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MUQODDIMAH 

Di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah memeluk Islam, adalah 

anugerah ilmu dan pemahaman dalam Islam. Di antara anugerah ilmu dan pemahaman, yang 

terbesar dan yang paling utama adalah ilmu dan pemahaman masalah Kalimat Tauhid Laa ilaaha 

Illalloohu (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ). 

Sufyan bin Uyainah rohimahulloh seorang Tabiut Tabi‘in (wafat 198 Hijriah) berkata, 

―Tidaklah Allah memberi nikmat atas  seorang hamba dari hambanya yang lebih 

besar  dari pengetahuan mereka tentang makna Laa Ilaha Illallah (  ٌَِئاِل للاُ ال ئ َٗ  )“[ Kalimatul 

Ikhlas Ibnu Rajab : 103 ]. 

Akan tetapi sayang, banyak dari kaum muslimin yang fasih mengucapkan Kalimatut Tauhid (  ال

 kurang memahami maksud dari kalimat itu secara ilmu dan pemahaman. Padahal suatu ( ئٌََِٗ ئاِل للاُ 

perkataan itu tidak akan sempurna faedahnya, hingga kita mengilmui dan memahami maksud 

dari perkataan itu. 

Al Imam Al Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Shahihnya secara mu‘allaq, di Kitaabul 

Janaaiz, bab Tentang jenazah dan akhir ucapannya sebelum meninggal mengatakan ―laa 

ilaaha illaalloh‖ : 

ٌْ فُزَِؼ  ْفزَبٍػ ٌَُٗ أَْعَٕب ِّ ْْ ِعْئَذ ثِ ِ ٌْ فَا ْفزَبػٌ  ئاِلا ٌَُٗ أَْعَٕب ِِ ْٓ ١ٌََْظ  ٌَِى َٚ ٌَْغٕاِخ لَبَي ثٍََٝ  ْفزَبُػ ا ِِ  ُ ٍٗ أ١ٌَََْظ اَل ئٌََِٗ ئاِلا للاا َٕجِّ ُِ  ِٓ ِْ٘ت ْث َٛ ٌِ ًَ ل١ِ َٚ
ُْ ٠ُْفزَْؼ ٌَهَ  ئاِلا ٌَ َٚ  ٌََه 

Bahwa seseorang pernah bertanya kepada Wahb bin Munabbih (seorang tabi‘in 

terpercaya dari Shan‘a yang hidup pada tahun 34-110 H), ―Bukankah Laa ilaaha illallah itu 

kunci surga?‖ 

Wahab menjawab: ―Benar, akan tetapi setiap kunci yang bergerigi. Jika engkau membawa 

kunci yang bergerigi, maka pintu surga itu akan dibukakan untukmu!‖ 

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa Kalimatut Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu tidak hanya 

sekedar pelafalan saja, tapi perlu untuk kita sempurnakan dengan meng-ilmui dan memahaminya 

baik itu dari segi : 

Makna   ُال ئٌََِٗ ئاِل للا , rukun-rukun  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا , syarat-syarat  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا , Pembagian jenis 

Tauhid, Keutamaan Tauhid, Hal-hal yang dapat merusak Tauhid, Hal-hal yang dapat 

membatalkan Tauhid, Makna Syirik, Pembagian Syirik, dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan itu.  

Sebagai tambahan lagi, khusus di abad modern ini, perlu juga bagi kita untuk mengetahui 

syubhat-syubhat Aqidah yang mengkacau-balaukan pemahaman Tauhid kita, dan bantahan 

penjelasannya. 
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Ilustrasi pentingnya mengilmui dan memahami Kalimatut Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini, sama seperti 

pentingnya kita memahami dan mengilmui masalah wudhu dan sholat. 

Seseorang bisa saja telah melakukan wudhu, namun jika setelah wudhu dia melakukan hal-hal 

yang dapat membatalkan wudhu, maka batallah wudhunya.  

Sama juga halnya dengan sholat. Jika seseorang sholat namun dengan tidak melakukan rukun 

dan syarat sholat, maka sholatnya tidak sah atau batal. Atau seseorang sholat namun dia 

melakukan hal-hal yang dapat merusak sholatnya, maka sholatnya pun akan menjadi rusak dan 

tidak sempurna . 

Sehingga sebagaimana orang yang melakukan wudhu dan sholat, maka demikian pula tuntutan 

dari Kalimatut Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini.  

Yakni tidak hanya sekedar asal mengucapkannya saja namun tidak memahami maknanya, tidak 

mengetahui konsekuensinya, dan tidak berusaha untuk memenuhi rukun serta syaratnya. Tidak 

juga hanya sekedar mengucapkan, namun tidak berusaha menghindari serta membenci hal-hal 

yang dapat merusak dan membatalkan Kalimatut Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini. 

Ironisnya, inilah kesalahan pemahaman Kalimatut Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) yang banyak menimpa 

ummat Islam sekarang ini….. 

Karena memahami hanya sekedar wajib melafalkannya saja, maka merekapun lalai untuk belajar 

lagi untuk berusaha mengilmui dan memahami maknanya, syarat-syaratnya, dan rukun-

rukunnya….. 

Akibatnya, ketika mereka melakukan hal-hal yang merusak atau bahkan yang sampai 

membatalkan Kalimatut Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) mereka tidak tahu dan bahkan tidak sadar akan hal 

itu….. Na‘uudzubillaahi min dzaalik! 

Kewajiban untuk memahami dan mengilmui kalimatut Tauhid ini sebenarnya banyak 

diperintahkan dan disebutkan di dalam Al-Qur‘an. Seperti misal sebagaimana yang Allah 

sebutkan dalam dua ayat berikut ini : 

 ُُ ُ ٠َْؼٍَ للاا َٚ َٕبِد ۗ  ِِ ْإ ُّ ٌْ ا َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٍْ ٌِ َٚ ْٔجَِه  اْعزَْغفِْش ٌَِز َٚ  ُ َٗ ئاِلا للاا ُ اَل ئٌََِٰ ُْ أَٔٗا ُْ  فَبْػٍَ اُو َٛ ْض َِ َٚ  ُْ زَمٍَاجَُى ُِ  

Maka ketahuilah (ilmui-lah), bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) 

selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, 

laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu 

tinggal. [QS Muhammad : 19] 

ُ اَل  ُ أَٔٗا َِٙذ للاا ُُ َؽ ٌَْؾِى١ ٌَْؼِض٠ُض ا َٛ ا َٗ ئاِلا ُ٘
ٌْمِْغِػ ۚ اَل ئٌََِٰ ب ثِب ّا ُِ لَبِِ ٍْ ٌِْؼ أٌُُٚٛ ا َٚ َِِىخُ  ََ َّ ٌْ ا َٚ  َٛ َٗ ئاِلا ُ٘

  ئٌََِٰ

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) melainkan Dia (yang 

berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang 
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berilmu (Ulul „ilm) (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia 

(yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [QS. Ali Imran : 18] 

Para Ulama rohimahumulloh sebenarnya telah menerangkan hal ini dengan sangat jelas, sangat 

tegas, dan sangat terperinci dalam kitab-kitab mereka. Yang kemudian disampaikan dan 

didakwahkan juga oleh para Asatidz dan para Du-at (Da‘i-da‘i) Tauhid hafidzahulloh dalam 

kajian-kajian mereka. 

Akan tetapi mungkin dikarenakan  para Ulama, para Asatidz, dan para Da‘i yang masih belum 

seimbang jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Islam, maka belum sampailah 

dakwah Tauhid bil „ilm ini secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masih 

merajalela-lah kesyirikan dan kekacauan dalam memahami Kalimatut Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini di 

lingkungan Masyarakat. 

Dari hal itulah, risalah sederhana ini bertujuan untuk menyambung lidah untuk menyampaikan 

penjelasan mengenai masalah Tauhid ini bil „ilm. Semoga Alloh memudahkan dan memberikan 

bantuan-Nya. Alloohumma, Aamiiin 
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BAB I. MAKNA LAA ILAAHA ILLALLOOH DAN 

KORELASI PEMBAGIAN TAUHID 

A. MAKNA KALIMAT TAUHID (  ال إِلَهَ إاِل للاه ) 

Secara ringkas dan tegas, para ulama memberikan penjelasan bahwa makna dari kalimat tauhid 

 : laa ilaaha illallooh‖ itu adalah― ( ال ئٌََِٗ ئاِل للاُ  )

 laa ilaaha haqqun illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada ilah yang Haq― ( اَل ئٌَِٗ َؽكٌّ ئاِلا للاُ  ) .1

kecuali Allah‖. 

2. Atau (  َُد َؽكٌّ ئاِلا للا ْٛ ْؼجُ َِ  laa ma‘buuda haqqun illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada― ( اَل 

sesembahan yang Haq kecuali Allah‖; 

3. Atau  (  َُد ثَِؾكٍّ ئاِلا للا ْٛ ْؼجُ َِ  laa ma‘buuda bihaqqin illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada― ( اَل 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah‖. 

Berikut adalah penjelasan dari kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) secara qaidah bahasa Arab dan dalil-

dalilnya, yang akan kami terangkan secara point per point : 

a. Penjelasan mengenai makna kata ilaah (إله ) dalam kalimat tauhid (  ال إِلَهَ إاِل للاه ) “laa 

ilaaha illallah” 

 

1. Harf (  اَل ) dalam kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ―laa ilaaha illallah‖ itu berkedudukan sebagai 

ّْ ٟٚ٘ رٕصت اإلعُ ٚ رشفغ اٌخجش )  laa naafiyah liljinsi (laa yang ( ال إٌبف١خ ٌٍغٕظ رؼًّ ػًّ ئ

berfungsi untuk menafikan semua jenis), yang beramalan (seperti harf) inna (  ّْ  dengan ( ئ

memanshubkan isimnya dan memarfu‟kan khobarnya.  

 

Isim laa-nya  ( ئعُ ال ) manshub dengan beramalan mabni ‗alal fathi (tetap di atas fathah). 

 

2. Isim laa ( ئعُ ال ) dalam kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) adalah ilaah (ٌٗئ ), dan dia kemudian 

di-manshub dengan mabni ‗alal fathi (tetap di atas fathah) sehingga menjadi ilaaha (  ٌََِٗئ ) 

 

3. Ilaaha (  ٌََِٗئ ) adalah isim mashdar dengan kedudukan maf‘ul bih (obyek penderita atau 

yang dikenai pekerjaan), yang berarti ma‘luuh (ٌِٖٛأ) ―yang disembah‖ atau ma‘buud 

  .‖yang diibadahi― (ِؼجٛد)

 

Bukan isim mashdar dengan berkedudukan sebagai faa‘il (pelaku). 

 

4. Sebab jika ilaaha (  ٌََِٗئ ) berkedudukan sebagai faa‘il (pelaku) dan bukan berkedudukan 

sebagai maf‘ul bih (obyek penderita), seperti difahami dengan bentuk isim faa‘il yang 

berupa : 

 

a. (  ََخبٌِك ) yang berarti ―Pencipta‖, sehingga kalimat (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) berubah menjadi berarti 

( بٌَِك ئاِلا للاُ اَل خَ  ) ―Tidak ada Pencipta kecuali Allah.‖ 

 

b. (  َسةا ) yang berarti ―Pemelihara atau Pengatur atau Robb dalam bentuk faa‘il‖ -detail 

pengertian Robb akan kami jelaskan sendiri di bab Ar-Rabb dalam tulisan ini-, 
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sehingga kalimat ( للاُ ال ئٌََِٗ ئاِل  ) berubah menjadi berarti ( ُاَل َسةا ئاِلا للا) ―Tidak ada 

Pemelihara/Pengatur/Robb kecuali Allah‖. 

 

c. (  ََساِصق ) yang berarti ―Pemberi Rizqy‖, sehingga kalimat (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) berubah menjadi 

berarti (  ُاَل َساِصَق ئاِلا للا ) ―Tidak ada Pemberi Rizki kecuali Allah‖. 

 

d. Atau makna-makna dengan kedudukan fa‘il (pelaku) yang lainnya dengan makna 

menuju ke masalah rububiyyah Allah. 

Maka pemahaman ini maknanya tidak sesuai dan salah, karena bukan ini tuntutan akhir 

yang dikehendaki dari kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ―laa ilaaha illallah‖ ini.  

Pemahaman ini bertentangan dengan pernyataan kaum Musyrikin yang mengakui rububiyyah 

Allah, namun tidak mau mengakui uluhiyyah Allah, untuk hanya memberikan bentuk 

penyembahan dan peribadahan kepada Allah saja. Padahal kalimat ini juga ditujukan kepada 

mereka (kaum Musyrikin), dan mereka kaum musyrikin sebagai keturunan dari Nabi Ismail yang 

hidup di Mekkah dan sekitarnya, jelas mengenal dan mengetahui Allah sebagai Rabb-Nya. 

Bagaimana tidak, mereka memuliakan Ka‘bah, dan juga melestarikan ritual ibadah Haji ala 

Jahiliyyah yang beribadah kepada Allah sembari mensyirikkan-Nya. 

