Allah melimpahkan berkah 
dan keselamatan untuk Muhammad dan keluarganya." 

 

  

 الصلوات املبتدعة

SHALAWAT-SHALAWAT BID'AH 
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Kita banyak mendengar lafazh-lafazh bacaan shalawat untuk 
Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam yang diada-adakan (bid'ah) 
yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 
wa Salam , para sahabat, tabi'in, juga tidak oleh para imam 
mujtahid. Tetapi semua itu hanyalah buatan sebagian 
masyayikh (para tuan guru) di kurun belakangan ini. Lafazh-
lafazh shalawat itu kemu-dian menjadi terkenal dikalangan 
orang awam dan ahli ilmu, sehingga mereka membacanya lebih 
banyak daripada membaca shalawat tun-tunan Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam. Bahkan mungki n mereka malah 
meninggalkan lafazh shalawat yang benar, lalu 
menyebarluaskan lafazh shalawat ajaran para syaikh mereka.  

Jika kita renungkan mendalam makna shalawat-shalawat 
tersebut, niscaya kita akan menemukan di dalamnya 
pelanggaran terhadap petunjuk Rasul, orang yang kita 
shalawati. Di antara shalawat-shalawat bid'ah tersebut adalah:  

1. Shalawat yang berbunyi: 

اللهم صلِّ على حممد ِطب القلوب و دوائها ، و عافية األبدان و شفائها ، و "
 ".نور األبصار و ضيائها، و على آله و سلم

"Ya Allah, curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas 

Muhammad, penawar hati dan obatnya, penyehat badan dan pe-
nyembuhnya, cahaya mata dan sinarnya, juga atas keluarga-
nya." 

Sesungguhnya yang menyembuhkan, menyehatkan badan, hati 
dan mata hanyalah Allah semata. Dan Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Salam tidak memiliki manfaat untuk dirinya, juga tidak 
untuk orang lain. Lafazh shalawat di atas menyelisihi firman 
Allah, 

 )سورة يونس" (قلْ ال أملك لنفسي نفعا و ال ضرا إال ما شاء اهللا"
"Katakanlah, 'Aku tidak berkuasa menank kemanfa'atan bagi 
diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang  di-
kehendaki Allah." (AI-A'raaf: 188) 
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Juga menyelisihi sabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam: 

ـُطروين كما أطرِت النصارى ابن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا و " ال ت
 )رواه البخاري" (رسوله

"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagai-
mana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa 
bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah 
Abdullah (hamba Allah) danRasulNya." (HR. Al-Bukhari) 

Makna "ithra" yaitu melampaui batas dan berlebih-lebihan dalam 
memuji, (ini hukumnya haram). 

2. Penulis pernah membaca kitab tentang keutamaan 
shalawat, karya seorang syaikh shufi besar dari Libanon. Di 
dalamnya terdapat lafazh shalawat berikut: 

 "اللهم صلِّ على حممد حىت جتعلَ منه األحِدية و القـيـومية "
"Ya Allah limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad, sehingga 
Engkau menjadikan daripadanya (sifat) keesaan dan (sifat) 

terus menerus mengurus (makhluk)." 

Sifat Al-Ahadiyyah dan Al-Qayyumiyyah adalah bagian dan sifat-
sifat Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian 
oleh syaikh tersebut, keduanya dijadikan sebagai sifat Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam. 

3. Penulis melihat dalam kitab Ad'iyatush Shabaahi wal 
Masaa'i, karya seorang syaikh besar dari Suriah. Ia mengatakan, 

 "قت من نوره كل شيءاللهم صلِّ على حممد الذي خل"
"Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad, yang 
dari cahayanya Engkau ciptakan segala sesuatu." 

"Segala sesuatu", berarti termasuk di dalamnya Adam, lblis, 
kera, babi, lalat, nyamuk dan sebagainya. Adakah seorang yang 
berakal akan mengatakan bahwa semua itu diciptakan dari 
cahaya Muhammad? Bahkan setan sendiri mengetahui dari apa 
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ia diciptakan, juga mengetahui dari apa Adam diciptakan, 
sebagaimana dikisahkan dalam AI-Qur'an, 

 )سورة ص" (أنا خري منه خلقتين من نار و خلقته من طني" 
"Iblis berkata, 'Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau cip-
takan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." 
(Shaad: 76) 

Ayat di atas mendustakan dan membatalkan ucapan syaikh 
tersebut. 

4. Termasuk lafazh shalawat bid'ah adalah ucapan mereka, 

 "الصالة السالم عليكم يا رسول اهللا ضاقت حيليت فأدركين يا حبيب اهللا: "
"Semoga keberkahan dan keselamatan dilimpahkan untukmu 

wa-hai Rasulullah. Telah sempit tipu dayaku maka 
perkenankanlah (hajatku) wahai kekasih Allah." 

Bagian pertama dari shalawat ini adalah benar, tetapi yang 
berbahaya dan merupakan syirik adalah pada bagian kedua. 
Yakni dari ucapannya: 

Hal ini bertentangan dengan firman Allah, "Atau siapakah yang 
memperkenankan (do'a) orang yang dalam kesulitan apabila ia 

berdo'a kepadaNya?" (An-Naml: 62) 

Dan firman Allah, "Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan 
kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan 

Dia sendiri." (Al-An'am: 17) 

Sedangkan Rasulullah sendiri, manakala beliau ditimpa suatu 
kedukaan atau kesusahan, beliau berdo'a, "Wahai Dzat Yang 
Maha Hidup, yang terus menerus mengurus (makhlukNya), 
dengan rahmatMu aku Memohon pertolongan-Mu." (HR. At-
Tirmidzi, hadits hasan) 

Jika demikian halnya, bagaimana mungkin kita diperbolehkan 
mengatakan kepada beliau, "Perkenankanlah hajat kami, dan 
tolong-lah kami?" 

Lafazh ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Salam: "Jika engkau meminta maka mintalah kepada 
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Allah, dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah 
pertolongan kepada Allah." (HR. At-Tirmidzi, ia berkata hadits 
hasan shahih) 

5. Shalawat AI-Fatih, lafazhnya: 

 .."اللهم صلِّ على حممد الفاتح ملا أغلق"

"Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad, Sang 
Pembuka terhadap apa yang tertutup …" 

Orang yang mengucapkan shalawat ini menyangka, bahwa 
barangsiapa membacanya maka baginya lebih utama daripada 
membaca khatam Al-Qur'an sebanyak enam ribu kali. Demikian, 
seperti dinukil oleh Syaikh Ahmad Tijani, pemimpin thariqah 
Tijaniyah. 

Sungguh amat bodoh jika terdapat orang yang berakal 
mempercayai hal tersebut, apatah lagi jika ia seorang muslim. 
Sungguh amat tidak mungkin, bahwa membaca shalawat bid'ah 
tersebut lebih utama daripada membaca Al-Qur'an sekali, 
apatah lagi hingga enam ribu kali. Suatu ucapan yang tak 
mungkin diucapkan oleh seorang muslim. 

Adapun menyifati Rasulullah dengan "Sang Pembuka terhadap 
apa yang tertutup" secara muthlak, tanpa membatasinya 
dengan kehendak Allah, maka adalah suatu kesalahan. Karena 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam tidak membuka kota 
Makkah kecuali dengan kehendak Allah. Beliau juga tidak 
mampu membuka hati pamannya sehingga beriman kepada 
Allah, bahkan ia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. 
Bahkan dengan tegas Al-Qur'an menyeru kepada Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam, 

 )سورة القصص(" إنك ال دي من أحببت و لكن اهللا يهدي من يشاء"
"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk 
kepada orang yang kamu kasihi,tetapi Allah memberi  petunjuk 

kepada orang yang dikehendakiNya, ..."  (Al-Qashash: 56) 
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 )سورة الفتح" (إنا فتحنا لك فتحا مبيناً"
"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan 
yang nyata." (AI-Fath: 1) 

6. Pengarang kitab Dalaa 'ilul Khairaat, pada bagian ke 
tujuh dari kitabnya mengatakan, 

 "اللهم صلّ على حممد ما سجعِت احلمائم و فعت التمائم "
"Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Muhammad selama 
burung-burung merpati berdengkur dan jimat-jimat berman-

faat." 

Tamimah yaitu tulang, benang atau lainnya yang dikalungkan di 
leher anak-anak atau lainnya untuk menangkal atau menolak 
'ain (kena mata). Perbuatan tersebut tidak memberi manfaat 
kepada orang yang mengalungkannya, juga tidak terhadap 
orang yang dikalungi, bahkan ia adalah di antara perbuatan 
orang-orang musyrik.  

