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45 Menit Syirik (1) 1 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

SYIRIK 
 

 

Pengertian Syirik 

 

 Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Alloh Ta'ala baik di Rububiyah maupun di 

UluhiyahNya.Dan kebanyakan syirik terjadi pada Uluhiyah dan ibadah.Sebagaimana 

orang yang menduakan Alloh dalam do'a dan mempersembahkan beberapa bentuk ibadah 

kapada selain Alloh,seperti sembelihan,nadzar,takut,menggantungkan harapan dan 

kecintaan. 

 

Syirik merupakan dosa yang paling besar,disebabkan beberapa hujjah dan 

argument sebagai berikut: 

 

 Karena syirik adalah wujud penyerupaan makhluk dengan Kholik didalam 

hal yang dikhususkan untukNya semata. 

 

Barang siapa yang mempersekutukan Alloh Ta'ala dengan sesuatu berarti dia telah 

menyamakanNya dengan sesuatu tersebut.Dan ini merupakan kedzaliman yang besar. 

Alloh Ta'ala berfirman: 

 

 1(( )) إن الشرك لظلم عظيم

Artinya:"Sesungguhnya syirik itu merupakan kedzaliman yang besar ". 

 

Dzalim adalah meletakan sesuatu bukan pada tempatnya,maka barang siapa yang 

menyembah selain Alloh Ta'ala berarti ia telah meletakan ibadah bukan pada tempatnya 

dan telah memberikan peribadatan itu kepada yang bukan haknya,dan itulah kedzaliman 

yang besar. 

 

 Sesungguhnya Alloh Ta'ala telah mengkhabarkan bahwasannya Dia tidak 

akan mengampuni dosa syirik bagi siapa saja yang tidak bertaubat dari 

kesyirikannya.Alloh Ta'ala berfirman: 

 

 2)) إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ((

                                                
 12.لقمان : 1
 48.النساء : 2
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Artinya :"Sesungguhnya Alloh tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni 

dosa-dosa yang lain yang Dia kehendaki ". 

 

 Alloh Ta'ala juga telah memaklumkan bahwasannya Dia telah 

mengharamkan surga bagi siapa yang berbuat syirik dan ia kekal di neraka 

Jahannam.Firman Alloh Ta'ala: 

 

 3)) إنه من يشرك باهلل فقد حرم هللا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ((

 

Artinya:"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Alloh,pasti Alloh mengharamkan 

baginya surga dan tempatnya ialah neraka,tidaklah ada bagi orang-orang dzalim seorang 

penolongpun." 

 

 Sesungguhnya syirik akan merusak seluruh amalan yang baik,firman Alloh 

Ta'ala: 

 4()) ذلك هدى هللا يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون (

 

Artinya :"Itulah petunjuk Alloh,yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa 

yang dikehendakiNya diantara hamba-hambaNya.Seandainya mereka mempersekutukan 

Alloh niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan ". 

 

Dan Alloh juga berfirman didalam ayat yang lain: 

 

 5)) ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ((

 

Artinya:"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang 

sebelummu,jika kamu mempersekutukan Alloh niscaya akan hapuslah amalmu dan 

tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi ". 

 

 Bahwasannya orang yang berbuat syirik,maka telah halal darah dan 

hartanya,sebagaimana firman Alloh Ta'ala : 

 

 6)) فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ((

 

                                                
 72.المائدة : 3
 
 
 88األنعام : . 4
 65.الزمر : 5
 5.التوبة : 6
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Artinya :"Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka 

dan tangkaplah mereka,kepunglah mereka serta intailah ditempat pengintaian ". 

Dan Nabi Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: 

 

" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الإله إالهللا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال 

 7بحقها "

 

Artinya :"Aku dititahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa 

ilaaha illalloh,maka jika mereka telah mengucapkan kalimat itu berarti mereka telah 

terlindungi darah dan harta mereka kecuali dengan haknya". 

 

 Syirik merupakan dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang 

lain,Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : 

 

 8" أال أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا :بلى يا رسول هللا ,قال : اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين "

 

Artinya :"Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa 

besar yang lainnya? Kami menjawab:tentu ya Rosulalloh,kemudian Rosul bersabda 

:"berbuat syirik kepada Alloh dan durhaka kepada kedua orang tua ". 

 

Dari hal inilah kita memahami hakekat syirik dan tauhid,dimana syirik adalah 

kedzaliman teragung sedangkan tauhid merupakan keadilan yang paling bijak. 

 

Dan yang perlu kita waspadai dan cermati adalah walaupun secara realitas orang 

yang melakukan syirik tidak mendzalimi Robbnya akan tetapi sebenarnya ia telah 

mendzalimi dirinya sendiri. 

 

 Orang yang melakukan syirik berari telah mengurangi dan menodai 

kesucian Alloh Ta'ala,dan ini merupakan bentuk nyata permusuhannya 

terhadap Alloh SWT. 

 

45 Menit Syirik (3) 2 
  

Pembagian syirik. 

 

 Syirik terbagi menjadi 2 macam,yitu: 

 Syirkun Akbar ( syirik besar ). 

                                                
 .متفق عليه . 7
 . .متفق عليه 8
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Syirik besar menyebabkan seseorang keluar dari Millah ( agama ),dan 

menyebabkan pelakunya kekal di neraka apabila ia meninggal dunia dan belum sempat 

bertaubat darinya. 

 

Syirik besar adalah memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Alloh 

Ta'ala,berdo'a kepada selain Alloh,menyembelih sembelihan dan bernadzar kepada selain 

Alloh semisal Ahli kubur,Jin ataupun kepada Syaithan.Begitu pula adanya perasaan takut 

kepada orang yang telah meninggal,Jin dan syaithan dengan meyakini bahwasannya 

mereka dapat memberikan mudharat dan mendatangkan sakit.Dan juga menyandarkan 

harapan kepada selain Alloh,padahal tiada daya dan kekuatan untuk meluluskan hajat ( 

kebutuhan ),mengentaskan segala musibah dan derita,dan sungguh kita melihat jumlah 

yang tidak sedikit dari kaum muslimin mendatangi kubur para wali dan orang-orang yang 

sholeh dengan tujuan yang tidah dibenarkan oleh syari'at. 