Allah Subhaanahu wa Ta‘aala berfirman, 

َْ إَِِٔاب ٌَزَبِسُوٛ آٌَِٙزَِٕب ٌِ  ٠َمٌُُٛٛ َٚ  َْ ُ ٠َْغزَْىجُِشٚ َٗ ئاِلا للاا ُْ اَل ئٌََِٰ ٌَُٙ ًَ ُْ َوبُٔٛا ئَِرا ل١ِ ُ َٓ ئِٔٙا ْشَع١ٍِ ُّ ٌْ َق ا ذا ََ َٚ ٌَْؾكِّ  ََ ثِب ًْ َعب ٍْ ثَ ْغُٕٛ َِ َؾبِػٍش   

Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: (  اَل  ُ َٗ ئاِلا للاا ئٌََِٰ  )‖Laa ilaaha 

illallah‖ mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata: ―Apakah sesungguhnya kami 

harus meninggalkan ilah-ilah kami (yang disembah dan diibadahi) karena seorang penyair 

gila?‖ Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan 

rasul-rasul (sebelumnya). [QS. Ash Shaaffaat : 35-37] 

َٓ اٌْ  ِِ ٟا  ٌَْؾ ْٓ ٠ُْخِشُط ا َِ َٚ اْْلَْثَصبَس  َٚ َغ  ّْ ٍُِه اٌغا ّْ َ٠ ْٓ ِا اْْلَْسِض أَ َٚ  َِ ب َّ َٓ اٌغا ِِ  ُْ ْٓ ٠َْشُصلُُى َِ  ًْ ِّٟ لُ ٌَْؾ َٓ ا ِِ ١َِّذ  َّ ٌْ ٠ُْخِشُط ا َٚ ١ِِّذ  َّ
 َٚ َْ ََ رَزامُٛ ًْ أَفَ ُ ۚ فَمُ َْ للاا َش ۚ فََغ١َمٌُُٛٛ ِْ ْٓ ٠َُذثُِّش اْْلَ َِ  

Katakanlah: ―Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah 

yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan 

yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang 

mengatur segala urusan?‖ Maka mereka akan menjawab: ―Allah‖. Maka katakanlah 

―Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?‖ [QS. Yunus : 31] 

ْٓ َخٍََك اٌغا  َِ  ُْ ٌْزَُٙ ْٓ َعأَ ٌَئِ َٚ َْ ٛ ُّ ُْ اَل ٠َْؼٍَ ًْ أَْوضَُشُ٘ ِ ۚ ثَ ُذ ّلِِلا ّْ ٌَْؾ ًِ ا ُ ۚ لُ ٓا للاا اْْلَْسَض ١ٌََمٌُُٛ َٚ اِد  َٚ ب َّ  

Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: ―Siapakah yang menciptakan langit 

dan bumi?‖ Tentu mereka akan menjawab: ―Allah‖. Katakanlah: ―Segala puji bagi Allah‖; 

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. [QS. Luqman : 25] 
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Sehingga makna tersebut salah dan tidak sesuai, karena tuntutan akhir yang diinginkan dalam 

kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini adalah tauhid Uluhiyyah atau jenis Tauhid Ath-Tholabi wal 

Qoshdi (Tuntutan dan Maksud). Bukan hanya berhenti kepada Tauhid Rububiyyah atau jenis 

Tauhid Al-Ma‘rifaah wal Itsbaat (Pengenalan dan Penetapan) saja. 

Tauhid Rububiyyah atau jenis dari Tauhid Al-Ma‘rifaah wal Itsbaat yang benar, mempunyai 

konsekuensi tuntutan akhir untuk menyembah dan beribadah kepada Allah saja. Atau 

berkonsekuensi kepada tuntutan Tauhid Uluhiyyah yang lazim disebut  Tauhid Ath-Tholabi wal 

Qoshdi (Tuntutan dan Maksud). 

***** 

Namun kenyataannya,  

Tidak semua orang yang telah mengenal dan menetapkan rububiyyah Allah, mau untuk 

menyerahkan ibadah dan penyembahan hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu, memahami 

makna (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) hanya sebatas kepada rububiyyah Allah saja itu tidak benar, tidak sempurna, 

bukan merupakan konsekuensi dan tuntutan yang dikehendaki dari kalimat ini. 

Berikut akan kami berikan misal untuk mempermudah pemahaman. 

Misal:  

Ada orang yang memberikan sesaji dan berdo‘a kepada kuburan. Maka dia jelas telah 

memberikan penyembahan dan peribadahan yang berupa do‘a, yang ditujukan kepada 

selain Allah. 

Baik itu berdo‘a dengan alasan tawasul lewat perantara sang penghuni kuburan, agar 

diteruskan kepada Allah. Ataupun berdo‘a dengan tujuan langsung berdo‘a kepada kuburan 

itu sendiri.  

Kedua hal ini, pada hakikatnya sama saja. Dia telah melakukan penyimpangan Tauhid Uluhiyyah 

dengan tidak menyerahkan ibadah do‘a hanya kepada Allah saja. Dia melakukan penyimpangan 

dan kesalahan terhadap kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ). 

Dan jika dia ditanya, mengapa dia menyerahkan ibadah do‘a kepada selain Allah?  

Maka dia akan beralasan bahwa hal ini tidak mengapa karena toh dia tetap meyakini rububiyyah 

Allah. Tidak mengapa menyerahkan ibadah kepada selain Allah karena toh dia masih tetap 

mempercayai bahwa Allah lah yang memberinya rizqy, yang melindunginya, yang 

menguasainya, yang mengaturnya, dan lain-lain. Alasan umumnya adalah hal itu tidak mengapa, 

kan yang penting dia masih mengakui bahwa Allah itu Tuhannya satu-satunya. Dia tidak pernah 

beranggapan bahwa kuburan itu adalah Tuhannya yang menciptakannya…. Hal ini sama 

seperti yang dikatakan oleh kaum musyrikin. 

Sehingga dari hal inilah, memahami Tauhid Rububiyyah atau semata-mata mengenal Allah saja 

tidaklah cukup jika tanpa disertai dengan melakukan konsekuensinya.  
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Memahami makna kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) hanya sebatas kepada rububiyyah Allah saja itu 

tidak benar, dan bukan ini tuntutan yang dikehendaki dari kalimat tersebut ! 

Kami akan terangkan masalah korelasi kesatuan dalam memahami Tauhid Rububiyyah dan 

Tauhid Uluhiyyah ini pada 4 topik tersendiri di Bab I ini, yakni pada topik: 

Dakwah Para Nabi dan Rasul Sepanjang Masa  : Bab I, Sub Bab B 

Pembagian Tauhid dan Korelasinya    : Bab I, Sub Bab C 

Rububiyyah Allah dan Fitroh Manusia    : Bab I, Sub Bab D 

Kesalahan dalam Memahami Korelasi Tauhid.  : Bab I, Sub Bab E 

Hendaklah melihat daftar isi bab I, untuk merujuk ke topik tersebut guna penjelasan yang lebih 

luas. 
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b. Makna “ilaah (إله ) yang haqq”, yang dimaksud dalam kalimat tauhid (  ال إِلَهَ إاِل للاه ) “laa 

ilaaha illallah”. 

 

5. Adapun untuk khobar laa ( خجش ال ) dibuang/disembunyikan ( ِؾزٚف , mahdzuuf) dan tidak 

disebutkan dalam kalimat (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) dengan tujuan untuk meringkas, dan taqdirnya 

adalah haqqun (  ٌَّؽك )  atau bihaqqin ( ثؾك ) yang berarti benar (haq) atau dengan benar 

(dengan haq). 

 

6. Dikatakan bahwa kata haqqun (  ٌَّؽك ) dibuang/disembunyikan ( ِؾزٚف , mahdzuuf) untuk 

meringkas kalimat karena orang Arab jahiliyyah yang fasih bahasa arabnya, sudah 

memahami apa taqdirnya sehingga tidak perlu untuk disebutkan lagi. 

 

7. Atau boleh juga dikatakan dibuang/disembunyikan karena sudah ada badal ( ثذي ) 

―pengganti‖ dari khobar laa ( خجش ال ) yang berupa isim Allah (  ُللا ) dalam kalimat Tauhid 

 sudah termaktub dan jelas difahami ( َؽكٌّ  ) Ini karena isim kata haqqun .( ال ئٌََِٗ ئاِل للاُ  )

keberadaan maknanya dari adanya isim Allah (  ُللا ) tersebut.  

Pentaqdiran adanya kata haqqqun yang dibuang/disembunyikan/diganti ini, dibuktikan dengan 

ayat Al-Qur‘an yang mengandung makna bahwa hanya Allah sajalah ilah yang haq sedangkan 

yang lainnya baathil! 

ٌَْىجِ  ٟ  ا ٌَْؼٍِ َٛ ا ُ٘ َ ْا للاا أَ َٚ  ًُ ٌْجَبِغ ِٗ ا ْٓ ُدِٚٔ ِِ  َْ ب ٠َْذُػٛ َِ ْا  أَ َٚ ٌَْؾك   َٛ ا ُ٘ َ ْا للاا ٌَِه ثِأَ ١شُ َرَٰ  

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya apa saja yang 

mereka sembah selain dari Allah adalah batil; dan sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha 

Tinggi lagi Maha Besar. [QS. Luqman : 30] 

 ِِ ِْٕزٌس  ُِ  ُْ ُ٘ ََ ْْ َعب َػِغجُٛا أَ ٌَ ُػَغبةٌ َٚ ْٟ َزا ٌََؾ ْا ََٰ٘ ا ۖ ئِ اِؽذا َٚ ٙاب 
ًَ ا٢ٌَِْٙخَ ئٌََِٰ اٌة أََعَؼ َزا َعبِؽٌش َوزا ََٰ٘ َْ ٌَْىبفُِشٚ لَبَي ا َٚ  ۖ ُْ ُْٕٙ  

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan 

mereka; dan orang-orang kafir berkata: ―Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta‖. 

Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu Ilah Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar 

suatu hal yang sangat mengherankan. [QS. Shaad : 5-6] 

8. Hal ini penting untuk dijelaskan, karena kalau dikatakan secara letterlek ―Tidak ada ilah 

kecuali Allah saja‖ maka ini salah, karena semua yang disembah dan diibadahi itu disebut 

sebagai ilah (ٌٗئ ).  

Banyak orang-orang musyrik yang menyembah dan beribadah kepada selain Allah, sehingga kita 

lihat dalam QS. Shaad ayat 5-6 diatas bahwa merekapun keheranan dengan dakwah Rasululloh. 

Dan tidak mungkin juga kita sebut, semua ilah yang disembah dan diibadahi oleh kaum 

Musyrikin itu semuanya adalah Allah. Hal ini akan menyebabkan kesalahan pemahaman yang 

fatal. 
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9. Sehingga yang tepat adalah dengan adanya taqdir isim haqqun (  ٌَّؽك ), maka berarti 

semua yang disembah dan diibadahi selain Allah itu adalah batil, dan hanya Allah sajalah 

yang Haq. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Luqman ayat 30 di atas. 

Yakni walau semua yang disembah oleh orang Musyrik ataupun orang yang beragama lain itu 

juga disebut ilah (secara bahasa Indonesia berarti tuhan), namun itu semua adalah ilah yang batil. 

Hanya Allah saja ilah yang haq. 
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c. Penjelasan lebih lanjut mengenai taqdir kata “haqqun” dan kesalahan dari para 

pengikut filsafat (ilmu Kalam), dalam memaknai kalimat tauhid (  ال إِلَهَ إاِل للاه ) “laa ilaaha 

illallah” 

 

10. Taqdir kata haqqun (  ٌَّؽك ) ini juga membantah orang yang mengatakan bahwa khobar 

yang ditaqdirkan itu adalah maujuudun ( ٌد ْٛ ُع ْٛ َِ ) yang bermakna ―ada‖. Karena bukan 

makna kata inilah yang diinginkan dari kalimat (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini. 

 

11. Jika dikatakan bahwa taqdirnya adalah maujuudun ( ٌد ْٛ ُع ْٛ َِ ) sehingga menjadi  ―laa ilaaha 

maujuudun illallahu‖ ( ٌُد ئاِلا للا ْٛ ُع ْٛ َِ  yang berarti ―tidak ada sesembahan yang ada (اَل ئٌَِٗ 

kecuali Allah‖. Maka ini bertentangan dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa 

sesembahan orang-orang musyrik itu juga ada, namun bathil seperti yang disebutkan 

dalam QS Luqman ayat 30 yang telah kita kutip sebelumnya. 

 

12. Umumnya orang yang menginginkan makna (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) dengan makna ―laa ilaaha 

maujuudun illallahu‖ ( ٌُد ئاِلا للا ْٛ ُع ْٛ َِ  itu hanya ingin menganggap bahwa tujuan akhir (اَل ئٌَِٗ 

dari kalimat Tauhid itu hanya untuk membuktikan bahwa Allah itu ada saja, dengan tanpa 

melanjutkan untuk melakukan kewajiban dari tuntutan konsekuensinya. Yakni agar 

beribadah dan menyembah hanya kepada Allah saja. 

Berikut juga mereka menginginkan agar terlepas dari tuntutan wala‘ (loyalitas) kepada Allah saja 

dan baro‘ (membenci dan berlepas diri) terhadap ilah-ilah yang lain. 

