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MUQADDIMAH

بسم اهلل الرمحن الرحيم

Segala puji bagi Allah yang tunggal dalam 
hal kesempurnaan, Esa dalam hal sifat-sifat 

keagungan. Aku bersaksi, tidak ada sembahan yang 
haq kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-
Nya, Maha Tinggi daripada yang setara dan semisal. 
Aku bersaksi pula, Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya. Rabbnya telah melebihkannya dengan 
hal-hal yang menjadi keistimewaannya berupa 
kemuliaan sifat-sifat. Semoga shalawat dan salam 
Allah limpahkan kepadanya, kepada keluarganya, 
para pengikutnya, dan orang-orang yang berpegang 
kepada perintahnya.

Amma ba’du …

Oleh karena melafalkan dua kalimat syahadat 
dan mengamalkan konsekuensinya adalah rukun 
asasi bagi agama Islam, sementara mayoritas 
umat dakwah tidak mengetahui maksud dari 
keduanya, dan mereka mengira maksudnya sekadar 
mengucapkan keduanya tanpa disertai pengetahuan 
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(maknanya) dan pengamalan, di samping ada 
sebagian yang menafsirkannya namun menyelisihi 
maknanya, maka saya pun berkeinginan menulis 
pembahasan tentang materi tersebut. Harapanku, 
semoga ia dapat diambil faidahnya oleh mereka 
yang memiliki maksud baik, di antara orang-orang 
yang Allah ta'ala kehendaki baginya kebaikan. 
Pembahasan ini pun mencakup beberapa pokok 
bahasan:
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Keutamaan  
Dua Kalimat Syahadat

Pembaca mendapati dalam kitab-kitab 
hadits dan sunnah, nukilan sangat banyak 

dari sabda-sabda Nabi  tentang keutamaan dua 
kalimat ini, berita gembira bagi yang mewujudkan 
keduanya, bahwa dia akan mendapat surga serta 
keridhaan, kebahagiaan, dan keselamatan dari azab 
Allah Ta'ala serta kemurkaan-Nya. Di antaranya 
adalah hadits Ubadah bin Ash-Shamith , bahwa 
Nabi  bersabda:

يَك  َشِ  
َ

ل وَْحَدُه  اهلُل   
َّ

إِل  َ
َ

إِل  
َ

ل ْن 
َ
أ َشِهَد  َمْن 

نَّ ِعيَس َعبُْد 
َ
ُ َوأ

ُ
ًدا َعبُْدُه َورَُسول نَّ ُمَمَّ

َ
ُ َوأ

َ
ل

َوُروٌح  َمْرَيَم   
َ

إِل َقاَها 
ْ
ل
َ
أ َوَكَِمتُُه   ُ

ُ
َورَُسول اهلِل 

َنََّة 
ْ
ْدَخلَُه اهلُل ال

َ
، أ َنَُّة َحقٌّ َوانلَّاُر َحقٌّ

ْ
ِمنُْه َوال

َعَمِل
ْ
َعَ َما َكَن ِمْن ال

“Barangsiapa bersaksi: tidak ada sembahan yang 
haq kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-
Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan 
rasul-Nya, Isa adalah hamba dan rasul-Nya serta 
kalimat-Nya yang dicampakkan kepada Maryam, 
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dan ruh dari-Nya, surga adalah haq, neraka adalah 
haq, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga 
sesuai amalnya.” (Muttafaqun alaihi) 

Dalam riwayat lain:

َنَِّة اثلََّماِنيَِة َشاَء
ْ
بَْواِب ال

َ
يِّ أ

َ
ْدَخلَُه اهلُل ِمْن أ

َ
أ

“Allah ta'ala akan memasukkannya dari mana pun di 
antara delapan pintu surga yang dia sukai.” 

Dalam Shahih Muslim dan selainnya, dari 
Utsman , dinisbatkan kepada Nabi :

َدَخَل  اهلُل   
َّ

إِل  َ
َ

إِل  
َ

ل ْن 
َ
أ َيْعلَُم  َوُهَو  َماَت  َمْن 

َنََّة
ْ
ال

“Barangsiapa meninggal dan dia mengetahui tidak 
ada sembahan yang haq kecuali Allah, niscaya Allah 
ta'ala akan memasukkannya ke surga.”

Dari Abu Hurairah  dia berkata, Rasulullah  
bersabda:

َق 
ْ
 يَل

َ
نِّ رَُسوُل اهلِل ل

َ
 اهلُل َوأ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ْن ل

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

َنََّة
ْ
 َدَخَل ال

َّ
اهلَل بِِهَما َعبٌْد َغْيَ َشاكٍّ ِفيِهَما إِل

“Aku bersaksi tidak ada sembahan yang haq 
kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah (utusan 
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Allah), seorang hamba menjumpai Allah ta'ala 
dengan keduanya, tanpa keraguan pada keduanya, 
melainkan akan masuk surga.”

Dari Ubadah bin ash-Shamit  dia berkata, aku 
mendengar Rasulullah  bersabda:

ًدا رَُسوُل  نَّ ُمَمَّ
َ
 اهلُل َوأ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ْن ل

َ
َمْن َشِهَد أ

َم اهلُل َعلَيِْه انلَّاَر اهلِل َحرَّ
“Barangsiapa bersaksi tidak ada sembahan yang haq 
kecuali Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, 
niscaya Allah mengharamkan atas nya neraka.”

Dari Anas bin Malik , bahwa Rasulullah  
bersabda kepada Mu’adz bin Jabal:

ًدا  نَّ ُمَمَّ
َ
 اهلُل َوأ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ْن ل

َ
َما ِمْن َعبٍْد يَْشَهُد أ

َمُه اهلُل َعَ انلَّاِر  َحرَّ
َّ

ُ إِل
ُ

َعبُْدُه َورَُسول
“Siapa pun di antara hamba bersaksi bahwa tidak 
ada sembahan yang haq kecuali Allah, dan bahwa 
Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya, 
melainkan Allah akan mengharamkannya atas 
neraka.”

Kemudian dari Itban bin Malik , dalam hadits-
nya yang panjang, bahwa Rasulullah  bersabda:
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 اهلُل 
َّ

َ إِل
َ

 إِل
َ

َم َعَ انلَّاِر َمْن قَاَل ل إِنَّ اهلَل َحرَّ
فَ

يَبْتَِغ بَِذلَِك وَْجَه اهلِل
“Sungguh Allah mengharamkan atas neraka, 
siapa mengucapkan laa ilaaha illallaah (tidak 
ada sembahan yang haq kecuali Allah), dia 
mengharapkan dengannya wajah Allah.”

Semua nash ini terdapat dalam ash-Shahihain 
(dua kitab shahih) atau pada salah satunya. Kan-
dungan nya sangat jelas menunjukkan keutama an 
mewujudkan kedua kalimat ini. Di mana disiapkan 
bagi hal itu, masuk surga, pembukaan pintu-
pintunya yang delapan, dan pengharaman atas 
neraka. Disebutkan pula pembebasan dari neraka 
sebagai ganjaran baginya. Nabi  bersabda:

إِنِّ  اللَُّهمَّ  ُيْمِس:  ْو 
َ
أ يُْصِبُح  ِحنَي  قَاَل  َمْن 

َعرِْشَك  مَحَلََة  ْشِهُد 
ُ
َوأ ْشِهُدَك 

ُ
أ ْصبَْحُت، 

َ
أ

نََّك 
َ
بِأ ِقَك 

ْ
َخل يَع  وََجِ َوَمَلئَِكتََك  نِْبيَاَءَك 

َ
َوأ

َعبُْدَك  ًدا  ُمَمَّ نَّ 
َ
َوأ نَْت 

َ
أ  

َّ
إِل  َ

َ
إِل  

َ
ل اهلُل  نَْت 

َ
أ

ْعتََق اهلُل ُرُبَعُه ِمْن انلَّاِر
َ
َورَُسولَُك أ

“Barangsiapa mengucapkan ketika pagi hari atau 
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sore hari, ‘Ya Allah, sungguh aku berada di waktu 
pagi, aku mempersaksikan-Mu, dan mempersaksikan 
para pembawa arsy-Mu, dan para nabi-Mu, dan 
malaikat-malaikatMu, serta semua ciptaan-Mu, 
bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada sembahan 
yang haq kecuali Engkau, dan bahwa Muhammad 
adalah hamba-Mu dan rasul-Mu,’ niscaya Allah 
membebaskan seperempatnya dari neraka. 
Barangsiapa mengucapkannya dua kali, maka 
Allah membebaskan setengahnya dari neraka. 
Barangsiapa mengucapkannya tiga kali, maka 
Allah membebaskan dua pertiganya dari neraka. 
Barangsiapa mengucapkannya empat kali, niscaya 
Allah membebaskannya dari neraka.” Hadits ini 
diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud 
dari Anas . 

Disebutkan pula, di antara keutamaan kalimat 
ini adalah mengungguli timbangan kejelekan. 
Bahkan, mengungguli semua makhluk kecuali 
siapa yang dikehendaki Allah. Ibnu Hibban 
meri wayat kan bersama al-Hakim (dan beliau 
menshahihkannya), dari Abu Said al-Khudri , 
dari Rasulullah , beliau bersabda, “Musa berkata, 
‘Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku 
gunakan berdzikir untuk-Mu dan berdoa kepada-
Mu’. Allah berfirman, ‘Wahai Musa, ucapkan laa 
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ilaaha illallaah’. Beliau berkata, ‘Wahai Rabb, semua 
hamba-Mu mengatakan ini’.” Dalam riwayat lain, 
“Beliau berkata, ‘Tidak ada sembahan yang haq 
kecuali Engkau. Hanya saja yang aku inginkan 
sesuatu yang Engkau khususkan padaku.’ Allah 
berfirman, ‘Wahai Musa, sekiranya langit yang tujuh 
dan penghuninya selain Aku, dan bumi yang tujuh 
selain Aku, diletakkan pada satu piringan neraca 
timbangan, dan laa ilaaha illallaah pada piringan 
neraca satunya, niscaya laa ilaaha illallaah akan 
lebih berat daripada semua itu’.” 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah 
bin Amr, dari Nabi , beliau bersabda, “Sungguh 
Nuh  berkata kepada anaknya menjelang 
kematiannya, ‘Aku perintahkan engkau laa ilaaha 
illallaah. Sungguh langit yang tujuh dan bumi yang 
tujuh, jika diletakkan pada satu piringan neraca 
timbangan, dan laa ilaha illallaah pada piringan 
neraca satunya, niscaya laa ilaaha ilallaah akan 
lebih unggul daripada semua itu. Sekiranya langit 
yang tujuh dan bumi yang tujuh adalah lingkaran 
yang padat, niscaya ia akan dihancurkan oleh laa 
ilaaha illallaah’.” 

At-Tirmidzi dan selainnya meriwayatkan pula 
dari Abdullah bin Amr, tentang hadits sang pemilik 
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kartu, di mana dia dipanggil pada Hari Kiamat, lalu 
dibentangkan kepadanya 99 lembaran -yakni berisi 
kejelekan-, kemudian dikeluarkan untuknya kartu 
bertuliskan ‘asyhadu an laa ilaaha ilallaah wa anna 
Muhammad rasulullaah’ (aku bersaksi tidak ada 
sembahan yang haq kecuali Allah dan Muhammad 
adalah rasulullah), maka lembaran-lembaran itu 
menjadi lebih ringan, dan kartu tersebut menjadi 
lebih berat daripadanya.

Anda saksikan sendiri, nash-nash shahih ini 
memberi informasi tentang keselamatan dan 
keberuntungan bagi pemilik kalimat ini, akan 
tetapi menjadi keharusan merealisasikannya, dan 
mengamalkan kandungannya. Sungguh dalil-dalil 
mutlak ini mesti dipahami berdasarkan dalil-dalil 
lain yang menegaskan keharusan mewujudkan dua 
kalimat syahadat secara ikhlas, jujur dan seterusnya, 
agar hal itu memberi pengaruh pada amalan dan 
tingkah laku.

__________________
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Perang Atas Dua Kalimat 
Syahadat dan Kewajiban 
Mewujudkan Keduanya

Dalam Ash-Shahihain dari Abu Hurairah 
, dari Nabi  beliau bersabda, “Aku 

diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’, barangsiapa 
mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’, terpelihara 
dariku hartanya dan jiwanya, kecuali dengan sebab 
hak keduanya, dan perhitungannya diserahkan 
kepada Allah .” Dalam riwayat Imam Muslim, 
“Hingga mereka bersaksi ‘Tidak ada sembahan yang 
haq kecuali Allah’, beriman kepadaku, dan kepada 
apa-apa yang aku bawa.” Dalam Ash-Shahihain, dari 
Ibnu Umar , bahwa Rasulullah  bersabda, “Aku 
diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka 
bersaksi ‘tidak ada sembahan yang haq kecuali 
Allah, dan bahwa Muhammad adalah rasulullah, 
mendirikan shalat, mengeluarkan zakat. Apabila 
mereka melakukan hal itu, terpelihara dariku darah-
darah mereka dan harta benda mereka, kecuali 
dengan sebab haq Islam, dan perhitungan mereka 
diserahkan kepada Allah.” 
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Dalam kitab ash-Shahih dari Anas , dari 
Nabi  beliau bersabda, “Aku diperintah untuk 
memerangi manusia -yakni kaum musyrikin- 
hingga mereka bersaksi ‘tidak ada sembahan yang 
haq kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba-Nya dan utusan-Nya’. Apabila mereka 
bersaksi tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah, 
dan bahwa Muhammad adalah rasulullah, lalu 
mereka mengerjakan shalat kita, menghadap kiblat 
kita, makan sembelihan kita, maka diharamkan atas 
kita darah-darah mereka, dan harta benda mereka, 
kecuali dengan sebab haknya.” 

Hadits-hadits tentang ini sangatlah banyak. 
Demikian pula, Nabi  menerima setiap individu 
masuk Islam setelah mengucapkan dua kalimat 
syahadat. Para ahli sejarah menyebutkan kisah Abu 
Dzar al-Ghifari  masuk Islam. Beliau berkata, 
“Aku datang kepada Rasulullah  dan berkata, 
‘Keselamatan atasmu wahai Rasulullah, aku bersaksi 
tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah, dan 
Muhammad adalah rasulullah’.” Beliau berkata, 
“Aku pun melihat keceriaan pada wajahnya.” 
Begitu pula, para ahli sejarah menyebutkan tentang 
Khalid bin al-Walid yang datang ke Madinah 
untuk masuk Islam, lalu dia datang pada Nabi . 
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Beliau berkata, “Aku memberi salam atasnya dan 
berkata, ‘Sungguh aku bersaksi tidak ada sembahan 
yang haq kecuali Allah, dan bahwa engkau adalah 
Rasulullah (utusan Allah)’. Beliau  bersabda, 
“Segala puji bagi Allah yang telah memberimu 
petunjuk.” Serupa dengannya, kisah Khalid bin Amr 
bin al-Ash . Dia bertemu Nabi  dan berkata, 
“Kepada apa engkau mengajak?” Beliau bersabda, 
“Aku mengajakmu kepada Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba-Nya dan rasul-Nya. Lalu engkau melepaskan 
apa yang engkau berada di atasnya berupa 
penyembahan batu yang tidak mendengar, tidak 
memberi mudharat, dan tidak bermanfaat. Ia tidak 
tahu siapa yang menyembahnya dan siapa yang 
tidak menyembahnya.” Khalid berkata, “Sungguh 
aku bersaksi, ‘Tidak ada sembahan yang haq kecuali 
Allah, dan bahwa engkau adalah Rasulullah’.”

Kisah-kisah ini dan yang sepertinya memberi 
faidah bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat 
merupakan syarat diterimanya Islam. Barangsiapa 
mewujudkan keduanya niscaya telah masuk dalam 
agama ini. Dipelihara -dengan sebab itu- darahnya 
dan hartanya serta diharamkan membunuhnya. 
Nabi  pernah mengingkari Usamah ketika 
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membunuh orang mengucapkan kalimat ini. 
Dalam Shahih Muslim dan selainnya, dari beliau , 
bahwa Nabi  mengutusnya dalam suatu ekspedisi. 
Beliau berkata, “Aku mendapati seorang laki-laki 
lalu dia mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’, namun 
aku menikamnya. Maka, Rasulullah  bersabda, 
‘Apakah dia mengucapkan laa ilaaha illallaah, 
dan engkau membunuhnya?’ Aku berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, hanya saja dia mengucapkannya 
karena takut terhadap senjata.’ Beliau  bersabda, 
‘Mengapa engkau tidak membelah dadanya?’” 
Dalam hadits Jundub al-Bajaliy di kitab ash-Shahih, 
bahwa Usamah berkata, “Wahai Rasulullah, dia 
orang paling dahsyat menyerang kaum muslimin, 
dan dia telah membunuh fulan serta fulan. Lalu 
aku menyerangnya. Ketika dia melihat pedang lalu 
dia mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’.” Beliau  
bersabda, “Bagaimana yang engkau lakukan dengan 
kalimat ‘laa ilaaha illallaah’ apabila datang Hari 
Kiamat?” Dalam hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi  
ketika mengutus Mu’adz Yaman, beliau  bersabda 
kepadanya, “Hendaklah yang pertama engkau ajak 
mereka kepadanya adalah persaksian tidak ada 
sembahan yang haq kecuali Allah dan bahwa aku 
adalah rasulullah.” (Muttafaqun alaihi). 
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Sehubungan dengan makna ini terdapat hadits 
sangat banyak menunjukkan bahwa Nabi  
mencukupkan keislaman seseorang di masanya 
dengan kedua kalimat syahadat ini. Barangsiapa 
mewujudkan keduanya dan mengamalkan 
indikasinya serta komitmen terhadap apa yang 
menjadi konsekuensi keduanya, berupa ketaatan 
kepada Allah dan Rasul-Nya, serta segala jenis 
peribadatan, mentauhidkan Allah  dan berlepas 
diri dari semua kebiasaan-kebiasaan syirik, 
mengambil hal itu dari makna perkataannya, ‘laa 
ilaaha illallaah’ (tidak ada sembahan yang haq 
kecuali Allah), sebagaimana dia komitmen terhadap 
ketaatan pada Rasul dan mengikutinya dengan 
sekadar ucapannya, ‘Muhammad adalah rasulullah’. 
Tidaklah semua itu terjadi melainkan bahwa 
mereka saat itu adalah orang-orang Arab yang 
fasih, mengetahui dan memahami makna syahadat, 
dan makna ‘al-ilaah’ (sembahan), serta apa yang 
terdapat dalam kalimat ini berupa penafian dan 
penetapan. Maka tidak mengapa mencukupkan 
dengan menuntun mereka mengucapkan kalimat 
ini saja. Dan yang demikian, termasuk syarat 
keselamatan bagi yang mengucapkan syahadat 
ini, adalah mengetahui maknanya, mengamalkan 
konsekuensinya secara lahir dan batin.
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Allah Ta'ala berfirman, “Ketahuilah, bahwasanya 
tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah.” 
Allah  berfirman, “Barangsiapa bersaksi dengan 
kebenaran dan mereka mengetahui.” Serta ayat-ayat 
sepertinya yang menjelaskan, bahwa dipersyaratkan 
ilmu tentang maknanya. 

Atas dasar ini, wajib menahan diri daripada 
mereka yang mewujudkan dua kalimat syahadat 
secara lahir dari kalangan musyrikin, terpelihara 
darahnya dengan sebab itu, hingga diuji dan 
diperhatikan keadaannya sesudah itu. Apabila ia 
lurus di atas agama dan komitmen di atas tauhid, 
mengamalkan pengajaran-pengarajan Islam, maka 
dia adalah muslim. Dia memiliki hak sebagaimana 
hak kaum Muslimin dan bertanggung jawab 
sebagaimana tanggung jawab kaum Muslimin. Jika 
dia menyelisihi konsekuensi persaksiannya, atau 
meninggalkan sebagian beban yang ditetapkan 
atasnya, dalam rangka penolakan dan pengingkaran, 
atau menghalalkan hal-hal haram secara dharuri 
(absolut), maka kalimat ini tidak bisa memelihara 
dirinya. 

Inilah realita pada kebanyakan manusia yang 
hidup di zaman ini baik ulama dan awam, orang 
bodoh atau ahli taqlid, di mana kebanyakan 
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orang awam di abab-abad terakhir ini telah rusak 
aqidah mereka, hidup dalam kebodohan terhadap 
agama dan petunjuk dua kalimat syahadat. Bahkan 
makna-makna bahasa Arab secara umum. Tidak 
mengherankan, kebanyakan mereka tidak paham 
makna dua kalimat syahadat. Mereka terjerumus 
pada apa yang bertentangan dengannya secara 
terang-terangan. Mereka mencukupkan dengan 
sekadar mengucapkan keduanya atas keyakinan 
bahwa pahala, kebaikan, pemeliharaan darah dan 
harta, tercapai dengan sekadar mengulang-ulang 
huruf-huruf, tanpa pengetahuan tentang maknanya 
dan pengamalan terhadap konsekuensinya. Oleh 
karena itu, kita sangat butuh kepada makna kedua 
kalimat syahadat ini, untuk menegakkan hujjah 
atas mereka yang menyelisihi makna tersebut, dan 
mencukupkan dengan melafalkan keduanya, lalu 
mengklaim, bahwa dengan hal itu dia telah menjadi 
muslim yang sempurna tauhidnya.