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda: 

ـَّق متيمة فقد أشرك"  )صحيح رواه أمحد" (من عل
"Barangsiapa mengalungkan jimat maka dia telah berbuat 
syirik". (HR. Ahmad, hadits shahih) 

Lafazh bacaan shalawat di atas, dengan demikian, secara jelas 
bertentangan dengan kandungan hadits, karena lafazh tersebut 
menjadikan syirik dan tamimah sebagai bentuk ibadah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. 

7. Dalam kitab Dalaa 'ilul Khairaat, terdapat lafazh bacaan 
shalawat sebagai berikut: 

اللهم صل على حممد حىت ال يبقى من الصالة شيء و ارحم حممدا حىت ال يبقى "
 "من الرمحة شيء
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"Ya Allah limpahkanlah keberkahan atas Muhammad, sehingga 
tak tersisa lagi sedikit pun dari keberkahan, dan rahmatilah 
Muhammad, sehingga tak tersisa sedikit pun dari rahmat." 

Lafazh bacaan shalawat di atas, menjadikan keberkahan dan 
rahmat, yang keduanya merupakan bagian dari sifat-sifat Allah, 
bisa habis dan binasa. Allah membantah ucapan mereka dengan 
firman-Nya, 

سورة " (قل لو كان البحر قبل أن تنفد كلمات ريب و لو جئنا مبثله مددا"
  )الكهف

"Katakanlah, 'Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk 

(menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu 
sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami 
datangkan tambahan sebanyak itu (pula)." (AI-Kahfi: 109) 

8. Shalawat Basyisyiyah. lbnu Basyisy berkata, 

اللهم انشلين من أوحال التوحيد و أغرقين يف حبر الوحدة و زج يب يف األحدية "
 "حىت ال أرى و ال أمسع و ال أحس إال ا

"Ya Allah, keluarkanlah aku dari lumpur tauhid. Dan 
tenggelamkanlah aku dalam mata air lautan keesaan. Dan 
lemparkanlah aku dalam sifat keesaan sehingga aku tidak 
melihat, mendengar atau merasakan kecuali dengannya." 

Ini adalah ucapan orang-orang yang menganut paham Wahdatul 
Wujud. Yaitu suatu paham yang mendakwakan bahwa Tuhan 
dan makhIukNya bisa menjadi satu kesatuan. 

Mereka menyangka bahwa tauhid itu penuh dengan lumpur dan 
kotoran, sehingga mereka berdo'a agar dikeluarkan 
daripadanya. Selanjutnya, agar ditenggelamkan dalam lautan 
Wahdatul Wujud. sehingga bisa melihat Tuhannya dalam segala 
sesuatu. Bahkan hingga seorang pemimpin mereka berkata, 

 و ما اهللا إال راهب يف كنيسة* و ما الكلب و اخلرتير إال إهلنا 
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"Dan tiadalah anjing dan babi itu,melainkan keduanya adalah 
tuhan kita. 

Dan tiadalah Allah Subhanahu wa Ta’alatu,melainkan pendeta di 
gereja. " 

Orang-orang Nasrani menyekutukan Allah (musyrik) ketika 
mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak Allah. 
Adapun mereka, menjadikan segenap makhluk secara 
keseluruhan sebagai sekutu-sekutu Allah! Mahatinggi Allah dan 
apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. 

Oleh karena itu, wahai saudaraku sesama muslim, berhati-
hatilah terhadap lafazh-lafazh bacaan shalawat bid'ah, karena 
akan menje-rumuskanmu dalam perbuatan syirik. 
Berpegangteguhlah dengan apa yang datang dari Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam, seorang yang tidak mengatakan 
sesua-tu menurut kehendak hawa nafsunya. Dan janganlah 
engkau menyeli-sihi petunjuknya, 

"مرواه مسل" (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد(  
"Barangsiapa melakukan suatu amalan (dalam agama) yang 
tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak." (HR. Muslim)  
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 الصالة النارية

SHALAWAT NARIYAH 

 

Shalawat nariyah telah dikenal oleh banyak orang. Mereka 
beranggapan, barangsiapa membacanya sebanyak 4444 kali 
dengan niat agar kesusahan dihilangkan, atau hajat dikabulkan, 
niscaya akan ter-penuhi.  

Ini adalah anggapan batil yang tidak berdasar sama sekali. Apa-
lagi jika kita mengetahui lafazh bacaannya, serta kandungan 
syirik yang ada di dalamnya. Secara lengkap, lafazh shalawat 
nariyah itu adalah sebagai berikut,  

اللهم صل صالة كاملة و سلم تسليما تاما على سيدنا حممد الذي تنحلّ به "
ـُـقضى به احلوائج ، و تنال به الرغائب و  العقد و تنفرج به الكرب و ي

 صحبه عدد كل حسناخلواتيم ، و يستسقى الغمام بوجهه الكرمي  و على آله و
  "معلوم لك

"Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dengan keberkahan yang 

sempurna, dan limpahkanlah keselamatan dengan keselamatan 
yang sempurna untuk penghulu kami Muhammad, yang dengan 
beliau terurai segala ikatan, hilang segala kesedihan, dipenuhi 

segala kebutuhan, dicapai segala keinginan dan kesudahan yang 
baik, serta diminta hujan dengan wajahnya yang mulia, dan 
semoga pula dilimpahkan untuk segenap keluarga, dan sahabat-

nya sebanyak hitungan setiap yang Engkau ketahui."  

1. Aqidah tauhid yang kepadanya Al-Quranul Karim 
menyeru, dan yang dengannya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam mengajarkan kita, menegaskan kepada setiap muslim 
agar meyakini bahwa hanya Allah semata yang kuasa 
menguraikan segala ikatan. Yang menghilangkan segala 
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kesedihan. Yang memenuhi segala kebutuhan dan memberi apa 
yang diminta oleh manusia ketika ia berdo'a. 

Setiap muslim tidak boleh berdo'a dan memohon kepada selain 
Allah untuk menghilangkan kesedihan atau menyembuhkan 
penyakit-nya, bahkan meski yang dimintanya adalah seorang 
malaikat yang diutus atau nabi yang dekat (kepada Allah). 

Al-Qur'an mengingkari berdo'a kepada selain Allah, baik kepada 
para rasul atau wali. Allah berfirman, 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ، فال ميلكون كشف الضر عنكم و ال حتويال ، "
ين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب و يرجون رمحته و أولئك الذ

 )سورة اإلسراء" (خيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا
"Katakanlah, 'Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) 
selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan 

untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula 
memin-dahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka 
sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara 

mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan 
rahmatNya dan takut akan siksaNya; sesungguhnya siksa 
Tuhanmu adalah sesuatu yang (harus) ditakuti." (Al-lsra': 56-
57) 

Para ahli tafsir mengatakan, ayat di atas turun sehubungan de-
ngan sekelompok orang yang berdo'a dan meminta kepada Isa 
Al-Masih, malaikat dan hamba-hamba Allah yang shalih dan 
jenis makhluk jin.  

2. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam akan rela, jika dikatakan bahwa beliau kuasa 
menguraikan segala ikatan dan menghilangkan segala 
kesedihan. Padahal Al-Qur'an menyeru kepada beliau untuk 
memaklumkan, 
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را إال ما شاء اهللا و لو كنت أعلم الغيب قل ال أملك لنفسي نفعا و ال ض"
" الستكثرت من اخلري و ما مسين السوء إنْ أنا إال نذير و بشري لقوم يؤمنون

 )سورة األعراف(
"Katakanlah, 'Aku tidak kuasa menarik kemanfaatan bagi diriku 
dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang 

dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, 
niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku 
tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah 

pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-
orang yang beriman." (Al-A'raaf: 188) 

"Seorang laki-laki datang kepada Rasululllah Shallallaahu 'alaihi 
wa Salam lalu ia berkata kepada beliau, 'Atas kehendak Allah 

dan kehendakmu." Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam bersabda, 'Apakah engkau menjadikan aku sebagai 
sekutu (tandingan) bagi Allah? Katakanlah, "Hanya atas 

kehendak Allah semata." (HR. Nasaa'i, dengan sanad shahih) 

Di samping itu, di akhir lafazh shalawat nariyah tersebut, 
terdapat pembatasan dalam masalah ilmu-ilmu Allah. Ini adalah 
suatu  kesalahan besar. 