Orang-orang seperti ini umumnya berasal dari golongan orang yang memahami (  ال إِلَهَ إاِل للاه ) 

dengan berdasarkan filsafat atau Ilmu Kalam. Kalau hanya sekedar mengakui bahwa Allah 

itu ada, maka kaum musyrikin juga mengakui bahwa Allah itu ada. Namun bukan ini tuntutan 

yang dikendaki dari kalimat (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini. 

13.  Termasuk suatu kesalahan juga memaknai (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) dengan tafsir Pluralisme ala 

filsafat relativisme. 

Yakni sekedar memaknai dengan ―Tidak ada sesembahan kecuali Allah‖, yang bermakna : 

Sesungguhnya setiap yang di sembah atau di ibadahi, baik yang haq atau yang bathil, hal itu 

adalah Allah. Tentu hal ini tidak bisa di terima !. Sebagian lagi membuat permainan pluralisme 

dengan mengatakan ―Tiada tuhan kecuali Tuhan‖ (beda ―T‖ besar dan ―t‖ kecil). 

Hal ini akan kami bahas sendiri pada jilid-jild tersendiri, yakni pada : 

Ismul A‘dzom Allah (  ُللا )    : Risalah Tauhid jilid 2 

Ismul A‘dzom Allah (  ُللا )  dan Ahlul Kitab  : Risalah Tauhid jilid 3 

Pluralis Liberal     : Risalah Tauhid jilid 4 

Orientalisme dan Memahami Tauhid   : Risalah Tauhid jilid 5 

Hendaklah merujuk ke jilid-jilid itu untuk penjelasan yang lebih luas. 
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d. Kelengkapan penjelasan makna kalimat tauhid (  ال إِلَهَ إاِل للاه ) “laa ilaaha illallah” 

14. Kata ilaah (ٌٗئ ) mempunyai arti ma‘luuh (ٌِٖٛأ) atau ma‘buud (ِؼجٛد), yang berarti yang 

disembah (ٌِٖٛأ) atau yang diibadahi (ِؼجٛد). 

 

Sehingga kalimat (  ٌَِٗاَل ئ ) itu boleh kita gantikan dengan ( ٌٖٛاَل ِأ ) atau ( اَل ِؼجٛد ). 

 

Oleh karena itu kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ―laa ilaaha illallooh‖ juga bermakna (  َد ْٛ ْؼجُ َِ اَل 

 laa ma‘buuda haqqun illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada sesembahan yang haq― ( َؽكٌّ ئاِلا للاُ 

kecuali Allah‖. Atau (  َُد ثَِؾكٍّ ئاِلا للا ْٛ ْؼجُ َِ  laa ma‘buuda bihaqqin illallooh‖ yang berarti― ( اَل 

―Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah‖. 

 

15. Harf illaa (ئاِل ) merupakan harful istitsnaa‘ ( َاإلعزضٕب ) ―pengecualian‖, yang berfungsi 

mengecualikan apa yang dinafikan (ditiadakan) oleh Laa Nafiyyah yang ada pada kalimat 

tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu. Sehingga dia memberikan faedah hasyr (pembatasan) dan itsbaat 

(penetapan) hanya Allah saja dalam kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu. 

 

16. Isim (  ُللا ) dalam kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) sebenarnya merupakan badal ( ثذي ) 

―pengganti‖ dari khobar laa ( خجش ال ) yang ditaqdirkan  haqqun (  ٌَّؽك ) sesuai dengan 

penjelasan di point nomer 7. Dan dia berkedudukan marfu‘ 
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e. Rangkuman penjelasan 

Sehingga secara rangkuman penjelasan, makna dari kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ―laa ilaaha 

illallooh‖ mempunyai tiga makna  yang sinonim : 

1. Bermakna (  ٌََِٗؽكٌّ ئاِلا للاُ  اَل ئ  ) ―laa ilaaha haqqun illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada ilah yang 

Haq kecuali Allah‖. 

2. Bermakna (  َُد َؽكٌّ ئاِلا للا ْٛ ْؼجُ َِ  laa ma‘buuda haqqun illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada― ( اَل 

sesembahan yang Haq kecuali Allah‖ 

3. Bermakna (  َد ثَِؾكٍّ ئِالا للاُ اَل ْٛ ْؼجُ َِ   ) ―laa ma‘buuda bihaqqin illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah‖. 

Adapun makna yang salah, tidak sesuai, tidak sempurna, dan bukan tuntutan akhir dari kalimat 

tauhid (  ِال للاُ ال ئٌََِٗ ئ  ) adalah hanya memaknai kalimat (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) dengan hanya memiliki tujuan 

akhir pada makna : 

1. Makna ( ُاَل َخبٌَِك ئاِلا للا) ―Tidak ada Pencipta kecuali Allah.‖ 

2. Makna ( ُاَل َسةا ئاِلا للا) ―Tidak ada Pemelihara/Pengatur/Robb kecuali Allah‖. 

3. Makna (  ُاَل َساِصَق ئاِلا للا ) ―Tidak ada Pemberi Rizki kecuali Allah‖ 

4. Makna-makna yang semisal dari point nomer 1,2, dan 3 diatas yang berkaitan dengan 

rububiyyah Allah 

Orang bisa saja mengakui Allah sebagai penciptanya dan pemberi rizqy, namun sembari itu dia 

juga menyembah, berdoa, dan menyerahkan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. 

Baik itu ke kuburan wali, nabi, malaikat, benda pusaka, dan lain-lain.  

Baik itu dengan alasan sebagai tawasul agar nanti disampaikan kepada Allah. Ataupun langsung 

berdoa kepada selain Allah dengan alasan dia sudah diberi hak prerogratif oleh Allah untuk 

dikabulkan doanya, sehingga tidak perlu berdoa kepada Allah. 

Makna pengakuan rububiyah yg benar adalah dengan beribadah, menyembah, dan berdoa kepada 

Allah saja. Adapun makna pengakuan rububiyah yang salah, adalah mengakui Allah sebagai 

penciptanya dan pemberi rizqy, namun mau untuk menyerahkan ibadah, penyembahan, dan doa 

kepada selain Allah dengan alasan apapun.  

Inilah syirik uluhiyyah atau syirik ubudiyyah itu. Yakni syirik dalam masalah peribadahan, 

walaupun dia mengenal dan mengakui Tuhannya itu adalah Allah semata. Siapa bilang orang 

syirik itu tidak mengenal Allah dan tidak mengakui Allah sebagai penciptanya? 
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Makna yang salah lainnya adalah : 

1. Makna ( ٌُد ئاِلا للا ْٛ ُع ْٛ َِ  ‖Tidak ada sesembahan yang ada (maujud) kecuali Allah―― (اَل ئٌَِٗ 

2. Mengartikan dengan ―Tidak ada sesembahan kecuali Allah‖, yang berarti ―Sesungguhnya 

setiap yang di sembah atau di ibadahi, baik yang haq atau yang bathil, hal itu adalah 

Allah‖. 

3. Atau permainan kata pluralisme dengan mengatakan ―Tiada tuhan kecuali Tuhan‖ (beda 

―T‖ besar dan ―t‖ kecil). 

[Lihat juga Kitab Tauhid Jilid 1, Syaikh Sholeh bin Fauzan Al Fauzan; dan Fathul Majid Syarh 

Kitaabut Tauhiid, Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh] 

Dari makna shohih ini, insya Allah kita bisa menjadi lebih mudah memahami kalimat tauhid (  ال

  .‖laa ilaaha illallooh― ( ئٌََِٗ ئاِل للاُ 

Dan berpijak dari pondasi awal yang benar ini, semoga Allah memudahkan kita untuk mengilmui 

dan memahami maksud dari kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini pada penjelasan-penjelasan 

berikutnya. 
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B. DAKWAH PARA NABI DAN RASUL SEPANJANG MASA 

a. Tugas para Nabi dan Rasul : mendakwahkan tauhid uluhiyyah 

Kalimat (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) yang merupakan kalimat untuk mentauhidkan (mengesakan) penyembahan 

dan peribadahan hanya kepada Allah saja, adalah kalimat dakwah para Nabi dan Rosul sepanjang 

zaman, 

 ُ ْٓ ََ٘ذٜ للاا َِ  ُْ ُْٕٙ ِّ اْعزَِٕجُٛا اٌطابُغَٛد ۖ فَ َٚ  َ ِْ اْػجُُذٚا للاا ٍخ َسُعٛالا أَ ِا
ًِّ أُ ٌَمَْذ ثََؼْضَٕب فِٟ ُو ٌَخُ ۚ فَِغ١ُشٚا َٚ ََ ِٗ اٌعا ْٓ َؽماْذ َػ١ٍَْ َِ  ُْ ُْٕٙ ِِ َٚ  

َٓ فِٟ اْْلَْسِض فَ  ث١ِ َىزِّ ُّ ٌْ َْ َػبلِجَخُ ا ْٔظُُشٚا َو١َْف َوب ب  

―Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 

―Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu‖, maka di antara umat itu ada orang-

orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah 

pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).‘ [QS An-Nahl : 36] 

ْٓ َسُعٍٛي ئِ  ِِ ْٓ لَْجٍَِه  ِِ ٍَْٕب  ب أَْسَع َِ َٚ ِْ َٗ ئاِلا أََٔب فَبْػجُُذٚ ُ اَل ئٌََِٰ ِٗ أَٔٗا الا ُِٔٛؽٟ ئ١ٌَِْ  

Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan 

kepadanya: ―Bahwasanya tidak ada ilah (sesembahan, Tuhan) (yang hak) melainkan 

Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku‖. [QS. Al-Anbiyaa‘ : 25] 

Jenis Tauhid yang dimaksud dua ayat di atas adalah jenis Tauhid Uluhiyyah, dan jenis Tauhid 

inilah maksud dan tujuan dari dakwah tauhid para nabi dan rasul. Yakni agar hanya Allah sajalah 

yang berhaq diibadahi dan disembah dengan cara yang haq. 

Para ulama memberikan istilah lain Tauhid uluhiyyah ini dengan istilah Tauhid Ath-Tholabi wal 

Qoshdi (  ٌِْمَْصذ ا َٚ َِت  ِؽ١ُْذ اٌطٍا ْٛ  Secara letterlek : Tauhid Tuntutan dan maksud) yang berarti . رَ

―tuntutan dan maksud yang diinginkan dari Tauhid‖ . 

Sebagian ulama yang lain memberi istilah dengan Tauhid Ath-Tholabii Al-Iroodii (  ِؽ١ِْذ ْٛ اٌزا

 ِّٟ َجِ ِّٞ   اٌطٍا اإِلَساِد  . Secara letterlek : Tauhid Tuntutan dan kehendak) yang berarti ―kehendak dan 

tuntutan tauhid‖ 

 

 

 

 

 



Risalah Tauhid Jilid 1 
 

17 
 

b. Tugas para Nabi dan Rasul : mendakwahkan tauhid rububiyyah dan tauhid asma wa 

shifat 

Salah satu tugas utama yang lain dari para nabi dan Rasul dalam masalah tauhid adalah 

menerangkan, mengkabarkan, mentaddaburi, memahamkan ilmu, dan menetapkan mengenai 

masalah Tauhid Rububiyyah Allah (penciptaan, penguasaan, pengaturan, pemeliharaan) dan 

Tauhid asma wa shifat Allah (nama-nama dan shifat Allah) sebagai pondasi yang 

berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyyah. 

 

 َْ ُشٚ ُْ ٠َزَفَىا ُ ٌََؼٍٙا َٚ  ُْ ِٙ َي ئ١ٌَِْ ب ُٔضِّ َِ َٓ ٌٍِٕابِط  ْوَش ٌِزُج١َِّ ٌَْٕب ئ١ٌََِْه اٌزِّ َْٔض أَ َٚ  

Dan Kami turunkan kepadamu Adz Dzikr (Al Quran), agar kamu menerangkan pada umat 

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan [QS. 

An-Nahl : 44] 

Ayat-ayat yang menjelaskan masalah Rububiyyah dan Asma‘ wa shifat Allah ini sangatlah 

banyak. Ayat-ayat tersebut umumnya selalu berkorelasi menjelaskan tuntutan : 

―Bahwa karena rububiyyah dan asma‘ wa shifat Allah itulah, maka hanya Allah sajalah ilah 

(Tuhan atau sesembahan) yang haq yang berhaq untuk diibadahi dan disembah dengan cara 

yang haq (Baca : Tauhid Uluhiyyah atau Tauhid Ath-Tholab wal Qoshd)‖. 