Alloh Ta'ala berfirman: 

 

 9)) ويعبدون من دون هللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤال ء شفعاؤنا عند هللا ((

 

Artinya :"Dan mereka menyembah selain Alloh apa yang tidak mendatangkan 

kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan,dan mereka berkata:"mereka 

itu adalah pemberi syafaat kepada kami disisi Alloh ". 

 

 Syirik Asghor ( Syirik Kecil ). 

 

Syirik semacam ini tidak mengeluarkan seseorang dari Millah ( agama ),akan 

tetapi mengurangi kesempurnaan tauhidnya,dan yang perlu dicatat bahwa ia merupakan 

sarana dan jalan kepada syirik akbar. 

 

Syirik Asghor terbagi menjadi 2 macam: 

 

 Syirkun Dhohir ( yang tampak ) yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. 

Adapun dalam ucapan seperti :bersumpah kepada selain Alloh,Rosululloh Shollallohu 

'Alaihi Wa Sallam bersabda : 

 

 10" من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك "

Artinya ;"Barang siapa yang bersumpah kepada selain Alloh maka ia telah kafir atau 

musyrik". 

                                                
 18.يونس :  9

 .رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . 10
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Begitu pula ungkapan :"Maa syaAlloh wa syi'ta" ( Apa yang Alloh kehendaki 

dan engkau kehendaki ), Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam ketika mendengar 

seorang laki-laki berkata:"Apa yang Alloh kehendaki dan enkau kehendaki",Rosul 

berkata:"Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Alloh ,katakanlah:"Apa 

yang dikehendaki Alloh semata".11 

 

Begitu pula ungkapan yang senada dengan itu:"Kalau bukan karena Alloh dan 

Fulan",yang benar adalah suatu ungkapan :"Apa yang Alloh kehendaki kemudian 

Fulan,atau "kalau bukan karena Alloh kemudian Fulan".maksudnya,menjadikan 

kehendak hamba mengiringi kehendak Alloh Ta'ala.Alloh berfirman: 

 

 12)) وما تشاؤون إال أن يشاء هللا رب العالمين ((

 

Artinya :"Dan kamu tidak dapat menghendaki ( menempuh jalan itu ) kecuali apabila 

dikehendaki oleh alloh Tuhan semesta alam". 

 

Adapun dalam amal perbuatan ,seperti orang yang memakai tali dan anting-anting 

untuk menolak bala dengan meyakininya sebagai penyebab tolak bala,akan tetapi kalau 

meyakini ianya sebagai penolak bala dan musibah maka telah terjatuh kepada syirik 

besar,karena ia telah menggantungkan sesuatu kepada selain Alloh. 

 

45 Menit Syirik (4) 3 

 

 Syirk Khofii ( tak tampak ),yaitu syirik dalam kehendak dan niat.seperti : riya' 

dan sum'ah. 

 

Dan inilah yang sangat ditakutkan oleh Rosulullah Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam 

menimpa para sahabat. 

 

 13قال:الرياء "أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر,قالوا يا رسول هللا وما الشرك األصغر ؟" 

 

Artinya :"Tiada yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada syirik asghor,para 

sahabat bertanya:"apakah syirik asghor ya Rosulalloh?Rosul menjawab:"riya'". 

 

Dari keterangan diatas dapat kita simpulkan perbedaan antara Syirik Akbar 

dengan Syirik Asghor sebagai berikut: 

                                                
 رواه النسا ئي.. 11
 29.التكوير : 12
 . .رواه أحمد والطبراني 13
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 Syirik Akbar mengeluarkan pelakunya dari Millah,sedangkan Syirik Asghor tidak 

demikian. 

 Syirik Akbar menyebabkan pelakunya kekal di neraka,sedangkan Syirik Asghor 

tidak begitu. 

 Syirik Akbar menghapus dan merusak seluruh amalan baik,sedangkan Syirik 

Asghor yang merusakan amalan adalah riya' dan karena tujuan dunia yang fana. 

 Syirik Akbar menyebabkan darah dan harta pelakunya menjadi halal ,sedangkan 

Syirik Asghor tidak seperti itu. 

 

45 Menit Kufur (1) 5 

 

K U F U R 
 

Kufur menurut bahasa berarti : tabir dan tirai penutup,sedangkan menurut Istilah: 

kufur lawan kata dari : Iman. 

 

Maka kufur berarti : tiada keimanan / keyakinan kepada Alloh Ta'ala dan kepada 

para RosulNya,baik disertai dengan pendustaan atau tidak,bahkan adanya keraguan 

,penolakan,kedengkian,kesombongan ,mengikuti hawa nafsu dan menolak 

risalah.Meskipun yang terparah dari bentuk kekafiran adalah disertai dengan 

pendustaan,begitu pula yang mengingkari dan mendustakan karena hasad dan kedengkian 

disertai keyakinan akan kebenaran para Rosul yang diutus. 

 

Pembagian Kufur. 

 

Kufur terbagi menjadi 2 bagian : 

 

 Kufur Akbar, dan kufur semacam ini mengeluarkan seseorang dari Millah , 

kufur ini terbagi menjadi 5 macam : 

o Kufur pendustaan ,dalilnya adalah firman Alloh Ta'ala : 

 

 14أظلم ممن افترى على هللا كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين (()) ومن 

 

Artinya :"dan siapakah yang lebih dzalim dari pada orang-orang yang mengada-adakan 

kedustaan terhadap Alloh atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang 

kepadanya ? bukankah dalam neraka Jahannam itu adalah tempat bagi orang-orang yang 

kafir?". 

 

                                                
 68.سورة العنكبوت :  14
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o Kufur lantaran `sombong dan takabur disertai dengan tasdiq ( pembenaran ). 