__________________
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Makna Kalimat  
‘Laa Ilaaha Illallaah’

Para imam dakwah rahimahumullah telah 
memberi perhatian serius terhadap 

penjelasan makna kalimat tauhid. Syaikh 
Muhammad bin Abdul Wahhab membahasnya 
secara tersendiri dalam satu risalah jawaban atas 
pertanyaan. Beliau berbicara tentangnya dalam 
kitab Kasyf asy-Syubuhaat dan kitab-kitab lainnya. 
Begitu pula para pensyarah kitab At-Tauhid dan 
selain mereka membahas permasalahan tersbut.

Berikut kami kutipkan untuk Anda pernyataan 
Syaikh Sulaiman bin Abdullah dalam Taisiir al-
Aziiz al-Hamiid Syarh Kitaab at-Tauhiid, hal. 
53, “Makna ‘laa ilaaha illallaah’ adalah tidak ada 
sembahan yang haq kecuali Allah yang satu, dan Dia 
adalah Allah Yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, 
sebagaimana firman Allah ta'ala, ‘Tidaklah Kami 
mengutus sebelummu daripada Rasul melainkan 
Kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada 
sembahan yang haq kecuali Aku, maka sembahlah 
Aku’, dan firman-Nya, ‘Dan sungguh Kami telah 
mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah 
kamu menyembah Allah dan menjauhi thaghut.’



22

Maka benarlah, bahwa makna ‘al-ilaah’ adalah 
‘al-ma’buud’ (sembahan). Oleh karena itu, ketika 
Nabi  berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, 
‘Ucapkanlah oleh kamu laa ilaaha ilallaah.’ Mereka 
berkata, ‘Apakah dia menjadikan ilaah yang banyak 
itu menjadi satu ilaah saja? Sungguh ini adalah 
sesuatu yang sangat mengherankan.’ Kaum Hud 
berkata, ‘Apakah engkau datang kepada kami, agar 
kami menyembah Allah semata, dan meninggalkan 
apa yang disembah bapak-bapak kami?’ Adapun 
beliau  sesungguhnya hanyalah mengajak mereka 
kepada ‘laa ilaaha illallaah’.

Maka inilah makna ‘laa ilaaha illallaah’, yaitu 
peribadatan kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan 
apa-apa selain Allah, yang bukan ilaah. Menjadikan 
selain-Nya sebagai ilaah (sembahan) termasuk 
perkara sangat batil. Menetapkannya termasuk 
perkara sangat zhalim. Tidak patut peribadatan 
bagi selain-Nya. Sebagaimana tidak layak adanya 
penyembahan kepada selain-Nya. Maka, kalimat 
itu mengandung penafian peribadatan dari selain-
Nya, sekaligus penetapan peribadatan itu kepada-
Nya semata tanpa ada sekutu bagi-Nya. Hal itu 
mengandung perintah untuk menjadikan-Nya 
sebagai satu-satunya ilaah (sembahan) dan larangan 
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menjadikan selain-Nya sebagai ilaah bersama-Nya. 
Ini dipahami oleh mereka yang ditujukan padanya 
pernyataan itu berupa penafian dan penetapan 
tersebut. Sebagaimana bila engkau memperhatikan 
seseorang yang minta fatwa atau minta persaksian 
dari orang yang tidak layak dalam hal itu, namun 
meninggalkan orang yang seharusnya menangani 
masalah tersebut, maka engkau berkata, ‘Ini 
bukanlah pemberi fatwa dan bukan saksi.’ Padahal 
ahli fatwa adalah fulan dan saksi adalah fulan. 
Maka, ini pada dasarnya adalah perintah dan 
sekaligus larangan. 

Masuk dalam makna ‘ilaah’ (penyembahan) 
semua jenis peribadatan yang lahir daripada 
peribadatan hati untuk Allah ta'ala, berupa 
kecintaan dan kerendahan, ketundukan kepada-
Nya semata tanpa sekutu bagi-Nya. Maka wajib 
mengesakan Allah ta'ala dalam hal-hal itu, 
seperti doa, takut, cinta, tawakkal, inabah, taubat, 
penyembelihan, nadzar, sujud, dan semua jenis 
ibadah lainnya. Wajib mempersembahkan semua 
itu untuk Allah semata tanpa ada sekutu bagi-Nya 
padanya. Barangsiapa mempersembahkan sesuatu 
dari perkara-perkara yang tidak patut kecuali hanya 
kepada Allah ta'ala daripada peribadatan kepada 
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selain Allah ta'ala, maka dia menjadi musyrik, 
meski dia mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’, 
karena dia belum mengamalkan apa yang menjadi 
konsekuensi kalimat itu daripada tauhid dan ikhlas. 

Pernyataan-Pernyataan Para Ulama Tentang 
Makna Ayat di Atas

Ibnu Abbas  berkata, “Allah pemilik penyem-
bahan dan peribadatan atas ciptaan-Nya seluruhnya.” 
Diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Al 
Wazir Abu Al Muzhaffar berkata dalam kitab Al 
Ifshaah. “Lafazh ‘persaksian laa ilaaha illallaah’, 
berkonsekuensi orang bersaksi mengetahui bahwa 
‘tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah Azza 
Wajalla’, sebagaimana firman Allah Azza Wajalla, 
‘Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada sembahan 
yang haq kecuali Allah’. Menjadi keharusan, orang 
mengucapkannya menjadi saksi padanya. Allah 
Azza Wajalla telah berfirman yang menjelaskan, 
bahwa orang bersaksi terhadap kebenaran, jika dia 
tidak tahu tentang apa yang dia persaksian, maka 
dia tidaklah sempurn dalam membenarkan hal 
itu, dibandingkan orang bersaksi atasnya dan dia 
mengetahuinya, sebagaimana hal ini tercantum 
dalam firman-Nya, ‘Kecuali mereka yang bersaksi 
tentang kebenaran dan mereka mengetahui’.” 
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Beliau berkata, “Lafazh Allah diberi harakat 
‘dhommah’ (yakni Allahu. Pen) sesudah kata ‘illa’ 
(kecuali). Hal ini memberikan makna ‘wajib baginya 
peribadatan’, tidak ada yang berhak terhadap 
atas peribadatan itu selain Dia .” Beliau berkata 
pula, “Pengakuan tentang itu berkonsekuensi 
pengetahuan bahwa setiap yang terdapat padanya 
tanda-tanda baharu (ada setelah tadinya tidak ada. 
Pen) maka ia tidak bisa menjadi ilaah (sembahan). 
Apabila engkau mengatakan ‘laa ilaaha illallaah’, 
maka ucapanmu ini telah mencakup bahwa selain 
Allah bukanlah ilaah. Menjadi keharusan bagimu 
mengesakan-Nya  dalam hal itu.” Beliau berkata, 
“Ringkasan faidah dalam hal itu, engkau mengetahui 
bahwa kalimat ini mengandung pengingkaran 
terhadap thaghut dan iman kepada Allah ta'ala. 
Sebab, ketika engkau menafikan peribadatan dan 
menyetapkan kewajibannya untuk Allah , berarti 
engkau termasuk orang yang mengingkari thaghut 
dan beriman hanya kepada Allah ta'ala.”

Abu Abdillah Al Qurthubi berkata tentang 
tafsir ‘laa ilaaha illallaah’, “Ia bermakna ‘Tidak ada 
sembahan kecuali Dia’.” Az-Zamakhsyari berkata, 
“Kata ‘ilaah’ termasuk nama jenis-seperti kata 
‘laki-laki’ atau ‘kuda’. Nama ini bisa berlaku bagi 
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semua sembahan baik yang hak maupun yang batil. 
Kemudian penggunaannya lebih dominan kepada 
sembahan yang haq.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah v berkata, “Al 
Ilaah adalah sembahan yang ditaati.” Beliau berkata 
pula, “Pada kalimat ‘laa ilaaha illallaah’ terdapat 
penetapan pengesaan-Nya dalam hal ilahiyah. 
Sementara ilahiyah mencakup kesempurnaan ilmu, 
kekuasaan, rahmat, dan hikmah-Nya. Maka di 
dalamnya terdapat penetakan tentang kebaikan-
Nya terhadap para hamba. Sebab ilaah adalah 
adalah al ma`luuh. Sedangkan al ma`luuh adalah 
yang berhak untuk disembah. Keberadaannya 
berkah di ibadahi dikarenakan sifat-sifatnya, yang 
mengharuskan untuk menjadikannya sebagai 
puncak daripada segala kecintaan dan akhir 
daripada segala ketundukan.”

Ibnu Al Qayyim rahimahullah berkata, “Al Ilaah 
adalah yang menjadi tambatan hati, baik dalam hal 
kecintaan dan pengagungan, inabah, pemuliaan, 
penghormatan, penghinaan diri, ketundukan, 
takut, harap, tawakkal, permintaan, dan doa. Semua 
itu tidak patut kecuali kepada Allah Azza Wajalla. 
Barangsiapa mempersekutukan mahluk pada 
sesuatu daripada perkara-perkara yang menjadi 
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kekhususan Allah ta'ala ini. Maka hal itu menjadi 
cacat bagi keikhlasannya dalam perkataan ‘laa 
ilaaha illallaah’, kekurangan pada tauhidnya, dan 
padanya terdapat peribadatan terhadap mahluk 
sesuai kadar hal itu pada dirinya. Ini semua masuk 
kategori cabang-cabang syirik.”

Al Baqa`i berkata, “Kata ‘laa ilaaha illallaah’, 
yakni aku menafikan dengan penafian yang 
besar, jika ada penyembahan yang hak selain Raja 
Agung. Sungguh pengetahuan ini merupakan 
dzikir terbesar yang menyelamatkan daripada 
perkara-perkara besar hari kiamat. Hanya saja ia 
menjadi ilmu apabila bermanfaat. Juga bermanfaat 
bila disertai ketundukan dan mengamalkan apa 
yang menjadi konsekuensinya. Bila tidak maka ia 
hanyalah kebodohan semata.”

__________________
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Makna ‘Ilaah’ Menurut Para 
Penyembah Kubur

Ath-Thayibi berkata, “Kata ‘ilaah’ menurut 
pola kata ‘fi’aal’ yang bermakna ‘maf ’uul’. 

Seperti kata ‘kitaab’ yang bermakna ‘maktuub’ 
(yang ditulisi). Berasal dari kata ‘aliha ilaahatan’ 
yang berati ‘menyembah penyembahan’. Ini 
sangatlah banyak dalam perkataan para ulama. 
Ia adalah ijma’ mereka bahwa ‘ilaah’ adalah 
‘ma’buud’ (sembahan). Berbeda dengan keyakinan 
para penyembah kubur dan yang seperti mereka, 
bahwa makna ‘ilaah’ adalah pencipta, atau yang 
berkuasa untuk mengadakan, atau hal-hal seperti 
ini daripada ungkapan-ungkapan. Mereka mengira, 
apabila telah mengatakannya dengan makna seperti 
itu, berarti mereka telah mewujudkan tauhid pada 
puncak tertinggi, meski mereka melakukan apa 
yang mereka lakukan daripada peribadatan kepada 
selain Allah ta'ala, seperti berdoa kepada orang-
orang telah mati, mohon pertolongan pada mereka 
saat-saat kesulitan, meminta kepada mereka untuk 
menunaikan kebutuhan-kebutuhan, bernadzar 
untuk mereka saat-saat kritis, meminta syafaat pada 
mereka di sisi Rabb bumi dan langit, serta selain 
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itu daripada jenis-jenis peribadatan. Mereka tidak 
menyadari, saudara-saudara mereka daripada kafir 
arab, bersekutu dengan mereka dalam pengakuan 
ini. mereka mengetahui bahwa Allah ta'ala adalah 
pencipta dan berkuasa untuk mengadakan. Mereka 
menyembahnya dengan berbagai jenis peribadatan. 
Jadilah Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang 
sepertinya, sebagai pemeluk Islam menurut konsep 
para penyembah kubur. Begitu pula saudara-saudara 
mereka yang menyembah Wudd, Suwa’, Yaghuts, 
Ya’uq, dan Nasr. Dimana mereka itu menjadikan 
agama mereka adalah Islam dengan makna seperti 
di atas. Sekiranya, makna kalimat syahadat seperti 
yang diduga orang-orang jahil itu, tentu tidak ada 
di antara Rasul  dan mereka itu suatu perselisihan. 
Bahkan mereka akan bersegera menyambutnya dan 
menerima dakwahnya ketika beliau  mengatakan 
kepada mereka, “Ucapkanlah ‘laa ilaaha illallaah’, 
dalam arti; tidak ada yang berkuasa untuk 
mengadakan kecuali Allah. Niscaya mereka akan 
menjawab, ‘Kami dengar dan kami taati’. Sebab 
Allah ta'ala berfirman, ‘Dan jika engkau menanyai 
mereka, siapa menciptakan mereka, niscaya mereka 
akan menjawab ‘Allah’. Dan jika engkau menanyai 
mereka, siapa menciptakan langit dan bumi, niscaya 
mereka kaan menjawab, ‘yang menciptakannya 
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adalah Sang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui’. 
Katakanlah, ‘Siapakah yang memberi rezki kepada 
kamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang 
memiliki pendengaran dan penglihatan..’ (ayat), 
dan juga ayat-ayat lainnya. Akan tetapi, mereka itu 
adalah orang-orang arab tulen, maka mengetahui 
kandungan kalimat itu menghancurkan doa kepada 
orang-orang mati dan berhala-berhala dari asasnya. 
Membalikkan bangunan permintaan syafaat kepada 
selain Allah, memalingkan peribadatan kepada 
selain-Nya, kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka 
berkata, ‘Tidaklah kami menyembah sembahan-
sembahan itu kecuali agar mereka mendekatkan 
kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, mereka 
itu pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Apakah 
dia menjadikan sembahan-sembahan sebagai satu 
sembahan saja, sungguh ini adalah perkara sangat 
mengherankan’. Celakalah bagi siapa yang ternyata 
Abu Jahal dan para pemimpin kekafiran di kalangan 
quraisy maupun selain mereka, lebih tahu darinya 
tentang ‘laa ilaaha illallaah’. Allah ta'ala berfirman, 
‘Sungguh mereka, apabila dikatakan kepada mereka, 
‘laa ilaaha illallaah’, niscaya mereka angkuh dan 
mengatakan, ‘Apakah kami akan meninggalkan 
sembahan-sembahan kami untuk penya’ir gila’.” 
Artinya, mereka mengetahui kalimat syahadat 
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berkonsekuensi meninggalkan peribadatan kepada 
selain Allah ta'ala, mengesakan Allah ta'ala dalam 
peribadatan. 

Demikian juga dikatakan para penyembah 
kubur apabila diminta dari mereka mengikhlaskan 
permohonan dan ibadah kepada Allah ta'ala saja, 
“Apakah kami akan meninggalkan para penghulu 
dan para pemberi syafaat kami dalam memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan kami?” Maka dikatakan 
kepada mereka, “Benar, sikap meninggalkan itu 
dan keikhlasan, inilah yang haq, seperti firman 
Allah ta'ala, ‘Bahkan telah datang al haq dan 
benarlah para utusan’. Kalimat ‘laa ilaaha illallaah’ 
mengandung penafian dan penetapan, Ia menafikan 
peribadatan dari segala sesuatu selain Allah ta'ala, 
maka semua selain Allah ta'ala, seperti malaikat, 
dan para nabi-terlebih lagi selain mereka-bukanlah 
ilaah (sembahan), dan ia tidak memiliki haq 
daripada ibadah sedikit pun, lalu ia menetapkan 
peribadatan kepada Allah semata. Maksudnya, 
hamba tidak dijadikan ilaah oleh selainnya, yakni 
tidak dijadikan sebagai tambatan, yaitu tambatan 
hati yang mengharuskan melakukan sesuatu 
untuknya. Ringkasnya, tidak boleh dijadikan 
ilaah (tambatan) selain Allah ta'ala, dalam arti 
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tidaklah disembah selain Dia . Barangsiapa 
mengucapkan kalimat ini mengetahui maknanya, 
mengamalkan konsekuensinya, berupa penafian 
syirik dan penetapan keesaan untuk Allah ta'ala, 
disertai keyakinan teguh terhadap kandungannya 
daripada hal itu, lalu mengamalkannya, maka 
inilah muslim sejati. Apabila dia mengamalkan 
konsekuensinya secara lahir tanpa meyakininya 
maka dia adalah munafik. Apabila melakukan 
yang menyelisihinya daripada kesyirikan maka ia 
adalah kafir meski mengucapkan kalimat tersebut. 
Tidakkah engkau perhatikan, orang-orang munafik 
mengamalkannya secara lahir, sementara mereka 
berada di tingkat paling bawah daripada neraka. 
Sementara orang-orang yahudi mengucapkannya 
tapi mereka tetap dalam kesyirikan dan kekufuran. 
Sehingga kalimat itu tidak pula memberi manfaat 
bagi mereka. Demikian juga orang-orang murtad 
(keluar) daripada Islam dengan mengingkari 
sesuatu daripada konsekuensi dan hak-haknya, 
sungguh ia tidak bermanfaat baginya, meski 
dia mengucapaknnya seratus ribu kali. Serupa 
dengannya, orang-orang yang mengucapkannya 
dari kalangan mereka yang memalingkan jenis-
jenis ibadah kepada selain Allah ta'ala, seperti 
para penyembah kubur dan berhala, sungguh 
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ia tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka tidak 
masuk dalam cakupan hadits yang menyebutkan 
keutamaan kalimat syahadat atau hadits-hadits 
lain yang sepertinya. Nabi  telah menjelaskan 
hal itu dalam sabdanya, ‘Dia semata tanpa sekutu 
bagi-Nya”, untuk mengingatkan bahwa manusia 
terkadang mengucapkannya tapi dia adalah 
musyrik, seperti orang-orang yahudi, kaum 
munafikin, dan para penyembah kubur. Disebabkan 
ketika mereka melihat Nabi  mengajak kaumnya 
untuk mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’, maka 
mereka mengira bahwa beliau  mengajak mereka 
untuk mengucapkannya saja. Sungguh ini adalah 
kebodohan besar. Beliau  hanya mengajak 
mereka untuk mengucapkannya dan mengamalkan 
maknanya. Meninggalkan peribadatan kepada 
selain Allah taala. Oleh karena itu, mereka berkata, 
“Apakah kami akan meninggalkan sembahan-
sembahan kami, untuk penya’ir gila.” Dan mereka 
berkata pula, “Apakah dia menjadikan sembahan-
sembahan sebagai satu sembahan saja.” 

Oleh karena itu, mereka pun tidak mau meng-
ucapkannya. Sekiranya mereka mengucapkannya 
dan tetap dalam peribadatan terhadap Latta dan 
Uzza serta Manat, niscaya mereka tidaklah termasuk 
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kaum muslimin, dan Nabi  tetap akan memerangi 
mereka hingga melepaskan semua tandingan 
dan meninggalkan semua peribadatannya, lalu 
menyembah Allah ta'ala semata tanpa ada sekutu 
bagi-Nya. Ini adalah perkara yang diketahui secara 
dharuri (tanpa butuh penelitian lagi) daripada Al 
Kitab, As-Sunnah, dan Ijma’. 

