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Hal-hal yang Membatalkan Keislaman
Para pembaca yang budiman, pada kesempatan ini akan kami ketengahkan
sebuah tulisan yang sangat penting untuk kita simak bersama, yaitu tentang pembatal
keislaman, dengan harapan kita bias menjauhi dan menghidarinya.
Karena jika tidak maka islam kita terancam batalalias tidak diterima disisi Rabb semesta
alam.
Ketahuilah sesungguhnya hal-hal yang membatalkan keislaman itu ada sepuluh:
Pertama: Menyekutukan Allah I dalam beribadah.
AllahI berfirman :

ُﺂﺀﺸﻦ ﻳﻤ ﻟﻚﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟﺎﺩ ﻣﺮﻔﻐﻳ ﻭ ﺑﹺﻪﻙﺮﺸ ﺃﹶﻥ ﻳﺮﻔﻐﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻﹶﻳ
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang
selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (QS. An-Nisa:48)
Dan firman-Nya:

ﺎﺭﹴ ﺃﹶﻧﺼﻦ ﻣﲔﻤﻠﻈﱠﺎﻟﺎﻟﻣ ﻭﺎﺭ ﺍﻟﻨﺍﻩﺄﹾﻭﻣﺔﹶ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻪﻠﹶﻴ ﺍﷲُ ﻋﻡﺮ ﺣ ﺑﹺﺎﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺪﺮﹺﻙﺸﻦ ﻳ ﻣﻪﺇﹺﻧ
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah
mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim
itu seorang penolongpun. (QS. Al-Maidah:72)
Termasuk di antaranya adalah: menyembelih untuk selain Allah I; seperti orang yang
menyembelih untuk jin atau kuburan.
Kedua: Orang yang menjadikan perantara di antaranya dan di antara Allah I, ia
berdoa dan meminta syafaat serta bertawakkal (berserah diri) kepada mereka, maka ia
menjadi kafir secara ijma'.
Ketiga:

Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ia ragu akan

kekufuran mereka atau ia membenarkan pendirian mereka, maka ia telah kafir.
Keempat: Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa petunjuk yang bukan datang
dari Nabi r lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum yang lainnya lebih
baik dari hukumnya, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum thogut daripada
hukumnya, maka ia telah kafir.

١

Kelima: Barangsiapa yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah r,
sekalipun ia telah mengamalkannya, maka ia telah kafir.
Keenam: Barangsiapa yang mengejek sesuatu yang datang dari agama, atau
(mengejek) ganjaran dan balasannya, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah
I:

ﺎﻧﹺﻜﹸﻢ ﺇﹺﳝﺪﻌﻢ ﺑﺗ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﻗﹶﺪﺭﺬﺘﻌ ﻻﹶﺗ. ﺰﹺﺀُﻭﻥﹶﻬﺘﺴ ﺗﻢ ﻛﹸﻨﺘﻪﻮﻟﺳﺭ ﻭﻪﺎﺗﺀَﺍﻳﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﺑﹺﺎﷲِ ﻭ
Katakanlah:"Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?".
Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.. (QS. 9:65-66)
Ketujuh: Sihir, termasuk di antaranya adalah pelet dan sejenisnya. Barangsiapa
yang melakukannya atau ridha, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah I"

ﻢﻬﻨﻔﹶﻌﻻﹶ ﻳ ﻭﻢﻫﺮﻀﺎ ﻳﻮﻥﹶ ﻣﻠﱠﻤﻌﺘﻳ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥﺪ ﺃﹶﺣﻦ ﻣ ﺑﹺﻪﻳﻦﺂﺭﻢ ﺑﹺﻀﺎﻫﻣﻭ
Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali
dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak
memberi manfaat. (QS. Al-Baqarah: :102)
Kedelapan: Membela orang-orang musyrik dan menolong mereka dalam
melawan orang-orang Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah I:

ﲔﻤ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟﻡﻱ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺪﻬ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻﹶﻳﻢﻬﻨ ﻣﻪ ﻓﹶﺈﹺﻧﻨﻜﹸﻢﻢ ﻣﻟﱠﻬﻮﺘﻦ ﻳﻣﻭ
Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu
termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang
zalim. (QS. Al-Maidah: 51)
Kesembilan: Barang siapa yang beranggapan bahwa seseorang bisa keluar dari
syariat Nabi Muhammad r sebagaimana Khadhir bisa leluasa keluar dari syariat nabi
Musa u maka ia telah kafir.
Kesepuluh: Berpaling dari agama Allah I, tidak mempelajarinya, dan juga tidak
mengamalkannya. Allah I berfirman:

ﻮﻥﹶﻤﻘﻨﺘ ﻣﲔﺮﹺﻣﺠ ﺍﻟﹾﻤﻦﺎ ﻣﺂ ﺇﹺﻧﻬﻨ ﻋﺽﺮ ﺃﹶﻋ ﺛﹸﻢﻪﺑ ﺭﺎﺕ ﺑﹺﺌﹶﺎﻳﻦ ﺫﹸﻛﱢﺮﻤ ﻣ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻢﻦﻣﻭ
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya,
kemudian ia berpaling daripadanya Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orangorang yang berdosa. (QS. As-Sajdah: 22)

٢

Tidak ada perbedaan pada semua hal yang membatalkan Islam ini di antara yang mainmain dan sungguh-sungguh serta karena takut, kecuali orang yang dipaksa. Semuanya itu
termasuk yang paling berbahaya dan paling sering terjadi. Maka hendaknya seorang
muslim selalu waspada dan takut terjadi pada dirinya. Kita berlindung kepada Allah I
dari segala yang menyebabkan kemarahan-Nya dan tertimpa azab-Nya yang pedih.
Pembagian Tauhid
Tauhid terbagi menjadi tiga:
Pertama: Tauhid uluhiyah
Tauhid inilah yang diakui oleh orang-orang kafir pada masa Rasulullah r dan
beliau memerangi mereka dan tidak menganggap mereka termasuk dalam agama Islam.
Beliau menghalalkan darah dan harta mereka. Yaitu tauhidullah dengan perbuatan-Nya
yang maha tinggi.
Firman Allah I:

ـﻦ ﻣﻲ ﺍﻟﹾﺤﺮﹺﺝﺨﻦ ﻳﻣ ﻭﺎﺭﺼﺍﹾﻷَﺑ ﻭﻊﻤ ﺍﻟﺴﻚﻠﻤﻦ ﻳﺽﹺ ﺃﹶﻣﺍﹾﻷَﺭﺂﺀِ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻦﻗﹸﻜﹸﻢ ﻣﺯﺮﻦ ﻳﻗﹸﻞﹾ ﻣ
ﻘﹸﻮﻥﹶﺘﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺍﷲُ ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﺃﹶﻓﹶﻼﹶﺗﻴ ﻓﹶﺴﺮ ﺍﹾﻷَﻣﺮﺑﺪﻦ ﻳﻣ ﻭﻲ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣﺖﻴ ﺍﻟﹾﻤﺮﹺﺝﺨﻳ ﻭﺖﻴﺍﻟﹾﻤ
Katakanlah:"Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang
kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari
yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala
urusan" Maka mereka menjawab:"Allah". Maka katakanlah:"Mengapa kamu tidak bertaqwa
(kepada-Nya)?" (QS. Yunus: 31)
Ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal ini sangat banyak sekali.
Kedua: Tauhid uluhiyah
Tauhid inilah yang menjadi perdebatan sejak dahulu kala hingga masa sekarang,
yaitu mentauhidkan (mengesakan) Allah I dalam semua perbuatan hamba seperti
berdoa, bernazar, menyembelih, raja`(mengharap), khauf(takut), tawakkal (berserah diri),
raghbah (senang), rahbah (benci), inabah (kembali), satu persatu dari semua ini adalah
berdasarkan dalil dari al-Qur`an.
Ketiga: Tauhid zat, asma` dan sifat
Firman Allah I:

٣

Katakanlah:"Dialah Allah, Yang Maha Esa". Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya
segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang
setara dengan Dia. (QS. Al-Ikhlas: 1-4)
Dan firman-Nya:

ﻮﺍﺎﻛﹶـﺎﻧﻥﹶ ﻣﻭﺰﺠـﻴ ﺳﻪﺎﺋﻤﻲ ﺃﹶﺳﻭﻥﹶ ﻓﺪﻠﹾﺤ ﻳﻳﻦﻭﺍ ﺍﻟﱠﺬﺫﹶﺭﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﻮﻩﻋﻰ ﻓﹶﺎﺩﻨﺴﺂﺀُ ﺍﻟﹾﺤﻤﷲِ ﺍﹾﻷَﺳﻭ
ﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻌﻳ
Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna
itu dan tinggalakanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS. AlA`raf:180)
Dan firman-Nya:

ﲑﺼ ﺍﻟﹾﺒﻴﻊﻤ ﺍﻟﺴﻮﻫﺀُ ﻭﻰ ﺷﻪﹾﺜﻠ ﻛﹶﻤﺲﻟﹶﻴ
Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. (QS. Asy-Syura:11)
Syirik dan Macam-macamnya
Lawan tauhid adalah syirik, dan ia terbagi menjadi tiga: Syirik besar, syirik kecil,
dan syirik yang samar.
1- Bagian pertama : Syirik besar
Allah I tidak akan mengampuni pelakunya dan tidak menerima amal shalih yang
disertai dengannnya.
Firman Allah I:

ﺿﻼﹶﻻﹰ
 ﻞﱠ ﺿ ﺑﹺﺎﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺪﺮﹺﻙﺸﻦ ﻳﻣﺂﺀُ ﻭﺸﻦ ﻳﻤ ﻟﻚﻭﻥﹶ ﺫﹶﻟﺎﺩ ﻣﺮﻔﻐﻳ ﻭ ﺑﹺﻪﻙﺮﺸ ﺃﹶﻥ ﻳﺮﻔﻐﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻻﹶﻳ
ﺍﻴﺪﻌﺑ
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, Dan Dia
mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang
mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. (QS.
An-Nisa`:116)

٤

Dan firman-Nya:

َﻭﺍ ﺍﷲﺒﺪﺍﺀِﻳﻞﹸ ﺍﻋﺮﻨﹺﻰ ﺇﹺﺳﺎﺑ ﻳﺴِﻴﺢﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤ ﻭﻢﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﺑﺴِﻴﺢ ﺍﻟﹾﻤﻮ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﻫﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬ ﻛﹶﻔﹶﺮﻟﹶﻘﹶﺪ
ـﻦ ﻣﲔﻤﻠﻈﱠـﺎﻟﺎﻟﻣ ﻭﺎﺭ ﺍﻟﻨﺍﻩﺄﹾﻭﻣﺔﹶ ﻭﻨ ﺍﻟﹾﺠﻪﻠﹶﻴ ﺍﷲُ ﻋﻡﺮ ﺣ ﺑﹺﺎﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺪﺮﹺﻙﺸﻦ ﻳ ﻣﻪ ﺇﹺﻧﻜﹸﻢﺑﺭﻲ ﻭﺑﺭ
ﺎﺭﹴﺃﹶﻧﺼ
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata:"Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera
Maryam", padahal Al-Masih (sendiri) berkata:"Hai Bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan
Rabbmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah
mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim
itu seorang penolongpun. (QS. Al-Ma`idah:72)
Dan firman-Nya:

ﺍﻨﺜﹸﻮﺭﺂﺀً ﻣﺒ ﻫﺎﻩﻠﹾﻨﻌﻞﹴ ﻓﹶﺠﻤ ﻋﻦﻠﹸﻮﺍ ﻣﻤﺎﻋﺂ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻨﻣﻗﹶﺪﻭ
Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu
yang berterbangan. (QS. Al-Furqan: 23)
Juga firman-Nya:

ﺮﹺﻳﻦﺎﺳ ﺍﻟﹾﺨﻦ ﻣﻦﻜﹸﻮﻧﻟﹶﺘ ﻭﻠﹸﻚﻤ ﻋﻄﹶﻦﺒﺤ ﻟﹶﻴﻛﹾﺖﺮ ﺃﹶﺷﻦﻟﹶﺌ
:"Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk
orang-orang yang merugi. (QS. Az-Zumar:65)
Demikian pula firman-Nya:

ﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻌﻮﺍ ﻳﺎﻛﹶﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺒﹺﻂﹶ ﻋﻛﹸﻮﺍ ﻟﹶﺤﺷﺮ  ﺃﹶﻟﹶﻮﻭ
Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah
mereka kerjakan. (QS. Al-An'aam:88)
Syirik besar terbagi menjadi empat:
Pertama: Syirik dalam berdoa, firman Allah I:

ﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶﺸ ﻳﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻫﺮ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﻢﺎﻫﺠﺎ ﻧ ﻓﹶﻠﹶﻤﻳﻦ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﲔﺼﻠﺨﺍ ﺍﷲَ ﻣﻮﻋ ﺩﻲ ﺍﻟﹾﻔﹸﻠﹾﻚﻮﺍ ﻓﺒﻛﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺭ

٥

Maka apabila mereka naik kapal mereka berdo'a kepada Allah dengan memurnikan keta'atan
kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka
(kembali) mempersekutukan (Allah), (QS. Al-'Ankabut:65)
Kedua: Syirik dalam niat, kehendak dan tujuan.
Allah I berfirman:

ﻚﻟﹶﺌ ﺃﹸﻭ.ﻮﻥﹶﺴﺒﺨﺎ ﻻﹶﻳﻴﻬ ﻓﻢﻫﺎ ﻭﻴﻬ ﻓﻢﺎﻟﹶﻬﻤ ﺃﹶﻋﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻑﻮﺎ ﻧﻬﺘﺯﹺﻳﻨﺎ ﻭﻴﻧﺎﺓﹶ ﺍﻟﺪﻴ ﺍﻟﹾﺤﺮﹺﻳﺪﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻣ
ﻠﹸﻮﻥﹶﻤﻌﻮﺍ ﻳﺎﻛﹶﺎﻧﻞﹲ ﻣﺎﻃﺑﺎ ﻭﻴﻬﻮﺍ ﻓﻌﺻﻨ
 ﺎﺒﹺﻂﹶ ﻣﺣ ﻭﺎﺭ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﻟﻨﺓﺮﻲ ﺍﹾﻷَﺧ ﻓﻢ ﻟﹶﻬﺲ ﻟﹶﻴﻳﻦﺍﻟﱠﺬ
Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka
balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa
yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Hud:1516)
Ketiga: Syirik dalam ketaatan.
Allah I berirman:

ﺎﺍ ﺇﹺﻟﹶﻬﻭﺒﺪﻌﻴﺍ ﺇﹺﻻﱠ ﻟﻭﺮﺂﺃﹸﻣﻣ ﻭﻢﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﺑﺢﺴِﻴﺍﻟﹾﻤ ﺍﷲِ ﻭﻥﻭ ﺩﻦﺎ ﻣﺎﺑﺑ ﺃﹶﺭﻢﻬﺎﻧﺒﻫﺭ ﻭﻢﻫﺎﺭﺒﺍ ﺃﹶﺣﺬﹸﻭﺨﺗﺍ
ﻥﹶﺮﹺﻛﹸﻮﺸﺎ ﻳﻤ ﻋﻪﺎﻧﺒﺤ ﺳﻮ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﺍ ﻵﺇﹺﻟﹶﻪﺪﺍﺣﻭ
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan
(juga mereka menjadikan Rabb ) Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh
menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci
Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. At-Taubat:31)
Penafsirannya yang tidak diragukan lagi adalah: taat kepada para ulama dan ahli-ahli
ibadah dalam perbuatan maksiat, bukan ibadah mereka (kaum Yahudi dan Kristen)
kepada para ulama dan ahli ibadah tersebut. Seperti tafsir yang dijelaskan Nabi r kepada
Adi bin Hatim t saat ia berkata kepada beliau r: "Kami tidak pernah menyembah
mereka." Maka Nabi r memberikan penjelasan kepadanya: bahwa menyembah mereka
adalah taat kepada mereka dalam maksiat kepada Allah I.
Keempat: Syirik dalam mahabbah (cinta).
Dalilnya adalah firman Allah I:

ِ ﺍﷲﺐ ﻛﹶﺤﻢﻬﻮﻧﺒﺤﺍ ﻳﺍﺩ ﺍﷲِ ﺃﹶﻧﺪﻭﻥﻦ ﺩﺬﹸ ﻣﺨﺘﻦ ﻳﺎﺱﹺ ﻣ ﺍﻟﻨﻦﻣﻭ
٦

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka
mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. (QS. Al-Baqarah:165)
2- Bagian kedua : Syirik kecil, yaitu riya
Dalilnya adalah firman Allah I:

ﺍﺪ ﺃﹶﺣﻪﺑ ﺭﺓﺎﺩﺒ ﺑﹺﻌﺮﹺﻙﺸﻻﹶﻳﺎ ﻭﺤﺎﻟﻼﹰ ﺻﻤﻞﹾ ﻋﻤﻌ ﻓﹶﻠﹾﻴﻪﺑﻘﹶﺂﺀَ ﺭﻮﺍ ﻟﺟﺮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦﻓﹶﻤ
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang
saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabb-nya". (QS. AlKahfi:110)
3- Bagian ketiga: Syirik Khafi (syirik yang samar).
Hal ini berdasarkan sabda Nabi r: "Syirik pada umat ini lebih samar daripada semut
hitam yang berjalan di batu hitam dalam kegelapan malam."
Dan penebusnya adalah seperti sabda Nabi r: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari menyekutukan sesuatu dengan-Mu dan aku mengetahuinya dan aku memohon ampun
kepada-Mu dari dosa yang tidak kuketahui."
Pembagian Kufur
Kufur terbagi menjadi dua:
1- Bagian pertama: kufur yang mengeluarkan dari agama Islam, dan kufur jenis ini
terbagi menjadi lima macam:
Pertama: Kufur mendustakan. Dalilnya firman Allah I:

ﻯﺜﹾـﻮ ﻣﻢﻨﺟﻬ ﻲ ﻓﺲ ﺃﹶﻟﹶﻴﺂﺀَﻩﺎ ﺟ ﻟﹶﻤﻖ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ ﻛﹶﺬﱠﺏﺎ ﺃﹶﻭﺑﻠﹶﻰ ﺍﷲِ ﻛﹶﺬﻯ ﻋﺮﻦﹺ ﺍﻓﹾﺘﻤ ﻣ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻢﻦﻣﻭ
ﺮﹺﻳﻦﻟﱢﻠﹾﻜﹶﺎﻓ
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap
Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka
Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? (QS. Al-'Ankbut:68)
Kedua: Kufur enggan dan takabur sekalipun dia mengakui kebenaran islam.
Dalilnya firman Allah I:

ﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﻜﹶﺎﻓﻦﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣ ﻭﺮﻜﹾﺒﺘﺍﺳﻰ ﻭ ﺃﹶﺑﻴﺲﻠﻭﺍ ﺇﹺﻻﱠ ﺇﹺﺑﺪﺠ ﻓﹶﺴﻡﻭﺍ ﻷَﺩﺪﺠ ﺍﺳﻜﹶﺔﻼﹶﺋﻠﹾﻤﺎ ﻟﺇﹺﺫﹾ ﻗﹸﻠﹾﻨﻭ
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Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat:"Sujudlah kamu kepada Adam",
maka sujudlah mereka kecuali iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orangorang yang kafir. (QS. Al-Baqarah:34)
Ketiga: Kufur karena ragu, yaitu kufur dzan.
Dalilnya firman Allah I:

ﻦﻟﹶـﺌﺔﹰ ﻭﻤﺔﹶ ﻗﹶﺂﺋﺎﻋ ﺍﻟﺴﺂﺃﹶﻇﹸﻦﻣ ﻭ. ﺍﺪ ﺃﹶﺑﻩﺬ ﻫﺒﹺﻴﺪ ﺃﹶﻥ ﺗﺂﺃﹶﻇﹸﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻔﹾﺴِﻪ ﻟﱢﻨﻢ ﻇﹶﺎﻟﻮﻫ ﻭﻪﺘﺟﻨ ﻞﹶﺧﺩﻭ
ﻱ ﺑﹺﺎﻟﱠـﺬﺕ ﺃﹶﻛﹶﻔﹶﺮﻩﺎﻭﹺﺭﺤ ﻳﻮﻫ ﻭﻪﺒﺎﺣ ﺻ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻪ. ﺎﻨﻘﹶﻠﹶﺒﺎ ﻣﻬﻨﺍ ﻣﺮﻴﻥﱠ ﺧﻲ ﻷَ ﹺﺟﺪﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺕﺩﺩﺭ
ﺍﺪﻲ ﺃﹶﺣﺑ ﺑﹺﺮﺮﹺﻙﻵﺃﹸﺷﻲ ﻭﺑ ﺍﷲُ ﺭﻮﺎ ﻫﻨ ﻟﱠﻜ. ﻼﹰﺟ ﺭﺍﻙﻮ ﺳ ﺛﹸﻢﻄﹾﻔﹶﺔﻦ ﻧ ﻣﺍﺏﹴ ﺛﹸﻢﺮﻦ ﺗ ﻣﻠﹶﻘﹶﻚﺧ
Dan dia memasuki kebunnya sedang ia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata:"Aku kira kebun
ini tidak akan binasa selama-lamanya,
dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada
Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu"..
Kawannya (yang mu'min) berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya :"Apakah kamu
kafir kepada (Rabb) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia
menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan seorangpun
dengan Rabbku. (QS. Al-Kahfi: 35-38)
Keempat: Kufur berpaling.
Dalilnya adalah firman Allah I:

ﻮﻥﹶﺮﹺﺿﻌﻭﺍ ﻣﺭﺂ ﺃﹸﻧﺬﻤﻭﺍ ﻋ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦﺍﻟﱠﺬﻭ
.Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. (QS. AlAhqaaf:3)
Kelima: kufur nifaq.
Dalilnya firman Allah I:

ﻮﻥﹶﻔﹾﻘﹶﻬ ﻻﹶﻳﻢ ﻓﹶﻬﻠﹶﻰ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ﻋﻭﺍ ﻓﹶﻄﹸﹺﺒﻊ ﻛﹶﻔﹶﺮﻮﺍ ﺛﹸﻢﻨ ﺀَﺍﻣﻢﻬ ﺑﹺﺄﹶﻧﻚﺫﹶﻟ
Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir
(lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti. (QS. Al-Munafiqun:3)
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Bagian kedua dari dua jenis kufur adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya
dari agama Islam, yaitu kufur nikmat. Hal ini berdasarkan firman Allah I:

ﻢﹺﻌ ﺑﹺﺄﹶﻧﺕ ﻓﹶﻜﹶﻔﹶﺮﻜﹶﺎﻥﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺍ ﻣ ﹶﻏﺪﺎ ﺭﻗﹸﻬﺎ ﺭﹺﺯﻴﻬﺄﹾﺗﺔﹰ ﻳﻨﺌ ﹾﻄﻤﺔﹰ ﻣﻨ ﺀَﺍﻣﺖﺔﹰ ﻛﹶﺎﻧﻳﺜﹶﻼﹰ ﻗﹶﺮ ﺍﷲُ ﻣﺏﺮﺿﻭ
ﻮﻥﹶﻌﻨﺼﻮﺍ ﻳﺎ ﻛﹶﺎﻧ ﺑﹺﻤﻑﻮﺍﻟﹾﺨﻮﻉﹺ ﻭ ﺍﻟﹾﺠﺎﺱﺒﺎ ﺍﷲُ ﻟﺍﷲِ ﻓﹶﺄﹶﺫﹶﺍﻗﹶﻬ
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi
tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya
mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan
dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (QS. An-Nahl:112)

Jenis-Jenis Nifaq
Nifaq terbagi menjadi dua:
1- Nifaq dalam i'tiqadi (keyakinan).
Nifaq ini terbagi enam dan pelakunya adalah penghuni neraka yang paling bawah.
Pertama

: Mendustakan Rasulullah r.

Kedua

: Mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah r.

Ketiga

: Membenci Rasulullah r.

Keempat

: Membenci sebagian yang dibawa/diajarkan Rasulullah r.

Kelima : Senang terhadap kemunduran agama Rasulullah r.
Keenam

: Benci terhadap kemenangan agama Rasulullah r.

2. Nifaq amali (dalam perbuatan)
Nifaq amali ada lima macam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah r: "Tanda
munafik itu ada tiga: Apabila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, dan bila diberi
amanah ia berkhianat.” Dan dalam satu riwayat: “apabila berbantahan (bermusuhan) ia
menyimpang/menyeleweng, dan bila membuat perjanjian ia melanggar.”
Makna Thaghut dan Bagian-bagiannya.
Ketahuilah-semoga Allah I memberi rahmat kepadamu-: sesunggunya pertama-tama
yang diwajibkan Allah I kepada manusia adalah kufur kepada thaghut dan beriman
kepada Allah I. Dalilnya adalah firman Allah I:

ﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕﻨﹺﺒﺘﺍﺟﻭﺍ ﺍﷲَ ﻭﺒﺪ ﺍﻋﻮﻻﹰ ﺃﹶﻥﺳ ﺭﺔﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹶﻣﺎ ﻓﹾﺜﻨﻌ ﺑﻟﹶﻘﹶﺪﻭ
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Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan):"Sembahlah
Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu",.... (QS. An-Nahl:36)
Adapun sifat (bentuk) kafir kepada thaghut yaitu kamu yakini batilnya/sesatnya ibadah
kepada selain Allah I, meninggalkannya, membencinya dan mengkafirkan para
penganutnya serta memusuhi mereka.
Adapun pengertian beriman kepada Allah I yaitu kamu yakini bahwa Allah I adalah
satu-satunya Ilah yang disembah, bukan yang lainnya, mengikhlaskan semua jenis ibadah
hanya kepada Allah I, menolak semua yang disembah selainnya, mencintai orang-orang
yang ikhlas dan bersifat loyal kepada mereka, membenci orang-orang musyrik serta
memusuhi mereka.
Inilah agama nabi Ibrahim yang siapa pun yang membencinya adalah orang yang
membodohkan dirinya sendiri. Inilah suri tauladan yang diberitakan Allah I dalam
firman-Nya:

ﺎﻤﻣ ﻭﻨﻜﹸﻢﺍ ﻣﺀَﺁﺅﺮﺎ ﺑ ﺇﹺﻧﻬﹺﻢﻣﻘﹶﻮ ﺇﹺﺫﹾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﻪﻌ ﻣﻳﻦﺍﻟﱠﺬ ﻭﻴﻢﺍﻫﺮﻲ ﺇﹺﺑﺔﹲ ﻓﻨﺴﺓﹲ ﺣﻮ ﺃﹸﺳ ﻟﹶﻜﹸﻢﺖ ﻛﹶﺎﻧﻗﹶﺪ
ِﻮﺍ ﺑﹺﺎﷲﻨﺆﻣ ﻰ ﺗﺘﺍ ﺣﺪﺂﺀُ ﺃﹶﺑﻀﺒﻐﺍﻟﹾﺓﹸ ﻭﺍﻭﺪ ﺍﻟﹾﻌﻜﹸﻢﻨﻴﺑﺎ ﻭﻨﻨﻴﺍ ﺑﺪﺑ ﻭﺎ ﺑﹺﻜﹸﻢﻧ ﺍﷲِ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﻥﻦ ﺩﻭﻥﹶ ﻣﺒﺪﻌﺗ
ﻩﺪﺣﻭ
Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama
dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka:"Sesungguhnya kami berlepas diri dari
kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata
antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman
kepada Allah saja. (QS. Mumtahanan:4)
Dan pengertian thaghut secara umum adalah: setiap yang disembah selain Allah I, ridha
dengan ibadah dari yang disembah atau diikuti atau ditaati dalam taat selain kepada Allah
I dan Rasul-Nya maka ia adalah thaghut.
Thaghut itu banyak sekali dan yang paling utama ada lima macam:
Pertama: Syaithan yang mengajak beribadah kepada selain Allah I.

Dalilnya

adalah firman Allah I:

ﺒﹺﲔ ﻣﻭﺪ ﻋ ﻟﹶﻜﹸﻢﻪﻄﹶﺎﻥﹶ ﺇﹺﻧﻴﻭﺍ ﺍﻟﺸﺒﺪﻌ ﺃﹶﻥ ﻻﱠﺗﻡﻨﹺﻲ ﺀَﺍﺩﺎﺑ ﻳﻜﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﺪﻬ ﺃﹶﻋﺃﹶﻟﹶﻢ
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah
syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu", (QS. Yasin: 60)
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Kedua: Pemerintahan zhalim yang merubah hukum Allah I.
Dalilnya adalah firman Allah I:

ﻭﻥﹶ ﺃﹶﻥﺮﹺﻳـﺪ ﻳـﻚﺒﻠـﻦ ﻗﹶـﺂﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﻣﻣ ﻭﻚﺂﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﻮﺍ ﺑﹺﻤﻨ ﺀَﺍﻣﻢﻬﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﻤﻋﺰ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻰﺇﻟﺮ ﺗﺃﹶﻟﹶﻢ
ﺍﻴﺪﻌﻼﹶﻻﹰ ﺑ ﺿﻢﻠﱠﻬﻀﻄﹶﺎﻥﹸ ﺃﹶﻥ ﻳﻴ ﺍﻟﺸﺮﹺﻳﺪﻳ ﻭﻭﺍ ﺑﹺﻪﻜﹾﻔﹸﺮﻭﺍ ﺃﹶﻥ ﻳﺮ ﺃﹸﻣﻗﹶﺪ ﻭﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕﺤﺎﹶﻛﹶﻤﺘﻳ
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa
yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu Mereka hendak
berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan
bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (QS. An-Nisa`:60)
Ketiga: Yang berhukum kepada selain yang diturunkan Allah I.

ﻭﻥﹶﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻢ ﻫﻚﻻﹶﺋﻝﹶ ﺍﷲُ ﻓﹶﺄﹸﻭﺂﺃﹶﻧﺰﻜﹸﻢ ﺑﹺﻤﺤ ﻳﻦ ﻟﱠﻢﻣﻭ
Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah
orang-oang yang kafir. (QS. Al-Maidah:44)
Keempat: yang mengaku mengetahui yang ghaib (yang bersumber) dari Allah I.
Hal ini berdasarkan firman Allah I:

ـﻪﻳﺪﻦﹺ ﻳﻴﻦ ﺑ ﻣﻠﹸﻚﺴ ﻳﻪﻮﻝﹴ ﻓﹶﺈﹺﻧﺳﻦ ﺭﻰ ﻣﻀﺗﻦﹺ ﺍﺭﺇﹺﻻﱠﻣ. ﺍﺪ ﺃﹶﺣﺒﹺﻪﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴ ﻋﻈﹾﻬﹺﺮﺐﹺ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻴ ﺍﻟﹾﻐﻢﺎﻟﻋ
ﺍﺻﺪ
  ﺭﻪﻠﹾﻔ ﺧﻦﻣﻭ
(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada
seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia
mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya. (QS. Al-Jin :26-27)
Dan firman Allah I:

ـﺎﻬﻠﹶﻤﻌ ﻳﻗﹶﺔﺭﻦ ﻭﻘﹸﻂﹸ ﻣﺴﺎ ﺗﻣﺮﹺ ﻭﺤﺍﻟﹾﺒﻭﺒﺮﻲ ﺍﻟﹾﺎﻓ ﻣﻠﹶﻢﻌﻳ ﻭﻮﺂ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﻬﻠﹶﻤﻌﺐﹺ ﻻﹶﻳﻴ ﺍﻟﹾﻐﺢﻔﹶﺎﺗ ﻣﻩﺪﻨﻋﻭ
ﺒﹺﲔﹴﺎﺏﹴ ﻣﺘﻲ ﻛﺎﺑﹺﺲﹴ ﺇﹺﻻﱠ ﻓﻻﹶﻳﻃﹾﺐﹴ ﻭﻻﹶﺭﺽﹺ ﻭ ﺍﹾﻷَﺭﺎﺕﻲ ﻇﹸﻠﹸﻤ ﻓﺔﺒﻻﹶﺣﻭ
Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia
sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang
gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi
dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh
Mahfuzh). (QS.al-An-'aam:59)
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Kelima: yang disembah selain Allah I dan ia ridha/senang dengan ibadah
tersebut.
Dalilnya firman Allah I:

ﲔﻤﺰﹺﻱ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟﺠ ﻧﻚ ﻛﹶﺬﹶﻟﻢﻨﺟﻬ ﺰﹺﻳﻪﺠ ﻧﻚ ﻓﹶﺬﹶﻟﻭﻧﹺﻪﻦ ﺩ ﻣﻲ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻧﻢﻬﻨﻘﹸﻞﹾ ﻣﻦ ﻳﻣﻭ
Dan barangsiapa diantara mereka mengatakan:"Sesungguhnya aku adalah ilah selain daripada
Allah", maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahanam, demikian Kami memberi balasan kepada
orang-oramg zalim. (QS. Al-Anbiya`:29)
Ketahuilah, sesungguhnya manusia tidak beriman kepada Allah I kecuali setelah kufur
kepada thaghut. Dalilnya firman Allah I:

ﻴﻊﻤﺍﷲُ ﺳﺎ ﻭ ﻟﹶﻬﺎﻡﺼﻔﺛﹾﻘﹶﻰ ﻻﹶ ﺍﻧ ﺍﻟﹾﻮﺓﻭﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻚﺴﻤﺘ ﺍﺳﻦ ﺑﹺﺎﷲِ ﻓﹶﻘﹶﺪﻣﺆﻳ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕﻜﹾﻔﹸﺮﻦ ﻳﻓﹶﻤ
ﻴﻢﻠﻋ
Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesunguhnya ia
tela berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah :256)
Ar-Rusyd: agama Nabi Muhammad r dan al-Ghayy: agama Abu Jahal. 'Urwah alWutsqa: bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah I, dan ia meliputi nafi (menolak) dan
istbat (menetapkan): menolak segala jenis ibadah selain Allah I dan menetapkan segala
jenis ibadah hanya kepada Allah I semata, tidak ada sekutu baginya.
Segala puji bagi Allah I yang dengan nikmatnyalah sempurna segala kebaikan.
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