Dalilnya adalah firman Alloh Ta'ala : 

 

 15ى واستكبر وكان من الكافرين (()) و إذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أب

 

Artinya :"Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat :"sujudlah kamu 

kepada Adam ",maka sujudlah mereka kecuali Iblis ,ia enggan dan takabur dan adalah ia 

termasuk golongan orang-orang yang kafir " 

 

o Kufur keraguan dan kebimbangan. 

Dalinya adalah firman Alloh Ta'ala : 

 

)) ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى 

منها منقلبا .قال له صلحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة  ربي ألجدن خيرا

 16هللا ربي وال أشرك بربي أحدا (( ثم سواك رجال لكن هو

 

Artinya :"Dan dia memasuki kebunnya sedang dia dzalim terhadap dirinya sendiri ,ia 

berkata :"aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya,dan aku tidak mengira hari 

kiamat itu akan datang ,dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku ,pasti aku 

akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun itu ", kawannya ( orang 

mu'min ) berkata kepadanya sedang ia bercakap-cakap dengannya :"apakah kamu kafir 

kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah ,kemudian dari setetes air mani ,lalu 

Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna ". 

 

45 Menit Kufur (2) 6 

o Kufur nan berpaling . 

Dalilnya firman Alloh Ta'ala : 

( 

 17والذين كفروا عما أنذروا معرضون (() 

 

Artinya :"Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka ". 

 

o Kufur disertai kemunafikan . 

Dalilnya adalah firman Alloh Ta'ala : 

 

 18(( )) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم ال يفقهون

                                                
 34رة : .سورة البق 15
 38-35.سورة الكهف :  16
 3.سورة األحقاف :  17
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Artinya :"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman 

,kemudian menjadi kafir lagi lalu hati mereka dikunci mati ,karena itu mereka tidak dapat 

mengerti ". 

 

 Kufur Asghor ( kufur kecil ),yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama, 

atau disebut pula dengan Kufur 'Amal. 

 

Kufur Asghor adalah dosa-dosa yang yang termaktub dalam Al-Qur'an dan 

Sunnah sebagai kufur ,namun tidak sampai kepada Kufur Akbar ,seperti kufur 

nikmat,sebagaimana firman Alloh Ta'ala : 

 
 )) وضرب هللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم هللا ((19

 

 

Artinya :"Dan Alloh telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negri yang 

dahulunya aman lagi tenteram,rezkinya datang kapadanya melimpah ruah dari segenap 

tempat , tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Alloh,". 

 

Dan seperti orang yang membunuh seorang muslim,sebagaimana dalam sabda 

Rosululloh Shollallohu 'alahi Wa Sallam : 

 

 20" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "

 

Artinya : " Menghina orang muslim adalah fasik,dan membunuhnya adalah kafir ". 

Begitu pula sabda Nabi Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam ; 

 

 21ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض "" 

 

Artinya :"Janganlah kalian kembali kepada kekafiran sesudahku ,sebagian kalian 

membunuh sebagian yang lain ". 

 

Demikian pula seseorang yang bersumpah dengan nama selain Alloh,Rosululloh 

Shollallohu 'alaihi Wa Sallam bersabda : 

 

 22" " من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك

                                                                                                                                            
 3.سورة المنافقون :  18
 112.سورة النحل :  19
 .متفق عليه . 20
 .رواه الشيخان . 21
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Artinya :" Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Alloh maka dia telah kafir 

atau musyrik ". 

 

Sesungguhnya Alloh Ta'ala menganggap orang yang melakukan dosa-dosa besar 

sebagai seorang mu'min,Alloh berfirman : 

 

 23) ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى (()

 

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu Qishosh berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh ". 

 

Dan Alloh Ta'ala tidak mengeluarkan seseorang yang membunuh saudaranya dari 

golongan orang-orang mu'min dan menjadikannya saudara bagi wali yang terbunuh.Alloh 

Ta'ala berfirman : 

 24بإحسان (( )) فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه

 

Artinya : "Maka barang siapa yang mendapatkan pema'afan dari saudaranya ,hendaklah 

yang mema'afkan mengikuti dengan cara yang baik ". 

 

Dan yang dimaksud persaudaraan pada ayat ini adalah persaudaraan islam ,Alloh 

Ta'ala berfirman : 

 25تان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما (() وإن طائف)

 

Artinya : "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka 

damaikanlah antara keduanya ". kemudian alloh Ta'ala melanjutkan firmanNya :  

 

 26)) إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ((

 

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah 

antara kedua saudaramu ". 

( Disarikan dari Syarh Thohawiyah ). 

 

 

 

                                                                                                                                            
 .رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . 22
 178. سورة البقرة :  23
 178. سورة البقرة :  24
 9. سورة الحجرات :  25
 10. سورة الحجرات :  26
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45 Menit Kufur (3) 7 

 

Kesimpulan dari perbedaan antara Kufur Akbar dengan kufur asghor : 

 Kufur Akbar mengeluarkan pelakunya dari Millah dan menghapuskan segala  

 amalannya ,sedangkan Kufur Asghor tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari 

millah dan tidak menghapus amalannya sebatas kekufurannya namun akan 

mendapatkan ancaman. 

 Kufur Akbar menyebabkan pelakunya kekal dineraka ,sedangkan Kufur Asghor 

pelakunya tidak kekal dineraka ,dan tidak menutup kemungkinan Alloh Ta'ala 

mengampuni pelakunya sehingga tidak masuk kedalam neraka. 

 Kufur Akbar menyebabkan darah dan harta pelakunya menjadi halal , sedangkan 

Kufur Asghor tidaklah demikian. 