3. Seandainya kita membuang kata "Bihi" (dengan 
Muhammad), lalu kita ganti dengan kata "BiHaa" (dengan 
shalawat untuk Nabi), niscaya makna lafazh shalawat itu akan 
menjadi benar. Sehingga bacaannya akan menjadi seperti 
berikut ini: 

ـُـحلّ ا اللهم صل صالة كاملة ، و سلم سالماً "  تاماً على حممد ، اليت ت
 ) "أي بالصالة(العقد

"Ya Allah, limpahkanlah keberkahan dengan keberkahan yang 
sempurna, dan limpahkanlah keselamatan dengan keselamatan 

yang sempurna untuk Muhammad, yang dengan shalawat itu 
diuraikan segala ikatan ..." 
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Hal itu dibenarkan, karena shalawat untuk Nabi Shallallaahu 
'alaihi wa Salam adalah ibadah, sehingga kita boleh ber-
tawassul dengannya, agar dihilangkan segala kesedihan dan 
kesusahan. 

4. Kenapa kita membaca shalawat-shalawat bid'ah yang 
meru-pakan perkataan manusia, kemudian kita meninggalkan 
shalawat lbrahimiyah yang merupakan ajaran Al-Ma'sum ?  
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 القرآن لألحياء ال لألموات

AL-QUR'AN UNTUK ORANG HIDUP BUKAN 
UNTUK ORANG MATI 

 
Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman,  

 )سورة ص" (ليتذكر أولوا األلبابكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته و "
"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu, penuh 
dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya 

dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai 
pi-kiran." (Shaad: 29)  

Para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah-
perintah Al-Qur'an dan meninggalkan larangan-larangannya. 
Karena itu mereka menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. 
Ketika umat Islam meninggalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, dan 
hanya menjadikan-nya bacaan untuk orang-orang mati, di mana 
mereka membacakannya di kuburan dan ketika ta'ziyah , 
mereka ditimpa kehinaan dan perpe-cahan. Apa yang 
diprihatinkan Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam dahulu, 
kembali menjadi kenyataan, sebagaimana dikisahkan Al-Qur'an,  

 )سورة الفرقان"( رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجوراًو قال الرسول يا"
"Berkatalah Rasul, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku 
menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan'." (AI-
Furqan: 30)  

Allah menurunkan Al-Qur'an untuk orang-orang hidup agar me-
reka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Jadi, Al-Qur'an bukan untuk orang-orang mati. Mereka telah pu-
tus segala amalnya. Karena itu, pahala bacaan Al-Qur'an yang 
disampaikan (dihadiahkan) kepada mereka –berdasarkan dalil 
dari Al-Qur'an dan hadits shahih– tidaklah sampai kepada 
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mereka, kecuali dari anaknya sendiri. Sebab anak adalah dari 
usaha ayahnya. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam 
bersabda,  

صدقة جارية أو ِعلم ينتفع به، أو : إذا مات االنسان انقطع عمله إال من ثالث"
 )رواه مسلم" (ولد صاحل يدعو له

"]ika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya 
kecuali dari tiga perkara; shadaqah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat dan anak shalih yang mendo'akan kepadanya." (HR. 
Muslim)  

Allah berfirman.  

 )سورة النجم" (وأنْ ليس لالنسان إال ما سعى "
"Dan bahwasanya seorang tiada memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya." (An-Najm: 39)  

Ibnu Katsir dalam menyebutkan tafsir ayat di atas mengatakan,  

أي كما ال يحمل عليه وزر غريه كذلك ال حيصل من األجر إال ما كسب هو "
 رمحه اهللا أن القراءة ال لنفسه، و من هذه اآلية الكرمية استنبط االمام الشافعي

يصل إهداء ثواا للموتى، ألنه ليس من عملهم و ليس من كسبهم ، و هلذا مل 
يندب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمته، و ال حثّهم عليه و ال أرشدهم 
إليه بنص و ال إمياء ، و مل ينقل ذلك عن أحد الصحابة ، و لو كان خريا 

ف فيه اسبقونا إليه، و بابتصرقـتصر فيه على النصوص و ال يالقربات ي 
بأنواع األقيسة و اآلراء ، فأما الدعاء و الصدقة فذاك جممع على وصوهلما و 

 ."منصوص من الشارع عليهما

"Sebagaimana tidak dipikulkan atasnya dosa orang lain, 
demikian pula ia tidak mendapat pahala kecuali dari usahanya 
sendiri. Dari ayat yang mulia ini, Imam Syafi'i kemudian 



 

 

 
                                    Jalan Golongan Yang Selamat 
 
177 

mengambil kesimpulan bahwa bacaan Al-Qur'an tidak sampai 
pahalanya, jika dihadiahkan kepada orang-orang mati. Sebab 
pahala itu tidak dari amal atau usaha mereka. Karena itulah 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam tidak mengajarkan hal 
tersebut kepada umatnya, juga tidak menganjurkan atasnya, 
tidak pula menunjukkan kepadanya, baik dengan dalil nash atau 
sekedar isyarat. Yang demikian itu –menurut riwayat– juga tidak 
pernah dilakukan para sahabat.  

Seandainya hal itu suatu amal kebaikan, tentu mereka akan 
mendahului kita dalam mengamalkannya. Perkara mendekatkan 
diri kepada Allah (ibadah) hanyalah sebatas petunjuk dalil-dalil 
nash, dan tidak berdasarkan berbagai macam kias dan 
pendapat. Adapun do'a dan shadaqah, maka para ulama sepakat 
bahwa keduanya bisa sampai kepada orang-orang mati, di 
samping karena memang ada dalil yang menegakkan tentang 
hal tersebut."  

1. Kini, membaca AI-Qur'an untuk orang-orang mati 
menjadi tradisi di kalangan mayoritas umat Islam. Bahkan 
hingga membaca Al-Qur'an sebagai pertanda bagi adanya 
musibah kematian. 

Jika dan sebuah pemancar siaran terdengar bacaan Al-Qur'an 
secara beruntun, hampir bisa dipastikan bahwa ada seorang 
penguasa atau pemimpin meninggal dunia. Jika anda 
mendengarnya dari sebuah rumah, maka akan segera anda 
ketahui bahwa di sana ada kematian dan dukacita. 

Suatu ketika, seorang ibu mendengar salah seorang pembesuk 
anaknya yang sedang sakit membaca Al-Qur'an. Serta-merta ibu 
itu berteriak, "Anak saya belum meninggal. Jangan bacakan Al-
Qur'an untuknya!" 

Kisah lain, seorang wanita mendengar surat Al-Fatihah 
dibacakan dari sebuah siaran radio, ia kemudian berucap, "Saya 
tidak suka mendengarnya. Bacaan itu mengingatkan saya 
kepada saudara kandungku yang telah meninggal. Ketika itu, 
dibacakan juga untuknya surat Al-Fatihah." (Sebab pada 
dasarnya manusia membenci kematian dan hal-hal yang 
mengingatkan pada kematian).  
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2. Bagaimana mungkin Al-Qur'an bisa memberi manfaat 
kepada mayit, yang ketika masa hidupnya suka meninggalkan 
shalat? Bahkan AI-Qur'an sendiri malah memberinya kabar 
gembira dengan kecelakaan dan siksa. 

Allah berfirman, 

  )سورة املاعون" (فويل للمصلني الذين هم عن صالم ساهون"
"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) 

orang-orang yang lalai dari shalatnya." (Al-Maa'uun: 4-5) 

Ayat diatas berbicara tentang orang-orang yang suka 
meremehkan shalat dengan mengakhirkannya dan waktu yang 
sesungguhnya, apatah lagi jika ia meninggalkan shalat tersebut?  

3. Adapun hadits, 

 "اقرؤوا على موتاكم يس"
"Bacalah untuk para mayitmu surat Yaasiin." 

Menurut lbnu Qaththan, setelah melalui penelitian dengan 
cermat, hadits itu mudhtharib (kacau), mauquf (tidak sampai 
isnad-nya kepada Nabi), majhul (tidak diketahui). 

Dan Daruquthni mengatakan, hadits itu mudhtharib isnad-nya 
(para perawinya kacau, tidak jelas), majhul matan-nya 
(kandungan maknanya tidak diketahui) dan tidak shahih (hadits 
dha'if, lemah). 