Adapun para penyembah kubur, mereka tidak 
mengetahui makna kalimat ini, dan tidak menge-
tahui peribadatan yang dinafikkan dari selain 
Allah, lalu ditetapkan untuk-Nya tanpa ada 
persekutuan dengan-Nya padanya. Bahkan mereka 
tidak mengetahui daripada maknanya kecuali apa 
yang sama-sama diakui orang mukmin dan orang 
kafir serta disepakati oleh seluruh manusia, bahwa 
maknanya adalah; tidak ada yang berkuasa untuk 
mengadakan, atau makna ‘al ilaah’ adalah yang 
tidak butuh kepada selain-Nya, dan yang butuh 
kepadanya segala sesuatu selainnya, atau makna-
makna yang sepertinya. Semua ini adalah haq 
(benar) dan merupakan konsekuensi daripada 
kata ‘ilaah’. Namun ia bukanlah maksud daripada 
kalimat ‘laa ilaaha illallaah’. Sebab makna seperti di 
atas telah diketahui oleh orang-orang kafir. Mereka 
mengakuinya namun tidak mengklaim adanya 
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sesuatu daripada hal-hal itu pada sembahan-
sembahan mereka. Bahkan mereka mengakui 
kefakiran dan kebutuhan emreka terhadap Allah 
ta'ala. Tetapi mereka beribadah kepada sembahan-
sembahan itu sebagai perantara dan pemberi 
syafaat di sisi Allah ta'ala, untuk meraih tujuan 
dan menyukseskan keinginan. Sungguh mereka 
telah menyerahkan penciptaan, kekuasaan,, rezki, 
kehidupan, kematian, dan urusan seluruhnya, 
kepada Alah semata, tanpa ada sekutu bagi-
Nya dalam semua itu. Mereka telah mengetahui 
makna ‘laa ilaaha illallaah’ namun mereka enggan 
mengucapkan dan mengamalkannya. Maka tidak 
bermanfaat bagi mereka tauhid rububiyah (pencip-
taan, penguasaan, dan pengaturan), selama mereka 
berbuat syirik dalam hal uluhiyah (peribadatan). 
Seperti firman Allah ta'ala, ‘Tidaklah kebanyakan 
mereka beriman kepada Allah, kecuali bahwa 
mereka mempersekutukan-Nya’. 

Para penyembah kubur mengucapkannya dan 
tidak tahu maknanya serta enggan mewujudkannya. 
Jadilah mereka seperti orang-orang yahudi yang 
mengucap kannya namun tidak mengetahui 
makna nya serta tidak mengamalkannya. Engkau 
dapati salah seorang mereka mengucapkan kalimat 
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syahadat, sementara dia beribadah kepada selain 
Allah ta'ala, dalam hal kecintaan, pemuliaan, 
pengagungan, takut, harap, tawakkal, doa saat 
kesulitan, serta memaksudkannya dengan berbagai 
jenis peribadatan yang berasal daripada ketergan-
tungan hatinya kepada selain Allah . Sehingga ia 
lebih besar dari apa yang dilakukan orang-orang 
musyrik dahulu. Oleh karena itu, jika engkau 
minta salah seorang mereka bersumpah atas 
nama Allah ta'ala, niscaya dia akan memberikan 
sumpah kepadamu baik benar atau pun dusta. 
Tetapi bila dikatakan padanya, bersumpah lah 
atas nama kehidupan syaikh fulan, atau atas nama 
kuburannya, atau yang sepertinya, niscaya dia tidak 
akan memberikan sumpah dusta. Tidaklah hal itu 
melainkan bukti bahwa orang terkubur dalam tanah 
lebih agung di hatinya dibandingkan Rabb segala 
ciptaan. Adapun orang-orang terdahulu tidaklah 
demikian. Bahkan jika mereka ingin memperketat 
dalam masalah sumpah, niscaya mereka akan 
bersumpah atas nama Allah ta'ala, sebagaimana 
kisah Al Qasamah yang terjadi di masa jahiliyah. 
Kisah ini terdapat dalam Shahih Bukhari. 

Banyak di antara mereka-atau kebanyakan 
mereka-beranggapan, mohon pertolongan kepada 
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sembahannya yang dia sembah di sisi kuburnya, 
atau selain itu, lebih bermanfaat dan lebih sukses, 
dibandingkan mohon pertolongan kepada 
Allah ta'ala di dalam masjid. Terkadang mereka 
mengungkapkan hal ini terang-terangan. Cerita-
cerita dari mereka dalam hal itu cukup panjang 
untuk dikemukakan. Sungguh, perkara seperti ini 
tidaklah sampai kepadanya orang-orang musyrik 
terdahulu. Mereka semua apabila ditimpa kesulitan, 
nisaya mereka mengikhlaskan permohonan kepada 
orang-orang tertimbun dalam tanah, bergumam 
menyebut nama-nama mereka, dan minta kepada 
mereka untuk menyingkap mudharat daripada 
musibah, baik di daratan maupun di lautan, saat 
pergi untuk suatu perjalanan jauh maupun ketika 
kembali darinya. Perkara ini tidak pernah pula 
dikerjakan orang-orang terdahulu. Bahkan mereka 
dalam kondisi ini mengikhlaskan untuk Yang Maha 
Besar lagi Maha tinggi. Bacalah firman Allah ta'ala, 
“Apabila mereka menumpangi kapal, niscaya mereka 
berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama 
kepada-Nya.” (ayat). Begitu pula firman-Nya, 
“Kemudian, apabila kamu ditimpa mudharat, maka 
kepada-Nya kamu mohon perlindungan, kemudian 
jika disingkap mudharat itu dari kamu, ternyata 
sekelompok kamu syirik terhadap Rabb mereka.”



38

Kebanyakan daripada mereka yang hidup di 
zaman ini, mengosongkan masjid-masjid dan 
meramaikan kubur-kubur serta tempat-tempat 
keramat. Apabila salah seorang mereka bermaksud 
mendatangi kubur yang dia agungkan, niscaya 
dia berdoa kepada pemilik kubur itu dengan 
menangis, khusyu’, menghinakan diri, dan tunduk. 
Dimana hal seperti itu tidaklah terjadi padanya 
di shalat Jum’at atau ritual-ritual peribadatan 
lainnya, shalat malam, atau di akhir setiap shalat. 
Mereka meminta kepada orang-orang di kubur 
itu pengampunan dosa-dosa, penyingkapan 
segala kesulitan, keselamatan daripada neraka, 
dan digugurkan dari mereka segala kesalahan. 
Bagaimanakah sehingga orang berakal-terlebih lagi 
orang berilmu-bisa mengira, bahwa mengucapkan 
‘laa ilaaha illallaah’ disertai perkara-perkara seperti 
ini, bisa memberi manfaat bagi mereka? Padahal 
mereka mengucapkannya hanya dengan lisan-
lisan mereka, lalu mereka menyelisihinya dengan 
keyakinan dan amal perbuatan mereka. Tidak 
diragukan, apabila salah seorang daripada kaum 
musyrikin mengucapkannya dengan lisan mereka, 
lalu dia juga mengucapkan persaksian Muhammad 
adalah rasulullah (utusan Allah), namun dia tidak 
mengetahui makna ‘ilaah’ dan tidak pula makna 
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‘rasul’, kemudian dia shalat, puasa, menunaikan haji, 
namun dia tidak tahu semua itu, kecuali bahwa dia 
melihat manusia melakukannya lalu dia mengikuti 
mereka, kemudian dia tidak melakukan Sesutu 
daripada syirik, niscaya tak seorang pun ragu bahwa 
orang itu bukan muslim. Para ulama maghrib 
(penghujung barat Afrika) telah berfatwa demikian 
tentang seseorang yang keadaannya seperti di atas. 
Seperti disebutkan penulis Ad-Durr Ats-Tsamiin fii 
Syarh Al Mursyid Al Mu’in, dari kalangan madzhab 
Maliki. Kemudian pensyarahnya berkata, “Apa 
yang mereka fatwakan ini sangat jelas dan bahkan 
berada di puncak kejelasan. Tidak mungkin ada 
berselisih padanya dua orang pun.” Sementara tidak 
diragukan lagi, para penyembah kubur lebih keras 
keadaannya daripada itu. Karena mereka meyakini 
peribadatan pada sejumlah orang. 

Bila dikatakan, setelah jelas makna ilaah dan 
ilahiyah, maka apakah jawaban tentang perkataan, 
“Sesungguhnya makna ‘ilaah’ adalah yang mampu 
untuk mengadakan”,, atau ungkapan-ungkapan 
yang sepertinya?

Dikatakan, jawabannya ada dua sudut pandang:

Pertama, ini adalah perkataan yang diada-
adakan, tidak dikenal seseorang mengatakannya 
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dari para ulama dan tidak juga para pakar bahasa 
Arab. Adapun perkataan para ulama dan para 
pakar bahasa adalah apa yang telah kami sebutkan 
terdahulu. Sehingga perkataan ini batil adanya. 

Kedua, kalaupun diterima, maka ini adalah 
penafsiran dengan menyebut konsekuensi dari-
pada makna ilaah yang haq. Karena menjadi 
konsekuensi baginya adalah mencipta dan mampu 
mengadakan. Kapan ia tidak seperti itu niscaya 
tidak dianggap sebagai ilaah yang haq, meski 
pun disebut sebagai ‘ilaah’. Namun maksudnya, 
tidak setiap orang yang mengetahui bahwa makna 
‘ilaah’ adalah yang mampu mengadakan, niscaya 
telah masuk dalam Islam, dan telah mewujudkan 
apa y ang dimaksudkan daripada pembuka negeri 
keselamatan. Sebab ini tidaklah dikatakan oleh 
seorang pun. Sebab konsekuensinya, orang-orang 
kafir arab adalah kaum muslimin. Kalaupun 
dikatakan sebagian muta`akhirin (generasi yang 
datang belakangan ini) memaksudkan hal itu. Maka 
sungguh dia telah keliru dan ditolak berdasarkan 
dalil-dalil sam’iyah (Al Qur`an serta Hadits) dan 
aqliyah.”

__________________
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Makna Persaksian Bahwa 
Muhammad Adalah Rasulullah 

(Utusan Allah)

Oleh karena kalimat ‘syahadat’ (persaksian) 
merupakan nama bagi pengucapan dua 

kalimat syahadat sekaligus, dan keduanya saling 
berkaitan tanpa terpisahkan satu sama lain, 
maka menjadi kewajiban bagi yang mewujudkan 
keduanya, hendaknya mengetahui apa-apa yang 
ditunjukkan oleh kalimat ini, dan meyakini 
makna tersebut, menerapkannya pada sirah dan 
manhajnya. 

Setelah anda mengetahui maksud ‘laa ilaaha 
illallaah’ bukan sekadar melafalkannya, maka 
demikian pula dikatakan terhadap pasangan nya. 
Bahkan menjadi keharusan untuk membenar-
kannya dan komitmen terhadap makna serta 
konsekuensinya. Ia adalah keyakinan kokoh bahwa 
dia  diutus dari Rabbnya Azza Wajalla. Allah 
ta'ala telah menugaskannya membawa syariat ini 
sebagai suatu risalah, lalu dibebankan untuk beliau 
 sampaikan kepada umat. Lalu diwajibkan atas 
seluruh umat untuk menerima risalahnya dan 
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berjalan di atas manhajnya. Pembahasan tentang 
itu butuh pengetahuan tentang perkara-perkara 
yang tercapai dengannya pengaruh dan realisasi 
untuk menunaikan persaksian ini serta mengambil 
manfaat darinya.

Perkara 1:  
Kelayakan Nabi  Terhadap Risalah Ini

Allah ta'ala berfirman, “Dan Rabbmu mencip-
takan apa yang dia kehendaki dan memilih.” 
Dan firman-Nya , “Allah lebih tahu di mana 
menempatkan risalah-Nya.” Dan firman-Nya, 
“Sungguh mereka di sisi Kami termasuk orang-
orang pilihan dan yang terbaik.” Serta ayat-ayat 
lain seperti ini yang memberi keterangan bagi kita, 
bahwa para rasul Allah ta'ala berasal dari manusia 
yang dilebihkan, dipilih, dan disucikan Allah ta'ala, 
hingga jadilah mereka layak untuk mengemban 
risalah-Nya, pemegang amanah atas syariat dan 
agama-Nya, perantara antara Dia  dengan hamba-
hambaNya. Allah ta'ala telah menyebutkan tentang 
sebagian umat yang mendustakan rasul-rasul, 
bahwa mereka berkata kepada rasul-rasul mereka, 
“Tidaklah kamu melainkan manusia seperti kami.” 
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Maka jawaban para rasul adalah mengatakan, 
“Tidaklah kami melainkan manusia seperti kamu, 
akan tetapi Alah memberi karunia kepada siapa Dia 
kehendaki di antara hamba-hambaNya.” 

Oleh karena nabi kita Muhammad  adalah 
penutup para rasul serta yang paling utama di 
antara mereka, dan Allah ta'ala mengkhususkannya 
dengan perkara-perkara yang tidak didapatkan oleh 
selainnya daripada para nabi sebelumnya, maka 
tidak diragukan lagi, beliau  berada pada bagian 
yang besar daripada pengutamaan dan pemilihan 
itu, yang dengan sebabnya beliau  diutus kepada 
semua ciptaan dari kalangan jin dan manusia. Allah 
ta'ala telah berfirman kepadanya, “Sungguh engkau 
berada di atas budi pekerti yang agung.” 

Dalam Shahih Muslim dari Aisyah  dia 
berkata, “Adapun ahlaknya adalah Al Qur`an.” 
Maksudnya, beliau  menerapkan apa yang ada 
padanya daripada kemuliaan ahlak, keindahan 
amalan, dimana keindahan dan keserasiaannya 
diakui setiap orang berakal. Sebelum wahyu turun, 
beliau  berada pada bagian besar daripada sifat 
amanah, kejujuran, pemenuhan janji, penjagaan 
harga diri, dan yang sepertinya. Hingga penduduk 
Makkah mengenalnya sebagai Ash-Shaadiq Al 
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Amiin (orang benar lagi terpercaya). Lalu ahlak-
ahlak itu semakin berlipat ganda dan semakin 
mengkristal padanya sesudah kenabian. Beliau  
menyandang setinggi-tinggi derajat kemurahan, 
kedermawanan, kesantunan, kesabaran, keluhuran, 
balas budi, keadilan, kesucian, kerendahan hati, 
keberanian… dan seterusnya. Sebagaimana hal 
itu ditemukan tercatat rapi dengan contoh-contoh 
indah dalam kitab-kitab sirah dan sejarah. Tidak 
ada yang menyelisihi hal itu kecuali mereka yang 
mengingkari perkara-perkara indrawi.

Demikian pula, beliau  terbebas daripada 
segala kekurangan dan ahlak-ahlak tak terpuji 
yang menghilangkan budi pekerti, menjatuhkan 
keluhuran, dan mendatangkan bagi pelakunya 
kerendahan dan kehinaan, kebakhilan dan kekikiran, 
kezhaliman dan kecurangan, kesombongan dan 
kedustaan, kepenge-cutan, ketidak berdayaan, dan 
kemalasan, serta pencurian dan khianat, maupun 
yang sepertinya.
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Perkara 2:  
Terpeliharanya beliau dari kesalahan-kesalahan

Umat telah sepakat bahwa para nabi terpelihara 
daripada dosa-dosa besar, karena hal itu menafikan 
keberadaan mereka sebagai orang-orang yang 
dipilih dan dikhususkan. Di samping itu, Allah ta'ala 
menugaskan mereka membawa risalah-Nya kepada 
manusia, maka sudah seharusnya mereka menjadi 
tauladan bagi umat-umat mereka. Lalu Allah ta'ala 
membebani mereka agar memperingatkan manusia 
daripada melakukan kekufuran, dosa, kefasikan, 
dan kemaksiatan. Apabila terjadi pada diri mereka 
secara nyata, sesuatu daripada kesalahan-kesalahan 
ini, tentu hal itu akan dimanfaatkan musuh-
musuh mereka untuk meruntuhkan mereka dan 
mencela syariat mereka. Sungguh itu menafikan 
hikmah Allah ta'ala. Maka termasuk rahmat-Nya, 
menghindarkan para nabi tersebut melakukan 
sesuatu daripada penyelisihan-penyelisihan ini. 
Dia  membebani mereka melarang perbuatan-
perbuatan itu, menjelaskan keburukan akibatnyya, 
sebagaimana Dia  menjadikan para nabi 
sebagai teladan dan panutan dalam kezuhudan, 
kesederhanaan dalam urusan-urusan kepentingan 
dunia yang menyibukkan daripada urusan-urusan 
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akhirat. Adapun dosa-dosa kecil, terkadang terjadi 
pada sebagian mereka melalui jalur ijtihad, akan 
tetapi mereka tidak dibiarkan dalam kondisi seperti 
itu, sehingga tidak menjadi cacat bagi kelayakan 
mereka, serta tidak menafikan kenabian mereka. 
Akan tetapi, semua itu sebagai pertanda keberadaan 
mereka sebagai manusia, tidak seorang pun di 
antara mereka yang mencapai ilmu ghaib, dan tidak 
patut dialamatkan kepada mereka sesuatu daripada 
sifat rububiyah (Allah ta'ala). 

Para ahli tafsir dan ahli ilmu telah menyebutkan 
sebagian contoh tentang itu. Seperti firman Allah 
ta'ala, “Janganlah engkau mengusir orang-orang 
yang menyeru Rabb mereka di pagi dan sore hari, 
mereka mengharapkan wajah-Nya.” Dan firman-
Nya, “Hampir-hampir mereka membuatmu 
terfitnah daripada apa yang Kami wahyukan 
kepadamu, agar engkau mengada-adakan atas 
Kami selainnya, dan jika demikian mereka akan 
menjadikanmu sebagai teman dekat, dan kalau 
Kami tidak meneguhkanmu, maka sungguh engkau 
sedikit telah condong kepada mereka.” Serta selain 
itu daripada kejadian-kejadian yang beliau  
lakukan dalam konteks ijtihad. Dimana beliau  
mengharapkan darinya maslahat nyata namun 
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Allah ta'ala mengetahui ia tidak akan tercapai. 

Adapun maksiat dan dosa, sungguh Allah ta'ala 
telah menghindarkannya dari melakukannya atau 
mengakuinya, sebab hal itu bertentangan dengan 
sifat-sifat risalah dan pemilihan Allah ta'ala, serta 
menyelisihi apa-apa yang disebutkan darinya 
tentang larangan terhadap kekufuran, kefasikan, dan 
kemasiatan. Sedangkan dalam hal penyampaikan 
apa yang diwahyukan kepadanya berupa syariat, 
maka para ulama peneliti telah menyebutkan 
kesepakatan umat tentang terpeliharanya beliau 
 daripada kesalahan, dalam hal itu, bahkan 
terpeliharanya seluruh nabi dari kesalahan tentang 
apa yang emreka sampaikan dari Allah ta'ala, 
berupa wahyu dan pensyariatan. Lebih daripadat 
itu, Allah ta'ala telah memelihara beliau  sebelum 
kenabian, dari kesyirikan, perbuatan keji, atau yang 
sepertinya. 

Diriwayatkan beliau  bersabda, “Aku tidak 
penah berkeinginan melakukan sesuatu yang biasa 
dilakukan orang-orang jahiliyah… Dan aku tidak 
pernah berkeinginan melakukan kejelekan hingga 
Allah ta'ala memuliakanku dengan risalahnya.” 
Riwayat ini disebutkan Al Qadhi Iyadh dalam 
kitabnya Syifa dan selainnya. Ibnu Ishak berkata 
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dalam As-Sirah, “Rasulullah  tumbuh dalam 
pemeliharaan dan penjagaan Allah ta'ala serta p 
engawasannya daripada kotoran-kotoran jahiliyah 
dan aib-aibnya, dikarenakan apa yang dikehendaki 
Allah ta'ala baginya daripada kemuliaan dan 
risalah-Nya, sementara beliau  berada di atas 
agama kaumnya, hingga beliau  menjadi orang 
paling utama di antara kaumnya dari segi keluhuran, 
kebagusan ahlak, kemuliaan pergaulan, kebaikan 
hidup bertetangga, paling jujur dalam amanah, 
sangat jauh daripada kekejian dan ahlak rendah 
yang dihindari orang-orang untuk nama baik dan 
kemuliaan, sampai tak ada namanya di antara 
kaumnya kecuali ‘al amiin’ (orang terpercaya), 
karena apa yang dikumpulkan Allah ta'ala padanya 
di masa kecilnya dan urusan jahiliyahnya. 

Perkara 3:  
Universalitas Risalah Beliau  dan Penyampaiannya 
Terhadap Risalah

Muhammad  memiliki kekhususan dibanding-
kan nabi-nabi lainnya, dengan kekhususan 
sangat banyak, sebagiannya di sebutkan dalam 
hadits Jabir yang disepakati keshahihannya, yaitu 
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sabdanya, “Aku diberi lima perkara yang belum 
diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku diberi 
pertolongan dengan rasa gentar (di hati musuh) 
sejauh perjalanan satu bulan. Dan dijadikan bagiku 
bumi (tanah) sebagai masjid (tempat shalat) dan alat 
bersuci. Dan dihalalkan bagiku rampasan perang 
yang belum dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. 
Dan diberikan kepadaku syafaat. Adapun para nabi 
diutus untuk kaumnya sedangkan aku di utus kepada 
manusia seluruhnya.” Beliau  juga bersabda, 
“Aku diutus kepada yang hitam dan merah.” (HR. 
Muslim). 

Atas dasar ini, menjadi keharusan bagi semua 
manusia untuk mengikutinya dan menaatinya, 
sungguh mereka semuanya termasuk umatnya, 
yaitu umat dakwah. Allah ta'ala telah berfirman, 
“Tidaklah Kami mengutusmu kecuali secara bagi 
seluruh manusia, sebagai pembawa berita gembira 
dan pemberi peringatan.” Allah ta'ala juga berfirman, 
“Katakanlah, ‘Wahai sekalian manusia, sungguh aku 
utusan Allah kepada kamu semuanya’.” 