 Kufur Akbar  mewajibkan permusuhan abadi antara pelakunya dengan orang-

orang mu'min ,orang-orang mu'min tidak diperbolehkan mencintainya atau 

memberikan wala' kepadanya,meskipun dia karib kerabatnya , sedangkan Kufur 

Asghor tidak menghalangi pemberian wala' secara mutlak, bahkan pelakunya 

mendapatkan kecintaan dan wala' selaras dengan keimanannya , serta dibenci dan 

dimusuhi seirama dengan kemaksiatannya.  

 

5 Menit Kemunafikan (1) 9 

 

N I F A Q 
Pengertiannya. 

 

Nifaq secara istilah berarti : menampakkan islam dan kebaikan , serta 

menyembunyikan kekafiran dan keburukan , dinamakan demikian karena orang munafiq 

memasuki gerbang islam lewat satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. 

Oleh karena itu Alloh Ta'ala mengingatkan kita dengan firmanNya : 

 

 27)) إن المنافقين هم الفاسقون ((

 

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang munafiq itulah orang-orang yang fasiq ". 

Yaitu  mereka keluar dari syariat islam ,dan Alloh Ta'ala menjadikan mereka 

lebih buruk dari orang-orang kafir ,sebagaimana firmanNya : 

 

 28المنافقين في الدرك األسفل من النار (()) إن 

 

                                                
 67. سورة التوبة :  27
 145. سورة النساء :  28
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Artinya : "Sesungguhnya orang-orang munafiq itu ditempatkan pada tingkatan yang 

paling bawah dari neraka ". 

Begitu pula firmanNya : 

 

 29إن المنافقين يخادعون هللا وهو خادعهم (()) 

 

Artinya : " Sesungguhnya orang-orang munafiq itu menipu Alloh , dan Alloh akan 

membalas tipuan mereka ". 

Demikian pula dengan firmanNya : 

 

م مرض فزادهم هللا ,في قلوبه)) يخادعون هللا والذين آمنوا وما يخدعون إال أنفسهم وما يشعرون

 30(( ليم بما كانوا يكذبونمرضا ولهم عذاب أ

 

Artinya : " Mereka hendak menipu Alloh dan orang-orang yang beriman , padahal 

mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar , dalam hati mereka ada 

penyakit,lalu Alloh menambah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih 

disebabkan mereka berdusta ". 

 

Pembagian Nifaq. 

 

Nifaq terbagi menjadi 2 bagian : 

 Nifaq I'tiqody ( Nifaq keyakinan ). 

 

Yaitu Nifaq Akbar ,dimana pelakunya menampakan islam dan menyembunyikan 

kekafiran.Dan Nifaq semacam ini mengeluarkan seseorang dari islam dan pelakunya 

dicampakan ditempat neraka yang paling bawah. 

 

Alloh Ta'ala telah mensifati orang munafiq dengan gambaran yang paling buruk 

dari segala yang buruk : yaitu dari kufur tanpa iman,memperolok-olokan agama dan 

pemeluknya, membantu musuh islam dalam memerangi islam dan pemeluknya. 

Orang munafiq terus ada sepanjang zaman ,khususnya disaat islam dalam kekuatan penuh 

yang tidak mungkin dikalahkan secara berhadapan.Maka mereka pura-pura masuk islam 

untuk memporak porandakan islam dari dalam ,dan agar mereka dapat hidup damai 

didalam naungan islam , dimana darah dan harta mereka terlindungi. 

 

 Lahirnya dia beriman kepada Alloh,malaikat-malaikatNya,kitab-kitabNya,rosul-

rosulNya dan hari kiamat, namun bathinnya mendustakan. 

                                                
 142. سورة النساء :  29
 10- 9. سورة البقرة :  30
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Alloh Ta'ala telah menyingkap tabir orang-orang munafiq dan membeberkan 

rahasia-rahasia mereka secara gamblang dan jelas didalam Al-Qur'an ,supaya orang-

orang mu'min waspada terhadap tipu daya mereka yang sangat halus tersembunyi. 

Alloh Ta'ala menjelaskan dipermulaan surat Al-Baqoroh , ada tiga kelompok tipe 

manusia yang hidup didunia ini , yaitu : orang-orang mu'min,kafir dan munafiqin. 

Orang-orang mu'min dijelaskanNya didalam 4 ayat , orang-orang kafir didalam 2 ayat 

,sedangkan orang-orang munafiq diterangkan didalam 13 ayat sebagai isyarat banyaknya 

jumlah mereka dan beratnya fitnah serta ujian yang dialami oleh umat islam disebabkan 

makar dan muslihat mereka. 

 

 Dahsyatnya derita yang dialami oleh umat islam ,karena orang-orang munafiq 

merupakan musuh dalam selimut ,yang senantiasa mensenandungkan dukungan dan 

pertolongan mereka terhadap islam serta memberikan wala' yang total terhadapnya, 

namun sesungguhnya kebencian yang membara dan dendam yang membakar dilubuk hati 

mereka.Kebencian dan permusuhannya terhadap islam dikemas sedemikian rupa 

sehingga orang –orang yang tidak memahami sifat dan karakternya akan menganggap 

mereka sebagai ulama dan mengadakan perbaikan dimuka bumi padahal mereka adalah 

bodoh dan membuat kerusakan. 

 

45 Menit Kemunafikan (2) 10 

 

Potret Nifaq I'tiqody dalam kehidupan dapat terlihat pada 6 fenomena : 

 

 Mendustakan Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam. 

 Mendustakan sebagian apa yang datang kepada Rosululloh Shollallohu 'Alaihi 

Wa Sallam. 

 Membenci Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam. 

 Membenci sebagian apa yang datang kepada Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa 

Sallam. 

 Senang dan gembira dengan kemunduran dan keterpurukan Dienul-Islam. 

 Enggan menolong dan memperjuangkan al-Islam . 

 

 

 Nifaq 'Amaly ( Nifaq amal perbuatan ). 