Tidak ada keterangan dari Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam, juga tidak dari para sahabat beliau bahwa mereka 
membacakan Al-Qur'an untuk mayit, baik bacaan surat Yaasiin, 
AI-Fatihah atau surat lainnya dari Al-Qur'an. Tetapi yang 
dianjurkan Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam kepada para 
sahabatnya, seusai menguburkan mayit adalah, 

صحيح رواه أبو داود " (تثبيت، فإن اآلن يسألاستغفروا ألخيكم و سلوا له ال: "
 )و غريه
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"Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu, dan mintakanlah 
keteguhan (iman) untuknya, karena sesungguhnya dia sekarang 
sedang ditanya." (HR. Abu Daud dan lainnya, hadits shahih) 

4. Salah seorang da'i berkata, "Celakalah engkau wahai 
orang (yang mengaku) muslim! Engkau meninggalkan Al-Qur'an 
di masa hidupmu dan tidak mengamalkannya. Hingga ketika 
engkau mendekati kematian, mereka membacakan untukmu 
surat Yaasiin, supaya kamu meninggal dengan mudah. Apakah 
Al-Qur'an diturunkan supaya kamu hidup atau supaya kamu 
mati?" 

5. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam tidak 
mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka 
membacakan surat Fatihah ketika masuk kuburan. Tetapi yang 
beliau ajarkan adalah agar membaca, 

م أهل الديار من املؤمنني و إنا إن شاء اهللا بكم الحقون ، أسأل السالم عليك"
 )رواه مسلم و غريه) " ( من العذاب(اهللا لنا و لكم العافية

"Semoga keselamatan tercurah untukmu wahai para penghuni 

kubur, dari orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Dan 
kami, jika Allah menghendaki, akan menyusulmu. Aku memohon 
kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kamu 

sekalian." (HR. Muslim dan lainnya) 

Hadits di atas mengajarkan, agar kita mendo'akan orang-orang 
mati, bukan berdo'a dan meminta pertolongan kepada mereka. 

6. Allah menurunkan Al-Qur'an, agar dibacakan atas orang-
orang yang mungkin mampu mengamalkannya. Dan tentu, 
mereka adalah orang-orang yang masih hidup. Allah berfirman, 

 )سورة يس" (ليـنذر من كان حيا و يِحق القولُ على الكافرين
"Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-

orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan 
adzab) terhadap orang-orang kafir." (Yaasin: 70) 
Adapun orang-orang yang telah meninggal dunia, maka mereka 
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tidak lagi bisa mendengar bacaan Al-Qur'an, dan tak mungkin 
mampu mengamalkan isinya. 

 اللهم ارزقنا العمل بالقرآن الكرمي على طريقة الرسول صلى اهللا عليه و سلم

Ya Allah, karuniailah kami untuk bisa mengamalkan Al-Qur'anul 
Karim, sesuai dengan jalan dan petunjuk Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Salam.  
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 القيام املمنوع
BERDIRI YANG DILARANG 

 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda,  

 )صحيح رواه أمحد" (من أحب أن يتمثّل الناس له قياما فلْيتبوأ مقعده من النار"
"Barangsiapa suka dihormati manusia dengan berdiri, maka 

hendaknya ia mendiami tempat duduknya di Neraka." (HR. 
Ahmad, hadits shahih)  

Anas bin Malik berkata,  

ما كان شخص أحب إليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كانوا إذا "
 )صحيح رواه الترمذي" (رأوه مل يقوموا له، ملا يعلمون ِمن كراهيته لذلك

"Tak seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat dari-
pada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam. Tetapi, bila 

mereka melihat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam  (hadir), 
mereka tidak berdiri untuk beliau. Sebab mereka mengetahui 
bahwa beliau membenci hal tersebut." (HR. At-Tirmidzi, hadits 
shahih)  

o Hadits di atas mengandung pengertian, bahwa seorang 
muslim yang suka dihormati dengan berdiri, ketika ia masuk 
suatu majlis, maka ia menghadapi ancaman masuk Neraka. 
Sebab para sahabat Radhiallaahu anhu yang sangat cintanya 
kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam saja, bila 
mereka melihat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam masuk 
ke dalam suatu majlis, mereka tidak berdiri untuk beliau. Karena 
mereka mengetahui bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam tidak suka yang demikian.   

o Orang-orang biasa berdiri untuk menghormati sebagian 
mereka. Apalagi jika seorang syaikh (tuan guru) masuk untuk 
memberikan pelajaran, atau untuk memimpin ziarah ke tempat-
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tempat tertentu. Juga jika bapak guru masuk ke ruang kelas, 
anak-anak segera berdiri untuk menghormatinya. Anak yang 
tidak mau berdiri akan dikatakan sebagai tidak beradab, dan 
tidak hormat kepada guru. 

Diamnya syaikh dan bapak guru terhadap penghormatan dengan 
berdiri itu, atau peringatan terhadap anak yang tidak mau 
berdiri menunjukkan syaikh dan bapak guru senang dihormati 
dengan berdiri. Dan itu berarti –sesuai dengan nash hadits di 
atas– mereka menghadapi ancaman masuk Neraka. 

Jika keduanya tidak suka penghormatan dengan berdiri, atau 
membencinya, tentu akan memberitahukan hal tersebut kepada 
para anak didik. Selanjutnya meminta agar mereka tidak lagi 
berdiri setelah itu. Lalu menjelaskan hal tersebut dengan 
menguraikan hadits-hadits tentang larangan penghormatan 
dengan berdiri. 

Membiasakan berdiri untuk menghormati orang alim atau orang 
yang masuk suatu majlis, akan melahirkan di hati keduanya 
kesenangan untuk dihormati dengan cara berdiri. Bahkan jika 
seseorang tidak berdiri, ia akan merasa gelisah. Orang-orang 
yang berdiri itu menjadi penolong setan dalam hal senang 
penghormatan dengan cara berdiri bagi orang yang hadir. 
Padahal Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda, 

  )رواه البخاري" (و ال تكونوا عون الشيطان على أخيكم" 
"Janganlah kalian menjadi penolong setan atas saudaramu." 
(HR. Al-Bukhari) 

o Banyak orang mengatakan, kami berdiri kepada bapak 
guru atau syaikh hanyalah sekedar menghormati ilmunya. 

Kita bertanya, apakah kalian meragukan keilmuan Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam dan adab para sahabat kepada 
beliau, meski demikian mereka tetap tidak berdiri untuk 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam? 

Islam tidak mengajarkan penghormatan dengan berdiri. Tetapi 
dengan keta'atan dan mematuhi perintah, menyampaikan salam 
dan saling berjabat tangan. Karenanya, sungguh tak berarti apa 
yang disenandungkan penyair Syauqi, 
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ـِّم و ـُــم للمعل ـِّه التبجيال قـ  كاد املعلم أن يكون رسوال* فـ

"Berdirilah untuk sang guru,penuhilah penghormatan untuknya. 

Hampir saja seorang guru itu,menjadi seorang rasul (mulia)." 

Sebab syair tersebut bertentangan dengan sabda Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam yang membenci berdiri untuk 
menghormat. Bahkan mengancam orang yang menyukainya 
dengan masuk Neraka. 

o Sering kita jumpai dalam suatu pertemuan, jika orang kaya 
masuk, semua berdiri menghormati. Tetapi giliran orang miskin 
yang masuk, tak seorang pun berdiri menghormat. Perlakuan 
tersebut akan menumbuhkan sifat dengki di hati orang miskin 
terhadap orang kaya dan para hadirin yang lain. Akhirnya antar 
umat Islam saling membenci. Sesuatu yang amat dilarang dalam 
Islam.  

Musababnya, berdiri buat menghormati. Padahal orang miskin 
yang tidak dihormati dengan berdiri itu, bisa jadi dalam 
pandangan Allah lebih mulia dari orang kaya yang dihormati 
dengan berdiri. Sebab Allah berfirman, 

 ).سورة احلجرات" (إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم"

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah Subhanahu wa Ta’alaalah orang yang paling bertakwa di 
antara kamu." (Al-Hujurat: 13) 

o Mungkin ada yang berkata, "Jika kita tidak berdiri untuk 
orang yang masuk ke majlis, mungkin dalam hatinya terdetik 
sesuatu prasangka kepada kita yang duduk." 