Al Qur`an telah memuat pernyataan-pernyataan 
yang ditujukan kepada manusia seluruhnya, seperti 
firman Allah ta'ala, “Wahai sekalian manusia, 
sembahlah Rabb kamu.” Dan firman-Nya, “Wahai 
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sekalin manusia, sungguh telah datang kepada kamu 
seorang rasul dengan kebenaran dari Rabb kamu, 
hendaklah kamu beriman, itu lebih baik bagi kamu.” 
Dan firman-Nya, “Wahai manusia, sungguh telah 
datang kepada kamu penjelasan dari Rabb kamu, 
dan kami telah turunkan kepada kamu cahaya yang 
nyata.” Maksudnya adalah Muhammad  dan apa 
yang beliau bawa dari Rabbnya. 

Nash-nash ini menjelaskan, semua manusia 
diberi beban untuk mengikuti risalah beliau , 
diharuskan untuk menaatinya. Telah masyhur pula, 
beliau  diutus kepada bangsa jin, sebagaimana 
diutus kepada bangsa manusia. Ini didasarkan 
kepada firman Allah ta'ala, “Dan ingatlah ketika 
kami palingkan kepadamu sekelompok daripada jin, 
mereka mendengarkan Al Qur`an. Ketika mereka 
telah hadir, mereka berkata, ‘Diamlah’, ketika telah 
selesai (bacaan), mereka kembali kepada kaum 
mereka untuk memberi peringatakan” hingga firman-
Nya, “Wahai kaum kami, sambutlan penyeru kepada 
Allah, dan berimanlah kepadanya.” Demikian pula 
firman-Nya, “Katakanlah, ‘Diwahyukan kepadaku 
bahwasanya sekelompok daripada jin berkata; 
sungguh kami telah mendengar Al Qur`an yang 
menakjubkan, memberi petunjuk kepada jalan yang 
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lurus, maka kami beriman terhadapnya’.” 

Orang-orang yahudi dan nashara-semoga 
Allah melaknat mereka-mengklaim risalah beliau 
 khusus bagi bangsa Arab. Hal itu mereka 
lakukan setelah mengakui kebenaran risalahnya, 
karena dukungannya berupa mukjizat, serta 
apa yang tercapai baginya daripada pengikut, 
sehingga mereka tidak mendapatkan jalan kecuali 
membenarkan, bahwa beliau  diutus dari Rabbnya. 
Akan tetapi, kesombongan, kecintaan kedudukan 
dan jabatan, mendorong mereka meninggalkan 
mengikuti beliau . Padahal mereka mengakui, apa 
yang diturunkan kepada beliau  adalah wahyu 
dari Allah ta'ala. Karena kejujuran beliau  dan 
kebenaran risalahnya. Meski demikian, mereka 
tidak menerima apa-apa yang terdapat di dalamnya 
berupa perkara-perkara yang ditujukan kepada 
mereka, seperti firman Allaht a’ala, “Dan berimanlah 
kepada apa yang Aku turunkan, membenarkan apa-
apa yang ada bersama kamu, dan janganlah kamu 
menjadi orang-orang yang pertama-tama kafir 
terhadapnya, dan janganlah kamu menukar ayat-
ayat Allah dengan harga yang sedikit, dan hanya 
kepada-Ku lah kamu bertakwa, dan janganlah kamu 
mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan 
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serta menyembunyikan kebenaran, sementara kamu 
mengetahui.” Dan ayat-ayat lain yang sepertinya. 

Perkara 4:  
Penyampaian Risalah oleh Beliau 

Allah ta'ala berfiman, “Wahai rasul, sampaikan-
lah apa yang diturunkan kepada-Mu dari Rabbmu, 
dan jikaengkau tidak lakukan, maka sungguh 
engkau tidaklah menyampaikan risalah-Nya.” Ini 
adalah pembebanan dari Rabbnya  dan menjadi 
keharusan hal itu tercapai. Disamping ini adalah 
tugas para Rasul alaihimussalam dan Muhammad 
 termasuk di antara mereka. Allah ta'ala telah 
berfirman, “Sungguh menjadi keharusan bagimu 
adalah menyampaikan.” Dan firman-Nya, “Tidak 
ada keharusan bagi Rasul kecuali menyampaikan 
dengan nyata.” 

Para sahabat radhiyallahu anhum telah 
memberi persaksian terhadap beliau  dalam hal 
penyam paian dan penjelasan ini. Abu Dzar  
berkata, “Rasulullah  wafat dan tidak ada seekor 
burung mengepakkan kedua sayapnya melainkan 
disebutkan kepada kami ilmu tentangnya.” Ahmad 
dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa beliau  
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bersabda, “Sungguh aku telah meninggalkan kamu 
dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti 
siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya 
kecuali binasa.” Dalam Shahih Muslim dan selainnya, 
dari Abdullah bin Amr bin Al Ash , dari Nabi , 
beliau berkata, “Sungguh tidak ada nabi sebelumku 
melainkan patut baginya untuk menunjuki umatnya 
kepada kebaikan yang dia ketahui bagi mereka, dan 
memperingatkan mereka daripada keburukan yang 
dia ketahui untuk mereka.” 

Merupakan perkara masyhur, beliau  memulai 
berdakwah kepada penduduk negerinya dan 
kaumnya, kemudian berdakwah kepada bangsa 
Arab di seluruh pelosok jazirah, lalu mereka di 
luar wilayah itu. Beliau  mengirim utusan kepada 
kabilah-kabilah di pemukiman-pemukiman dan 
perkampungan-perkampungan, untuk mengajak 
kepada Allah ta'ala dan menerima risalah ini. 
Kemudian beliau  mengutus pada da’i ke Yaman, 
Bahrain, dan selain keduanya. Selanjutnya, beliau 
 menulis surat yang berisi dakwah kepada syariat 
ini, ditujukan kepada raja-raja Persia, Romawi, 
dan selain mereka. Tidaklah beliau  wafat, 
hingga dakwahnya telah menyebar, urusanya telah 
masyhur bagi orang dekat maupun jauh, di antara 
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mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah ta'ala, 
dan di antara mereka ada yang telah tetap baginya 
kesesatan. 

Demikian pula, para sahabat beliau  sesudahnya 
melaksanakan dakwah kepada agamanya, meme-
rangi siapa yang enggan atau menahan diri 
daripada menerimanya, hingga dia masuk Islam 
atau memberikan upeti, rela berkecimpung dengan 
kehinaan dan kerendahan, sampai dakwah ini 
mencapai pelosok bumi dalam waktu sangat singkat. 
Seperti disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Meski 
demikian, siapa yang jauh di penghujung negeri, 
dan benar-benar tidak mendengar syariat ini sama 
sekali, maka baginya hukum orang-orang yang 
hidup pada masa kevakuman kenabian. Tetapi, dia 
tetap diberi beban untuk mencari dan menelusuri 
agama yang diciptakan baginya dan apa yang dianut 
sebagai agama oleh manusia di sekitarnya. 

Perkara 5:  
Penutupan Kenabian

Oleh karena syariat ini untuk semua ciptaan, 
Allah ta'ala membebankannya kepada semua 
hamba di selluruh pelosok negeri, maka hal itu 
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dikarenakan kedudukannya sebagai penutup 
syariat, akhir risalah yang diturunkan dari langit, 
maka wajib atas kita beriman bahwa Muhammad 
 penutup para nabi dan akhir para rasul. Allah 
ta'ala berfirman, “Tidaklah Muhammad itu bapak 
salah seorang di antara kamu, akan tetapi utusan 
Allah dan utusan Allah dan penutup para nabi.” 
Asal kata ‘khaatim’ adalah apa yang dijadikan 
penutup bagi yang sebelumnya. Seperti apa yang 
dijadikan penutup (atau stempel) bagi tulisan-
tulisan hingga tidak ditambahkan padanya sesuatu 
selainnya. Maknanya,. Beliau  akhir daripada para 
nabi yang diutus Allah ta'ala kepada ciptaan. Maka 
konsekuensi keberadaannya sebagai akhir para nabi 
maka menjadi akhir para rasul pula. Imam Muslim 
dan selainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah , 
bahwa Rasulullah  bersabda, “Perumpamaanku 
dan perumpamaan para nabi sebelumku, adalah 
seperti seseorang membangun bangunan, lalu dia 
memperbagus dan memperindah, kecuali satu 
tempat bata di salah satu sudutnya, maka orang-
orang pun berkeliling dan takjub terhadapnya. 
Mereka berkata, ‘Alangkah baiknya kalau diletakkan 
bata ini’.” Beliau bersabda, “Akulah bata itu. Aku 
penutu para nabi.” Imam Muslim meriwayatkan 
pula dari Jubair bin Muth’im , bahwa Rasulullah 
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 bersabda, “Sungguha ku memiliki beberapa nama, 
aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al Maahiy 
yang dengan sebab aku Allah ta'ala menghapuskan 
kekufuran, aku Al Hasyir yang manusia dikumpulkan 
di bawah kakiku, dan aku Al Aaqib yang tidak ada 
nabi sesudahnya.” Dalam Sunan Abu Daud dan 
selainnnya, tentang hadits Tsauban yang panjang, 
dikatakan Nabi  bersabda, “Sungguh akan ada 
pada umatku para pendusta tiga puluh orang. Semua 
mereka mengaku sebagai nabi. Aku adalah penutup 
para nabi. Tidak ada nabi sesudahku.” 

Menjadi keharusan untuk mengimani bahwa 
beliau  adalah akhir para nabi, dan siapa 
mengklaim kenabian sesuadhnya, maka dia telah 
dusta, lalu Isa putra Maryam alaihissalam ketika 
diturunkan di akhir zaman, akan menetapkan 
hukum berdasarkan syariat Muhammad , maka 
dia laksana salah satu individu di antara individu-
individu umat ini, meski turun pula kepadanya 
wahyu, akan tetapi dia tidak akan keluar dari syariat 
mulia ini. Atas dasar ini, semua yang mengklaim 
sebagai nabi, atau mengklaim memiliki risalah pada 
umat ini, maka dia pendusta dan pengada-ada, sesat 
lagi menyesatkan, meski dia mampu mendapatkan 
perkara-perkara luar biasa dan mantra-mantra, 
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walau dia menyihir mata manusia dengan beragam 
sihir dan tipuan yang sangat laris di kalangan 
manusia awam. Seperti yang terjadi pada diri Al 
Aswad Al Ansiy dan Musailamah Al Kadzdzab 
tentang keadaan-keadaan syetan, dongeng-
dongeng batil yang kedustaannya diketahui setiap 
orang memiliki akal sehat. Demikian pula selain 
keduanya di antara mereka yang mengklaim sebagai 
nabi serta mendapatkan pengikut dan kekuatan 
lagi memfitnah sebagian manusia. Di antara yang 
paling akhir di antara mereka adalah Ghulam Mirza 
Ahmad Al Qadiyani yang keburukannya telah 
menyebar. Syubhatnya telah menimbulkan fitnah 
pada sekelompok orang di India dan Hindustan, 
maupun negeri-negeri lainnya. Begitu pula semua 
yang mengklaim sebagai nabi hingga hari kiamat. 
Paling akhir di antara mereka adalah sang dajjal 
pendusta, dimana sunnah telah menyebutkan 
urusannya dan menjelaskan fitnahnya, serta 
memperingatkan akan keburukannya. Allah ta'ala 
berfirman, “Maukah Aku sampaikan kepada kamu 
kepada siapa syetan-syetan itu turun. Ia turun 
kepada setiap pendusta penuh dosa.” 

Hal ini menunjukkan bahwa para pendusta itu 
turun kepada mereka syetan-syetan. Lalu diberi 
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khayalan kepada mereka bahwa itu adalah wahyu 
dari Allah ta'ala. Akan tetapi, sunnah Allah ta'ala 
pada ciptaan-Nya adalah menjadikan kebenaran 
sebagai cahaya, khurafat dan kedustaan mesti 
tersingkap urusannya, dan tampak jelas bagi orang-
orang berakal. 

Perkara 6:  
Kewajiban Umat terhadap Beliau  

Setelah kita mengetahui kebenaran beliau  dalam 
hal apa yang beliau bawa, kebenaran risalahnya, 
kewajiban membenarkannya, dan itu merupakan 
indikasi daripada persaksian “Muhammad adalah 
rasulullah”, yang berkonsekuensi membenarkannya, 
kemudian beribadah dengan mengikutinya, 
beriman kepada apa yang disiapkan bagi hal itu 
daripada pahala, serta balasan meninggalkannya 
berupa siksaan, maka menjadi kewajiban kita 
merealisasikan hal itu dan menerapkannya dalam 
realita kehidupan. Ini tergambar dalam perintah-
perintah yang disebutkan dalil-dalilnya dalam Al 
Kitab dan Sunnah. 

1. Beriman kepada Beliau 

Allah ta'ala telah memerintahkan hal itu 
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sebagaimana perintah-Nya beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat, dan kitab-kitab. Allah ta'ala 
menyiapkan bagi hal itu balasan melimpah, dan 
siksaan pedih bagi yang meninggalkannya. Allah 
ta'ala berfirman, “Wahai orang-orang beriman, 
berimanlah kepada Allah, dan rasul-rasulNya, dan 
kitabNya yang diturunkan ekpada rasul-Nya, dan 
kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barangsiapa 
kafir kepada Allah, dan malaikat-malaikatNya, dan 
rasul-rasulNya, dan hari akhir, sungguh dia telah 
sesat, dengan kesesatan yang jauh.” Dan firman-
Nya, “Wahai orang-orang beriman, bertakwalah 
kepada Allah, dan berimanlah kepada rasul-
Nya, niscaya akan didatangkan untuk kamu dua 
lipat daripada rahmat-Nya, dan menjadikan bagi 
kamu cahaya yang kamu berjalan dengannya, dan 
memberi ampunan untuk kamu.” Dan firman-Nya, 
“Berimanlah kamu kepada Allah, dan rasul-Nya, 
dan cahaya yang kami turunkan.” Dan firman-Nya, 
“Berimanlah kamu kepada Allah, dan rasul-Nya, 
sang nabi ummi yang beriman kepada Allah dan 
kalimat-Nya.” Dan firman Allah , “Barangsiapa 
tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka 
sungguh Kami menyiapkan bagi orang-orang kafir 
neraka menyala-nyala.” Serta ayat-ayat lain yang 
semakna dengan ini. 
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Imam Muslim dan selainnya meriwayatkan dari 
Abu Hurairah  dia berkata, Rasulullah  bersabda, 
“Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga 
mereka bersaksi tidak ada sembahan yang haq 
kecuali Allah, dan beriman kepadaku, dan kepada 
apa yang aku bawa.” Lalu Rasulullah  menafsirkan 
iman dalam hadits Jibril yang masyhur. Beliau  
bersabda, “Hendaklah engkau beriman kepada 
Allah, dan malaikat-malaikatNya, dan kitab-
kitabNya,dan rasul-rasulNya,dan hari akhir, dan 
takdirnya yang baik dan buruk.” 

Tidak diragukan, iman kepada beliau , 
mengharuskan pembenaran terhadap apa yang 
beliau  bawa, meyakini kebenaran risalahnya. 
Karena asal daripada iman adalah keyakinan hati 
dan ketenangannya akan kebenaran sesuatu, lalu 
mengucapkannya atas dasar pengetahuan dan iman, 
setelah itu menerapkannya dengan pengamalan 
konsekuensinya. Dengan berkumpulnya semua itu 
maka sempurnalah iman dan dianggap wasilah bagi 
keselamatan. Bila tidak ada pembenaran hati maka 
batal pengaruh persaksian serta tidak memberi 
manfaat bagi orang mengucapkannya. Oleh karena 
itu, Allah ta'ala mendustakan orang-orang munafik 
dalam firman-Nya, “Apabila datang kepadamu 
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orang-orang munafik dan berkata, ‘Kami bersaksi, 
sungguh engkau adalah rasulullah’, dan Allah 
mengetahui sungguh engkau adalah rasul-Nya, dan 
Allah bersaksi sungguh orang-orang munafik itu 
adalah pendusta-pendusta.” 

2.  Perintah untuk menaati beliau  dan 
peringatan daripada maksiat kepadanya.

Tidak diragukan, ketaatan kepada beliau 
 termasuk pertanda iman kepadanya, karena 
pembenaran yang tidak goyah tentang kebenaran 
beliau , berkonsekuensi ketaatan padanya 
terhadap apa-apa yang disampaikan padanya dari 
Allah ta'ala. Barangsiapa menyelisihinya dalam 
hal itu, atau pada sesuatu darinya, baik karena 
pembangkangan atau meremehkan, maka ia 
tidak benar dalam persaksiannya tentang risalah 
bagi beliau . Allah ta'ala telah memerintahkan 
menaati Rasul  pada sejumlah tempat dalam Al 
Qur`an. Allah t a’ala berfirman, “Wahai orang-
orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah 
kepada rasul dan para pemegang urusan di antara 
kamu, apabila kamu berselisih pada sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah dan rasul, jika kamu 
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benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.” 
Dan firman-Nya, “Taatlah kepada Allah dan taatlah 
kepada Rasul, dan berhati-hatilah. Apabila kamu 
berpaling, maka ketahuilah, hanya saja kewajiban 
Rasul adalah menyampaikan dengan nyata.” Dan 
firman-Nya, “Dan taatlah kepada Allah dan taatlah 
kepada Rasul, apabila kamu berpaling maka atasnya 
apa yang dibebankan kepadanya dan atas kamu 
apa yang dibebankan kepada kamu, dan jika kamu 
menaatinya niscaya kamu mendapat petunjuk.” 
Serupa dengan itu firman Allah ta'ala, “Dan apa-
apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul 
maka ambillah, dan apa-apa yang dia larang kamu 
darinya, maka berhentilah.” 

Bahkan Allah ta'ala telah menyiapkan pahala 
melimpah bagi yang menaati beliau . Allah 
ta'ala berfirman, “Taatlah kepada Rasul mudah-
mudahan kamu diberi rahmat.” Dan firman-Nya, 
“Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya 
sungguh telah mendapatkan keberuntungan 
yang besar.” Demikian pula, Allah ta'ala telah 
mengancam bagi yang maksiat padanya dengan 
siksaan keras. Allah ta'ala berfirman, “Barangsiapa 
taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Dia akan 
memasukkannya ke surga-surga yang mengalir 
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di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. 
dan barangsiapa maksiat kepada Allah dan Rasul-
Nya, serta melanggar batasan-batasanNya, niscaya 
Dia akan memasukkannya ke dalam neraka, mereka 
kekal di dalamnya, dan baginya azab yang pedih.” 
Lalu Dia  mengisahkan penghuni neraka, tentang 
perkataan mereka, “Wahai celakalah kami, alangkah 
baiknya sekiranya kami menaati Allah dan menaati 
rasul.” Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Abu 
Hurairah  dia berkata, Rasulullah  bersabda, 
“Barangsiapa menaatiku maka dia telah menaati 
Allah, dan barangsiapa durhaka padaku maka dia 
telah durhaka kepada Allah.” 

Makna daripada semua ini, beliau  hanyalah 
memerintahkan apa yang diwahyukan kepadanya, 
maka menaatinya dalam hal itu adalah ketaatan 
ekpada Rabbnya. Allah ta'ala berfirman, “Barang-
siapa menaati Rasul maka sungguh dia telah menaati 
Allah. Dan barangsiapa berpaling maka tidaklah 
Kami mengutusmu sebagai penjaga atas mereka.” 

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu 
Hurairah  dia berkata, Rasulullah  bersabda, 
“Semua manusia masuk surga kecuali siapa yang 
enggan.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
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bagai mana dia bisa enggan?” Beliau bersabda, 
“Barang siapa menaatiku maka di masuk surga. 
Dan barangsiapa durhaka padaku maka dia 
telah enggan.” Tidak diragukan, ketaatan kepada 
beliau  adalah melakukan apa yang beliau  
perintah kan, menjauhi apa yang beliau  larang, 
disamping itu pasrah terhadap apa yang beliau  
bawa, ridha terhadap hukumnya, tidak menghujat 
dan mengkritik syariatnya, bahkan tunduk patuh 
terhadap keputusannya.