 

Yaitu melakukan sebagian prilaku orang-orang munafiq dengan tersisanya 

keimanan didalam hati,dan nifaq ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Millah.Namun ia 

telah meniti jalan kearah itu.Maka akan terkumpul didalam dirinya keimanan dan 

kemunafiqan , apabila sifat nifaqnya semakin membahana dan banyak,maka ia menjadi 

seorang munafiq murni dan sempurna. 
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Dalilnya adalah sabda Nabi Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam : 

 

" أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 

 31يدعها : إذائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر "

 

Artinya : " Ada empat sifat,jika ada pada seseorang maka dia disebut munafiq murni ( 

sempurna ) ,dan apabila ada salah satu dari keempat sifat tersebut berarti telah ada sifat 

munafiq pada dirinya hingga ia meninggalkannya : apabila di beri amanah ia berkhianat 

,apabila berbicara ia berdusta ,apabila berjanji ia mengkari dan apabila berselisih ia 

berbuat curang ". 

 

Apabila ada keempat sifat tersebut didalam diri seseorang maka ia adalah munafiq 

yang sesungguhnya ,namun apabila ada salah satu sifat dari keempat sifat tersebut maka 

telah ada kemunafiqan didalam dirinya ,berarti telah terkumpul padanya iman dan 

nifaq,kebaikan dan keburukan ,maka ia berhak mendapatkan pahala dan siksaan diakherat 

kelak selaras dengan keimanan dan kemunafiqannya. 

 

 Munafiq sangat buruk akibatnya dan sangat fatal bahayanya ,oleh sebab itulah 

para sahabat Rodhiallohu 'Anhum sangat khawatir dan merasa takut luar biasa terhadap 

penyakit nifaq ini. 

 

Berkata Ibnu Abi Mulaikah Rohimahulloh : " Aku telah berjumpa dengan tiga 

puluh sahabat Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam semuanya merasa takut dengan 

nifaq melanda dan menjangkiti jiwanya ". 

 

Sisi perbedaan antara Nifaq Akbar dengan Nifaq Asghor : 

 

 Nifaq Akbar mengeluarkan pelakunya dari Millah ,sedangkan Nifaq Asghor 

tidaklah demikian. 

 Nifaq Akbar terjadi pada keyakinan ( I'tiqod ),sedangkan Nifaq Asghor terjadi 

pada amal perbuatan. 

 Nifaq Akbar mayoritas pelakunya tidak bertaubat ,sekiranya bertaubatpun  terjadi 

perbedaan pendapat tentang diterima atau tidak taubatnya didepan hakim, 

sedangkan Nifaq Asghor mayoritas pelakunya bertaubat,dan Alloh menerima 

taubatnya. 

 Alloh Ta'ala telah gamblang memberikan potret Munafiq Akbar dengan 

FirmanNya : 

                                                
 . متفق عليه . 31
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 32صم بكم عمي فهم ال يرجعون (()) 

 

Artinya : "Mereka tuli,bisu dan buta ,maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan  

yang benar". Maksudnya : meyakini kebenaran islam didalam hati mereka. 

 

 33أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم ال يتوبون وال هم يذكرون (( أوال يرون)) 

 

Artinya : "Dan tidakkah mereka ( orang-orang munafiq ) memperhatikan bahwa mereka 

diuji sekali atau dua kali setiap tahun kemudian mereka tidak pula bertaubat dan tidak 

pula mengambil pengajaran ". 

  

Berkata Ibnu Taimiyah Rohimahulloh :"para 'Ulama berbeda pendapat tentang 

diterima atau tidak taubatnya orang-orang munafiq secara dzahir lantaran mereka 

senantiasa menampakan keislaman mereka ". Yang benar ialah diterimanya taubat 

mereka, seperti apa yang dilakukan Nabi. 

 

45 Menit Kesyirikan yang Tampak di Zaman Sekarang 

(1) 
11 

 

Beberapa fenomena kesyirikan yang muncul didunia Islam Kontemporer. 

 

Sebenarnya Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam telah menutup setiap jalan 

kesyirikan dan telah memberikan ancaman yang cukup keras terhadap permasalahan ini 

,termasuk didalamnya persoalan kubur yang Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam 

telah memberikan batasan yang sangat jelas bagi mereka yang menyembahnya dan  

mereka yang berlebihan dalam mengagungkan para Ahli kubur: 

 

 Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam telah memberikan ancaman bagi 

mereka yang berbuat ghulu' ( melampaui batas ) terhadap para wali dan sholihin 

,karena hal itu merupakan jalan yang akan menghantarkan mereka kepada syirik 

didalam ibadah , Rosul bersabda : 

 

 34" إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو "

 

                                                
 18. سورة البقرة :  32
 126. سورة التوبة :  33
 . رواه اإلمام أحمد والترمذي وابن ماحه . 34
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Artinya : " Jauhilah dari kalian al-ghulu' ( berlebih-lebihan ) ,karena sesungguhnya 

kebinasaan umat –umat sebelum kamu karena sifat ghulu' ". 

 

 35" هللا ورسوله فقولوا عبد ى ابن مريم إنما أنا عبدال تطروني كما أطرت النصار" 

  

Artinya :"Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu 

Maryam, karena sesungguhnya aku adalah seorang hamba ,katakanlah :hamba Alloh dan 

utusanNya ". 

 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam melarang didirikannya sebuah 

bangunan ditas kubur ,sebagaimana sebuah riwayat dari Abi Al-Hayaj Al-Asady berkata : 

telah berkata kepadaku Ali Bin Abi Tholib Rodhiallohu 'Anhu :"maukah aku kabarkan 

kepadamu tentang sesuatu yang telah dikhabarkan Rosululloh kepadaku?yaitu janganlah 

engkau biarkan sebuah gambar ( foto ) melainkan engkau hapuskan ,tidak pula kuburan 

yang ditinggikan terkecuali engkau ratakan ".36 

 

Dari Jabir Rodhiallohu 'Anhu berkata :"Bahwasannya rosululloh melarang 

tentang meninggikan kuburan ,duduk diatasnya dan membangunkan istana diatasnya".37 

 

 Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam melarang sholat diatas kuburan. 