Kita menjawab, "Kita menjelaskan kepada orang yang datang 
itu, bahwa kecintaan kita padanya terletak di hati. Dan kita 
meneladani Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam yang 
membenci berdiri untuk penghormatan. Juga meneladani para 
sahabat yang tidak berdiri untuk beliau. Dan kita tidak 
menghendaki orang yang datang itu masuk Neraka."  
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o Terkadang kita mendengar dari sebagian masyayikh (para 
tuan guru) menerangkan, bahwa Hasan, penyair Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah menyenandungkan syair: 

 "قيام العزيز علي فرض"
"Berdiri untuk menghormatiku adalah wajib." 

Ini adalah tidak benar. Dalam hal ini, alangkah indah apa yang 
disenandungkan oleh murid lbnu Baththah Al-Hambali, ia 
bersyair, 

  امااكتفينا أن نتعب األجس* و إذا صحت الضمائر منا 

 ك مبا يستِحل فيك احلراما* ال تــكلف أخاك أن يتــلقا 

 ففيم انزعاجنا و عالم ؟* كلنا واثــق بود مصافــيه 

Jika benar nurani kita, cukuplah. 

Kenapa harus badan berpayah-payah? 

Jangan bebani saudaramu, saat bertemu, 

dengan menghalalkan apa yang haram untukmu.Setiap kita 

percaya, terhadap kecintaan murni saudaranya. 

Maka, karena dan atas dasar apa, kita menjadi gelisah?" 
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  القيام املطلوب و املشروع

BERDIRI YANG DIANJURKAN 

 
Banyak hadits shahih, dan perilaku sahabat yang menunjukkan 
dibolehkannya berdiri untuk menyambut orang yang datang. Di 
antara hadits-hadits tersebut adalah:  

1. "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam berdiri 
menyambut puterinya Fathimah, jika ia datang menghadap 
kepada beliau. Sebaliknya, Fathimah juga berdiri menyambut 
ayahandanya, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam jika 
beliau datang. Berdiri seperti ini dibolehkan dan dianjurkan. 
Karena ia adalah berdiri untuk menyambut tamu dan 
memuliakannya. Bahkan hal itu merupa-kan perwujudan dari 
sabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam, 

 )متفق عليه" (من كان يؤمن باهللا و اليوم اآلخر فليكرم ضيفه"
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia 

memuliakan tamunya." (Muttafaq 'alaih) 

2. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda,  

 )متفق عليه" (قوموا إىل سيدكم"
"Berdirilah (untuk memberi pertolongan) pemimpin kalian." 

(Muttafaq 'alaih) Dalam riwayat lain, "فأنزلوه"  "Kemudian 

turunkanlah!" (Hadits hasan) 

Latar belakang hadits di atas adalah sehubungan dengan Sa'ad 
Radhiallaahu anhu, pemimpin para sahabat Anshar yang terluka. 
Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Salam memintanya agar ia memberi putusan hukum dalam 
perkara orang Yahudi. Maka Sa'ad pun mengendarai himar  
(keledai) . Ketika sampai (di tujuan), Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Salam berkata kepada orang-orang Anshar, 
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 "قوموا إىل سيدكم فأنزلوه"
"Berdirilah (untuk memberi pertolongan) kepada pemimpin 
kalian dan turunkanlah!" 

Berdiri dalam situasi seperti itu adalah dianjurkan. Karena untuk 
menolong Sa'ad, pemimpin para sahabat Anshar yang terluka 
turun dari punggung keledai, sehingga tidak terjatuh. Adapun 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam, beliau tidak berdiri. 
Demikian pula dengan sebagian sahabat yang lain. 

3. Diriwayatkan, pada suatu waktu, sahabat Ka'ab bin Malik 
masuk masjid. Para sahabat lainnya sedang duduk. Demi 
melihat Ka'ab, Thalhah beranjak berdiri dan berlarian kecil untuk 
memberinya kabar gembira dengan taubat Ka'ab yang diterima 
Allah –setelah hal itu didengarnya dari Nabi– karena ia tidak ikut 
berjihad. Berdiri seperti ini adalah diperbolehkan, karena untuk 
memberi kabar gembira kepada orang yang tengah dirundung 
duka. Yakni dengan mengabarkan telah diterimanya taubatnya 
oleh Allah Subhannahu wa Ta'ala . 

4. Berdiri kepada orang yang datang dari perjalanan jauh 
untuk menyambutnya dengan pelukan. 

5. Jika kita perhatikan, maka hadits-hadits di atas memakai 
lafazh " Ilaa Sayyidikum, Ilaa Thalhah, Ila Faatimah". Lafazh itu 
menunjukkan diperbolehkannya berdiri. Berbeda halnya dengan 
hadits-hadits yang melarang berdiri. Hadits-hadits itu memakai 
lafazh "له". Perbedaan makna antara dua lafazh itu sangat besar 
sekali. "Qooma Ilaihi" berarti, segera berdiri untuk menolong 
atau (untuk menyambut demi) memuliakannya. Sedangkan 
"Qooma Lahu" berarti berdiri di tempat untuk memberi 
penghormatan. 
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  األحاديث الضعيفة و املوضوعة
HADITS-HADITS DHA'IF DAN MAUDHU' 

 
Hadits-hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Salam ada yang shahih, hasan, dha'if (lemah), dan 
maudhu' (palsu).  

Dalam kitab haditsnya, Imam Muslim menyebutkan di awal kitab 
sesuatu yang memperingatkan tentang hadits dha'if, memilih 

judul: "باب النهي عن احلديث بكل ما مسع"  "Bab larangan 

menyampaikan hadits dari setiap apa yang didengar."  
Berdasarkan sabda Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam,  

 )رواه مسلم" (يحدث بكل ما مسعكفى باملرء كذبا أن "
"Cukuplah seseorang sebagai pendusta, jika ia menyampaikan 
hadits dari setiap apa yang ia dengar." (HR. Muslim)  

Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim, menyebutkan: 

" باب النهي عن الرواية عن الضعفاء"  "Bab larangan meriwayatkan dari 

orang-orang dha'if (lemah)." Berdasarkan sabda Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Salam,  

سيكون يف آخر الزمان ناس من أميت يحدثونكم مبا مل تسمعوا أنتم و ال "
 )رواه مسلم" (آباؤكم فإياكم و إياهم

"Kelak akan ada di akhir zaman segolongan manusia dari 
umatku yang menceritakan hadits kepadamu apa yang kamu 

tidak pernah mendengarnya, tidak juga nenek moyang kamu, 
maka waspadalah dan jauhilah mereka." (HR. Muslim)  

Imam lbnu Hibban dalam kitab Shahih-nya menyebutkan:   
ئا إىل املصطفى صلى اهللا عليه و سلم فصل ذكرإجياب دخول االر ملن نسب شي"
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" و هو غري عامل بصحته   "Pasal; Peringatan terhadap wajibnya 

masuk Neraka orang yang menisbatkan sesuatu kepada Al-
Mushthafa (Muhammad), sedangkan dia tidak mengetahui 
kebenarannya." Selanjutnya beliau menyebutkan dasarnya, 
yaitu sabda Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam,  

 )حسن رواه أمحد" (من قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار"
"Barangsiapa berbohong atasku (dengan mengatakan) sesuatu 
yang tidak aku katakan, maka hendaknya ia menempati tempat 

duduknya di Neraka." (HR. Ahmad, hadits hasan)  

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam memperingatkan dari 
hadits-hadits maudhu' (palsu), dengan sabdanya,  

  )متفق عليه" (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
"Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaknya 

ia menempati tempat duduknya di Neraka." (Muttafaq 'alaih)  

Tetapi sungguh amat disayangkan, kita banyak mendengar dari 
para syaikh hadits-hadits maudhu' dan dha'if untuk menguatkan 
madzhab dan kepercayaan mereka. Di antaranya seperti hadits,  

 " رمحةاختالف أميت"
"Perbedaan (pendapat) di kalangan umatku adalah rahmat." 

Al-Allamah lbnu Hazm berkata,  

ليس حبديث بل هو باطل مكذوب ألنه لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق 
 سخطاً ، و هذا ما ال يقوله مسلم

"ltu bukan hadits, bahkan ia hadits batil dan dusta, sebab jika 
perbedaan pendapat (khilafiyah) adalah rahmat, niscaya 
kesepakatan (ittifaq ) adalah sesuatu yang dibenci. Hal yang tak 
mungkin diucapkan oleh seorang muslim."  

Termasuk hadits makdzub (dusta) adalah:  
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 "تعلموا السحر و ال تعملوا به"
"Belajarlah (ilmu) sihir, tetapi jangan mengamalkannya." 