Berikut beberapa contoh ayat yang menjelaskan masalah Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Asma‘ 

wa shifat yang berkorelasi dengan tuntutan Tauhid Uluhiyyah, atau yang demikian juga 

sebaliknya : 

Ayat pertama 

 َٚ اْْلَْسِض  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍِْك اٌغا ْا فِٟ َخ ُُ ئِ ِؽ١ ُٓ اٌشا ََّٰ ْؽ َٛ اٌشا َٗ ئاِلا ُ٘
اِؽٌذ ۖ اَل ئٌََِٰ َٚ  ٌٗ

ُْ ئٌََِٰ ُُٙى
ئٌََِٰ َٚ ََ ٍِْه اٌازِٟ رَْغِشٞ اْخزِ ٌْفُ ا َٚ َبِس  إٌٙا َٚ  ًِ ِف اٌٍا١ْ

رِ  ْٛ َِ ِٗ اْْلَْسَض ثَْؼَذ  ٍَ فَأَْؽ١َب ثِ ب َِ  ْٓ ِِ  َِ ب َّ َٓ اٌغا ِِ  ُ َْٔضَي للاا ب أَ َِ َٚ ْٕفَُغ إٌابَط  ب ٠َ َّ ٌْجَْؾِش ثِ رَْصِش٠ِف فِٟ ا َٚ ًِّ َداثاٍخ  ْٓ ُو ِِ ثَشا ف١َِٙب  َٚ َٙب 

اٌغاَؾبِة  َٚ ٠َبِػ  َْ اٌشِّ ٍَ ٠َْؼمٍُِٛ ْٛ اْْلَْسِض ٠٢ََبٍد ٌِمَ َٚ  َِ ب َّ َٓ اٌغا ِش ث١َْ َغخا ُّ ٌْ ا  

Dan Ilah-mu (Sesembahan yang diibadahi; Tuhan) itu adalah ilah Yang Maha Esa; 

tidak ada Ilah melainkan Dia (Allah) Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, 

bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang 

Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati 

(kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan 

awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan 

dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. [QS. Al-Baqarah : 163-164] 
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Ayat kedua 

 ُُ ِؽ١ ُٓ اٌشا ََّٰ ْؽ َٛ اٌشا اٌؾاَٙبَدِح ۖ ُ٘ َٚ ُُ اٌَْغ١ِْت  َٛ ۖ َػبٌِ َٗ ئاِلا ُ٘
ُ اٌاِزٞ اَل ئٌََِٰ َٛ للاا ُ٘ 

ٌَْغجابسُ  ٌَْؼِض٠ُض ا ُٓ ا ِّ ١َْٙ ُّ ٌْ ُٓ ا ِِ ْإ ُّ ٌْ َُ ا ََ ُٚط اٌغا ٍُِه اٌْمُذ  َّ ٌْ َٛ ا َٗ ئاِلا ُ٘
ُ اٌاِزٞ اَل ئٌََِٰ َٛ للاا زََىجُِّش ۚ عُ ُ٘ ُّ ٌْ َْ  ا ب ٠ُْؾِشُوٛ ّا ِ َػ َْ للاا ْجَؾب  

اْْلَ  َٚ اِد  َٚ ب َّ ب فِٟ اٌغا َِ َٰٝ ۚ ٠َُغجُِّؼ ٌَُٗ  ٌُْؾْغَٕ َُ ا ب َّ ُس ۖ ٌَُٗ اْْلَْع ِّٛ َص ُّ ٌْ ٌْجَبِسُب ا ٌَْخبٌُِك ا ُ ا َٛ للاا ُ٘ ُُ ٌَْؾِى١ ٌَْؼِض٠ُض ا َٛ ا ُ٘ َٚ ْسِض ۖ   

Dialah Allah Yang tiada Ilah (Sesembahan yang diibadahi; Tuhan) selain Dia, Yang 

Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Ilah (Sesembahan yang diibadahi; Tuhan) selain Dia, 

Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang 

Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala 

Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang 

Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul 

Husna (Nama-nama yang indah dan baik). Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan 

bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [QS. Al-Hasyr : 22-24] 

Ayat-ayat semacam ini banyak sekali bertebaran di dalam Al-Qur‘an. 

Para ulama memberi istilah lain dari Tauhid Rubibiyyah dan Asma‘ wa Shifat ini dengan istilah 

Tauhid Al-Ma‘rifaah wal Itsbaat ( ِْصجَبد اإْلِ َٚ ْؼِشفَِخ  َّ ٌْ ِؽ١ُْذ ا ْٛ  yang berarti Tauhid dalam masalah ( رَ

Pengenalan dan Penetapan.  

Sebagian ulama yang lain memberi istilah dengan Tauhid Al-Ilmiyyi al-Khobariyyi (  ِّٟ ِّ ٍْ ٌِْؼ ِؽ١ُْذ ا ْٛ اٌزا

 ِّٞ ٌَْخجَِش  .yang berarti Tauhid dalam masalah ilmu pengkabaran mengenai Allah ( ا
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C. PEMBAGIAN TAUHID DAN KORELASINYA 

Para ulama ada yang membagi Tauhid menjadi dua: 

1. Tauhid Al-Ma‘rifaah wal Itsbaat ( ِْصجَبد اإْلِ َٚ ْؼِشفَِخ  َّ ٌْ ِؽ١ُْذ ا ْٛ  Tauhid dalam masalah : ( رَ

Pengenalan dan Penetapan 

2. Tauhid Ath-Tholabi wal Qoshdi ( ٌِْمَْصذ ا َٚ َِت  ِؽ١ُْذ اٌطٍا ْٛ  Tauhid dalam masalah Maksud dan : ( رَ

Tujuan 

Sedangkan sebagian ulama yang lain membagi Tauhid menjadi tiga. Dan inilah model 

pembagian yang umumnya lebih populer: 

1. Tauhid Uluhiyyah 

2. Tauhid Rububiyyah 

3. Tauhid Asma‘ wa shifat 

Hasil Istiqro‘ ulama (kesimpulan dari hasil penelaahan secara menyeluruh terhadap semua dalil 

yang ada oleh para ulama) dalam pembagian Tauhid menjadi dua, atau tiga, ini sebenarnya sama 

saja, saling berkorelasi, dan saling melengkapi.  

Adapun dari pembagian itu, kita bisa mengetahui bahwa tugas dan tujuan dakwah tauhid para 

Nabi dan Rasul adalah untuk: 

1. Mengenalkan, menerangkan, mengkabarkan, mentaddaburi, memahamkan ilmu,  dan 

menetapkan mengenai Allah dalam masalah pentauhidan rububiyyah dan Asma‘ wa 

shifat -Nya. [Baca : Tauhid Al-Ma‘rifaah wal Itsbaat, Tauhid masalah Pengenalan dan 

Penetapan] 

2. Mengajak, menyeru, menuntut, dan mewajibkan untuk beribadah dan menyembah hanya 

kepada Allah saja dengan cara peribadatan yang haq, yakni Tauhid Uluhiyyah. [Baca : 

Tauhid Ath-Tholabi wal Qoshdi; Tauhid dalam masalah tuntutan dan maksud dari 

konsekuensi pengenalan dan penetapan itu] 

Adapun qaidah dan korelasi dari dua tujuan ini adalah: 

“Semakin sempurna dan semakin bertambah ilmu kita dalam masalah Ma‟rifat 

(pengenalan) dan Itsbat (penetapan) rububiyyah beserta asma wa shifat Allah, maka 

akan semakin sempurna pula penyembahan dan peribadahan kita kepada Allah.” 

Secara aplikatif, qaidah ini bisa kita jelaskan dengan tiga bagian jenis ibadah ini: 

1. Ibadah hati 

2. Ibadah lisan 

3. Ibadah anggota badan 

Semakin sempurna dan semakin bertambah ilmu dan pemahaman kita dalam masalah Ma‘rifat 

dan Itsbat akan rububiyyah dan asma wa shifat Allah, maka akan semakin sempurna pula Ibadah 

kita yang merupakan bentuk Tauhid Uluhiyyah/Ubudiyyah kepada Allah.  

 

Baik itu pada ibadah hati yang berupa :  

Kecintaan kita kepada Allah (Mahabbah), Ketundukan dan merendahkan diri kita di hadapan 

Allah (Tadhorru‘ wal khudhu), Penghambaan dan penghinaan diri kepada Allah (Ta‘abbud), 
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Ketakutan kita kepada Allah (Khouf), Ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah (Inqiyad), 

Keberharapan kita kepada Allah (Roja‘), Ketawakalan kita dan rasa berserah diri (taslim) kita 

kepada Allah, Syukur di dalam hati, Sabar, Qona‘ah, dan lain-lain. 

Ataupun pada Ibadah lisan kita yang berupa:  

Dzikir, Do‘a, Membaca Al-Qur‘an, Menjaga lisan dan berkata yang baik, Syukur lisan, dan lain-

lain. 

Demikian juga pada Ibadah badan kita baik itu berupa: 

Ibadah Maghdhoh (Thoharoh, Sholat, Zakat, Puasa, Haji, dan lain-lain), Shodaqoh, Jihad, Amar 

Ma‘ruf Nahi Munkar, Berakhlaq dan beradab baik dalam bermuamalah sesuai dengan petunjuk 

syari‘at, dan lain-lain. 

Dan demikian juga sebaliknya.  

 

Semakin sedikit ilmu dan pemahaman kita dalam masalah Ma‘rifat dan Itsbat akan 

rububiyyah dan asma wa shifat Allah, maka akan semakin kurang sempurna pula Ibadah 

kita yang merupakan bentuk Tauhid Uluhiyyah/Ubudiyyah kepada Allah.  

Tidaklah Allah disembah dan diibadahi sebagai satu-satunya ilah; baik itu dalam amalan ibadah 

hati, lisan, dan badan;  jika kita tidak mengenal, tidak mengetahui, tidak mengilmui, dan tidak 

menetapkan bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya Rabb (pencipta, penguasa, pengatur, 

pemelihara) seluruh alam; Yang memiliki nama-nama dan shifat-shifat yang indah dan sempurna 

yang layak bagi Nya sesuai dengan keagungan-Nya. 

Dari inilah kita bisa memahami keumuman penjelasan, bahwa mengapa ketika kita membaca 

ayat-ayat Al-Qur‘an berkaitan dengan masalah Tauhid, ayat tersebut penuh dengan 

rangkaian Khabar dan Ilmu mengenai: 

 Khabar penjelasan, ilmu, bukti-bukti, dan keterangan mengenai Tauhid Rububiyyah 

Allah. 

 Yang kemudian digandengkan dengan khabar mengenai Asma‘ wa Shifat Allah yang 

baik, indah, dan sempurna; yang layak bagi Nya sesuai dengan keagungan-Nya 

 Yang kemudian dibarengi dengan tuntutan dan konsekuensi kewajiban penyembahan dan 

peribadahan hanya kepada Allah semata. 

Baik itu rangkaian yang berupa satu kesatuan ayat, ataupun rangkaian yang berupa ayat-ayat 

yang terpisah di dalam Al-Qur‘an.  

Berikut akan kami berikan contoh dari ayat-ayat tersebut. 

Ayat pertama 

 ًٌ ِو١ َٚ  ٍَ ْٟ ًِّ َؽ َٰٝ ُو َٛ َػٍَ ُ٘ َٚ ٍَ فَبْػجُُذُٖٚ ۚ  ْٟ ًِّ َؽ َٛ ۖ َخبٌُِك ُو َٗ ئاِلا ُ٘
ُْ ۖ اَل ئٌََِٰ ُ َسث ُى ُُ للاا ٌُِى

 َرَٰ

(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Rabb kamu; tidak ada Ilah 

(Yang diibadahi dan disembah) selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah 

Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu. [QS. Al-An‘aam : 102] 
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Ayat kedua 

 ًَ َْ اٌاِزٞ َعَؼ ُْ رَزامُٛ ُْ ٌََؼٍاُى ْٓ لَْجٍُِى ِِ  َٓ اٌاِز٠ َٚ  ُْ ُُ اٌاِزٞ َخٍَمَُى َب إٌابُط اْػجُُذٚا َسثاُى ُُ اْْلَ ٠َب أ٠َٙ  َٓ  ٌَُى ِِ َْٔضَي  أَ َٚ َا  ََ ثَِٕب ب َّ اٌغا َٚ ب  ْسَض فَِشاؽا

 َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٔزُ أَ َٚ ا  َْٔذادا ِ أَ ََ رَْغَؼٍُٛا ّلِِلا ُْ ۖ فَ َشاِد ِسْصلاب ٌَُى َّ َٓ اٌضا ِِ  ِٗ َا فَأَْخَشَط ثِ ب َِ  َِ ب َّ  اٌغا

Hai manusia, sembahlah Robb-mu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang 

sebelummu, agar kamu bertakwa, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan 

bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia 

menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu 

janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. [QS. Al 

Baqoroh : 21-22] 

Ayat ketiga 

َْ َسث   ب َوب َِ َٚ ٌَِه ۚ 
َٓ َرَٰ ب ث١َْ َِ َٚ ٍْفََٕب  ب َخ َِ َٚ َٓ أ٠َِْذ٠َٕب  ب ث١َْ َِ ِش َسثَِّه ۖ ٌَُٗ  ِْ َ ُي ئاِلا ثِأ ب َٔزََٕضا َِ ب َٚ َّ ب ث١ََُْٕٙ َِ َٚ اْْلَْسِض  َٚ اِد  َٚ ب َّ َه َِٔغ١ّاب َسة  اٌغا

١ّاب ِّ ُُ ٌَُٗ َع ًْ رَْؼٍَ َ٘ ۚ ِٗ طَجِْش ٌِِؼجَبَدرِ َْ ا َٚ  فَبْػجُْذُٖ 

Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Rabb-mu. Kepunyaan-Nya-lah 

apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada 

di antara keduanya, dan tidaklah Rabb-mu lupa.  