Bersabda Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam : 

 

 تتخذوا القبور مساجد فأني ,أال فال أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد "

 38أنهاكم عن ذلك "

Artinya : "ketahuilah bahwasannya umat-umat sebelum kamu menjadikan kuburan nabi-

nabi mereka sebagai masjid, maka ketahuilah janganlah kalian menjadikan perkuburan 

sebagai masjid ,dan sesungguhnya aku telah melarang kalian dari hal itu ". 

 

Menjadikan perkuburan sebagai masjid maksudnya adalah : sholat diatasnya 

,meskipun tidak didirikan bangunan diatasnya. 

 

45 Menit Kesyirikan yang Tampak di Zaman 

Sekarang (2) 
12 

 

 Sebagian besar umat islam telah menyalahi rambu-rambu dari Rosul junjungan 

dan melampaui batasan yang telah digariskan,akhirnya mereka terpuruk dalam syirik 

                                                
 . رواه البخاري . 35
 . رواه مسلم. 36
 . رواه مسلم. 37
 . متفق عليه . 38
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akbar.Bahkan tidak sedikit dari mereka mendirikan masjid dan bangunan yang indah 

diatasnya ,kemudian menjadikannya sebagai tempat keramat yang selalu diziarahi 

,bahkan mengadakan berbagai macam bentuk peribadatan disana ,seperti :menyembelih 

sembelihan,do'a dan istighotsah dengan ahli kubur serta bernadzar buat mereka.Tidak 

diragukan lagi bahwasannya mereka telah terjatuh kelembah syirik akbar. 

 

 Berkata Ibnul Qoyyim Rohimahulloh :"Yang disunnahkan Nabi Shollallohu 

'Alaihi Wa Sallam disaat ziarah kubur adalah :mengingatkan kepada alam akherat,berbuat 

ihsan kepada yang diziarahi dengan mendo'akannya ,memintakan belas kasihan untuknya 

dan memintakan ampunan buatnya serta memintakan ketenangan dan keamanan 

untuknya….namun sungguh disayangkan yang terjadi justru sebaliknya :mereka meminta 

do'a darinya,meminta kepadanya agar memenuhi hajat mereka,memohon berkah 

kepadanya,meminta pertolongan agar dimenangkan atas musuh-musuh mereka kepada 

ahli kubur dan yang senada dengan itu. 

 

 Sangatlah wajar jika Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam senantiasa 

melantunkan sebuah do'a : 

 

 39" " اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد

 

Artinya :"Ya Alloh janganlah Engkau biarkan kuburku menjadi berhala yang disembah". 

 

Dan tidaklah mungkin Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam melantunkan 

do'a ini melainkan akan terjadi apa yang dikahawatirkannya menimpa yang lain. 

 

Dan itulah fenomena yang terjadi dibelahan dunia islam ,adapun kuburan beliau 

dilindungi oleh Alloh ta'ala berkat do'a beliau,walaupun terjadi penyimpangan dimasjid 

Nabawi yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil dan tahayul,namun mereka tidak 

mampu sampai kekubur beliau ,karena kuburan beliau berada dirumahnya dan bukan 

dimasjid sedangkan rumah beliau dikelilingi dinding yang kokoh. 

 

 

 

Berkata Ibnul Qoyyim Rohimahulloh dalam salah satu karyanya : fi nuniyatihi : 

 

 فاستجاب رب العالمين دعاءه                وأحاطه بثالثة الجدران 

 

Maka Tuhan semesta alam mengabulkan do'anya…. 

Dan melindunginya dengan tiga lapis dinding nan kokoh. 

                                                
 رواه مالك وأحمد. . 39
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45 Menit Bid'ah (1) 13 

 

B I D 'A H 
Bid'ah menurut bahasa : berarti ;mengadakan sesuatu yang baru ,belum ada 

contoh sebelumnya.Alloh Ta'ala berfirman : 

 

 40)) بديع السماوات واألرض ((

 

Artinya : "Alloh pencipta langit dan bumi ". ,maksudnya Allohlah yang menciptakan dan 

membuatnya ,tidak ada yang membuat sebelumnya. 

 

Firman Alloh Ta'ala pada ayat yang lain: 

 

 41)) قل ما كنت بدعا من الرسل ((

 

Artinya :"Katakanlah :"Aku bukanlah Rosul yang pertama diantara para Rosul ". 

 

Maksudnya : Aku bukanlah yang pertama mendapatkan risalah dari Alloh Ta'ala 

buat manusia ,bahkan telah mendahuluiku beberapa orang rosul. 

Begitu pula ungkapan : sifulan telah membuat bid'ah,maknanya : dia telah membuat jalan 

yang tidak ada sebelumnya. 

 

 Bid'ah ada yang berhubungan dengan adat kebiasaan ( masalah dunia ),seperti : 

membuat dan mengadakan penemuan kontemporer ,dan ini hukumnya mubah karena 

hukum asal dalam masalah adat kebiasaan ( dunia maya ),adalah mubah.  

Adapun bid'ah dalam agama diharamkan,karena hukum asal dalam agama adalah 

tauqifiy ( tiada ijtihad akal didalamnya ). 

 

 

 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : 

 

 42مرنا هذا ما ليس منه فهو رد "أ " من أحدث في

 

Artinya :"Barang siapa yang mengadakan perkara baru didalam agama yang tidak 

dituntunkan Nabi ,maka amalannya tertolak ". 

                                                
 117.سورة البقرة :  40
 9. سورة األحقاف :  41
 . رواه البخاري ومسلم . 42
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Dan diriwayat yang lain : 

 

 43من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد " "

 

Artinya :"Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dari 

kami ,maka amalannya tertolak ". 

 

Pembagian Bid'ah didalam agama. 

 

Bid'ah didalam agama terbagi menjadi dua bagian : 

 

 Bid'ah Qouliyah I'tiqodiyah ,seperti perkatan Jahmiyah ,Mu'tazilah ,Syi'ah 

Rofidhoh dan semua firqoh sesat : bahwa al-Qur'an adalah makhluk. 