 "لو اعتقد أحدكم يف حجر لنفعه"
"Seandainya salah seorang di antara kamu mempercayai 
(meski) terhadap sebongkah batu, niscaya akan bermanfaat 
baginya." 

Dan masih panjang lagi deretan hadits-hadits maudhu' lainnya.  

Adapun hadits yang kini banyak beredar:  

ـِّبوا مساجدكم صبيانكم و جمانينكم"  "جن
"Jauhkanlah masjidku dari anak-anak kecil dan orang-orang 
gila."  

Menurut Ibnu Hajar adalah hadits dha'if, lemah. Ibnu Al-Jauzi 
berkata, hadits itu tidak shahih. Sedang Abdul Haq 
mengomentari sebagai hadits yang tidak ada sumber asalnya.  

Penolakan terhadap hadits tersebut lebih dikuatkan lagi oleh 
ada-nya hadits shahih dari Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam :  

ـِّموا أوالدكم الصالة و هم أبناء سبع و اضربوهم عليها و هم أبناء : " علـ
 )صحيح رواه البزار و انظر صحيح اجلامع" (شرع

"Ajarilah anak-anakmu shalat, saat mereka berusia tujuh tahun, 
dan pukullah mereka karena meninggalkannya, ketika mereka 

berusia sepuluh tahun." (HR. Ahmad, hadits shahih)  

Mengajar shalat tersebut dilakukan di dalam masjid, 
sebagaimana Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam  telah 
mengajar para sahabatnya. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam  mengajar dari atas mimbar, sedang anak-anak ketika 
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itu berada di masjid Rasul, bahkan hingga mereka yang belum 
mencapai baligh.  

Tidak cukup pada akhir setiap hadits kita mengatakan, "Hadits 
riwayat At-Tirmidzi" atau lainnya. Sebab kadang-kadang, beliau 
juga meriwayatkan hadits-hadits yang tidak shahih. Karena itu, 
kita harus menyebutkan derajat hadits: shahih, hasan atau 
dha'if. Adapun meng-akhiri hadits dengan mengatakan, "Hadits 
riwayat Al-Bukhari atau Muslim" maka hal itu cukup. Karena 
hadits-hadits yang diriwayatkan oleh kedua imam tersebut 
senantiasa shahih.  

Hadits dha'if tidak dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam, karena adanya cacat dalam sanad (jalan 
periwayatan) atau matan (isi hadits).  

Jika salah seorang dari kita pergi ke pasar, lalu melihat daging 
yang gemuk segar dan daging yang kurus lagi kering, tentu ia 
akan memilih yang gemuk segar dan meninggalkan daging yang 
kurus lagi kering.  

Islam memerintahkan agar dalam berkurban kita memilih bina-
tang sembelihan yang gemuk dan meninggalkan yang kurus. 
Jika de-mikian, bagaimana mungkin diperbolehkan mengambil 
hadits dha'if dalam masalah agama, apalagi masih ada hadits 
yang shahih...?  

Para ulama hadits memberi ketentuan, bahwa hadist dha'if tidak 
boleh dikatakan dengan lafazh: Qoola Rasuulullaahi Shallallaahu 
'alaihi wa sallam (Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam  
bersabda), karena lafazh itu adalah untuk hadits shahih. Tetapi 
hadits dha'if itu harus diucapkan dengan lafazh "ruwiya" 
(diriwayatkan), dengan shighat majhul (tidak diketahui dari 
siapa). Hal itu untuk membedakan antara hadits dha'if dengan 
hadits shahih.  

Sebagian ulama kontemporer berpendapat, hadits dha'if itu 
boleh diambil dan diamalkan, tetapi harus memenuhi kriteria 
berikut:  

1. Hadits itu menyangkut masalah fadha'ilul a'maal 
(keutamaan-keutamaan amalan)  

2. Hendaknya berada di bawah pengertian hadits shahih.  
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3. Hadits itu tidak terlalu amat lemah (dha'if).  

4. Hendaknya tidak mempercayai ketika mengamalkan, bahwa 
hadits itu berasal dari Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam .  

Tetapi, saat ini orang-orang tak lagi mematuhi batasan syarat-
syarat tersebut, kecuali sebagian kecil dari mereka.  
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 مناذج من األحاديث املوضوعة
CONTOH HADITS MAUDHU' 

   

1. Hadits maudhu' (palsu): 

 )موضوع" (إن اهللا قبض قبضة من نوره فقال هلا كوين حممدا"
"Sesungguhnya Allah menggenggam segenggam dari cahaya-
Nya, lalu berfirman kepadanya, 'Jadilah Muhammad'." 

2. Hadits maudhu': 

 )موضوع" (أول ما خلق اهللا نور نبيك يا جابر"
"Wahai Jabir, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah 

adalah cahaya Nabimu." 

3. Hadits tidak ada sumber asalnya: 

 )ال أصل له" (توسلوا جباهي"
"Bertawassullah dengan martabat dan kedudukanku." 

4. Hadits maudhu'. Demikian menurut AI-Hafizh Adz-
Dzahabi: 

 )قال بوضعه احلافظ الذهيب" (من حج و مل يزرين فقد جافاين"
"Barangsiapa yang menunaikan haji kemudian tidak berziarah 
kepadaku, maka dia telah bersikap kasar kepadaku." 

5. Hadits tidak ada sumber asalnya. Demikian menurut Al-
Hafizh Al-'lraqi. 

قال احلافظ " (الكالم يف املسجد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب"
 )العراقي ال أصل له
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"Pembicaraan di masjid memakan kebaikan sebagaimana api 
memakan kayu bakar." 

6. Hadits maudhu'. Demikian menurut AI-Ashfahani: 

 )موضوع كما قال األصفهاين" (ن اإلميانحب الوطن م"
"Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman." 

7. Hadits maudhu', tidak ada sumber asalnya: 

 )موضوع ال أصل له" (عليكم بدين العجائز"
"Berpegang teguhlah kamu dengan agama orang-orang lemah." 

8. Hadits tidak ada sumber asalnya: 

 )ال أصل له" (من عرف نفسه فقد عرف ربه"
"Barangsiapa yang mengetahui dirinya, maka dia telah menge-
tahui Tuhannya." 

9. Hadis tidak ada asal sumbernya: 

 )ال أصل له" (كُنت كازاً خمفياً"
"Aku adalah harta yang tersembunyi."   

10. Hadits maudhu': 

 )موضوع.." (طيئة قال يارب أسألك حبق حممد ملَّا غفرت يل ملا اقترف آدم اخل"
"Ketika Adam melakukan kesalahan, ia berkata, 'Wahai Tuhan-

ku, aku memohon kepadaMu dengan hak Muhammad agar Eng-
kau mengampuni padaku." 

11. Hadits maudhu': 

لكى إال العاملون، و الناس كلهم موتى إال العاملون ، و العاملون كلهم ه
 )موضوع" (العاملون كلهم غرقى إال املخِلصون ، و املخلصون على خطر عظيم
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"Semua manusia (dalam keadaan) mati kecuali para ulama. Se-
mua ulama binasa kecuali mereka yang mengamalkan 

(Ilmunya). Semua orang yang mengamalkan ilmunya 
tenggelam, kecuali me-reka yang ikhlas. Dan orang-orang yang 
ikhlas itu berada dalam bahaya yang besar." 

12. Hadits maudhu'. Lihat Silsilatul Ahaadits Adh-Dha'iifah, 
hadits no. 58: 

"Para sahabatku laksana bintang-bintang. Siapa pun dari mere-

ka yang engkau teladani, niscaya engkau akan mendapat petun-
juk."   

13. Hadits batil. Lihat Silsilatul Ahaadits Adh-Dhaiifah, no. 
87: 

"Jika khatib telah naik mimbar, maka tak ada lagi shalat dan 
perbincangan." 