Rabb (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka 

sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu 

mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)? [QS. Maryam 

64-65] 

Ayat keempat 

 َٚ اْْلَْسِض  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍِْك اٌغا ْا فِٟ َخ ُُ ئِ ِؽ١ ُٓ اٌشا ََّٰ ْؽ َٛ اٌشا َٗ ئاِلا ُ٘
اِؽٌذ ۖ اَل ئٌََِٰ َٚ  ٌٗ

ُْ ئٌََِٰ ُُٙى
ئٌََِٰ ٍِْه اٌازِٟ رَْغِشٞ َٚ ٌْفُ ا َٚ َبِس  إٌٙا َٚ  ًِ ِف اٌٍا١ْ ََ اْخزِ

َٓ اٌغا  ِِ  ُ َْٔضَي للاا ب أَ َِ َٚ ْٕفَُغ إٌابَط  ب ٠َ َّ ٌْجَْؾِش ثِ رَْصِش٠ِف فِٟ ا َٚ ًِّ َداثاٍخ  ْٓ ُو ِِ ثَشا ف١َِٙب  َٚ رَِٙب  ْٛ َِ ِٗ اْْلَْسَض ثَْؼَذ  ٍَ فَأَْؽ١َب ثِ ب َِ  ْٓ ِِ  َِ ب َّ
 َْ ٍَ ٠َْؼمٍُِٛ ْٛ اْْلَْسِض ٠٢ََبٍد ٌِمَ َٚ  َِ ب َّ َٓ اٌغا ِش ث١َْ َغخا ُّ ٌْ َؾبِة ا اٌغا َٚ ٠َبِػ   اٌشِّ

Dan Ilah-mu (Sesembahan yang diibadahi; Tuhan) itu adalah ilah Yang Maha Esa; 

tidak ada Ilah melainkan Dia (Allah) Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, 

bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang 

Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati 

(kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan 

awan yang dikendalikan antara langit dan bumi;  

sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan. [QS. Al-Baqarah : 163-164] 
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Ayat kelima 

 َٚ  ۖ ًِ َبَس َػٍَٝ اٌٍا١ْ ُس إٌٙا ِّٛ ٠َُى َٚ َبِس  ًَ َػٍَٝ إٌٙا ُس اٌٍا١ْ ِّٛ ٌَْؾكِّ ۖ ٠َُى اْْلَْسَض ثِب َٚ اِد  َٚ ب َّ اَخٍََك اٌغا َٚ َظ  ّْ َش اٌؾا ًٌّ ٠َْغِشٞ َعخا َش ۖ ُو َّ ٌْمَ

ْٔضَ  أَ َٚ َعَٙب  ْٚ َْٕٙب َص ِِ  ًَ ُا َعَؼ اِؽَذٍح صُ َٚ ْٓ َْٔفٍظ  ِِ  ُْ ٌَْغفابُس َخٍَمَُى ٌَْؼِض٠ُض ا َٛ ا ٝ ۗ أاََل ُ٘ ّّا َغ ُِ  ًٍ اٍط ۚ ِْلََع َٚ ب١َِٔخَ أَْص َّ َِ صَ َْٔؼب َٓ اْْلَ ِِ  ُْ َي ٌَُى

 ْٓ ِِ ٍْماب  ُْ َخ َٙبرُِى ِا ِْ أُ ُْ فِٟ ثُطُٛ َٰٝ رُْصشَ ٠َْخٍُمُُى َٛ ۖ فَأَٔا َٗ ئاِلا ُ٘
ٍُْه ۖ اَل ئٌََِٰ ُّ ٌْ ُْ ٌَُٗ ا ُ َسث ُى ُُ للاا ٌُِى

ٍس ۚ َرَٰ ََ بٍد صَ َّ ٍٍْك فِٟ ظٍُُ َْ ثَْؼِذ َخ فُٛ  

Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia-lah yang 

menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan 

matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah 

Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.  

Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya 

isterinya dan Dialah yang menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari 

binatang ternak. Dialah yang menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian 

dalam tiga kegelapan. 

 Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Rabb kamu, Rabb Yang mempunyai 

kerajaan. Tidak ada Ilah (yang disembah dan diibadahi) selain Dia; maka bagaimana 

kamu dapat dipalingkan? [QS. Az-Zumar : 5-6] 
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D. RUBUBIYYAH ALLAH, TELEGRAPHIC MESSAGE, DAN FITROH MANUSIA 

Di abad modern ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan keajaiban makhluq ciptaan Allah, 

pengaturan, dan kekuasaan Allah yang terlihat di alam nyata ini (baca : Rububiyyah Allah); 

mulai dibuktikan kebenarannya, kesempurnaannya, dan komplektisitas system keilmuannya 

dengan berdasarkan penelitian dan kemajuan teknologi. 

Seperti misal:  

Ayat-ayat singkat (telegraphic message) dalam Al-Qur‘an yang berkenaan dengan 

keajaiban penciptaan manusia, penjelasan masalah gunung yang berjalan, penjelasan 

gunung sebagai pasak, masalah langit dan bumi yang dulunya adalah menjadi satu dan 

kemudian dipisahkan, masalah keajaiban sayap lalat yang dijielaskan dalam Sunnah, dan 

lain-lain.  

Secara umum ini masuk ke dalam kategori ―kemukjizatan Al-Qur‘an dalam masalah Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi‖. 

Banyak buku yang telah ditulis dengan penjelasan ilmiah IPTEK dari para tokoh yang memiliki 

keahlian dalam hal ini seperti :  

Buku-buku tulisan Maurice Bucaille, Buku-buku tulisan Harun Yahya, Buku-buku tulisan 

dr. Zakir Naik, Ensiklopedi Islam yang khusus disusun untuk membahas/menjelaskan 

kemukjizatan Al-Qur‘an dan As-Sunnah dari segi IPTEK, dan lain-lain dari para pakar 

IPTEK. Buku-buku seperti ini banyak dan cukup popular di era modern sekarang ini 

Allah pun sebenarnya juga menantang para peneliti baik dari kalangan Muslim ataupun Non 

Muslim untuk meneliti, mempelajari, dan mengilmui daripada kesempurnaan ciptaan Allah 

sebagai bukti rububiyyah Allah. 

 ُْ ُو َٛ ٌَْؾ١َبحَ ١ٌَِْجٍُ ا َٚ َد  ْٛ َّ ٌْ ٍَ لَِذ٠ٌش اٌاِزٞ َخٍََك ا ْٟ ًِّ َؽ َٰٝ ُو َٛ َػٍَ ُ٘ َٚ ٍُْه  ُّ ٌْ ِٖ ا َّ رَجَبَسَن اٌاِزٞ ث١َِِذ ُٓ َػ ُْ أَْؽَغ ٌَْغفُُٛس أ٠َ ُى ٌَْؼِض٠ُض ا َٛ ا ُ٘ َٚ َا ۚ 

ًْ رَشَ  ٌْجََصَش َ٘ ٍد ۖ فَبْسِعِغ ا ُٚ ْٓ رَفَب ِِ  ِٓ ََّٰ ْؽ ٍِْك اٌشا َٰٜ فِٟ َخ ب رََش َِ اٍد ِغجَبلاب ۖ  َٚ ب َّ ٌْجََصَش اٌاِزٞ َخٍََك َعْجَغ َع َا اْسِعِغ ا ْٓ فُطٍُٛس  ِِ  َٰٜ

 َٛ ُ٘ َٚ ٌْجََصُش َخبِعئاب  ْٕمٍَِْت ئ١ٌََِْه ا َ٠ ِٓ ر١َْ َؽِغ١شٌ َوشا  

Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu 

yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, Yang telah 

menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.  

Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang 

tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak 

seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali 

kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam 

keadaan payah. [QS. Mulk : 1-4] 
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Tanda-tanda kekuasaan Allah ini sengaja ditunjukkan dan dijelaskan kepada kita, karena secara 

fitroh seorang manusia itu cenderung untuk memuja, takluk, tunduk, ta‘at, dan memuji sesuatu 

yang membuat dia takjub dan kagum. 

Tingkat pemujaan dan ketundukan ini bertingkat-tingkat, sesuai dengan tingkat ketakjuban 

seorang manusia. Jika tingkat ketakjuban dan kekaguman ini sampai pada derajat penghambaan 

dan penghinaan diri, maka manusia akan menganggap apa yang dia kagumi itu sebagai ilah yang 

disembah dan diibadahi dengan perasaan cinta, tunduk, patuh, dan penuh pengagungan. 

Fitroh ini juga bisa kita lihat dari orang-orang yang menyembah bulan, bintang, matahari, dan 

lain-lain; yang mereka perkirakan adalah makhluq yang lebih besar, kuat, dan lebih berkuasa 

dibandingkan diri mereka, padahal itu sebenarnya hanyalah merupakan tanda-tanda kekuasaan 

dan makhluq ciptaan Allah Subhaanahu wa ta‘aala. 

 ِ اْعُغُذٚا ّلِِلا َٚ ِش  َّ ٍْمَ اَل ٌِ َٚ ِظ  ّْ ُش ۚ اَل رَْغُغُذٚا ٌٍِؾا َّ ٌْمَ ا َٚ ُظ  ّْ اٌؾا َٚ َبُس  إٌٙا َٚ  ًُ ِٗ اٌٍا١ْ ْٓ آ٠َبرِ ِِ َٚ َْ ُْ ئ٠ِابُٖ رَْؼجُُذٚ ْٕزُ ْْ ُو ٓا ئِ   اٌاِزٞ َخٍَمَُٙ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. 

Janganlah engkau sekalian bersujud (menyembah) matahari maupun bulan, tapi sujudlah 

(sembahlah) Allah Yang menciptakannya, Jika Ia-lah yang kamu hendak ibadahi (sembah). 

[QS. Fushshilat : 37] 

 َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍَُىَٛد اٌغا َِ  َُ ١ِ٘ ٌَِه ُِٔشٞ ئِْثَشا
َوَزَٰ ب َٚ ّا َزا َسثِّٟ ۖ فٍََ َوجاب ۖ لَبَي ََٰ٘ ْٛ َٰٜ َو ًُ َسأَ ِٗ اٌٍا١ْ ٓا َػ١ٍَْ ب َع ّا َٓ فٍََ ٛل١ِِٕ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ١ٌَُِىٛ َٚ اْْلَْسِض 

 ُْ ٌَ ْٓ ًَ لَبَي ٌَئِ ب أَفَ ّا َزا َسثِّٟ ۖ فٍََ ب لَبَي ََٰ٘ َش ثَبِصغا َّ ٌْمَ ب َسأَٜ ا ّا َٓ فٍََ ًَ لَبَي اَل أُِؽت  ا٢ْف١ٍِِ ْٙ أَفَ َ٠  َٓ ب١ٌِّ َِ اٌعا ْٛ ٌْمَ َٓ ا ِِ ٓا  ِذِٟٔ َسثِّٟ َْلَُوَٛٔ

 ِِ  ٌَ َِ ئِِّٟٔ ثَِشٞ ْٛ ب أَفٍََْذ لَبَي ٠َب لَ ّا َزا أَْوجَُش ۖ فٍََ َزا َسثِّٟ ََٰ٘ َظ ثَبِصَغخا لَبَي ََٰ٘ ّْ ب َسأَٜ اٌؾا ّا َٟ ٌٍِاِزٞ فٍََ ِٙ ْع َٚ ُْٙذ  عا َٚ َْ ئِِّٟٔ  ب رُْؾِشُوٛ ّا
اْْلَ  َٚ اِد  َٚ ب َّ َٓ فَطََش اٌغا ْؾِشِو١ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ب أََٔب  َِ َٚ ْسَض َؽ١ِٕفاب ۖ   

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang 

terdapat) di langit dan bumi dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang 

yakin.  

Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: ―Inilah Rabb-ku‖, 

tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: ―Saya tidak suka kepada yang tenggelam‖.  

Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: ―Inilah Rabb-ku‖.  

Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: ―Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi 

petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat‖.  

Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: ―Inilah Rabb-ku, ini yang lebih 

besar‖.  

Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: ―Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas 

diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada 

(Allah) Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan (agama yang) lurus, dan aku 

bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. [QS. Al-An‘am : 75-79] 

Oleh karena itu, Allah banyak sekali menerangkan tanda-tanda akan kekuasaan rububiyyah-Nya 

di dalam ayat-ayat-Nya dengan cara telegraphic message. 

Melalui metode telegraphic message ini, orang-orang cerdas dan mau berpikir akan bisa 

memahami bahwa tidak ada yang bisa menerangkan detail dari keajaiban penciptaan Alam 
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semesta dengan cara pesan yang singkat ini (telegraphic message), melainkan Sang Penciptanya 

itu sendiri. 

Kenapa disebut telegraphic message? Ini karena Al-Qur‘an itu adalah kitab wahyu yang 

mengandung science (ilmu pengetahuan alam). Bukan kitab science yang bertujuan untuk 

menerangkan science secara khusus dan detail. 

Dan Allah pun memuji orang-orang yang mau untuk memikirkan kekuasaan rububiyyah-Nya, 

yang nampak di alam nyata yang penuh dengan keajaiban ini. Baik itu yang dilakukan dengan 

cara fitroh kodrati, ataupun dilakukan dengan cara penelitian dan IPTEK. 