 

 Bid'ah didalam ibadah.,seperti beribadah kepada Alloh dengan cara-cara yang 

tidak sesuai dengan syariat ,dan bid'ah semacam ini terbagi menjadi dua bagian : 

 Bid'ah yang terjadi di pokok ( asal ) ibadah ,sebagaimana orang yang 

beribadah tidak ada asalnya didalam syariat,seperti sholat yang tidak ada 

dasarnya ,atau membuat ajaran baru yang tidak ada dasarnya ,misalnya : 

peringatan maulid Nabi. 

 Bid'ah yang terjadi dengan menambah ibadah yang telah disyariatkan 

,seperti menambah rekaat didalam sholat. 

 Bid'ah yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah yang 

disyariatkan ,seperti : berdo'a dengan cara berjama'ah . 

 Bid'ah yang terjadi dengan mengkhususkan waktu ibadah yang tidak 

disyariatkan ,seperti : puasa Nisfu Sya'ban,dan malamnya melakukan 

sholat malam.. 

 

45 Menit Bid'ah (2) 14 

 

Hukum bid'ah didalam Dien 

 

            Setiap bid'ah didalam dien dengan segala bentuk dan macamnya adalah haram 

dan tersesat ,Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : 

 

" وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة     44

"  

                                                
 . رواه مسلم . 43
 . رواه مسلم . 44
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Artinya :"Dan jauhilah setiap hal yang baru didalam dien ,karena setiap yang baru adalah 

bid'ah ,dan setiap bid'ah adalah tersesat ". 

Dan dalam riwayat yang lain : 

 45و رد "" من عمل عمال ليس عليه أمرنا فه

 

Artinya :"Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari 

kami maka amalannya tertolak ". 

 

Dari kedua hadits diatas menunjukan bahwa setiap hal yang baru didalam dien 

adalah bid'ah ,dan setiap bid'ah adalah tersesat dan tertolak. Makna dari statement ini : 

setiap bid'ah yang berkenaan dengan ibadah dan aqidah adalah haram hukumnya,namun 

tingkat keharamannya sangat tergantung pada tingkatan bid'ahnya. 

 

Ada yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir seperti: melakukan Thowaf 

disekitar perkuburan dengan maksud taqorrub ( mendekatkan diri ) kepada 

ahlinya,menyembelih sesembelihan dan bernadzar untuknya,meminta do'a dan meminta 

pertolongan darinya, sholat diatas kuburnya dan membangun istana diatasnya. 

 

 Dan ada pula bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi fasik 

I'tiqody,seperti bid'ahnya Khowarij,Qodariyah dan Murji'ah karena menyalahi Al-Qur'an 

dan Sunnah. 

 

 Begitu pula ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya bermaksiyat ,seperti : 

Tabattul ( berazam untuk tidak menikah ),berpuasa dengan berdiri menghadap matahari , 

dikebiri dengan tujuan menghilangkan syahwat bersenggama. 

 

Tanbih dan peringatan. 

 

 Ada yang membagi bid'ah menjadi dua macam : yaitu bid'ah hasanah ( yang 

baik ) dan bid'ah sayyiah ( yang buruk ), pembagian semacam ini sangat keliru dan 

bertentangan dengan sabda Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam :" Maka ketahuilah 

bahwa setiap bid'ah adalah tersesat ".46 

 

 Berkata Ibnu Rajab Rohimahulloh :"Setiap hal yang baru didalam agama ,yang 

tidak ada asal dan dasarnya adalah tersesat ,dan islam berlepas diri darinya ,baik yang 

berhubungan dengan masalah I'tiqod , atau amal perbuatan maupun perkataan baik yang 

lahir maupun bathin.( Disarikan dari kitab : Jami'ul 'Ulum Wal –Hikam ). 

                                                
 . رواه مسلم . 45
 . رواه مسلم . 46
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 Mereka yang beranggapan adanya bid'ah hasanah berhujah kepada perkataan 

Umar Bin Khotob Rodhiallohu 'Anhu disaat melaksanakan sholat tarawih : 

" Nikmatul bid'ah hadzihi " ( alangkah indahnya bid'ah semacam ini ). 

Mereka juga beralasan banyaknya hal-hal yang baru didalam agama yang di diamkan 

oleh para salaf ,seperti : Pengumpulan Al-Qur'an , penulisan hadits dan pembukuannya. 

 

Argument yang menjadi hujah bagi mereka dapat kita luruskan dengan alasan-

alasan sebagai berikut : 

Pengumpulan Al-Qur'an dan penulisan serta pembukuan hadits ada asal dan dasarnya 

maka bukan termasuk bid'ah,adapun perkatan Umar :"nikmatul-bid'ah " maksudnya 

adalah bid'ah dalam pengertian bahasa bukan pengertian syar'i . 

 

45 Menit Bid'ah (3) 15 

 

Beberapa fakta bid'ah kontemporer. 

 

 Peringatan Maulid Nabi. 

 

Peringatan Maulid Nabi menyerupai peringatan hari kelahiran Al-Masih dalam 

agama Nasrani. 

 

 Kaum muslimin yang jahil terhadap agamanya dan para ulama al-mudhollun ( 

menyesatkan ) mengadakan peringatan Maulid Nabi setiap tahun pada bulan Robi'ul 

Awwal.Ada yang mengadakanya di masjid ,dirumah-rumah ,dan ditempat-tempat yang 

dipersiapkan khusus untuk acara tersebut.Hadir pada acara itu para pemuka masyarakat 

dan orang-orang awam.Acaranya tidak sepi dari berbagai bentuk kesyirikan dan 

kemungkaran ,seperti menyenandungkan qasidah yang berisi pujian terhadap Nabi 

Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam secara berlebihan ( ghulu ) bahkan sampai kepada do'a dan 

istighotsah kepada beliau. 