3. Perintah untuk umat agar mengikuti Beliau 
 dan meneladani sunnahnya

Allah ta'ala telah menyiapkan bagi hal ini 
petunjuk dan ampunan. Dijadikan sebagai pertanda 
kebenaran kecintaan kepada-Nya . Allah Azza 
Wajalla berfirman, “Ikutilah dia, mudah-mudahan 
kamu mendapat petunjuk.” Ketika orang-orang 
yahudi dan nashara mengklaim sebagai anak-anak 
Allah dan kekasih-kekasihNya, maka turunlah 
ayat ujian, yaitu firman Allah ta'ala, “Katakanlah, 
jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka 
ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu, 
dan mengampuni untuk kamu dosa-dosa kamu, 
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dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Katakanlah, taatlah kepada Allah dan Rasul, jika 
kamu berpaling, maka sungguh Allah tidak menyukai 
orang-orang kafir.” Dan firman-Nya, “Sungguh telah 
ada bagi kamu pada diri Rasulullah suri tauladan 
yang baik, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan 
hari akhir, dan berdzikir yang banyak kepada Allah.” 

Tidak diragukan, termasuk perkara wajib bagi 
para hamba adalah mencintai Rabb mereka, yang 
menciptan mereka, dan memberi nikmat kepada 
mereka. Akan tetapi pencapaian kecintaan ini dan 
penerimaannya tergantung kepada mengikuti Nabi 
 yang mulia. Allah ta'ala telah menjadikan di 
antara pahala mengikuti beliau  adalah kecintaan 
dari-Nya , serta ampunan untuk orang itu. 
Akan tetapi, di antara tanda mengikuti ini adalah 
mengekor kepada beliau  dan berjalan di atas 
manhajnya, meneladaninya dalam perjalanan 
hidupnya, amalannya, dan ibadahnya, serta 
menjauhi semua larangannya, berhati-hati daripada 
menyelisihinya, dimana akhirnya adalah keluar 
daripada meneladaninya. Seperti tercantum dalam 
Ash-Shahih, beliau  bersabda, “Barangsiapa benci 
sunnahkmu maka dia bukan dariku.” 

4. Kecintaan yang tulus kepada Beliau  dari 
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dalam hati dan juga pada penampilan luar, 
bahkan mendahulukannya atas selainnya

Sebagaimana firman Allah ta'ala, “Katakanlah, 
apabila bapak-bapak kamu, dan anak-anak kamu, 
dan saudara-saudara kamu, dan istri-istri kamu, 
dan keluarga kamu, dan harta benda yang kamu 
dapatkan, dan perdagangan yang kamu takuti 
kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang 
kamu ridhai, lebih kamu sukai daripada Allah dan 
Rasul-Nya serta jihad di jalan-Nya, maka tunggulah 
sampai Allah mendatangkan urusannya, dan Allah 
tidak memberi petunjuk kaum yang fasik.”

Perhatikanlah, bagaimana Allah ta'ala menge-
cam perbuatan mendahulukan sesuatu daripada 
hal-hal tersebut, dimana secara kebiasaan jiwa 
condong padanya dan mengutamakannya, melebihi 
kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya. Allah ta'ala 
mengancam mereka dengan firman-Nya, “Maka 
tunggulah…” dan seterusnya. Yakni, tunggu urusan 
Allah ta'ala, yaitu dampak daripada kemurkaan 
dan kemarahan-Nya, berupa apa-apa yang Dia 
 turunkan daripada siksaan. Dalam hal itu 
terdapat dalil sangat besar tentang kewajiban taat 
kepada Allah ta'ala dan kecintaan terhadap Rasul-
Nya . Lalu beliau  mempertegas hal ini dalam 
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sunnahnya, seperti sabdanya dalam hadits Anas, 
“Tiga perkara, barangsiapa yang ada padanya, 
niscaya dia mendapatkan kemanisan iman, 
hendaknya Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai 
daripada selain keduanya, seseorang mencintai 
orang lain dan tidaklah dia mencintainya kecuali 
karena Allah, dan seseorang tidak suka kembali pada 
kekufuran sesudah diselamatkan Allah darinya, 
sebagaimana dia tidak suka dicampakkan dalam 
neraka.” (Muttafaqun Alaihi). 

Disebutkan juga dalam Ash-Shahihain dari Anas 
 dia berkata, Rasulullah  bersabda, “Tidaklah 
salah seorang kamu beriman, hingga aku lebih dia 
sukai daripada bapaknya dan anaknya serta manusia 
seluruhnya.” Ketika Umar bin Al Khaththab berkata 
kepadanya, “Demi Allah, sungguh engkau lebih 
aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku.” 
Beliau  pun bersabda, “Tidak wahai Umar, hingga 
aku lebih engkau cintai daripada dirimu.” Umar 
 berkata, “Demi Allah, engkau lebih aku sukai 
daripada segala sesuatu hingga diriku.” Beliau  
bersabda, “Sekarang (tepatlah), wahai Umar.” (HR. 
Bukhari). Disebutkan dalam hadits bahwa pahala 
mencintai beliau , adalah berkumpul dengan beliau 
 di akhirat. Ini beliau  jelaskan ketika ditanya 
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seseorang tentang kiamat. Beliau  pun bersabda, 
“Apa yang engkau siapkan untuknya?” Orang itu 
berkata, “Aku tidak menyiapkan untuknya kecuali 
kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.” Beliau 
bersabda, “Engkau bersama yang engkau cintai.” 
Dalam Ash-Shahihain dari Ibnu Mas’ud , dari 
Nabi , belaiu bersabda, “Seseorang bersama siapa 
yang dia cintai.” Cukuplah hal itu sebagai ganjaran 
dan pahala bagi kecintaan ini. Akan tetapi, kecintaan 
yang tulus mengharuskan meneladani beliau  
dan mengikuti adab-adabnya. Mendahulukan 
sunnah beliau  atas keridhaan setiap orang. 
Mengharuskan pula kecintaan terhadap siapa yang 
mencintainya dan loyal kepadanya. Membenci 
siapa yang membencinya dan memusuhinya. 
Meski termasuk kerabat paling dekat. Barangsiapa 
menyempurnakna hal itu. Maka sungguh dia telah 
jujur dalam kecintaan ini. Adapun yang menyelisihi 
hal itu atau mengurangi sesuatu darinya niscaya 
berkurang pula daripada kecintaannya sesuai kadar 
penyelisihan tersebut.
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5. Penghormatan kepada beliau , pemuliaan, 
dan penghargaan terhadapnya.

Seperti disebutkan Allah ta'ala dalam firman-
Nya, “Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, dan membelanya, dan menghargainya.” Dan 
firman-Nya, “Wahai orang-orang beriman, jangan 
kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasul-
Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wahai 
orang-orang beriman, janganlah kamu mengangkat 
suara-suara kamu di atas suara nabi, dan janganlah 
mengeraskan (suara) untuknya, sebagaimana keras-
nya (suara) sebagian kamu atas sebagian yang lain. 
(Jangan sampai) amal-amal kamu gugur sementara 
kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang 
yang merendahhkan suara-suara mereka di sisi 
Rasulullah, mereka itu orang-orang yang Allah uji 
hati mereka untuk takwa, bagi mereka ampunan dan 
pahala besar.” 

Allah  melarang mereka mendahului di 
hadapannya dengan pendapat atau pandangan yang 
menyelisihi apa yang beliau  bawa. Beliau  juga 
melarang mereka mengangkat suara di hadapannya 
atau mengeraskan perkataan tanpa alasan yang 
melegitimasinya. Allah ta'ala mengancam mereka 
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atas hal itu dengan gugurnya amalan. Allah ta'ala 
berfirman, “Jangan kamu jadikan panggilan 
(terhadap) rasul di antara kamu seperti panggilan 
antara kamu satu sama lain.” Yakni, janganlah kamu 
panggil dia dengan menyebut namanya langsung, 
sebagaimana kamu saling memanggil satu sama lain, 
akan tetapi panggillah dia dengan apa yang menjadi 
keistimewaannya, seperti, “Wahai nabi Allah”, atau 
“Wahai Rasulullah.” Tidaklah hal itu melainkan 
karena apa yang Allah ta'ala khususkan daripada 
keutamaan dan ketinggian. Dalam pemuliaan dan 
penghargaan sertai penghormatan terhadap beliau 
 adalah mengagungkan sunnahnya, meninggikan 
kedudukannya dalam jiwa para pengikutnya, 
sehingga tercapai dengannya sikap mengikutinya, 
melaksanakan perintahnya, dan menjauhi 
larangannya. 

6. Kewajiban memutuskan perkara kepadanya 
dan ridha dengan keputusannya serta 
larangan menanggapinya.

Allah ta'ala berfirman, “Apabila kamu berselisih 
pada sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah 
dan Rasul.” Dan firman-Nya, “Hendaklah orang-
orang yang menyelisihi urusannya takut ditimpa 



71

fitnah atau ditimpa azab pedih.” Dan firman-Nya, 
“Sekali-kali tidak, demi Rabbmu, mereka tidaklah 
beriman hingga menjadikanmu sebagai pemutus 
pada perselisihan yang terjadi di antara mereka, 
kemudian mereka tidak mendapat dalam diri mereka 
rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, dan 
menerima dengan sepasrah-pasrahnya.” Umat pun 
sepakat bahwa ‘mengembalikan’ dan ‘memutuskan’ 
sesudah beliau  adalah berdasarkan sunnah beliau 
. 

Pada ayat-ayat di atas terdapat penjelasan paling 
besar tentang pengharaman menyelisihi beliau , 
larangan mengganti sunnahhnya. Perhatikanlah, 
bagaimana Allah ta'ala mengancam orang-orang 
menyelisihi urusan beliau , bahwa mereka akan 
ditimpa fitnah, yaitu syirik dan penyimpangan, 
dan juga azab pedih. Perhatikan juga, bagaimana 
Allah ta'ala menafikan keimanan dari mereka, 
sampai mereka menjadikan beliau  sebagai 
pemutus pada perselisihan yang terjadi di antara 
mereka, dan menerima keputusannya, lalu tidak 
tersisa dalam diri merka raja tidak senang atau 
penolakan terhadap apa yang beliau  putuskan di 
antara mereka. Cukuplah hal itu sebagai ancaman 
bagi siapa yang meninggalkan sunnahnya setelah 
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mengetahui hukumnya, baik dalam rangka 
meremehkan atau tidak peduli, serta menggantinya 
dengan adat istiadat, pendapat-pendapat, hukum-
hukum buatan manusia, atau yang sepertinya. 

Perkara 7:  
Berlaku Sedang dan Pertengahan Terhadap Beliau , 
Bahwa Beliau  Tidak Keluar dari Keberadaannya 
Sebagai Manusia

Sunnah Allah ta'ala telah berlaku pada ciptaan-
Nya akan adanya sikap mengurangi dan berlebihan. 
Setiap umat akan terjerumus padanya baik 
berlebihan atau pengurangan. Oleh karena itu, Nabi 
 memperingatkan umatnya yang mengikutinya 
agar tidak berlebihan terhadap dirinya, dan 
memberikan kepadanya, sesuatu yang menjadi hak 
murni bagi Allah ta'ala. Hal ini menjadi jelas dalam 
pembahasan berikut:

1. Beliau  tidak keluar dari keberadaannya 
sebagai manusia. 

Allah ta'ala berfirman, “Katakanlah, hanya saja 
aku adalah manusia seperti kamu, diwahyukan 
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kepadaku.” Allah ta'ala menjelaskan, beliau  hanya 
memiliki kekhususan dalam hal wahyu kepadanya. 
Allah ta'ala berfirman pula, “Katakanlah, ‘Maha Suci 
Rabbku, bukankah aku ini hanyalah manusia dan 
rasul’.” Hal ini beliau  katakan ketika orang-orang 
musyrik meminta kepadanya agar memancarkan 
air dari bumi atau menjatuhkan selempengan 
langit. Maka beliau  menjelaskan kepada mereka, 
bahwa yang berkuasa atas hal itu adalah Rabbnya 
saja. Adapun dirinya, hanya memiliki kekhususan 
dari segi risalah yang dibebankan kepadanya. Lalu 
Allah ta'ala menceritakan umat-umat terdahulu, 
tentang celaan mereka terhadap risalah para rasul, 
dikarenakan mereka adalah manusia. Seperti 
firman Allaht a’ala tentang kaum Hud atau Shaleh, 
“Tidaklah ini melainkan manusia seperti kamu 
yang makan daripada apa yang kamu makan, dan 
minum dari apa yang kamu minum, dan jika kamu 
menaati manusia seperti kamu, sungguh kamu 
benar-benar adalah orang-orang yang merugi.” 
Allah ta'ala menceritakan pula tentang orang-
orang mendustakan Muhamamd , bahwa mereka 
berkata, “Mengapa Rasul ini makan makanan 
dan berjalan di pasar-pasar.” Yakni, berusaha 
dan mencari rezki. Lalu Dia  menjawab hal itu 
dengan firman-Nya, “Dan tidaklah Kami mengutus 
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sebelummu daripada para utusan melainkan mereka 
makan makanan dan berjalan di pasar-pasar.” 
Yakni, mereka bukan malaikat, sebab manusia 
menurut kebiasaannya tidak bisa melihat malaikat. 
Hingga, kalau pun Allah ta'ala mengutus malaikat, 
mereka tidak dapat melihatnya, sampai malaikat 
itu merubah wujud menjadi manusia, dan saat 
itu terjadi lagi kesamaran. Allah ta'ala berfirman, 
“Sekiranya Kami menjadikannya malaikat niscaya 
Kami akan jadikan sebagai seorang laki-laki, dan 
akan Kami samarkan atas mereka apa yang mereka 
samarkan.” 

Ketika beliau  mengalami lupa dalam shalat, 
dan para sahabat tidak mengingatkannya, karena 
dugaan mereka shalat telah dipendekkan, beliau  
pun bersabda, “Tidaklah aku melainkan manusia 
seperti kamu, aku lupa sebagaimana kamu lupa. 
Apabila aku lupa, ingatlah aku.” (Muttafaqun 
Alaihi). 

Apabila para rasul adalah manusia, niscaya tidak 
sesuai memberi mereka sesuatu daripada hak Allah 
ta'ala, atau sifat-Nya, atau perbuatan-Nya. 
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2. Beliau  tidak mengetahui perkara ghaib. 

Hanya saja beliau  mengabarkan apa yang 
dikabarkan Allah ta'ala padanya atau diwahyukan 
kepadanya. Allah ta'ala berfirman, “Katakanlah, aku 
tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku memiliki 
perbendaharaan-perbendaharaan Allah, dan aku 
tidak mengetahui perkara ghaib, dan aku tidak 
katakan kepada kamu bahwa aku adalah malaikat. 
Hanya saja aku mengikuti apa yang diwahyukan 
kepadaku.” Dan firman-Nya, “Katakanlah, aku 
bukanlah yang pertama daripada rasul-rasul, dan 
aku tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadapku 
dan terhadap kamu.” Dan firman-Nya, “Sekiranya 
aku mengetahui perkara ghaib, niscaya aku akan 
memperbanyak daripada kebaikan, dan tidaklah 
aku akan ditimpa keburukan.” 

Perkara ghaib tidak diketahui kecuali oleh Allah 
ta'ala. Hanya saja Dia  menampakkan perkara 
ghaib kepada sebagian ciptaannya sebagai mukjizat 
dan keterangan atas kebenarannya. Seperti firman 
Allah ta'ala, “Maha Mengetahui perkara ghaib, Dia 
tidak menampakkan perkara-perkara ghaib-Nya 
kepada seseorang, kecuali siapa Dia ridhai daripada 
rasul, sungguh Dia menempuh dari hadapan dan 
belakangnya pengawasan.” Yakni Allah ta'ala 
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memperlihatkan siapa Dia  ridhai, yaitu para 
rasul-Nya terhadap perkara-perkara ghaib, baik 
yang telah terjadi maupun yang akan datang. Hal 
itu tidaklah menafikan firman-Nya , “Katakanlah, 
tidak ada yang mengetahui perkara ghaib, siapa yang 
di langit dan di bumi, kecuali Allah, tidaklah mereka 
menyadari kapan mereka dibangikitkan.” 

Sungguh berita-berita tentang kejadian akan 
datang, ia berasal dari wahyu yang ditampakkan 
Alalh ta'ala atas Rasul-Nya , melalui perantara 
utusan daripada malaikat, atau melalui apa yang 
dibukakan Allah ta'ala atasnya, dan diilhamkan 
kepadanya. Apabila demikian sifat Nabi  dan para 
rasul sebelumnya, maka tidak patut dipersembahkan 
kepada mereka sesuatu daripada hak Allah ta'ala, 
yaitu peribadatan kepada-Nya semata, dan tidak 
pula diberi sifat yang menjadi kekhususan Rabb 
Azza Wajalla. Sungguh Nabi  telah mengingkari 
dua perempuan di sisi Ar-Rubayyi’ bin Mu’adz, 
ketika keduanya mengatakan, “Di antara kita ada 
nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok.” (HR. 
At-Tirmidzi). 

Aisyah  berkata, “Barangsiapa menceritakan 
kepadamu bahwa Muhammad  mengetahui apa 
yang terjadi besok maka janganlah membenar-
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kannya.” (HR. Bukhari). Disebutkan pula dalam 
hadits Jibirl alaihissalam ketika dia bertanya pada 
Nabi  tentang kiamat, maka Nabi  menjawab, 
“Yang ditanya tentang itu tidaklah lebih tahu daripada 
yang bertanya. Dan aku akan menceritakan padaku 
tentang tanda-tandanya. Apabila perempuan telah 
melahirkan majikannya. Apabila engkau melihat 
orang-orang tidak beralas kaki lagi telanjang 
dan menggembala kambing, saling berlomba 
mempertinggi bangunan. Pada lima perkara yang 
tidak ada mengetahuinya kecuali Allah ta;ala.” 
Kemudian beliau  membaca, “Sungguh Allah 
ta'ala di sisinya ilmu tentang kiamat, menurunkan 
hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan 
tidaklah jiwa tahu apa yang dia usahakan besok, 
dan tidak ada jiwa tahu di negeri mana dia mati.” 
(Muttafaqun Alaihi). Kelima perkara ini adalah 
kunci-kunci ghaib yang disebutkan dalam firman 
Allah ta'ala, “Dan di sisi-Nya kunci-kunci ghaib, tidak 
ada yang mengetahuinya kecuali Dia.” Barangsiapa 
mengklaim mengetahui sesuatu daripadanya, atau 
menisbatkannya kepada manusia, maka dia adalah 
pendusta.
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3. Beliau  tidak memiliki mudharat. 

Tidak mampu menolak mudharat itu dari 
dirinya terlebih lagi dari orang lain. Allah ta'ala 
berfirman, “Katakanlah, aku tidak memiliki bagi 
diriku manfaat dan tidak pula mudharat, kecuali 
apa yang dikehendaki Allah.” Dan firman-Nya, 
“Katakanlah, sungguh aku tidak memili bagi kamu 
mudharat dan tidak pula petunjuk.” Tidaklah yang 
demikian itu melainkan bahwa kekuasaan untuk 
Allah semata. Dia yang di tangan-Nya manfaat, 
mudharat, pemberian, dan pencegahan. Dia adalah 
raja para raja. Tidak ada yang menolak ketetapan-
Nya dan tidak ada yang mengkritik keputusan-Nya. 
Adapun ciptaan seluruhnya, termasuk di antaranya 
para nabi,mereka itu dikuasai, semua tercakup 
dalam firman Allah ta'ala, “Mereka tidak memiliki 
seberat dzarrah di langit dan tidak pula di bumi, 
dan tidak ada bagi mereka pada keduanya daripada 
persekutuan, dan tidak ada baginya daripada 
mereka penolong.” 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah 
berkata, setelah ayat ini, “Allah ta'ala menafikan 
dari selain-Nya segala apa yang dijadikan kaitan 
oleh orang-orang musyrik. Dia  menafikan ada 
pada selain-Nya kekuasaan atau bagian darinya 
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atau bantuan kepada Allah ta'ala… dan seterusnya. 
Sementara Allah ta'ala berfirman kepada 
Muhammad , ‘Tidak ada baginya campur tangan 
dari urusan sedikit pun.” Ini terjadi ketika Nabi  
terluka dalam peristiwa Uhud dan giginya patah. 
Beliau  pun bersabda, “Bagaimana beruntung 
suatu kaum yang melukai nabi mereka.” Atau hal itu 
terjadi ketika Nabi  qunut mendoakan kecelakaan 
atas sebagian kaum musyrikin di Mekah, maka 
Allah ta'ala mengingkarinya atas hal itu. Lalu Allah 
 mengabarkan padanya bahwa urusan selurunya 
untuk Allah ta'ala semata. Tidak ada bagi beliau  
campur tangan sedikitpun dalam urusan itu. 