14. Hadits batil. Ibnu AI-Jauzi memasukkannya dalam 
kelompok hadits-hadits maudhu': 

"Carilah Ilmu meskipun (sampai) di negeri Cina."  
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 كيف نزور القبور ؟

CARA BERZIARAH KUBUR SESUAI 
TUNTUTAN NABl 

   

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:  

صحيح " (إين كنت يتكم عن زيارة القبور ، فزوروها لتذكركم زيارا خرياً"
 )رواه أمحد

"Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, (kini) 
berziarahlah, agar ziarah kubur itu mengingatkanmu berbuat 

kebajikan." (HR Al-Ahmad, hadits shahih)  

Di antara yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur adalah:  

1. Ketika masuk, sunnah menyampaikan salam kepada 
mereka yang telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam mengajarkan kepada para sahabat agar ketika 
masuk kuburan membaca, 

السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني ، و إنا إن شاء اهللا بكم الحقون ، أسأل "
 )رواه مسلم)" ( من العذابأي(اهللا لنا و لكم العافية 

"Semoga keselamatan dicurahkan atasmu wahai para penghuni 
kubur, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. 

Dan kami, jika Allah menghendaki, akan menyusulmu. Aku 
memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada 
kami dan kamu sekalian (dari siksa)." (HR Muslim) 

2. Tidak duduk di atas kuburan, serta tidak menginjaknya 
Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam : 

ـُصلوا إىل القبور و ال جتلسوا عليها"  )رواه مسلم" (ال ت
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"Janganlah kalian shalat (memohon) kepada kuburan, dan ja-
nganlah kalian duduk di atasnya." (HR. Muslim) 

3. Tidak melakukan thawaf sekeliling kuburan dengan niat 
untuk ber-taqarrub (ibadah). Karena thawaf hanyalah dilakukan 
di sekeliling Ka'bah. Allah berfirman, 

 )سورة احلج ()"الكعبة(و ليطوفوا بالبيت العتيق "
"Dan hendaklah mereka melakukan tha'waf sekeliling rumah 

yang tua itu (Baitullah, Ka'bah)." (AI-Hajj: 29) 

4. Tidak membaca Al-Qur'an di kuburan. Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda, 

ـُقرأ فيه سورة ال جتعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البي"  ت الذي ت
 )رواه مسلم" (البقرة

"Janganlah menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesung-

guhnya setan berlari dari rumah yang dibacakan di dalamnya 
surat Al-Baqarah." (HR. Muslim) 

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa kuburan bukanlah tempat 
membaca Al-Qur'an. Berbeda halnya dengan rumah. Adapun 
hadits-hadits tentang membaca Al-Qur'an di kuburan adalah 
tidak shahih. 

5. Tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada 
mayit, meskipun dia seorang nabi atau wali, sebab itu termasuk 
syirik besar. Allah berfirman, 

و ال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك و ال يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من " 
 )سورة يونس)"(أي املشركني( الظاملني

"Dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi 
manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain 

Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka se-
sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang 
zhalim." (Yunus: l06) Zhalim dalam ayat di atas berarti musyrik. 
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6. Tidak meletakkan karangan bunga atau menaburkannya 
di atas kuburan mayit. Karena hal itu menyerupai perbuatan 
orang-orang Nasrani, serta membuang-buang harta dengan 
tiada guna. Seandainya saja uang yang dibelanjakan untuk 
membeli karangan bunga itu disedekahkan kepada orang-orang 
fakir miskin dengan niat untuk si mayit, niscaya akan 
bermanfaat untuknya dan untuk orang-orang fakir miskin yang 
justru sangat membutuhkan uluran bantuan tersebut." 

7. Dilarang membangun di atas kuburan atau menulis 
sesuatu dari Al-Qur'an atau syair di atasnya. Sebab hal itu 
dilarang, "Beliau Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang 
mengapur kuburan dan membangun di atas-nya." 

Cukup meletakkan sebuah batu setinggi satu jengkal, untuk 
menandai kuburan. Dan itu sebagaimana yang dilakukan 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ketika meletakkan 
sebuah batu di atas kubur Utsman bin Mazh'un, lantas beliau 
bersabda, 

ـّم على قرب أخي"   )رواه ألبو داود بالسناد حسن" (أتعل
"Aku memberikan tanda di atas kubur saudaraku." (HR. Abu 
Daud, dengan sanad hasan).  
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 التقليد األعمى

TAKLID BUTA 

 
Allah berfirman, 

ىل الرسول ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه و إذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا و إ"
  )سورة املائدة" (آباءنا ، أو لو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا و ال يهتدون

"Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah mengikuti apa yang 
diturunkan Allah dan mengikuti Rasul'. Mereka menjawab, 
'Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami 

mengerjakannya. 'Dan apakah mereka akan mengikuti juga ne-
nek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk...?" 

(AI-Maa'idah: 104)  

Allah mengabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang 
musyrik, saat Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berkata 
kepada mereka,  

 تعالوا إىل القرآن و توحيد اهللا و دعائه وحده

"Marilah mengikuti Al-Qur'an dan mentauhidkan Allah, serta 
berdo'a hanya kepada Allah semata."  

Mereka kemudian menjawab, "Cukuplah bagi kami kepercayaan 
nenek moyang kami." Maka Al-Qur'an membantah mereka 
bahwa nenek moyang mereka itu adalah bodoh, tidak 
mengetahui sesuatu serta tidak mendapat petunjuk kepada 
jalan yang benar.  

Mayoritas umat Islam, kini terjebak dalam taklid buta ini. Pernah 
suatu kali, penulis mendengar ceramah. Penceramah itu 
mengatakan, "Apakah nenek moyang kalian mengetahui bahwa 
Allah mempunyai tangan...?"  

Ia berdalih dengan kebodohan nenek moyang, untuk meng-
ingkari. Padahal Al-Qur'an telah menegaskan hal tersebut, 
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sebagaimana firmanNya tentang kisah penciptaan Adam 
AlaihisSallam ,  

"سورة ص" (ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي( 
"Hai lblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang 
telah Kuciptakan dengan kedua tanganKu...?" (Shaad: 75)  

Tetapi, tidaklah tangan para makhluk menyerupai tanganNya, 
Allah berfirman,  

 )سورة الشورى" (ليس كمثله شيء و هو السميع البصري"
"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syuraa: 11)  

Sekarang, ada lagi bentuk taklid lain yang lebih berbahaya. 
Yaitu taklid (ikut-ikutan) orang-orang kafir dalam kemaksiatan, 
buka-bukaan aurat, mode pakaian ketat, pakaian mini dan 
sebagainya.                 

Alangkah baiknya manakala mereka itu kita ikuti dalam pene-
muan-penemuan mereka yang bermanfaat. Seperti dalam hal 
pembu-atan pesawat terbang atau bentuk ilmu dan teknologi 
lainnya.  

Kebanyakan manusia, jika engkau mengatakan padanya, "Allah 
berfirman, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda", 
maka mereka berucap, "Syaikh saya berkata".  

Apakah mereka tidak mendengar firman Allah,  

ـُقدموا بني يدي اهللا و رسوله  )سورة احلجرات" (يا أيها الذين آمنوا ال ت
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului 
Allah dan RasulNya." (Al-Hujurat: 1)  

Maksudnya, janganlah kalian mendahulukan ucapan seseorang 
atas firman Allah dan sabda RasulNya.  

Ibnu Abbas berkata,  
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قال أبو :  أقول قال النيب صلى اهللا عليه و سلم و يقولون !أراهم سيهلكون 
 )رواه أمحد و غريه و صححه أمحد شاكر(بكر و عمر 

"Hampir-hampir saja diturunkan atas kalian batu dari langit. Aku 
mengatakan kepada kalian, 'Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda, tetapi kalian mengatakan, 'Abu Bakar berkata, 
Umar berkata'."  

Seorang pujangga menyenandungkan syair yang mengingkari 
orang-orang yang berdalih dengan ucapan para syaikh mereka. 
Ia berkata,  

 فتجيب شيخي إنه قد قال* أقول قال اهللا قال رسوله 

"Aku katakan padamu, 'Allah berfirman, RasulNya bersabda',lalu 
kamu menjawab, 'Syaikh saya telah berkata ...'."  
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 ال تردوا احلق

JANGAN MENOLAK KEBENARAN 

 
Allah telah mengutus segenap rasulNya kepada umat manusia. 
Allah memerintahkan mereka agar menyeru manusia beribadah 
kepada Allah dan mengesakanNya. Tetapi sebagian besar umat-
umat itu mendustakan dakwah para rasul. Mereka menentang 
dan menolak kebenaran yang kepadanya mereka diseru, yakni 
tauhid. Oleh karena itu kesudahan mereka adalah kehancuran 
dan kebinasaan.  