ٌْؾَ  ُ ا ُْ أَٔٗا ٌَُٙ َٓ َٰٝ ٠َزَج١َا ُْ َؽزا ِٙ ْٔفُِغ فِٟ أَ َٚ ُْ آ٠َبرَِٕب فِٟ ا٢ْفَبِق  ِٙ ١ِٙذٌ َعُِٕش٠ ٍَ َؽ ْٟ ًِّ َؽ َٰٝ ُو ُ َػٍَ ُْ ٠َْىِف ثَِشثَِّه أَٔٗا ٌَ َٚ ك  ۗ أَ  

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala 

wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu 

adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Rabb-mu menjadi saksi atas segala 

sesuatu? [QS. Fushshilat : 53] 

َٓ ٠َْزوُ  ٌْجَبِة اٌاِز٠ َبِس ٠٢ََبٍد ِْلٌُِٟٚ اْْلَ إٌٙا َٚ  ًِ ِف اٌٍا١ْ ََ اْخزِ َٚ اْْلَْسِض  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍِْك اٌغا ْا فِٟ َخ َػٍَ ئِ َٚ ا  لُُؼٛدا َٚ ب  ِا َ ل١َِب َْ للاا َٰٝ ُشٚ
َا ُعْجَؾبََٔه فَمَِٕب ػَ  َزا ثَبِغ ب َخٍَْمَذ ََٰ٘ َِ َب  اْْلَْسِض َسثٕا َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍِْك اٌغا َْ فِٟ َخ ُشٚ ٠َزَفَىا َٚ  ُْ ِٙ َزاَة إٌابسِ ُعُٕٛثِ  

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat 

Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ―Ya Rabb kami, tiadalah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 

neraka.‖ [QS. Ali Imran : 190-191] 
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E. KESALAHAN DALAM MEMAHAMI KORELASI TAUHID 

a. Kesalahan pertama 

Dari penjelasan di point-point sebelumnya, maka merupakan suatu kebodohan dan kejahilan jika 

kita telah mengenal, mengetahui, dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya Rabb (pencipta, 

penguasa, pengatur, pemelihara) yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah sesuai 

dengan keagungan dan kebesaran-Nya, namun kita tidak menjadikannya sebagai satu-satunya 

ilah (Yang disembah dan diibadahi. Tuhan) yang kita sembah dan ibadahi sebagai konsekuensi 

darinya. 

Merupakan suatu kebodohan jika kita kemudian malah berbalik mempersekutukannya (baca : 

men-syirik-kannya) dengan cara menyerahkan jenis-jenis ibadah dan penyembahan kepada 

selain Allah, baik itu dalam bentuk do‘a, sujud, dan jenis ibadah lainnya padahal kita meyakini 

bahwa Allah lah yang menciptakan kita.  

Inilah jenis syirik Ibadah yang banyak dilakukan oleh kaum musyrikin Jahiliyyah pada masa 

diutusnya Rasululloh shalalloohu ‗alaihi wa sallam. 

Mereka tidak melakukan kesyirikan dalam masalah i‘tiqod (keyakinan) Rububiyyah, bahkan 

mereka mengakui akan rububiyyah Allah. Namun mereka melakukan kesyirikan dalam masalah 

uluhiyyah (penyembahan) dengan menyangka, bahwa apa-apa yang mereka berikan bentuk 

penyembahan dan peribadahan itu akan mendekatkan diri mereka kepada Alloh. Akan 

memberikan syafa‘at di sisi Allah. Dan akan mengabulkan do‘a mereka dengan 

menyampaikannya kepada Allah. 

Padahal Allah itu tidak membutuhkan sekutu yang berupa ―Broker‖ dalam masalah 

penyembahan dan peribadahan kepada-Nya. Yang mana ―broker‖ tersebut akan mendapatkan 

bagian dari peribadahan dan penyembahan kepada Allah, walaupun hanya diaku-aku sebagai 

wasilah perantara saja. 

Allah memiliki nama As-Samii (Yang Maha Mendengar) dan Al-Mujiib (Yang Maha 

Mengabulkan Do‘a). Maka bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa Allah tidak 

akan mendengar dan mengabulkan Do‘a mereka, jika mereka tidak melewatkan 

peribadahan mereka melalui jalur ―calo broker‖ itu? 

Sehingga pada intinya mereka (kaum musyrikin) itu enggan, berpaling, dan menentang untuk 

melakukan konsekuensi dari apa yang mereka telah yakini sendiri. Dan inilah suatu kebodohan 

dan kedzoliman yang nyata…. 

Dalil pertama 

Abdullah bin Mas‘ud radhiyallahu‟anhu mengatakan, aku bertanya kepada 

Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab:: 

َٛ َخٍَمَهَ  ُ٘ َٚ ا  ًَ ّلِِل ِّٔذا ْْ رَْغَؼ  أَ



Risalah Tauhid Jilid 1 
 

27 
 

“(Yaitu) engkau membuat bagi Alloh tandingan (syirik), padahal Dialah yang telah 

menciptakanmu.” (HR. Bukhory-Muslim) 

Perhatikan korelasi perkataan berbuat syirik yang dihubungkan dengan masalah penciptaan 

manusia dalam hadits ini. 

Dalil kedua 

Rasulullah shallallahu‟alaihi wa sallam bersabda: 

ُْ ثِأَْوجَ  ٌَْىجَبِِِش..؟أاََل أَُٔجِّئُُى ِش ا  

“Maukah kalian kuberi tahu tentang dosa besar yang paling besar?” Mereka (para sahabat) 

menjawab: ―Tentu, wahai Rosululloh.‖ Beliau bersabda: 

 ِٓ اٌَِذ٠ْ َٛ ٌْ ُػمُُٛق ا َٚ ْؽَشاُن ثِبّلِل،   اإْلِ

“(Dosa besar yang paling besar) adalah Syirik kepada Alloh dan durhaka terhadap kedua orang 

tua.” (HR. Bukhory-Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu‟anhu) 

Dalil ketiga 

Allah Subhaanahu wa Ta‘aala berfirman, 

 ْٓ َِ َٚ اْْلَْثَصبَس  َٚ َغ  ّْ ٍُِه اٌغا ّْ َ٠ ْٓ ِا اْْلَْسِض أَ َٚ  َِ ب َّ َٓ اٌغا ِِ  ُْ ْٓ ٠َْشُصلُُى َِ  ًْ ْٓ ٠َُذثُِّش  لُ َِ َٚ  ِّٟ ٌَْؾ َٓ ا ِِ ١َِّذ  َّ ٌْ ٠ُْخِشُط ا َٚ ١ِِّذ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ ٟا  ٌَْؾ ٠ُْخِشُط ا

 َْ ََ رَزامُٛ ًْ أَفَ ُ ۚ فَمُ َْ للاا َش ۚ فََغ١َمٌُُٛٛ ِْ  اْْلَ

Katakanlah: ―Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang 

kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup 

dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala 

urusan?‖  

Maka mereka akan menjawab: ―Allah‖. Maka katakanlah ―Mangapa kamu tidak bertakwa 

kepada-Nya)?‖ [QS. Yunus : 31] 

Dalil keempat 

Allah Subhaanahu wa Ta‘aala berfirman, 

ُا ٠ُِؼ١ُذُٖ ۖ فَأَ  ٍَْك صُ ٌَْخ ُ ٠َْجَذأُ ا ًِ للاا ُا ٠ُِؼ١ُذُٖ ۚ لُ ٌَْخٍَْك صُ ْٓ ٠َْجَذأُ ا َِ  ُْ ْٓ ُؽَشَوبُِِى ِِ  ًْ َ٘ ًْ َْ لُ َٰٝ رُْإفَُىٛ ٔا  

Katakanlah: ―Apakah di antara sekutu-sekutumu (yang kamu sembah dan ibadahi selain Allah) 

ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya (menghidupkannya) 

kembali?‖  
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katakanlah: ―Allah-lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya 

(menghidupkannya) kembali; maka bagaimanakah kamu dipalingkan (kepada menyerahkan 

bentuk ibadah dan penyembahan kepada selain Allah)?‖ [QS. Yunus : 34] 

Dalil kelima 

Allah Subhaanahu wa Ta‘aala berfirman, 

ْٓ َسة   َِ  ًْ َْ لُ ََ رََزواُشٚ ًْ أَفَ ِ ۚ لُ َْ ّلِِلا َْ َع١َمٌُُٛٛ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٕزُ ْْ ُو ْٓ ف١َِٙب ئِ َِ َٚ ِٓ اْْلَْسُض  َّ ٌِ ًْ ُِ لُ ٌَْؼِظ١ ٌَْؼْشِػ ا َسة  ا َٚ ْجغِ  اِد اٌغا َٚ ب َّ  اٌغا

ٍَُىُٛد  َِ  ِٖ ْٓ ث١َِِذ َِ  ًْ َْ لُ ََ رَزامُٛ ًْ أَفَ ِ ۚ لُ َْ ّلِِلا َٰٝ َع١َمٌُُٛٛ ًْ فَأَٔا ِ ۚ لُ َْ ّلِِلا َْ َع١َمٌُُٛٛ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ْٕزُ ْْ ُو ِٗ ئِ اَل ٠َُغبُس َػ١ٍَْ َٚ َٛ ٠ُِغ١ُش  ُ٘ َٚ  ٍَ ْٟ ًِّ َؽ ُو

 َْ  رُْغَؾُشٚ

Katakanlah: ―Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu 

mengetahui?‖ Mereka akan menjawab: ―Kepunyaan Allah‖. Katakanlah: ―Maka apakah kamu 

tidak ingat?‖  

Katakanlah: ―Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya Â´Arsy yang 

besar?‖ Mereka akan menjawab: ―Kepunyaan Allah‖. Katakanlah: ―Maka apakah kamu tidak 

bertakwa?‖  

Katakanlah: ―Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia 

melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu 

mengetahui?‖Mereka akan menjawab: ―Kepunyaan Allah‖. Katakanlah: ―(Kalau demikian), 

maka dari jalan manakah kamu ditipu?‖ [QS. Al-Mu‘minuun : 84-89] 

Dalil keenam 

Allah Subhaanahu wa Ta‘aala berfirman, 

اؽِ  َٚ ٙاب 
ًَ ا٢ٌَِْٙخَ ئٌََِٰ اٌة أََعَؼ َزا َعبِؽٌش َوزا ََٰ٘ َْ ٌَْىبفُِشٚ لَبَي ا َٚ  ۖ ُْ ُْٕٙ ِِ ِْٕزٌس  ُِ  ُْ ُ٘ ََ ْْ َعب َػِغجُٛا أَ ٌَ ُػَغبةٌ َٚ ْٟ َزا ٌََؾ ْا ََٰ٘ ا ۖ ئِ ذا  

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan 

mereka; dan orang-orang kafir berkata: ―Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta‖. 

Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu Ilah (Yang disembah dan diibadahi) Yang Satu saja? 

Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. [QS. Shaad : 4-5] 

Dalil ketujuh 

َْ إَِِٔاب ٌَزَبِسُوٛ آٌَِٙزَِٕب ٌِ  ٠َمٌُُٛٛ َٚ  َْ ُ ٠َْغزَْىجُِشٚ َٗ ئاِلا للاا ُْ اَل ئٌََِٰ ٌَُٙ ًَ ُْ َوبُٔٛا ئَِرا ل١ِ ُ َٓ ئِٔٙا ْشَع١ٍِ ُّ ٌْ َق ا ذا ََ َٚ ٌَْؾكِّ  ََ ثِب ًْ َعب ٍْ ثَ ْغُٕٛ َِ َؾبِػٍش   

Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: (  اَل  ُ َٗ ئاِلا للاا ئٌََِٰ  )‖Laa ilaaha illallah‖ 

mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata:  

―Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan ilah-ilah kami (yang diberikan bentuk 

peribadahan dan penyembahan, atau yang disembah dan diibadahi) karena seorang penyair gila?‖  
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Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul 

(sebelumnya). [QS. Ash Shaaffaat : 35-37] 

Dalil kedelapan 

Allah Subhaanahu wa Ta‘aala berfirman, 

 ٍِ ّْ َ٠ ََ ِٗ فَ ْٓ ُدِٚٔ ِِ  ُْ زُ ّْ َٓ َصَػ ًِ اْدُػٛا اٌاِز٠ ِع١ٍَخَ أ٠َ  لُ َٛ ٌْ ُُ ا ِٙ َٰٝ َسثِّ َْ ئٌَِ َْ ٠َْجزَُغٛ َٓ ٠َْذُػٛ ئَِه اٌاِز٠
َا أٌََُٰٚ ٠ِٛ اَل رَْؾ َٚ  ُْ ُْٕى شِّ َػ َْ َوْؾَف اٌع  ُْ ُىٛ ُٙ

ا ْؾُزٚسا َِ  َْ ْا َػَزاَة َسثَِّه َوب َْ َػَزاثَُٗ ۚ ئِ ٠ََخبفُٛ َٚ زَُٗ  َّ َْ َسْؽ ٠َْشُعٛ َٚ  أَْلَشُة 

Katakanlah: ―Panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah, maka mereka tidak akan 

mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula 

memindahkannya‖.  