Disebutkan dalam Ash-Shahih, Nabi  memberi 
peringatan keluarga dan kerabatnya. Beliau  
berkata kepada mereka, “Selamatkanlah diri-diri 
kamu daripada neraka, aku tidak mencukupi bagi 
kamu di hadapan Allah ta'ala sedikit pun.” Hingga 
beliau  mengatakan hal itu kepada pamannya, 
bibinya, dan anak perempuannya. Dalam riwayat 
lain dikatakan, “Tukarlah diri-diri kamu.” Yakni, 
dengan tauhid kepada Allah dan mengikhlaskan 
ibadah bagi-Nya. Menaatinya pada ap ayang Dia 
perintahkan, dan berhenti dari apa yang Dia 
cegah dan larang. Sungguh pada yang demikian 
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itu terdapat penyelamatan diri dari neraka. Bukan 
berharap kepada nasab atau hubungan kerabat. 
Dengan ini, beliau  telah menolak anggapan 
sebagian orang, bahwa beliau  mencukupi bagi 
kerabatnya dan memberi syafaat kepada mereka. 
Anggapan ini telah menyebar dan mengakar pada 
jiwa sejumlah orang. Engkau lihat mereka berpegang 
kepada hubungan kerabat dengan Nabi  semata, 
dan menganggap hal itu sebagai kemuliaan, atas 
dugaan bahwa keselamatan dan syafaat didapatkan 
oleh mereka meski tanpa amalan, bahkan beliau  
menyelisihi sunnahnya, bermaksiat kepada Allah 
ta'ala dan Rasul-Nya terang-terangan. Sebagaimana 
di sana terdapat sebagian yang bergantung pada 
kecintaan-menurut klaim mereka-terhadap beliau 
, tanpa mau mengikuti dan menaatinya. Mereka 
meyakini beliau  memberi syafaat kepada mereka 
sekadar disebabkan kecintaan yang mereka klaim 
itu, meski menyelisihi konsekuensi daripada 
kecintaan, yaitu mengikuti beliau  dan berjalan 
di atas manhajnya. Jika beliau  tidak memiliki 
bagi dirinya manfaat dan tidak pula mudharat, 
tidak bisa menolak mudharat dan azab dari dirinya 
sekiranya maksiat kepada-Nya, sebagaimana 
firman-Nya, “Katakanlah, sekali-kali tidak ada yang 
melindungiku dari Allah seorang pun, dan sekali-kali 
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aku tidak dapatkan selain Dia tempat berlindung”, 
lalu bagaimana dengan selain beliau ? Kemudian 
beliau  juga telah menjelaskan kepada kerabatnya, 
dirinya tidak bisa menyelamatkan mereka daripada 
azab Allah ta'ala, tidak memasukkan mereka ke 
surga, dan tidak pula mendekatkan mereka kepada 
Allah ta'ala. Akan tetapi, amal-amal mereka 
yang akan menyelamatkan mereka dari neraka. 
Disebutkan dalam kitab Ash-Shahih bahwa beliau  
berusaha memberi petunjuk kepada pamannya Abu 
Thalib, namun beliau  tidak mampu melakukan 
hal itu. Menjelang wafat, beliau  berkata kepada 
pamannya itu, “Wahai paman, ucapkanlah ‘laa 
ilaaha illallaah’, satu kalimat yang aku jadikan 
pembelaan di sisi Allah ta'ala.” Namun orang-
orang di sekitar pamannya mengajarkan hujjah 
syetan. Maka akhir daripada perkataannya adalah 
beliau berada di atas millah Abdul Muthalib. Lalu 
turunlah berkenaan dengan itu firman Allah ta'ala, 
“Sungguh engkau tidak memberi petunjjuk siapa 
engkau sukai, akan tetapi Allah memberi petunjuk 
siapa Dia kehendaki.” 

Pada kisah ini terdapat dalil paling kuat yang 
membatalkan syubhat orang-orang musyrik, 
yang berlebihan terhadap hak Nabi , meminta 
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kepadanya penyingkapan kesusahan, dan 
pengampunan dosa-dosa. Mereka bergumam 
menyebut namanya saat terjadi kesulitan. Mereka 
berkata, “Wahai Rasulullah…” atau kalimat 
sepertinya. Apabila beliau  adalah ciptaa paling 
utama dan paling dekat kepada Allaht a’ala, paling 
agung kedudukan di sisi-Nya, tetapi walau beliau 
berusaha memberi petunjuk pamannya Abu Thalib 
dalam hidupnya dan menjelang kematiannya, tetap 
beliau  tidak mampu melakukannya. Karena 
Allah ta'ala telah menuliskan bagi pamannya 
itu kesengsaraan. Lalu beliau  bertekad untuk 
memohonkan ampunan bagi pamannya namun 
Allah ta'ala melarangnya pula dengan firman-Nya, 
“Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman, 
memohon ampunan untuk orang-orang musyrik, 
meski mereka adalah kerabat dekat, sesudah jelas 
bagi mereka bahwa orang-oran itu adalah penghuni 
jahannam.” 

Di sini terdapat dalil bahwa beliau  tidak 
memiliki bagi selainnya manfaat dan tidak pula 
menolak mudharat darinya. Meski orang itu berdoa 
padanya, mengharapkannya, dan menyebut-nyebut 
namanya. Walau dia mengaku mencintainya dengan 
kecintaan mendalam. Apabila pada diri Nabi  
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terdapat sesuatu daripada kemampuan memberi 
petunjuk bagi hati, atau melapangkan kesulitan, 
maka manusia paling berhak mendapatkan itu 
adalha pamannya yang telah menanggungnya 
dan menjaganya. Menghalangi antara beliau  
dengan orang-orang musyrik. Setelah ternyata 
beliau  tidak mampu memberi petunjuk dan 
menyelamatkan pamannya sendiri. Tentu kepada 
orang lain lebih tidak bisa lagi. 

__________________
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Penghambaan Beliau  adalah 
Kemuliaan dan Keutamaan

Disebutkan dalam Ash-Shaihain, dari 
Umar , bahwa Rasulullah  bersabda, 

“Janganlah kamu mengkultuskan aku sebagaimana 
nashara mengkultuskan putra Maryam. Hanya 
saja aku adalha hamba. Ucapkanlah hamba Allah 
dan rasul-Nya.” Syaikh Sulaiman bin Abdullah 
rahimahullah berkata tentang hadits ini dalam kitab 
Syarh At-Tauhid, “Lafazh, ‘hanya saja aku adalah 
hamba, ucapkanlah; hamba Alah dan rasul-Nya’, 
yakni; janganlah kamu memujiku, sehingga kamu 
berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-
orang nashara berlebihan dalam Isa, sehingga 
mereka mengklaim adanya unsur ilahiyah (Allah 
ta'ala) padanya. Akan tetapi, sungguh aku ini 
hanyalah hamba Allah, maka berilah aku sifat 
seperti itu, sebagaimana sifat yang disebutkan Allah 
ta'ala terhadapku. Katakanlah oleh kamu, ‘hamba 
Allah dan rasul-Nya’. Namun para penyembah 
kubur tidak mau kecuali menyelisihi urusannya, 
dan melanggar larangannya, serta menentangnya 
dengan penentangan besar. Mereka mengira 
apabila mensifati beiau  sebagai ‘hamba Allah 
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dan Rasul-Nya’, lalu tidak ditujukan padanya doa, 
tidak dimintai pertolongan, tidak diadakan nadzar 
untuknya, tidak dikelilingi kuburnya, bahwa beliau 
 tidak mengetahui sedikit pun urusan ghaib, 
dan tidak ada yang beliau  ketahui daripada 
perkara ghaib kecuali yang diajarkan Allah ta'ala 
padanya, maka hal itu merupakan pelecehan bagi 
martabat beliau , serta menurunkan derajatnya. 
Akhirnya mereka mengangkat beliau  melebihi 
kedudukannya, lalu mereka klaim padanya apa 
yang diklaim nashara pada Isa alaihissalam, atau 
mendekatinya. Mereka pun meminta kepada beliau 
 pengampunan dosa dan penyingkapan kesulitan. 

Syaikhul Islam menyebutkan dalam kitab Al 
Istighatsah, dari sebagian manusia yang hidup di 
zamannya, bahwa boleh mohon pertolonga pada 
Rasul  pada semua perkara yang diminta kepada 
Allaht a’ala. Lalu orang itu membuat satu tulisan 
tentang pandangannya. Dia berkata, “Sesungguhnya 
Nabi  mengetahui kunci-kunci ghaib yang tidak 
diketahui kecuali o leh Allah ta'ala.” Syaikhul Islam 
mengisahkan dari orang lain yang sama seperti itu, 
dimana orang ini mengajar serta menempatkan 
dirinya pada posisi pemberi fatwa, sementara dia 
berkata, “Sungguh Nabi  mengetahui apa yang 
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diketahui Allah ta'ala, mampu melakukan apa 
yang mampu dilakukan Allah ta'ala, lalu rahasia 
ini-sesudah beliau -berpindah kepada Al Hasan, 
seterusnya berpindah kepada keturunan Al Hasan, 
sampai kepada Abu Al Hasan Asy-Syadzili.” Mereka 
berkata, “Ini adalah maqam (tingkatan) pamungkas, 
pemberi pertolongan, tunggal, lagi lengkap.” Di 
antara mereka itu ada yang berkata tentang firman 
Allah ta'ala, “Bertasbihlah kepadanya pagi dan 
sore”, bahwa tasbih pagi dan sore itu ditujukan 
kepada Rasulullah . Di antara mereka ada yang 
mengatakan, “Kami menyembah Allah dan Rasul-
Nya.” Mereka menjadikan Rasul juga sebagai 
sembahan. Saya berkata, Al Buwaishiri berkata: 

Sungguh di antara kedermawananmu adalah 
dunia dan pasangannya.

Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul 
mafuzh serta qalam. 

Dia menjadikan dunia dan akhirat bagian 
daripada kedermawanan beliau . Sebagaimana dia 
menegaskan bahwa Nabi  mengetahui apa yang 
tertulis di lauhul mahfuzh. Inilah yang dikisahkan 
oleh Syaikhul Islam dari guru tersebut. Semua itu 
adalah kekafiran nyata. Sangat mengherankan, 
syetan menampakkan bagi mereka, sebagai bentuk 
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kecintaan kepada beliau , pengagungannya, dan 
mengikutinya. Inilah urusan sang terlaknat. Ia mesti 
mencampur adukkan antara haq dan batil. Lalu ia 
lariskan di antara orang-orang berkarakter hewan 
ternak dan pengikut segala ringkikan. Mereka 
yang tidak mengambil cahaya daripada ilmu. 
Tidak bernaung kepada pilar kokoh. Sebab semua 
itu bukanlah pengagungan. Karena pengagungan 
tempatnya di hati, lisan, dan anggota badan. 
Sementara mereka merupakan manusia paling jauh 
darinya. Pengagungan dalam hati adalah apa yang 
mengikuti keyakinan bahwa beliau  adalah hamba 
dan rasul, lalu mendahulukan kecintaan kepadanya 
melebihi kecintaan kepada diri, bapak, anak, dan 
manusia seluruhnya. Membenarkan kecintaan ini 
dua perkara:

Pertama, memurnikan tauhid, karena beliau 
 termasuk ciptaan paling antusias untuk 
memurnikannya, hingga beliau  memutuskan 
sebab-sebab syirik dan sarana-sarananya, dari 
segala sisi. Sampai ketika seseorang berkata 
kepadanya, “Apa yang Allah kehendaki dan apa 
yang engkau kehendaki.” Maka beliau  bersabda, 
“Apakah engkau hendak menjadikanku tandingan 
bagi Allah?” Bahkan apa yang dikehendaki 
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Allah semata. (HR. Ahmad). Beliau  melarang 
pula seseorang bersumpah dengan selain Allah 
ta'ala dan mengabarkan hal itu adalah syirik. 
Sebagaimana beliau  melarang shalat menghadap 
kubur dan menjadikannya sebagai masjid, atau 
tempat perayaan, atau menyalakan lampu padanya. 
Sungguh inti agama beliau  berada di pokok ini 
yang menjadi poros sumbu keselamatan. Tidak 
ada seorang pun yang menancapkan seperti yang 
ditancapkan Muhammad  dengan perkataan dan 
perbuatannya. Beliau  menutup sarana-sarana 
yang bertentangan dengannya. Mengagungkan 
beliau  adalah selaras dengannya dalam hal itu. 
Bukan malah bertentangan dengannya padanya.

Kedua, memurnikan mengikuti beliau  dan 
menjadikannya sebagai satu-satunya pemutus 
dalam perkara kecil maupun besar daripada pokok-
pokok agama atau cabang-cabangnya. Ridha 
dengan keputusannya, patuh padanya, dan pasrah, 
serta berpaling dari apa yang menyelisihinya, tidak 
berpaling kepada segala yang menyelisihi beliau 
. Hingga jadilah beliau  pemutus yang diikuti 
dan diterima perkataannya, ditolak perkataan 
menyelisihinya, sebagaimana halnya Rabbnya  
satu-satunya sembahan yang dijadikan tambatan 
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para ciptaan dan tempat meminta pertolongan, 
tempat bertawakkal disertai rasa harap dan cemas. 
Satu-satunya tempat pengharapan saat kesulitan 
dan pengampungan dosa. Dzat yang termasuk 
kedermawanannya dunia dan akhirat, yang 
menciptakan ciptaan sendirian, memberi mereka 
rezki sendirian, dan membangkitkan sendirian. 
Memberi ampunan dan rahmat, memberi petunjuk 
dan menyesatkan, menjadikan bahagia dan 
sengsara tanpa ada sekutu padanya. Tidak ada 
bagi selain-Nya campur tangan, apa pun ia, baik 
nabi , tidak pula Jibril alaihissalam, atau selain 
keduanya. Inilah pengagungan yang haq dan sesuai 
keadaan yang diagungkan. Memberi manfaat bagi 
yang mengagungkan adlam kehidupannya di dunia 
maupun akhirat. Dimana ia termasuk konsekuensi 
iman kepada-Nya dan bagian tak terpisahkan 
darinya. 

Sedangkan mengagungkan dengan lisan, ia 
adalah sanjungan atasnya sesuai yang layak baginya, 
seperti sanjungan atasnya dari Rabbnya, dan 
juga sanjungannya atas dirinya, tanpa berlebihan 
dan tidak mengurangi, seperti dilakukan para 
penyembah kubur. Sungguh mereka berlebihan 
dalam memuji beliau . 
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Adapun mengagungkan dengan anggota badan 
adalah beramal dalam ketaatan padanya, berusaha 
menampakkan agamanya, membela apa yang 
beliau  bawa, serta berjihad melawan semua yang 
menyelisihinya. 

Ringkasnya, pengagungan bermanfaat adalah 
membenarkan apa yang beliau  kabarkan, 
menaatinya pada apa yang beliau  perintahkan, 
dan berhenti dari apa-apa yang beliau  larang. 
Loyal dan memusuhi serta cinta dan benci karena 
beliau . Menjadikannya satu-satunya pemutus, 
ridha terhadap keputusannya, dan tidak menjadikan 
selainnya daripada thaghut-thaghut untuk dijadikan 
pemutus. Dimana apabila perkataan Rasul  sesuai 
dengan perkataan para thaghut itu maka diterima. 
Jika berbeda maka perkataan beliau  ditolak, atau 
ditakwil, atau dia berpaling darinya. Sementara 
Allah  bersaksi-dan cukuplah Dia sebagai 
saksi-bersama para malaikatnya, rasul-rasulNya, 
wali-waliNya, bahwa para penyembah kubur dan 
musuh-musuh ahli tauhid tidaklah seperti itu. 
Wallahu Musta’an. 

Inilah perkataan Syaikh rahimahullah telah 
mengisakan apa yang dia saksikan daripada 
perbuatan manusia-manusia hidup di zamannya 
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atau masa sebelumnya, di antara mereka yang 
awam terhadap tauhid, lalu mengklaim mencintai 
Nabi , sehingga mereka berlebihan dalam 
memujinya, sampai mensifatinya dengan sifat-
sifat yang tidak patut kecuali bagi Allah ta'ala, 
berupa kekuasaan, ilmu, dan kebebasan bertindak. 
Bahkan mereka memberikan kepada beliau  
apa yang murni menjadi hak Allah ta'ala, yaitu 
menyerahkan perkara, dan berpegang kepadanya. 
Beliau rahimahullah telah menyebutkan dalam 
Syarh At-Tauhid (hal. 186 dan seterusnya), sebagian 
perkataan orang-orang ghuluw (berlebih-lebihan) 
terhadap diri beliau . Lalu beliau rahimahullah 
menyebutkan beberapa bait daripada himpunan 
sya’ir Al Buwaishiri, seperti perkataannya:

Wahai mahluk paling mulia, siapakah tempatku 
bernaung selainmu.

Saat dilanda kejadian-kejadian besar dan luar 
biasa.

Serta bait-bait yang sesudahnya. Kemudian 
beliau rahimahullah menjelaskan apa yang ada 
padanya daripada kesyirikan nyata. Lalu beliau 
menyebutkan juga sebagian sya’ir Al Bar’iy yang 
sangat berlebih-lebihan dan bahkan terjerumus 
dalam penyembahan terhadap Rasulullah  secara 
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nyata. Dia lupa kepada Rabbnya Azza Wajalla. 
Demikian pula disebutkan An-Na’miy dalam 
kitab Ma’arij Al Al Baab (hal. 196 dan seterusnya), 
sebagian perkataan orang-orang ghuluw (berlebih-
lebihan) dalam bergantung kepada orang-orang 
mati. Di antara hal itu, bait-bait sya’ir yang terdapat 
padanya mempersekutukan Nabi  secara nyata 
dengan Allah . Adapun bagian awal bait sya’ir itu 
adalah:

Wahai majikanku, wahai pilihan agama,  
wahai sandaranku. 
Wahai tempat peganganku, bahkan wahai 
perbendaharaan dan kebanggaanku. 
Engkau tempat bernaung dari apa yang aku 
takuti mudharatnya. 
Dan engkau tempat berlindung dari kejadian-
kejadian luar biasa. 

Hingga akhir bait-bait sya’ir yang berisi 
kesyirikan.

Lalu beliau rahimahullah mengomentarinya, 
“Kita tidak tahu, apa yang menjadi kekhususan 
pencipta sesudah martabat ini, dari segi cara 
meminta, atau pencapaian keinginan. Apa yang 
disisakan orang musyrik busuk ini daripada 
urusan. Sebab orang-orang musyrik penyembah 
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berhala yang dahulu, tidak pernah memposisikan 
sembahan mereka kepada sesuatu daripada hal-hal 
ini, atau bahkan yang lebih rendah darinya.”

Adapun Nabi  mengkhawatirkan atas umatnya 
sikap berlebihan ini dan memperingatkan mereka 
daripada sebab-sebabnya. Abu Daud meriwayatkan 
dengan sanad jayyid, dari Abdullah bin Asy-Syakhiir 
 dia berkata, “Aku berangkat pada utusan bani 
Amir, menuju Rasulullah , lalu kami berkata, ‘Wahai 
majikan kami’. Beliau  pun bersabda, ‘Majikan itu 
hanyalah Allah tabaraka wata'ala’. Kami berkata, 
‘Orang paling tinggi keutamaannya di antara kami 
dan paling besar kemurahannya’. Beliau bersabda, 
‘Katakanlah perkataan kamu atau sebagian perkataan 
kamu’.” Dari Anas , bahwa beberapa orang berkata, 
“Wahai Rasulullah, wahai sebaik-baik kami, putra 
sebaik-baik kami, majikan kami dan putra majikan 
kami.” Maka beliau  bersabda, “Wahai sekalian 
manusia, katakanlah perkataan kamu dan jangan 
kamu diseret oleh syetan. Aku adalah Muhammad 
hamba Allah dan rasul-Nya. Aku tidak suka kamu 
mengangkatku melebihi posisiku yang ditempatkan 
Allah Azza Wajalla.” (Diriwayatkan An-Nasa`i 
dengan sanad jayyid). 

Hal seperti ini sangat banyak dalam sunnah. 



94

Seperti sabda beliau , “Sungguh tidak boleh minta 
pertolongan kepadaku. Akan tetapi tempat minta 
pertolongan hanyalah Allah.” (HR. Ath-Thabrani). 
Sudah disebutkan pula bahwa pernah seorang laki-
laki berkata kepada beliau , “Apa yang dikehendaki 
Allah dan engkau kehendaki.” Maka beliau  pun 
bersabda, “Apakah engkau hendak menjadikanku 
tandingan bagi Allah? Apa yang dikehendaki Allah 
semata.” Nabi  adalah penghulu ciptaan, paling 
utama dan paling mulia di antara mereka, akan 
tetapi beliau tidak suka pujian, terutama bila 
diucapkan di hadapan orang dipuji. Sampai beliau 
 bersabda, “Apabila kamu bertemu orang-orang 
suka memuji, taburkanlah tanah di wajah-wajah 
mereka.” (HR. Muslim). Tidaklah hal itu kecuali 
bahwa pujian terkadang menjerumuskan orang 
dipuji pada sikap bangga terhadap diri sendiri 
dan angkuh, yang menggugurkan amalannya, atau 
menafikan kesempurnaan tauhid. Adapun Nabi 
 telah berbangga dengan penghambaan kepada 
Rabbnya Azza Wajalla, yaitu sikap menghinakan 
diri dan merendah kepada-Nya. Sungguh itulah 
kemuliaan dan keutamaan. Oleh karena itu, Allah 
ta'ala menyebutkannya dengan nama ‘hamba’ pada 
firman-Nya, “Dan jika kamu ragu terhadap apa 
yang Kami turunkan kepada hamba Kami.” Begitu 
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pula dalam firman-Nya, “Maha Suci Yang telah 
memperjalankan hamba-Nya.” Dan firman Allah 
ta'ala, “Segala puji bagi Allah yang menurunkan 
kepada hamba-Nya Al Kitab.” Dan firman-Nya, 
“Dan sungguh ketika hamba Allah berdiri berdoa 
pada-Nya.” 