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda,  

ـَطر : مث قال. ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثـقالُ ذرة من ِكرب" الِكبر بـ
ـَـمـ ـُط الناساحلق و غ  )رواه مسلم" (ـ

"Tidak masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebe-

rat atom rasa sombong." Kemudian beliau bersabda, "Sombong 
yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia." (HR. 
Muslim)  

Karenanya, setiap mukmin tidak boleh menolak kebenaran dan 
nasihat, sehingga menyerupai orang-orang kafir, juga agar tidak 
ter-jerumus ke dalam sifat sombong yang bisa menghalanginya 
masuk Surga. Maka hikmah (kebijaksanaan) adalah harta orang 
mukmin yang hilang. Di mana saja ditemukan, maka ia akan 
mengambil dan memungutnya.  

Maka dari itu, kita wajib menerima kebenaran dari siapa saja, 
bahkan sampai dari setan sekalipun. Tersebut dalam riwayat, 
bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menjadikan Abu 
Hurairah sebagai penjaga Baitul Maal. Suatu hari, datang 
seseorang untuk mencuri, tetapi Abu Hurairah segera 
mengetahui, sehingga menangkap basah pencuri tersebut. 
Pencuri itu lalu mengharap, menghiba dan mengadu kepada Abu 
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Hurairah, bahwa ia orang yang amat lemah dan miskin. Abu 
Hurairah tak tega, sehingga melepas pencuri tersebut.  

Tetapi pencuri itu kembali lagi melakukan aksinya pada kali 
kedua dan ketiga. Abu Hurairah kemudian menangkapnya, 
seraya mengancam,  

 ألرفعنك إىل رسول اهللا

"Sungguh, aku akan mengadukan halmu kepada Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ."  

Orang itu ketakutan dan berkata menghiba,  

 دعين فإين أعلمك آية من القرآن إذا قرأا ال يقربك شيطان: 

"Biarkanlah aku, jangan adukan perkara ini kepada Rasulullah! 
Jika kau penuhi, sungguh aku akan mengajarimu suatu ayat dari 
Al-Qur'an, yang jika engkau membacanya, niscaya setan tak 
akan mendekatimu."  

Abu Hurairah bertanya, "Ayat apakah itu?"  

Ia menjawab, "Ia adalah ayat Kursi." Lalu Abu Hurairah melepas 
kembali pencuri tersebut. Selanjutnya Abu Hurairah 
menceritakan kepada Rasulullah apa yang ia saksikan. Lalu 
Rasulullah bertanya padanya,  

 )رواه البخاري(أتدري من تكلم ؟ إنه شيطان ، صدقك و هو كذوب 
"Tahukah kamu, siapakah orang yang berbicara tersebut? 
Sesungguhnya ia adalah setan. Ia berkata benar padahal dia 
adalah pendusta." (HR. Al-Bukhari).  
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 عقيدة املسلم

SYAIR AQIDAH MUSLIM 

 

  فأنا املِقر بأنين وهايب* إن كان تابع أمحٍد متوهبا 
  رب سوى املتفرِد و الوهاب* أنفي الشريك عن اإلهلفليس يل 

ـُرجى و ال وثن و ال    قرب له سبب من األسباب*ال قبة تـ
ـُــصـب من األنصابعني و ال * كال و ال حجر و ال شجر و ال    نـ

  أو حلقة أو ودعة أو ناب* أيضا و لست معلقا لتميمة 
  اهللا ينفعين و يدفع ما يب* ِلرجاء نفع أو لدفع بليٍة 
  يف الدين ينكره أولوا األلباب* و االبتداع و كل أمر محدٍث 

  أرضاه دينا و هو غري صواب* أرجو بأين ال أقاربه و ال 
  خبالف كل مؤول مرتاب* ها عتت وأعود من جهمية عن

  فيها مقال السادة األجناب* و االستواء  فإن حسيب قدوة 
ـَة  و ابن حنبل التقي األواب* الشافعي و مالك و أيب حنيـ    ـف

  صاحوا عليه مجسم وهايب* و بعصرنا من جاء معتقدا به 
ـَـلْـ  ـَـبِك احملب ِلغر* جاء احلديث بغربة اإلسالم ف   بة األحبابـي

ـَر كل معانٍد سباب* فاهللا حيمينا و حيفظ ديننا    ِمن ش
  متمسكني بسنة و كتاب* و يؤيد الدين احلنيف بعصبة 

  و هلم إىل الوحيني خري مآب* ال يأخذون برأيهم و قياسهم 
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ـُرباُء بني األهل و األصحاب* قد أخرب املختار عنهم أم    غ
  و مشوا على ِمنهاجهم بصواب*  اهلُدى سلكوا طريق السالكني إىل

ـُو تـنافروا  ـُـل عنهم فقلنا ليس ذا بعجاب* من أجل ذا أهلُ الغـ  

  إذ لقبوه بساحر كذاب* نفر الذين دعاهم  خري الورى 
  فيه و مكرمة ، و صدق جواب* مع علمهم بأمانة و ديانة 

حابو على مجيع اآلل و األص* صلى عليه اهللا ما هب الصبا   

  Jika pengikut Ahmad adalah wahabi,maka aku akui bahwa 
diriku wahabi. 

Kutiadakan sekutu bagi Tuhan,maka tak ada Tuhan bagiku 
selain Yang Maha Esa dan Maha Pemberi. 

Tak ada kubah yang bisa diharap,tidak pula berhala, dan 

kuburan tidaklah sebab di antara penyebab. 

Tidak, sama sekali tidak, tidak pula batu, pohon, mata air atau 
patung-patung. 

Juga, aku tidak mengalungkan jimat,temali, rumah kerang atau 
taring,  

untuk mengharap manfaat, atau menolak bala 

Allah yang memberiku manfaat dan menolak bahaya dariku. 

Adapun bid'ah dan segala perkara yang diada-adakan dalam 
agama, 

maka orang-orang berakal mengingkarinya. 

Aku berharap, semoga ku tak kan mendekatinya tidak pula rela 
secara agama, 
ia tidak benar. 

Dan aku berlindung dari Jahmiyah Aku mencela perselisihan 
setiap ahli takwil dan peragu-ragu, serta yang mengingkari 

istawa Tentangnya, cukuplah bagiku teladan dari ucapan para 

pemimpin yang mulia; Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ibnu Hambal; 
orang-orang yang bertakwa dan ahli bertaubat. 



 

 

 
                                    Jalan Golongan Yang Selamat 
 
205 

Dan pada zaman kita sekarang ini, ada orang yang 
mempercayai, seraya berteriak atasnya; 

Mujassim wahabi Telah ada hadits tentang keterasingan 
Islam,maka hendaknya para pencinta menangis,karena terasing 

dan orang-orang yang dicintainya. 

Allah yang melindungi kita,yang menjaga agama kita,dari 
kejahatan setiap pembangkang dan pencela. 

Dia menguatkan agamaNya yang lurus,dengan sekelompok 
orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan 

kitabNya. 

Mereka tidak mengambil hukum lewat pendapat dan kias, 
Sedang kepada para ahli wahyu, mereka sebaik-baik orang yang 

kembali. 

Sang Nabi terpilih telah mengabarkan tentang mereka, bahwa 
mereka adalah orang-orang asing, di tengah keluarga dan 

kawan pergaulannya. 

Mereka menapaki jalan orang-orang yang menuju petunjuk, dan 

berjalan di atas jalan mereka, dengan benar. 

Karena itu, orang-orang yang suka berlebihan, berlari dan 
menjauh dari mereka. 

Tapi kita berkata, tidak aneh. 

Telah lari pula orang-orang yang diseru oleh sebaik-baik 
manusia, bahkan menjulukinya sebagai tukang (ahli) sihir lagi 

pendusta. 

Padahal mereka mengetahui, betapa beliau seorang yang teguh 
memegang amanah dan janji, mulia dan jujur menepati. 

Semoga keberkahan atasnya, Selama angin masih berhembus, 
juga atas segala keluarga dan semua sahabatnya." 

Syair Syaikh Mulla ’Umran. 

Syaikh Mulla ’Umran dulunya adalah seorang Syi’ah, kemudian 
Allah menunjuki beliau kepada aqidah ahlus sunnah wal 
jama’ah. Beliau berkata : 
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هذه القصيدة اليت فيها التوحيد الذي دعا إليه اهللا و رسوله و األئمة األربعة 
 رضوان اهللا عليهم

”Kasidah ini di dalamnya terkandung tauhid yang Allah dan 
Rasul-Nya serta para imam yang empat radhiallahu ’anhum 
serukan.” 

 

 
 