 

Padahal Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam melarang umatnya untuk 

memujinya secara berlebih-lebihan : 

 

 47إنما أنا عبد فقولوا : عبد هللا ورسوله "ال تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم " 

 

                                                
 . متفق عليه . 47
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Artinya :"Janganlah kalian memujiku sebagaimana orang –orang Nasrani memuji Ibnu 

Maryam , sesungguhnya aku hanya seorang hamba ,katakanlah :hamba Alloh dan 

utusanNya ". 

 

 Al-ithro' artinya : berlabih-lebihan dalam pujian ,tidak menutup kemungkinan 

mereka meyakini bahwasannya Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam hadir pada 

acara Maulid Nabi yang mereka adakan,dan dari penyimpangan yang ada pada acara 

Maulid mereka menyenandungkan nasyid-nasyid yang mendayu-dayu secara bersama-

sama disertai dengan memukul gendang dan yang lainnya dari amalan dzikir bid'ah sufi . 

 

 Begitu pula terjadi percampur bauran antara laki-laki dan wanita yang merupakan 

sebab terjatuhnya mereka kedalam fitnah dan dosa. 

 

Meskipun mereka terhindar dari hal itu semua ,dan hanya sebatas berkumpul 

disuatu tempat sembari ada acara makan bersama dan mengungkapkan kegembiraan 

mereka sebagaimana yang selalu mereka dengungkan ,tetap saja mereka terpuruk 

didalam bid'ah yang baru dalam agama ,dan setiap bid'ah adalah tersesat ,serta wasilah / 

sarana kepada berkembangnya peringatan-peringatan lain yang tidak sepi dari hal-hal 

yang mungkar. 

 Berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah Rohimahulloh : "Peringatan Maulid 

Nabi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin , merupakan penyerupaan umat 

Nasrani yang memperingati Maulid Nabi Isa 'Alaihissalam ,atau merupakan ungkapan 

cinta dan pengagungan terhadap Nabi Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam yang 

menjadikannya sebagai hari raya ,padahal umat masih berbeda pendapat tentang hari 

kelahirannya . Maka sesungguhnya para salaf tidak pernah melakukannya ,sekiranya hal 

itu baik tentunya para salaf  lebih berkompeten dalam masalah ini dari pada kita ,karena 

mereka lebih besar kecintaannya dan pengagungannya terhadap Rosululloh Shollallohu 

'Alaihi Wa Sallam dari kita ,dan mereka lebih perhatian dalam hal kebaikan dari pada 

kita. 

 

 Namun pada hakekatnya nilai sebuah kecintaan dan pengagungan kepada Nabi 

Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam dapat diukur dari seberapa besar nilai ittiba' ,ketaatan 

,melaksanakan perintahnya dan menghidupkan sunnahnya baik secara lahir maupun 

bathin ,menyebarkan ajarannya ,berjihad karenanya dengan hati , tangan dan lisannya . 

Dan inilah jalan yang telah dilalui oleh generasi pertama umat ini ( Assabiqunal –

awwalun ) ,dari para Muhajirin dan Anshor ,dan diikuti oleh para tabi'in .48  

 

 Bid'ah-bid'ah didalam ibadah dan taqorrub ilalloh . 

 

                                                
 بتحقيق الدكتور ناصر العقل . 615: 2. اقتضاء الصراط المستقيم : 48
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Bid'ah-bid'ah didalam ibadah dizaman kontemporer tak terhitung jumlahnya , dan 

asal suatu ibadah adalah tauqifiy ( tiada ijtihad akal ) ,maka tidak disyariatkan 

suatu perkara ibadah melainkan dengan dalil ,dan bila tidak berpijak pada dalil 

maka termasuk bid'ah ,sabda Nabi Shollallohu 'Alaihi Wa Sallam : 

 

 49" من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد "

 

Artinya :"Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari 

kami maka amalannya tertolak ". 

 

Bid'ah yang banyak nampak sekarang ini adalah : 

 

 Mengeraskan niat ( melafadzkannya ) didalam sholat, sedangkan 

tempatnya niat adalah hati ,bukan pada lisan . 

 Dzikir dengan berjama'ah setelah sholat fardhu . 

 Mengirim Al-Fatihah buat yang telah meninggal dunia . 

 Mengadakan kenduri bila ada yang meninggal dunia . 

 Peringatan Isro' dan Mi'roj . 

 Peringatan tahun baru Hijriyah . 

 Mengkhususkan amalan diBulan Rajab ,seperti : umroh ,puasa,dan amalan 

lainnya . 

 Puasa Nisfu Sya'ban. 

 Dzikir menurut ajaran shufi . 

 Mendirikan istana dan masjid diatas kuburan ,menziarahinya dengan 

tujuan meminta berkah dan tawassul dengan orang yang telah meninggal. 

 Ziarah kubur para wanita muslimah . 

 Dan lain-lain. 

 

Kata penutup 

 

 Bid'ah merupakan jalan kepada kekufuran ,yaitu menambah suatu ajaran 

agama ,yang tidak disyariatkan oleh Alloh dan rosulNya ,setiap bid'ah adalah buruk dan 

dosa besar ,syaithan lebih senang kepada bid'ah dari pada dosa besar .Karena orang yang 

berbuat maksiat sadar dengan maksiat yang ia lakukan lalu ia akan bertaubat ,akan tetapi 

pelaku bid'ah melakukan suatu bid'ah dengan keyakinan melaksanakan suatu ajaran 

agama dan upaya mendekatkan dirinya kepada Alloh Ta'ala maka ia tidak akan bertaubat. 

 

 Bid'ah merupakan penghancur sunnah ,para pelakunya enggan mengamalkan 

sunnah dan benci dengan Ahlu sunnah . 

                                                
 . رواه مسلم . 49
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            Bid'ah menjauhkan diri daripada Alloh Ta'ala ,dan pelakunya mendapatkan 

kemurkaan Alloh dan siksanya serta menimbulkan keraguan dihati dan akan merusaknya 

.Allohu Ta'ala a'lam Bisshowab . 

 