Sungguh penghambaan kepada Allah ta'ala 
mengharuskan puncak penghinaan diri dan 
puncak kecintaan. Menghinakan diri kepada Allah 
ta'ala berkonsekuensi ketundukan, rasa takut, dan 
tawakkal kepada-Nya. Melihat diri sendiri hina lagi 
rendah serta serba kurang dalam melaksanakan 
kewajiban. Sehingga diarahkan kecaman terhadap 
diri sendiri. Lalu mengakui untuk Rabbnya akan 
keutamaan dan pemberian nikmat. Demikian 
pula kecintaan mengharuskan mencintai apa 
yang dicintai Allah ta'ala dan membenci apa yang 
dibenci Allah , baik berupa perkataan, perbuatan, 
maupun kehendak. Maka tampaklah dengan itu 
kesempurnaan penghambaan beliau  kepada 
Rabb segala ciptaan.

__________________
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Kematian Beliau  Sama 
Seperti yang Lainnya Di Antara 

Para Nabi dan Rasul

Allah ta'ala berfirman, “Sungguh engkau 
akan mati dan sungguh mereka akan mati.” 

Dan firman-Nya, “Dan tidaklah Kami menjadikan 
bagi manusia sebelummu kekekalan. Apakah jika 
engkau mati maka mereka kekal. Setiap jiwa akan 
merasakan kematian.” 

Kemudian, kaum muslimin seluruhnya meya-
kini, para nabi sebelum beliau  telah wafat, dan 
berakhir umur-umur mereka yang telah Allah 
ta'ala tetapkan di dunia. Kini mereka berada di 
alam barzakh. Dimana disebutkan dalam nash-nash 
keterangan yang mengindikasikan kehidupan para 
syuhada. Seperti firman Allah ta'ala, “Janganlah 
sekali-kali mengira, orang-orang yang dibunuh di 
jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan mereka 
itu hidup di sisi Rabb mereka diberi rezki.” 

Jika demikian halnya, maka para nabi lebih 
berhak terhadap kehidupan itu. Telah maklum, 
para syuhada telah keluar dari kehidupan dunia 
ini, harta benda mereka telah dibagi-bagikan 
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di antara ahli waris, dan istri-istri mereka telah 
halal untuk selain mereka. Maka itu menjadi dalil 
paling jelas tentang kematian mereka. Akan tetapi 
Allah ta'ala melarang untuk dikatakan mereka itu 
mati. Sebagaimana firman-Nya, “Janganlah kamu 
katakan bagi orang yang dibunuh di jalan Allah, 
bahwa mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup, 
akan tetapi kamu tidak menyadari.” 

Kehidupan ini tidak kita ketahui hakikatnya, 
kecuali kita ketahui pasti bahwa ruh-ruh mereka 
telah keluar dari badan-badan mereka, dan umur-
umur mereka telah berakhir, serta amal-amal 
mereka telah ditutup. Kemudian, kehidupan mereka 
ditafsirkan dalam hadits shahih, bahwa ruh-ruh 
mereka ditempatkan pada rongga-rongga burung 
hijau yang bergantungan di pepohonan surga, dan 
ia menegaskan ruh-ruh mereka telah berpisah 
dari badan-badan mereka. Hanya saja mereka 
mendapatkan kelebihan dengan sebab kehidupan 
ini secara khusus. 

Sudah diketahui, para nabi dan rasul lebih 
berhak terhadap kehidupan itu. Namun bagaimana 
pun, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan 
orang yang meminta kepada mereka, dan tidak bisa 
memberi orang yang memohon kepada mereka. 
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Kita berkeyakinan, Nabi  dalam kehidupan 
barzakh lebih sempurna daripada kehidupan para 
syuhada. Beliau  mendapatkan keistimewaan 
berupa penjagaan jasadnya daripada kehancuran. 
Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Daud 
dari Aus bin Aus, beliau  bersabda, “Sungguh 
sebaik-baik hari-hari kamu adalah hari Jum’at. 
Perbanyaklah shalawat padaku pada hari itu. 
Sungguh shalat kamu akan diajukan kepadaku.” 
Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana 
diajukan kepadamu sementara engkau telah 
hancur?” Beliau  bersabda, “Sungguh Allah 
mengharamkan atas bumi memakan jasad-jasad 
para nabi.” Ini merupakan dalil paling jelas bahwa 
ruh beliau  telah keluar dari jasadnya, diangkat 
kepada pendamping tertinggi, sebagaimana hal itu 
merupakan akhir permintaan beliau  di dunia. 
Demikian juga disebutkan dalam hadits Abu 
Hurairah , beliau  bersabda, “Tidak seorang 
muslim pun memberi salam kepadaku, melainkan 
Allah mengembalikan padaku ruhku, hingga aku 
menjawab salamnya.” (HR. Abu Daud). Adapun 
tentang cara pengembalian ruh ini terdapat padanya 
perselisihan. Wallahu A’lam. 

Abu Daud meriwayatkan dengan sanad hasan 
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dari Abu Hurairah  berkata, Rasulullah  
bersabda, “Jangan kamu jadikan rumah-rumah 
kamu sebagai kubur, dan jangan jadikan kuburku 
sebagai tempat perayaan. Bershalawatlah kepadaku, 
sungguh shalawat kamu akan sampai padaku di 
mana pun kamu berada.” Al Hafizh Adh-Dhiya’ 
dalam Al Mukhtaarah dan selainnya, meriwayatkan 
dari Ali bin Al Husain bin Ali , bahwa dia melihat 
seorang laki-laki datang ke suatu lubang dinding 
yang terdapat pada kubur Nabi , lalu dia masuk 
padanya dan berdoa, maka beliau radhiyallahu 
anhu melarangnya seraya berkata, “Maukah aku 
ceritakan padamu hadits yang aku dengar dari 
bapakku, dari kakekku Rasulullah , bahwa beliau 
bersabda, ‘Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai 
tempat perayaan, dan jangan jadikan rumah-rumah 
kamu sebagai kubur, sungguh salam kamu akan 
sampai padaku di mana pun kamu berada’.” 

Said bin Manshur berakta, Abdul Aziz bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Suhail 
bin Abi Suhail mengabarkan padaku dia berkata, 
“Al Hasan bin Al Hasan bin Ali  melihatku di sisi 
kubur, lalu beliau menyeruku dan berkata, ‘Mengapa 
aku melihatmu di sisi kubur?’ Aku berkata, ‘Aku 
memberi salam kepada Nabi ’. Beliau berkata, 
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‘Apabila engkau masuk masjid berilah salam’. 
Kemudian beliau berkata, sungguh Rasulullah  
bersabda, ‘Jangan jadikan kuburku sebagai tempat 
perayaan, dan jangan jadikan rumah-rumah kamu 
sebagai kubur-kubur, dan shalatlah atasku, sungguh 
shalat kamu sampai padaku di mana saja kamu 
berada. Allah melaknat yahudi, mereka menjadikan 
kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-
masjid’. Tidaklah kamu dan orang di Andalus 
melainkan sama.” 

Atsar-atsar ini menunjukkan akan masyhurnya 
hal itu di kalangan salaf, keseriusan mereka 
memelihara sunnah ini dan menyampaikannya. 
Adapun makna perkataannya, “Jangan jadikan 
rumah-rumah kamu sebagai masjid-masjid”, yakni; 
jangan kosongkan ia darfipada shalat adanya dan 
doa serta bacaan Al Qur`an, sehingga ia menempati 
posisi kubur yang tidak boleh dibacakan padanya 
Al Qur`an. Maksudnya, shalat-shalat sunat. 

Lafazh ‘jangan jadikan kuburku sebagai tempat 
perayaan, larangan dari Rasulullah  menziarahi 
kuburnya dengan cara khusus dan perkumpulan 
yang sudah diketahui, sehingga ia menjadi seperti 
perayaan, yang terulang-ulang perkumpulan 
padanya di waktu-waktu tertentu, lalu timbul 
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darinya rasa gembira, dan ia kembali serta berulang-
ulang sekali setiap tahun, atau bahkan beberapa 
kali. Kemudian, beliau  mengabarkan, bahwa 
shalawat kita akan sampai kepadanya, dimana pun 
kita berada. Yakni, apa yang beliau  dapatkan 
daripada shalawat dan salam, sama saja baik yang 
dekat maupun jauh. Tidak ada kelebihan bagi 
yang memberi bershalawat atau memberi salam 
kepadanya di sisi kubur. Inilah makna perkataan 
Al Hasan, “Tidaklah kamu dan orang di Andalus 
melainkan sama.” 

Barangsiapa menyengaja mendatangi kubur 
untuk memberi salam saja, maksud kedatangannya 
bukan untuk masjid, berarti dia telah menjadikan 
kubur sebagai tempat perayaan, sebagaimana yang 
dipahami Al Hasan bin Al Hasan . Imam Malik 
rahimahullah membenci bagi penduduk Madinah 
setiap kali masuk masjid datang ke kubur Nabi . 
Sebab para ulama terdahulu tidak pernah berbuat 
demikian. Beliau rahimahullah berkata, “Tidak 
akan baik akhir daripada umat ini kecuali dengan 
apa yang telah membuat baik generasi awalnya.” 

Adapun para sahabat , demikian juga para 
pembesar tabi’in, shalat di masjid nabawi di 
belakang para khalifah rasyidin, di sebagian besar 
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waktu, kemudian mereka berbalik kembali sesudah 
salam dari shalat, atau duduk membaca Al Qur`an, 
atau melakukan ibadah lainnya. Tidak dinukil 
bahwa mereka datang ke kubur (nabi ) setiap 
selesai shalat, bahkan mereka mencukupkan dengan 
bershalawat dan salam atasnya dalam tasyahhud. 
Sungguh itu lebih utama daripada berdiri di depan 
kubur, untuk tujuan tersebut. Meski sangat mungkin 
bagi mereka untuk sampai di kubur beliau  di 
masa kehidupan Aisyah dan sesudahnya, sebelum 
dibangun tembok yang menghalangi kubur, setelah 
kubur masuk dalam perluasan masjid di masa Al 
Walid bin Abdul Malik.

Ringkasnya, para sahabat radhiyallahu anhum 
tidak terbiasa bershalawat dan memberi salam 
kepada beliau  di sisi kuburnya. Hanya saja, apabila 
salah seorang mereka datang dari luar daerah, maka 
dia memberi salam kepada beliau , lalu berbalik 
pergi. Sebagaimana hal itu dinukil dari Ibnu Umar 
dan tidak dinukil dari selainnya di antara para 
sahabat. Ibnu Umar juga tidak melakukan hal 
itu terus menerus. Maka mengulang-ulangnya di 
setiap waktu merupakan bid’ah dan sarana menuju 
kepada pengagungan beliau , atau berdoa padanya 
bersama Allah ta'ala. 
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Para imam rahimahumullah telah sepakat, 
barangsiapa memberi salam kepada Nabi , lalu 
ingin berdoa untuk dirinya, maka janganlah dia 
menghadap kubur, akan tetapi hendaknya dia 
menghadap kiblat, yang mana ia merupakan arah 
paling utama, dan paling diharapkan pengabulan 
doa dengan menghadap padanya. Adapun cerita 
yang dinukil dari Imam Malik, bahwa beliau 
rahimahullah berkata kepada Manshur, “Dan jangan 
palingkah wajahmu darinya, bahkan hendaklah 
engkau menghadap padanya, dan mohon syafaat 
darinya…” dan seterusnya, maka ia adalah cerita 
palsu yang dibuat-buat atas nama Imam Mali, 
sebagaimana kesimpulan yang dihasilkan para 
ulama rahimahumullah. 

__________________
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Perbedaan Para Ulama 
tentang Hukum Mengadakan 

Perjalanan untuk Sekadar 
Menziarahi Kubur para Nabi 

dan Orang-Orang Shaleh

Larangan safar untuk sekadar menziarahi 
kubur Nabi  telah tercantum dalam 

kitab-kitab Shahih, Sunan, dan Musnad, beliau  
bersabda, “Tidak boleh diadakan perjalanan kecuali 
ke tiga masjid; Masjidil haram, masjidku ini, dan 
masjid al aqsha.” Makna daripada hal itu adalah 
larangan safar ke tempat tertentu untuk beribadah 
padanya, atas keyakinan bahwa amalan padanya 
berlipat ganda, atau ia memiliki kelebihan atas 
tempat-tempat lainnya. Masuk pula dalam hal itu 
mengadakan perjalanan untuk menziarahi kubur, 
meskipun kubur-kubur para nabi, karena hal itu 
berarti menjadikannya sebagai tempat perayaan. 
Keyakinan terhadap orang-orang di kubur itu 
bisa menjadi sarana kepada menyembah mereka 
bersama Allah ta'ala, sebagaimana fakta yang terjadi 
di kalangan orang-orang musyrik di masa kini, 
maupun dahulu kala. Dimana mereka mengadakan 
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perjalanan jauh ke kubur-kubur para wali-menurut 
klaim mereka-, atau menempuh segala kesulitan, 
menginfakkan harta benda cukup banyak, dan 
kapan mereka sampai ke tempat-tempat itu, mereka 
pun turun menghentikan perjalanan mereka, lalu 
mulai bergumam dan menyeru kepada orang-orang 
telah mati, dan mereka mengerjakan di tempat 
tersebut, hal-hal yang tidak layak kecuali untuk 
Allah Rabb semesta alam, seperti thawaf di kubur-
kubur, mengusap tanahnya, berdoa kepada orang-
orang terkubur padanya, menyembelih untuknya, 
dan sepertinya. Inilah yang ditakutkan beliau , 
dalam larangannya mengadakan perjalanan ke 
selain masjid yang tiga. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah 
telah menulis tentang itu satu risalah yang 
disebutkan padanya perbedaan para ulama tentang 
hukum mengadakan perjalanan untuk sekadar 
menziarahi kubur-kubur para nabi dan orang-
orang shaleh. Kemudian beliau menguatkan 
pendapat yang melarangnya. Beliau menyebutkan 
bahwa ia adalah pendapat Ibnu Baththah, Abu Al 
Wafa` bin Aqil, Al Juwaini, Al Qadhi Iyadh, dan 
selain mereka. Bahkan ia adalah pendapat jumhur. 
Imam Malik telah menyebutkannya secara tekstual 
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dan tidak seorang pun menyelisihinya di kalangan 
para imam. 

Akan tetapi, maksudnya bukan larangan 
menziarahi kubur tanpa melakukan perjalanan 
(safar). Sebab telah disebutkan anjuran tentang 
itu dan ia mengingatkan negeri akhirat. Orang 
berziarah bisa mendoakan orang telah mati dan 
mohon rahmat untuk mereka. Ini bisa saja tercapai 
dengan menziarahi kubur paling dekat dari tempat 
tinggal. Sebab setiap negeri tidaklah kosong 
daripada kubur. Adapun melakukan persiapan dan 
melakukan perjalanan (safar) ke negeri jauh untuk 
tempat tertentu atau kubur tertentu, maka itu hanya 
terjadi karena keyakinan akan keagungan kubur 
tersebut, dan kelayakannya untuk diagungkan, 
dijadikan tempat berdoa, dan diharapkan 
pengabulan. Maka dipersembahkan kepadanya 
intisari ibadah. Sehingga tidak mengherankan bila 
datang larangan untuk mengadakan perjalanan ke 
selain masjid yang tiga. 

Disebutkan dari Imam Ahmad dan seliannya, 
dari Ibnu Umar dan Abu Said Al Khudri, bahwa 
keduanya melarang mengadakan perjalanan ke 
Thuur untuk shalat padanya. Keduanya berdalil 
dengan larangan Nabi  mengadakan perjalanan 
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kecuali kepada tidak masjid. Meski Allah telah 
menyebutkan Thuur dan menamainya sebagai 
lembah suci. Dan Allah  berbicara dengan hamba-
Nya Musa alaihissalam di tempat itu.

Atas dasar ini, barangsiapa safar ke Madinah 
dengan tujuan masjid nabawi, yangmana shalat 
padanya seribu kali lipat, maka safarnya adalah 
ketaatan dan taqarrub (pendekatan diri kepada 
Allah ta'ala), dan boleh baginya sesudah shalat di 
masjid memberi salam di sisi kubur mulia, dan 
juga memberi salam kepada kubur pada sahabat 
serta syuhada, dan mendoakan mereka. Adapun 
mengadakan perjalanan untuk tujuan kubur itu 
sendiri, sama saja untuk memberi aslam atau 
berdoa di sisinya, maka safarnya adalah bid’ah 
mungkar, karena menyelisihi hadits, “Janganlah 
jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan 
bershalawatlah kepadaku, sungguh shalawat kamu 
akan sampai padaku di mana saja kamu berada.” 
Sedangkan hadits-hadits yang diriwayatkan tentang 
keutamaan menziarahi kubur yang mulia (yakni, 
kubur Nabi . pen), maka semuanya adalah lemah, 
atau palsu. Seperti telah diteliti para ulama, maka 
perhatikanlah. Wallahu Al Muwaffiq.

__________________



108

Syarat-Syarat  
Dua Kalimat Syahadat

Para ulama menyebutkan bagi kalimat 
syahadat tujuh syarat, yang dirangkum oleh 

sebagian mereka dalam bait sya’ir berikut:

Ilmu, yakin, ikhlas, dan kejujuran.
Disertai kecintaan, ketundukan, dan penerimaan.

Syarat-syarat ini disimpulkan melalui penelitian 
dan penelusuran dalil-dalil daripada Al Kitab dan 
As-Sunnah. Lalu sebagian mereka menambahkan 
padanya syarat kelima dan dia merangkumnya 
dalam bait sya’ir sebagai berikut:

Ditambahkan yang kedelapan adalah 
pengingkaran darimu.

Terhadap selain Ilaah daripada tandingan yang 
disembah.

Dia mengambil syarat inid ari sabda Nabi , 
“Barangsiapa mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’ 
dan kafir terhadap apa yang disembah selain 
Allah, diharamkan hartanya dan darahnya.” 
(HR. Muslim). Syaikh Muhammad bin Abdul 
Wahhab menyebutkannya dalam kitab At-
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Tauhid, kemudian beliau berkata sesudahnya, “Ini 
termasuk perkara paling besar dalam penjelasan 
makna ‘laa ilaaha illallaah’, karena beliau  tidak 
menjadikan pelafalannya saja sebagai pemelihara 
darah dan harta. Bahkan tidak pula sekadar 
mengetahui maknanya dan melafalkannya. Juga 
tidak sekadar pengakuan akan hal itu. Atau sekadar 
keberadaannya tidak berdoa kecuali kepada Allah 
ta'ala semata, tanpa ada sekutu bagi-Nya. Bahkan 
harta dan darahnya tidak menjadi haram kecuali 
ditambahkan kepadnya pengingkaran kepada 
apa yang disembah selain Allah ta'ala. Apabila 
seseorang ragu atau bimgang niscaya hartanya 
tidaklah haram diambil dan darahnya tidak pula 
haram ditumpahkan…” dan seterusnya. 

Makna syarat ini, adalah meyakini kebatilan 
peribadatan kepada selain Allah ta’la, dan setiap 
yang mempersembahkan sesuatu daripada hak 
murni Allah ta'ala, untuk selain-Nya, maka dia 
telah sesat dan musyrik. Setiap sembahan selain 
Allaht a’ala, baik berupa kubur, kubah, tempat-
tempat tertentu, lahir daripada kebodohan kaum 
musyrikin serta khurafat mereka. Barangsiapa 
mengakui mereka dalam hal itu, atau bimbang 
tentang kebenaran mereka, atau ragu tentang 
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kebatilan apa yang mereka berada padanya, berarti 
dia bukanlah ahli tauhid, meski dia mengucapkan 
‘laa ilaaha illallaah’, mesk dia tidak pula menyembah 
selain Allah ta'ala. 

Meski demikian, sesungguhnya syarat yang 
tujuh, itulah yang masyhur dalam kitab-kitab para 
imam dakwah rahimahumullah, maka untuk lebih 
memperjelas, kami akan menyebutkan sebagian 
dalil atasnya. 

Pertama, ilmu. Dalilnya adalah firman Allah 
ta'ala, “Ketahuilah, sesungguh tidak ada sembahan 
yang haq kecuali Allah.” Imam Muslim meriwayatkan 
dari Utsman  dia berkata, Rasulullah  bersabda, 
“Barangsiapa mati dan dia mengetahui ‘tidak ada 
sembahan haq kecuali Allah’, niscaya dia masuk 
surga.” 

Maksudnya adalah ilmu yang benar tentang 
indikasi kedua kalimat syahadat serta apa yang 
menjadi konsekuensi baginya daripada amalan. 
Lawan daripada ilmu adalah kebodohan. Itulah 
yang menimpa kaum musyrikin daripada umat 
ini dalam menyelisihi maknanya. Dimana mereka 
tidak tahu makna ‘ilaah’, indikasi penafian dan 
penetapan, dan lutup dari mereka maksud daripada 
kalimat ini serta maknanya. Ia pula yang diselisihi 
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orang-orang musyrik yang mengetahui indikasinya. 
Dimana mereka berkata, “Apakah dia menjadikan 
sembahan-sembahan menjadi satu sembahan 
saja.” Dan mereka berkata, “Berjalanlah kamu dan 
bersabarlah atas sembahan-sembahan kamu.” 

Kedua, keyakinan yang merupakan lawan 
daripada ragu dan tidak mengambil sikap, atau 
sekadar dugaan dan kebimbangan. Maknanya, 
barangsiapa mendatangkan dua kalimat syahadat, 
maka menjadi keharusan disertai keyakinan 
hatinya, meyakini kebenaran apa yang dia ucapkan, 
tentang kepatutan peribadatan kepada Allah 
ta'ala saja, dan kebenaran kenabian Muhammad 
, serta kebatilan sembahan selain Allah ta'ala 
dalam segala jenis peribadatan, juga kebatilan 
setiap perkataan mereka yang mengklaim kenabian 
sesudah Muhammad . Apabila dia ragu tentang 
kebenaran maknanya, atau tidak mengambil sikap 
tentang kebatilan peribadatan pada selain Allah, 
maka tidak bermanfaat baginya kedua kalimat 
syahadat ini. Dalil bagi syarat ini adalah riwayat 
Imam Muslim dari Abu Hurairah , dari Nabi 
 beliau bersabda tentang dua kalimat syahadat, 
“Tidaklah seorang hamba bertemu Allah ta'ala 
membawa keduanya tanpa ragu pada keduanya, 
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melainkan Dia memasukkannya ke surga.” Dalam 
Ash-Shahih dari beliau pula, Nabi  bersabda 
kepadanya, “Barangsiapa engkau temui di belakang 
tembok ini, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang 
haq kecuali Allah, dia yakini dengan hatinya, maka 
berilah dia kabar gembira berupa surga.” Allah ta'ala 
telah memuji pula orang-orang mukmin dengan 
firman-Nya, “Hanya saja orang-orang beriman 
adalha yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
kemudian emreka tidak ragu.” Lalu Allah ta'ala 
mencela orang-orang munafik dengan firman-Nya, 
“Dan ragulah hati-hati mereka, maka mereka dalam 
keraguan mereka menjadi bimbang.” 

Disebutkan dari Ibnu Mas’ud  dia berkata, 
“Kesabaran adalah separoh keimanan, keyakinan 
adalah iman seluruhnya.” Tidak diragukan, 
barangsiapa yakin akan makna dua kalimat 
syahadat, maka anggota badannya akan bangkit 
untuk beribadah kepada Rabb semata, dan menaati 
Rasul-Nya .

Ketiga, penerimaan yang menafikan penolakan. 
Sungguh ada orang yang mengetahui makna dua 
kalimat syahadat dan meyakini indikasinya, akan 
tetapi dia menolaknya, karena ketakabburan dan 
kedengkian. Inilah kondisi para ulama yahudi dan 
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nashara. Mereka telah bersaksi tentang kepatutan 
Allah ta'ala semata sebagai sembahan, dan mereka 
mengetahui Muhammad  sebagaimana mereka 
mengetahui anak-anak mereka, meski demikian 
mereka tidak menerimanya, “Karena kedengkian 
dari diri-diri mereka sesudah jelas bagi mereka 
kebenaran.” 

Demikian pula orang-orang musyrik (dahulu. 
Pen) mengetahui makna ‘laa ilaaha illallaah’, dan 
membenarkan Muhammad , akan tetapi mereka 
angkuh untuk menerimanya. Seperti firman Allah 
ta'ala, “Sungguh mereka apabila dikatakan kepada 
mereka ‘laa ilaaha illallaah’, niscaya mereka menjadi 
angkuh.” Dan firman-Nya, “Sungguh mereka tidak 
mendustakanmu, akan tetapi orang-orang zhalim 
mengingkari ayat-ayat Allah.” 

Keempat, ketundukan. Barangkali perbedaan 
antara hal ini dengan ‘penerimaan’, bahwa 
ketundukan adalah mengikuti dalam hal perbuatan, 
sedangkan penerimaan adalah menampakkan 
kebenaran makna hal itu dengan perkataan, dan 
menjadi keharusan dari masing-masing keduanya 
adalah mengikuti. Akan tetapi ketundukan adalah 
kepasrahan dan kepatuhan, tanpa mengkritik 
sesuatu daripada hukum-hukum Allah. Allah ta'ala 
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berfirman, “Dan kembalilah kepada Rabb kamu dan 
pasrahlah kepada-Nya.” Dan firman-Nya, “Siapakah 
yang lebih bagus agamanya daripada orang yang 
mempasrahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia 
berbuat kebaikan.” Dan firman-Nya, “Barangsiapa 
mempasrahkan wajahnya kepada Allah sementara 
dia berbuat kebaikan, maka sungguh telah berpegang 
kepada tali yang kokoh.” 

Inilah ketundukan kepada Allah ta'ala 
dalam beribadah kepada-Nya semata. Adapun 
ketundukan kepada Nabi  adalah menerima 
sunnahnya, mengikuti apa yang beliau  bawa, 
serta ridha terhadap hukum-Nya. Allah ta'ala telah 
menyebutkannya dalam firman-Nya, “Sekali-kali 
demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman hingga 
menjadikanmu pemutus tentang perselisihan di 
antara mereka, kemudian engkau tidak mendapati 
pada diri-diri mereka rasa berat terhadap apa yang 
engkau putuskan, dan menerima dengan sepasrah-
pasrahnya.” 

Allah  mempersyaratkan kebenaran keimanan 
mereka adalah menerima dengan pasrah terhadap 
keputusan beliau . Yakni, tunduk dan patuh 
kepada apa yang dibawa oleh beliau . 
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Kelima, kejujuran yang merupakan lawan 
daripada kedustaan. Pensyaratan hal ini telah 
disebutkan dalam hadits shahih dari beliau , 
“Barangsiapa mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’ 
dengan jujur dari dalam hatinya, maka dia masuk 
surga.” Adapun mereka yang mengucapkannya 
dengan lisan mereka, lalu mengingkari indikasinya 
dengan hati mereka, maka kalimat itu tidaklah 
menyelamatkannya, sebagaimana dikisahkan Allah 
ta'ala tentang orang-orang munafik yang berkata, 
“Kami bersaksi sungguh engkau adalah rasulullah.” 
Dan Allah berfirman, “Dan Allah mengetahui 
engkau adalah rasul-Nya, dan Allah bersaksi 
sungguh orang-orang munafik adalah berdusta.”

Demikian pula, Allah mendustakan mereka 
dalam firman-Nya, “Dan di antara manusia ada 
yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan 
hari akhir, dan tidaklah mereka beriman.” 

Keenam, ikhlas yang merupakan lawan 
daripada syirik. Allah ta'ala berfirman, “Sembahlah 
Allah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya, 
ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang murni.” 
Dan firman-Nya, “Katakanlah, sungguh aku 
diperintah untuk menyemabh Allah mengikhlaskan 
bagi-Nya agama.” Dan firman-Nya, “katakanlah, 
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Allah aku sembah dengan mengikhlaskan kepadanya 
agamaku.” 

Dalam Ash-Shahih, dari Abu Hurairah , dari 
Nabi  beliau bersabda, “Manusia paling bahagia 
terhadap syafaatku adalah orang mengucapkan, ‘laa 
ilaaha illallaah’ secara ikhlas dari dalam hatinya.” 
Ia adalah makna sabda beliau  dalam hadits 
Itban, “Sungguh Allah mengharamkan atas neraka, 
barangsiapa mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’ 
mencari dengannya wajah Allah.” 

Ikhlas adalah menjadikan ibadah untuk Allah 
semata tanpa mempersembahkan sesuatu darinya 
kepada selain-Nya, baik malaikat yang didekatkan, 
ataupun nabi yang diutus. Demikian pula ikhlas 
dalam mengikuti Muhammad , mencukupkan 
pada sunnahnya, menjadikannya sebagai 
pemutus, meninggalkan bid’ah dan penyelisihan, 
dan meninggalkan berhukum kepada apa yang 
dibuat manusia daripada undang-undang serta 
adat istiadat, yang bertentangan dengan syariat. 
Sungguh siapa meridhainya atau menetapkan 
hukum tentangnya niscaya tidak termasuk orang-
orang ikhlas.

Ketujuh, kecintaan yang menafikan rasa tidak 
suka atau benci. Wajib bagi hamba mencintai Allah 
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ta'ala dan mencintai Rasul-Nya serta mencintai 
semua yang Dia  cintai dairpada amalan dan 
perkataan. Begitu pula mencintai para wali-Nya 
dan orang-orang taat kepada-Nya. Kapan saja 
kecintaan ini shahih (benar), niscaya akan tampak 
pengaruhnya pada badan, dimana engkau melihat 
hamba yang jujur akan menaati Allah, mengikuti 
Rasul-Nya , menyembah Allah dengan sebenar-
benar peribadatan, merasa lezat dengan ketaatan 
pada-Nya, bersegera kepada semua yang dicintai 
maulanya berupa perkataan maupun amalan. 
Engkau lihat dia menghindari kemaksiatan dan 
menjauh darinya. Membenci dan memurkai 
para pelaku maksiat. Meski pun kemaksiatan itu 
disukai oleh jiwa dan lezat menurut kebiasaan. 
Namun dia membencinya karena pengetahuannya 
bahwa neraka dikelilingi dengan syahwat sedang 
surga dikelilingi hal-hal tidak disukai. Kapan 
saja seseorang seperti itu berarti dia jujur dalam 
kecintaan. 

Oleh karena itu, Dzunnun Al Mishri 
rahimahullah ditanya kapan aku mencintai 
Rabbku? Maka beliau berkata, “Apabila apa yang 
dia murkai adalah perkara yang disisimu termasuk 
kesabaran.” Sebagian mereka berkata, “Barangsiapa 
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mengklaim kecintaan pada Allah ta'ala tapi tidak 
sesuai dengan-Nya maka klaimnya batil.” Adapun 
tanda kecintaan dipersyaratkan adalah mengikuti 
Nabi , sebagaimana firman Allah Azza Wajalla, 
“Katakanlah, ‘Jika kamu mencintai Allah amka 
ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu 
dan mengampuni untuk amu dosa-dosa kamu’.” 

Sudah disebutkan pula terdahulu sebagian dalil 
atas kecintaan terhadap Nabi  serta ap ayang 
menjadi konsekuensinya daripada amalan, maka 
demikian pula kecintaan kepada Allah ta'ala.

__________________
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Pembatal-Pembatal  
Dua Kalimat Syahadat

Para ulama di setiap madzhab telah berbicara 
tentang pembatal-pembatal Islam di kitab-

kitab fikih sehubungan dengan hukum murtad 
(orang keluar dari Islam. pen), serta apa-apa yang 
menyebabkan seseorang dianggap murtad. Sebagian 
mereka menyebutkan contoh-contoh sangat rinci 
tentang perkara-perkara yang menyebabkan 
kemurtadan-kita berlindung kepada Allah darinya-
hingga mencapai sekitar dua ratus contoh, terdiri 
melakukan dan meninggalkan. Akan tetapi Asy-
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahulah 
meringkasnya pada sepuluh perkara pembatal, 
sebagaimana tersebut dalam Majmu’ah At-Tauhid, 
dan selainnya. Hanya saja yang menjadi perhatian 
kita di tempat ini untuk menyebutkan sebagian 
perkara yang bila dilakukan akan menafikan dua 
kalimat syahadat, serta tidak dicapai perkara yang 
disiapkan bagi siapa melakukan kedua kalimat 
syahadat itu dan mengucapkannya. Di antara hal-
hal itu adalah:

1.  Pengingkaran penciptaan Allah ta'ala terhadap 
sebagian wujud ini, atau menyandarkan sebagian 
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pengaturan serta tindakan kepada tabiat dan 
prinsip kebetulan. Sungguh hal itu merupakan 
celaan terhadap Rabb ta'ala. Ia menafikan 
keyakinan kaum muslimin yang menetapkan 
kesempurnaan perbuatan kepada Allaht a’ala, 
dan karena itu pula, Dia  berhak diibadahi.

2. Mengingkari sesuatu daripada sifat-sifat 
kesempurnaan Allah Azza Wajalla seperti ilmu, 
hidup, penguasaan, kehebatan, pendengaran, 
dan penglihatan. Sungguh mengingkari hal-
hal itu berada pada puncak pelecehan yang 
menafikan hak Allah ta'ala sebagai sembahan. 
Demikian pula menetapkan sesuatu daripada 
sifat-sifat kekkurangan yang Allah ta'ala telah 
sucikan dari dirinya, seperti kantuk, tidur, 
lupa, zhalim, beranak, memiliki sekutu, dan 
sepertinya. Sungguh semua itu menafikan 
kesempurnaan yang karena Allah ta'ala berhak 
diibadahi dari semua ciptaan.

3. Memberi sifat kepada sebagian mahluk dengan 
sifat-sifat yang khusus bagi pencipta, seperti 
mengetahui perkara ghaib, kekuasaan secara 
umum, kesempurnaan bertindak dalam alam, 
kekuasaan untuk mencipta dan mengadakan 
tanpa kehendak Allah ta'ala. Sungguh hal ini 
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termasuk mempersekutukan bersama mahluk 
bersama Allaht a’ala, serta mengangkat derakat 
mahluk ke derajat pencipta, dan itu adalah 
puncak pelecehan kepada Allah ta'ala.

4. Penafian hak Rabb Azza Wajalla untuk 
mendapatkan semua peribadatan atau sebagian-
nya. Seperti keyakinan bahwa Allah ta'ala 
tidak ditakuti, tidak dijadikan tempat berdoa, 
tidak berhak untuk dimintai pertolongan, atau 
tidak ada kepentingan untuk itu, atau tidak ada 
faidahnya. Demikian pula hukum bagi mereka 
yang memperolok-olok sebagian ibadah, atau 
mencemooh kaum muslimin, atau mereka yang 
berpegang kepada salah satu daripada jenis 
ketaata, sungguh hal itu merupakan pembatalan 
terhadap syariat, dan ia menafikan dua kalimat 
syahadat. 

5. Keyakinan bahwa salah seorang di antara 
manusia boleh mengatakan pensyariatan dan 
peraturan serta meletakkan hukum-hukum yang 
merubah syara’, seperti membolehkan zina atau 
riba, membatalkan hukuman-hukuman syara’, 
seperti membunuh pembunuh atau memotong 
tangan pencuri, membatalkan zakat, merubah 
fardhu-fardhu, atau salahs atu daripada jenis-
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jenis ibadah. Demikian pula berkhukum kepada 
selain syariat Allah dan berhukum dengan 
selain yang diturunkan Allah ta'ala. Barangsiapa 
meyakini hal itu atau yang sepertinya berarti 
telah Rabb Azza Wajalla dalam syariat-Nya, 
mengklaim ia kurang, atau tidak sesuai. Atau 
ada hukum selain Allah ta'ala yang lebih baik 
daripada hukum-Nya. Sungguh itu semua 
adalah puncaak daripada pelecehan sehingga 
tidak berkumpul bersama tauhid yang murni. 

6. Mempersembahkan sesuatu daripada jenis-jenis 
ibadah kepada selain Allah ta'ala. Ia adalah syirik 
pada ahli kubur di zaman ini. Barangsiapa berdoa 
kepada orang mati, atau mengharapkannya, 
atau menggantungkan hatinya padanya, atau 
mencintainya sebagaimana mencintai Allah, 
atau tunduk kepadanya, atau khusyu dan 
merendah di sisi kubbur, atau thawaf padanya, 
atau menyembelih untuknya, atau yang seperti 
itu daripada jenis-jenis ibadah, maka sungguh 
dia telah membatalkan persaksian ‘laa ilaaha 
illallaah, wa anna muhammad rasulullah’. Pada 
pembahasan terdahulu sudah diulas tentang 
perkara yang berkaitan dengan makna ‘ilaah’ 
dan ibadah serta apa yang masuk padanya.
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7. Loyal kepada musuh-musuh Allah, mencintai 
mereka, mendekatkan mereka, meninggikan 
kedudukan merkea, meyakini merkea di atas 
kebenaran, atau mereka lebih patut dihormati 
dan dihargai daripada kaum muslimin, 
sama saja apakah mereka berasal dari ahli 
kibat, atau penyembah berhala, atau kaum 
dahriyun. Sungguh menaati mereka dan 
menghormati mereka serta memuliakan mereka 
memberi isyarat bahwa mereka berada dalam 
kebenarna. Sedangkan kaum muslimin yang 
menyelisihi mereka adalah sesat dan salah. Atau 
penghormatan kepada mereka menunjukkan 
pengagungan dunia mereka atau ilmu-ilmu 
dunia mereka, semua itu menafikan hakikat 
daripada syahadat.

8. Celaan pada risalah Nabi  atau pada syariatnya, 
atau mendustakannya, atau mengkhianatinya, 
atau menyembunyikan apa yang diwahyukan 
kepadnya. Demikain pula menampakkan cacian 
terhadapnya serta aibnya, atau menuduh yang 
bukan-bukan terhadap perjalanan hidupnya, 
atau sesuatu daripada amalan-amalannya, 
keadaan-keadaannya, maupun tindakan-
tindakannya, serta yang sepertinya di antara 
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perkara menunjukkan pengingkaran risalahnya 
secara batin. Sungguh celaan padanya seperti 
celaan pada Rabb Azza Wajalla. Sebab Dia 
yang mengutusnya dan menugaskannya 
membawa risalah ini. Tentu saja ia menyelisihi 
dua kalimat syahadat. 

9. Celaan pada Al Qur`an yang merupakan kalam 
Allah ta'ala, seperti klaim kaum musyrikin 
bahwa ia adalah sihir, atau sya’ir, atau dongeng-
dongeng orang dahulu, atau dia dibuat-buat 
dan didustakan. Demikian pula mereka yang 
mengklaim ia adalah perkataan manusia, 
atau menafikan mukjizatnya, atau berusaha 
menentangnya dengan yang sepertinya, 
dan bahwa hal itu adalah mungkin, atau 
mendustakan sebagian daripada kandungannya, 
atau mengingkari sebagian surah maupu ayat-
ayat yang diterima secara mutawatir, atau 
yang seperitnya, maka sungguh dia telah kafir 
mendustakan Allah dan rasul-Nya. Hal itu 
bertentangan dengan kalimat tauhid. 

10. Mengingkari sesuatu daripada perkara-
perkara ghaib yang Allah perintahkan untuk 
diimani, dan dikabarkan tentang adanya dan 
kebenarannya dalam kitab-Nya, dan melalui 
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lisan Rasul-Nya , seperti malaikat-malaikat, 
kitab-kitab, rasul-rasul, kebangkitan sesudah 
kematian, pengumpulan jasad-jasad, surga 
dan neraka. Demikian juga azab kubur dan 
kenikmatannya serta yang sepertinya. Sungguh 
siapa mengingkari sesuatu darinya berarti telah 
mendustakna Allah dan mendustakan Rasul-
Nya . Itu merupakan sebesar-besar pelecehan 
terhadap risalah serta kandungannya. Ia 
menyelisihi apa yang menjadi cakupan daripada 
dua kalimat syahadat. 

Akhirnya, aku cukupkan pembahasan tentang 
dua kalimat syahadat serta apa-apa yang menjadi 
bagian daripada perealisasiannya, dengan apa yang 
sudah dikemukakan. Ia disebutkan secara ringkas. 
Barangsiapa ingin perincian bisa mendapatkannya 
pada kitab-kitab para imam dakwah 
rahimahumullah. Demikian pula yang mendahului 
mereka daripada para ulama kaum muslimin. 
Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Shalawat 
dan salam kepada Muhammad, keluarganya, dan 
sahabat-sahabatnya.

__________________
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Dapatkan e-Book dan poster dakwah gratis di:

www.mutiarailmu.net