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka siapa di 

antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan 

azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti. [QS. Al-Israa : 56-

57] 

Ironisnya hal inilah juga yang menimpa sebagian ummat Islam pada zaman sekarang ini.  

Yang karena ketidak tahuannya, mereka berdo‘a dan beristighotsah kepada kuburan-kuburan 

wali yang mereka aku-aku sebagai tawasul. Mereka menyerahkan peribadatan yang berupa do‘a 

dan istighotsah mereka kepada selain Allah. 

Hal itu mereka lakukan karena besarnya ―dugaan‖ dan‖ anggapan‖ akan tingginya kedudukan 

para wali itu disisi Allah dibandingkan diri mereka. Sehingga mereka serahkan jenis peribadatan 

yang berupa do‘a dan istighotsah, kepada wali-wali yang ada di kuburan dengan anggapan 

bahwa itu hanya sebagai perantara saja sehingga tidak mengapa 

Mereka serahkan peribadahan itu kepada wali-wali di kuburan, dengan anggapan nanti akan 

diberikan syafa‘at dengan diteruskan do‘anya dan disampaikan kepada Allah oleh sang wali-wali 

tersebut dari balik kuburnya. 

Lihat juga tulisan kami yang lain di : 

https://kautsaramru.wordpress.com/2013/06/21/para-penyembah-kuburan/ 

https://kautsaramru.wordpress.com/2013/06/21/para-penyembah-kuburan-mereka-yang-

tertipu-dari-jalan-syubhat-ziarah/ 

 

 

 

https://kautsaramru.wordpress.com/2013/06/21/para-penyembah-kuburan/
https://kautsaramru.wordpress.com/2013/06/21/para-penyembah-kuburan-mereka-yang-tertipu-dari-jalan-syubhat-ziarah/
https://kautsaramru.wordpress.com/2013/06/21/para-penyembah-kuburan-mereka-yang-tertipu-dari-jalan-syubhat-ziarah/
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Padahal masalah uluhiyyah (penyembahan) dan ubudiyyah (peribadahan) itu hanyalah milik 

Allah semata. Tidak perlu adanya perantara dalam masalah menyembah dan mengibadahi Allah. 

ۚ ِ َْٕذ للاا َِ ُؽفََؼبُؤَٔب ِػ ُإاَل ََٰ٘ َْ ٠َمٌُُٛٛ َٚ  ُْ ْٕفَُؼُٙ اَل ٠َ َٚ  ُْ ُ٘ ب اَل ٠َُعش  َِ  ِ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ٠َْؼجُُذٚ اِد  َٚ َٚ ب َّ ُُ فِٟ اٌغا ب اَل ٠َْؼٍَ َّ َ ثِ َْ للاا ًْ أَرَُٕجِّئُٛ لُ

 َْ ب ٠ُْؾِشُوٛ ّا َٰٝ َػ رََؼبٌَ َٚ اَل فِٟ اْْلَْسِض ۚ ُعْجَؾبَُٔٗ  َٚ  

Dan mereka beribadah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan 

kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: ―Mereka 

itu adalah pemberi syafaÂ´at kepada kami di sisi Allah”. Katakanlah: ―Apakah kamu 

mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) 

dibumi?‖ Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan (itu). 

[QS. Yunus : 18] 
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b. Kesalahan kedua 

i. Menisbatkan atribut asma‟ dan sifat baik yang bersifat Rububiyyah ataupun 

Uluhiyyah kepada selain Allah 

Jika kesalahan pertama datang dari jalan kesalahan dalam memahami korelasi Tauhid 

Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah. Maka kesalahan kedua datang dari jalan kesalahan 

memahami Tauhid Asma‘ wa Shifat.  

Kesalahan Tauhid Asma‘ wa Shifat ini berkonsekuensi terhadap kesalahan pemahaman Tauhid 

Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah. 

Al-Qur‘an menyebutkan kesalahan ini terutama berasal dari para Ahlul Kitab Yahudi dan 

Nashrani.  

Yang mana karena ke-ghuluw-an (keberlebih-lebihan sikap) mereka terhadap para Nabi dan 

orang sholeh mereka, hingga mereka menyematkan atribut asma‘ dan sifat baik yang bersifat 

Rububiyyah ataupun Uluhiyyah kepada para Nabi dan orang sholeh mereka. 

 َ ْا للاا َٓ لَبٌُٛا ئِ ْٓ  ٌَمَْذ َوفََش اٌاِز٠ َِ  ُ ُْ ۖ ئِٔٗا َسثاُى َٚ َ َسثِّٟ  ًَ اْػجُُذٚا للاا ِغ١ُؼ ٠َب ثَِٕٟ ئِْعَشا١ِِ َّ ٌْ لَبَي ا َٚ  ۖ َُ ْش٠َ َِ  ُٓ ِغ١ُؼ اْث َّ ٌْ َٛ ا ُ٘ ِ  ٠ُْؾِشْن ثِبّلِلا

َْٔصبسٍ  ْٓ أَ ِِ  َٓ ١ ِّ ب ٌٍِظابٌِ َِ َٚ اُٖ إٌابُس ۖ  َٚ
أْ َِ َٚ ٌَْغٕاخَ  ِٗ ا ُ َػ١ٍَْ ََ للاا ٌٗ لَْذ وَ  فَمَْذ َؽشا ٍٗ ئاِلا ئٌََِٰ ْٓ ئٌََِٰ ِِ ب  َِ َٚ صٍَخ ۘ  ََ َ صَبٌُِش صَ ْا للاا َٓ لَبٌُٛا ئِ فََش اٌاِز٠

 ٌُ ُْ َػَزاٌة أ١ٌَِ ُْٕٙ ِِ َٓ َوفَُشٚا  ٓا اٌاِز٠ غا َّ َ١ٌَ َْ ب ٠َمٌُُٛٛ ّا ْٕزَُٙٛا َػ َ٠ ُْ ٌَ ْْ ئِ َٚ اِؽٌذ ۚ  َٚ  

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ―Sesungguhnya Allah ialah Al 

Masih putera Maryam‖, padahal Al Masih (sendiri) berkata: ―Hai Bani Israil, sembahlah 

Allah Rabb-dan Rabb-mu‖. 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. 

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: ―Bahwasanya Allah salah seorang 

dari yang tiga‖, padahal sekali-kali tidak ada Ilah selain dari (Allah) Ilah Yang Esa. Jika 

mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir 

diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. [QS. Al-Maidah : 72-73] 

 ٌِ
ِ ۖ َرَٰ ُٓ للاا ِغ١ُؼ اْث َّ ٌْ لَبٌَِذ إٌاَصبَسٜ ا َٚ  ِ ُٓ للاا ١ٌَُُْٙٛد ُػَض٠ٌْش اْث لَبٌَِذ ا َٚ ۚ ًُ ْٓ لَْج ِِ َٓ َوفَُشٚا  َي اٌاِز٠ ْٛ َْ لَ ِ٘ئُٛ ُْ ۖ ٠َُعب ِٙ ِ٘ ا َٛ ُْ ثِأَْف ٌُُٙ ْٛ َه لَ

ِغ١ؼَ  َّ ٌْ ا َٚ  ِ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ ُْ أَْسثَبثاب  ْ٘جَبَُٔٙ ُس َٚ  ُْ َْ اراَخُزٚا أَْؽجَبَسُ٘ َٰٝ ٠ُْإفَُىٛ ُ ۚ أَٔا ُُ للاا ُشٚا ئاِلا ١ٌَِْؼجُ  لَبرٍََُٙ ِِ ب أُ َِ َٚ  َُ ْش٠َ َِ  َٓ ا ۖ اْث اِؽذا َٚ ٙاب 
ُذٚا ئٌََِٰ

 َْ ب ٠ُْؾِشُوٛ ّا َٛ ۚ ُعْجَؾبَُٔٗ َػ َٗ ئاِلا ُ٘
 اَل ئٌََِٰ

Orang-orang Yahudi berkata: ―Uzair itu putera Allah‖ dan orang-orang Nasrani berkata: 

―Al Masih itu putera Allah‖. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, 

mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , 

bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-

rahib mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al 

Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah yang Esa, tidak ada 

Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka 

persekutukan. [QS. At Taubah : 30-31] 
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Orang-orang musyrikin pun ternyata juga mengikuti model kesalahan yang kedua ini dengan 

menyematkan atribut asma‘ dan sifat, baik yang bersifat Rububiyyah ataupun Uluhiyyah, kepada 

sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. 

Hal ini mereka lakukan dengan maksud untuk untuk menunjukkan betapa dekatnya yang mereka 

sembah itu kepada Allah, sehingga mereka berhak untuk dimintai tawassul dan tabaruk dengan 

cara memberikan jenis-jenis peribadahan kepada mereka guna nanti disampaikan kepada Allah. 

ا لِ  ٍَْه ئِرا َٰٝ رِ ْٔضَ ٌَُٗ اْْلُ َٚ َوُش  ُُ اٌزا َٰٜ أٌََُى َٕبحَ اٌضابٌِضَخَ اْْلُْخَش َِ َٚ  َٰٜ ٌُْؼضا ا َٚ َد  َا ُُ اٌ ُْ أَفََشأ٠َْزُ ْٔزُ َٛ٘ب أَ ُّ ١ْزُ ّا ٌَ َع ب َّ َٟ ئاِلا أَْع ِ٘  ْْ َٰٜ ئِ خٌ ِظ١َض َّ ْغ

 َ٠ ْْ ٍْ ۚ ئِ ٍْطَب ْٓ ُع ِِ ُ ثَِٙب  َْٔضَي للاا ب أَ َِ  ُْ آثَبُؤُو َٚ َٰٜ ٌَُْٙذ ُُ ا ِٙ ْٓ َسثِّ ِِ  ُْ ُ٘ ََ ٌَمَْذ َعب َٚ ْٔفُُظ ۖ  ٜ اْْلَ َٛ ْٙ ب رَ َِ َٚ ٓا  َْ ئاِلا اٌظا زاجُِؼٛ  

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Laata dan al Uzzaa, 

dan Manaat yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?  

Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang 

demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.  

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; 

Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya.  

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa 

nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. 

[QS. An-Najm : 19-23] 

Ibnu Abbas dan Mujahid berkata,  

―Mereka mengambil asma‘ Allah lalu menamakan berhala-berhala mereka dengan asma‘-

Nya, dengan sedikit mengurangi atau menambahi. Mereka mengambil nama Latta kata 

Allah, Uzza dari Al-Aziz (Yang Maha Mulia), Manat dari Al-Mannan (Yang Maha 

Memberi).‖ [Lihat Madaarijus Salikin, Ibnul Qoyyim Al Jauziyah] 

Orang musyrik mengatakan bahwa Latta, Manat, dan Uzza adalah anak-anak perempuan Allah. 

Al-Latta menurut orang-orang musyrik adalah muannats (kata bentuk perempuan) dari kata Al-

Ilah. Sebagaimana Al-Uzza muannats dari kata Al-Aziz. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari 

kelancangan lisan mereka. 

Disebutkan juga bahwa Latta dulunya adalah seorang yang sholih, yang biasa membuatkan 

adonan roti secara cuma-cuma untuk para jama‘ah haji pada zaman Jahiliyyah. Setelah dia 

meninggal, maka mulailah orang-orang mendatangi kuburannya hingga kemudian dibuatkanlah 

patung untuknya. Demikianlah kesyirikan yang berawal dari ke-ghuluw-an (keberlebih-lebihan 

sikap) terhadap orang sholeh.  

[Lihat Kitaabut Tauhiid, Bab 21, oleh Syaikh Muhammad At Tamimi. Lihat Juga Tafsir Ath 

Thobari 22/523] 
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ii. Menisbatkan atribut asma‟ dan sifat yang tidak pantas kepada Allah 

 

Selain dari kesalahan Tauhid Asma wa Shifat menisbatkan nama-nama dan sifat-sifat yang 

bersifat Rububiyyah ataupun Uluhiyyah kepada Selain Allah. Kesalahan Tauhid Asma‘ wa shifat 

yang lain juga datang dari menisbatkan nama dan shifat yang tidak pantas kepada Allah. 

Hal ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur‘an, 

َْٕؾك   رَ َٚ  ُْٕٗ ِِ  َْ اُد ٠َزَفَطاْش َٚ ب َّ ا رََىبُد اٌغا ُْ َؽ١ْئاب ئِّدا ا ٌَمَْذ ِعْئزُ ٌَذا َٚ  ُٓ ََّٰ ْؽ لَبٌُٛا اراَخَز اٌشا َٚ  ِٓ ََّٰ ْؽ ا ٌٍِشا ْٛ ْْ َدَػ ا أَ ٌِْغجَبُي َّ٘ذا رَِخش  ا َٚ اْْلَْسُض 

ْْ وُ  ا  ٌَذا َٚ ْْ ٠َزاِخَز  ِٓ أَ ََّٰ ْؽ ْٕجَِغٟ ٌٍِشا ب ٠َ َِ َٚ ا  ٌَذا اَٚ ِٓ َػْجذا ََّٰ ْؽ اْْلَْسِض ئاِلا آرِٟ اٌشا َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ فِٟ اٌغا َِ   ً  

Dan mereka berkata: ―(Allah) Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak‖.  

Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-

hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, karena 

mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak.  

Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak 

ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha 

Pemurah selaku seorang hamba. [QS. Maryam : 88-93] 

 ُ٠ ِْ ْجُغٛغَزَب َِ ًْ ٠ََذاُٖ  ب لَبٌُٛا ۘ ثَ َّ ٌُِؼُٕٛا ثِ َٚ  ُْ ِٙ ْغٌٍَُٛخٌ ۚ ُغٍاْذ أ٠َِْذ٠ َِ  ِ ١ٌَُُْٙٛد ٠َُذ للاا لَبٌَِذ ا ب َٚ َِ  ُْ ُْٕٙ ِِ ا  ْا َوض١ِشا ١ٌََِض٠َذ َٚ  ۚ َُ ْٕفُِك َو١َْف ٠ََؾب

ٌْم١ََْٕب ثَ  أَ َٚ اۚ   ُوْفشا َٚ ْٓ َسثَِّه غُْغ١َبٔاب  ِِ ِْٔضَي ئ١ٌََِْه  ُ ۚأُ ا ٌٍَِْؾْشِة أَْغفَأََ٘ب للاا لَُذٚا َٔبسا ْٚ ب أَ َّ ِخ ۚ ُوٍا َِ ٌْم١َِب َِ ا ْٛ َ٠ َٰٝ ََ ئٌَِ ٌْجَْغَعب ا َٚ حَ  َٚ ٌَْؼَذا ُُ ا َُٕٙ١ْ 

 َٓ ْفِغِذ٠ ُّ ٌْ ُ اَل ٠ُِؾت  ا للاا َٚ ا ۚ  َْ فِٟ اْْلَْسِض فََغبدا ْٛ ٠َْغَؼ َٚ  

Orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu”, sebenarnya tangan merekalah 

yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan 

itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan 

sebagaimana Dia kehendaki.  

Dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu sungguh-sungguh akan menambah 

kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka 

menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka 

bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. [QS. Al-Maidah : 

64] 
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c. Konsekuensi dari kesalahan ini 

Konsekuensi dari dua model kesalahan dalam masalah korelasi Asma wa Shifat ini terbagi lagi 

menjadi  dua hal: 

1. Menyebabkan kesalahan korelasi terhadap Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah, sehingga 

menyebabkan kesyirikan dan kekafiran. 

2. Menyebabkan terjadinya penyimpangan pemahaman Tauhid Asma‘ wa Shifat, sehingga 

menyebabkan kebid‘ahan. 

Penyimpangan Tauhid Asma‘ wa Shifat yang menyebabkan kebid‘ahan ini secara umum 

berbeda-beda dan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kebid‘ahannya. Ada yang 

menyebabkan: 

 Bid‘ah mukaffiroh (kebid‘ahan yang menyebabkan pelakunya dikafirkan) 

 Bid‘ah syirkiyyah (Kebid‘ahan yang menyebabkan kesyirikan) 

 Bid‘ah ghoiru Mukaffiroh (kebid‘ahan yang tidak sampai dikafirkan) 

Misal dari contoh ini adalah aqidah Wihdatul Wujud,  

yakni aqidah pemahaman bersatunya antara Allah dan hamba-Nya dalam wujud hamba-Nya. 

Yang mana ini merupakan bid‘ah Mukaffiroh. 

Atau aqidah adanya Wali Quthub atau Wali Ghouts, yang berkeyakinan wali-wali tersebut 

diberikan hak prerogratif oleh Allah untuk ikut mengatur alam semesta ini bersama dengan 

Allah. Yang mana ini merupakan bid‘ah syirkiyyah, yakni syirik dalam masalah rububiyyah. 

dan lain-lain. 
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F. ARTI AT-TAUHIID ( التوحيد ) 

Setelah memahami penjelasan bab ―Kesalahan dalam memahami korelasi Tauhid‖  tadi, tentu 

mudah bagi kita untuk memahami apa arti dari Tauhid itu sendiri, berikut juga dengan maknanya 

dan konsekuensi korelasinya. 

Kata At-Tauhid ( اٌزٛؽ١ذ ) secara bahasa merupakan bentuk mashdar dari : wahhada (ٚؽذ) – 

yuwahhidu (٠ٛؽذ) – tauhidan (رٛؽ١ذا) ; yang berarti mengesakan atau menunggalkan. 

Adapun kata At-Tauhid ( اٌزٛؽ١ذ ) secara istilah berarti  Meng-Esakan atau menunggalkan Allah 

Ta‘ala semata dalam tiga perkara, 

a. Uluhiyyah  

Yakni mengesakan atau menunggalkan Allah semata saja dalam penyembahan dan peribadatan. 

Atau dalam mengesakan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan yakni yang disembah dan 

yang diibadahi. 

Sebagian ulama mendefinisikan Tauhid Uluhiyyah dengan ( افشاد للا فٟ اٌؼجبدح , ifroodulloohi fil 

„ibaadah) mengesakan Allah dalam peribadahan. 

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz alu Syaikh menjelaskan,  

bahwa kata uluhiyah berasal dari alaha – ya‟lahu – ilahah – uluhah yang bermakna ‗menyembah 

dengan disertai rasa cinta dan pengagungan‘. Sehingga kata ta‟alluh diartikan penyembahan 

yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan (lihat at-Tam-hid li Syarh Kitab at-Tauhid, hal. 

6 dan 74-76, lihat juga al-Mufradat fi Gharib al-Qur‟an [1/26] karya ar-Raghib al-Ashfahani). 

Tauhid Uluhiyyah ini tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat landasan utama: 

 Mengarahkan semua bentuk Ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi-

Nya. (Ikhlash) 

 Ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan perintah Allah dan syariat-Nya, serta 

mengikuti petunjuk Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam. (Ittiba‟) 

Pada bab-bab sebelumnya, sebenarnya kita sudah banyak membahas masalah syarat Ikhlash ini, 

yakni menyerahkan semua bentuk Ibadah hanya kepada Allah saja. Adapun untuk syarat ittiba‘ 

dalam masalah beribadah, maka ini juga ditunjukkan dalam banyak dalil. 

َْ َػٍَ  َٓ َوفَُشٚا ٠َْفزَُشٚ ٓا اٌاِز٠ ِى ٌََٰ َٚ  ۙ ٍَ اَل َؽب َٚ ١ٍٍَخ  َِ َٚ اَل  َٚ اَل َعبِِجٍَخ  َٚ ْٓ ثَِؾ١َشٍح  ِِ  ُ ًَ للاا ب َعَؼ َِ َْ ُْ اَل ٠َْؼمٍُِٛ أَْوضَُشُ٘ َٚ ٌَْىِزَة ۖ  ِ ا ٝ للاا  

Allah sekali-kali tidak pernah mensyari‘atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan 

haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan 

kebanyakan mereka tidak mengerti. [QS. Al-Maidah : 103] 

Bahiirah adalah unta betina yang sudah melahirkan anak kelima dan anak kelima itu jantan. Lalu 

Unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh 

diambil susunya.  
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Saaibah adalah unta betina yang dinazarkan untuk berhala.  

Washiilah adalah kambing yang telah beranak tujuh. Atau dikatakan bahwa seorang kambing 

betina yang melahirkan anak kembar yang berupa jantan dan betina, maka anak yang jantan ini 

disebut sebagai washiilah yang tidak boleh disembelih dan diserahkan/diniatkan untuk berhala.  

Haam adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu karena telah membuntingi unta betina 10 

kali dan diserahkan/diniatkan untuk berhala. 

Semua itu dikatakan oleh orang-orang musyrik sebagai suatu ibadah yang disyariatkan oleh 

Allah. Padahal itu hanyalah mengada-adakan kedustaan atas nama Allah belaka. 

ُ ػَ  ٍٝا للاا ََ  ِ َْٕٙب لَبٌَْذ لَبَي َسُعُٛي للاا ُ َػ َٟ للاا َِّ َػْجِذ للاِ َػبَِِؾخَ َسِظ َٓ أُ ١ِْٕ ِِ ْإ ُّ َِّ اٌ ْٓ أُ ِٗ َػ ب ١ٌََْظ ف١ِ َِ ِشَٔب ََ٘زا  ِْ ْٓ أَْؽَذَس فِٟ أَ َِ  َُ َعٍا َٚ  ِٗ ١ٍَْ

ًَ ػَ  ِّ ْٓ َػ َِ َٛ َسدٌّ سٚاٖ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ٚفٟ سٚا٠خ ٌّغٍُ ]  َٛ َسدٌّ [فَُٙ ُشَٔب فَُٙ ِْ َا ١ٌََْظ َػ١ٍَْٗ ِأَ َّ 

Dari Ibunda kaum mukminin, Ummu Abdillah Aisyah –semoga Allah meridhainya- beliau 

berkata: Rasulullah shollallahu ‗alaihi wasallam bersabda : Barangsiapa yang mengada-

adakan sesuatu hal yang baru dalam perkara kami ini yang tidak ada (perintahnya dari 

kami) maka tertolak (H.R alBukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim: Barangsiapa 

yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, maka tertolak. 
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b. Rububiyyah  

Yakni mengesakan atau menunggalkan Allah semata saja dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

penciptaan, pengaturan, pemeliharaan, pemberian rezeki, penguasaan, yang menghidupkan dan 

yang mematikan, dan hal-hal yang mencakup makna itu. 

Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh berkata,  

―Mengesakan Allah dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan‖ (al-Qaul al-Mufid 

‗ala Kitab at-Tauhid [1/5-6] cet. Maktabah al-‘Ilmu, dan Syarh al-Arba‘in an-Nawawiyah 

hal. 34) 

Syaikh Dr. Umar bin Su‘ud Al-‗Ied berkata,  

―Beriman bahwa hanya Allah Sang Pencipta, Pemberi Rezeki, Pemilik, Pengatur dan 

pengelola alam ini, dan tidak ada sekutu bagi-Nya―. Beliau juga berkata ―Sebagian Ulama 

yang lain memberikan definisi :  

-Mengesakan Allah dalam perbuatan‘( ifroodulloohi bi af‘aalihi , افشاد للا ثبفؼبٌٗ )

perbuatannya‘. Seperti menghidupkan, mematikan, menciptakan menurunkan rezeki atau 

lainnya, seraya berkeyakinan tidak ada satupun yang bersekutu dengan Nya‖ [Tauhid 

Urgensi dan Manfaatnya, hal 13-14, Terjemah Divisi Pembinaan Imigran Kantor Dakwah 

As-Sulay, Riyadh] 
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c. Asma‟ wa Shifat (Nama-Nama dan Sifat-Sifat-Nya)  

Yakni mengesakan atau menunggalkan Allah semata saja dalam Nama-nama dan Sifat-sifat Nya, 

tidak ada sesuatupun yang bersekutu dan sama dengan-Nya dalam masalah Nama dan Shifat-

Nya. Sebagaimana firman Allah Ta‘ala, 

ٌْجَِص١شُ  ١ُغ ا ِّ َٛ اٌغا ُ٘ َٚ  ۖ ٌَ ْٟ ِٗ َؽ ْضٍِ ِّ  ١ٌََْظ َو

―Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan 

Melihat.‖ [QS. Asy-Syuroo : 11] 

َْ فِ  ٍِْؾُذٚ ُ٠ َٓ َرُسٚا اٌاِز٠ َٚ َٰٝ فَبْدُػُٖٛ ثَِٙب ۖ  ٌُْؾْغَٕ َُ ا ب َّ ِ اْْلَْع ّلِِلا َٚ َْ ٍُٛ َّ ب َوبُٔٛا ٠َْؼ َِ  َْ ْٚ ِٗ ۚ َع١ُْغَض بِِ َّ ٟ أَْع  

―Hanya milik Allah asmaa-ul husna (Nama-nama yang Indah dan baik), maka 

bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-

orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka 

akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan‖ [QS. Al-A‘raaf : 180] 

 َٰٝ ٌُْؾْغَٕ َُ ا ب َّ َٛ ۖ ٌَُٗ اْْلَْع َٗ ئاِلا ُ٘
ُ اَل ئٌََِٰ  للاا

―Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai 

al asmaaul husna (nama-nama yang baik)‖ [QS. Thoohaa : 8] 

Tauhid Asma‘ wa Shifat ini mempunyai empat landasan utama: 

1. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk-Nya dalam kitab-Nya (Al-Qur‘an). 

2. Menetapkan apa yang Rasulllah tetapkan dan jelaskan mengenai nama-nama dan shifat-

shifat Allah, melalui hadits-haditsnya yang Shohih. 

3. Menafikan (menyangkal) apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya nafikan dari nama-nama 

dan shifat-shifat Allah. 

4. Menetapkan ketiga hal di atas dengan tanpa tahrif (perubahan), tanpa nafi 

(penyangkalan), tanpa tamtsil/tasybih (penyerupaan), dan tanpa takyif (menanyakan 

bagaimananya/membayangkannya/menggambarkannya) 

Tauhid Asma‘ wa Shifat juga mempunyai 4 qaidah utama : 

1. Nama-nama dan shifat-shifat Allah itu Tauqifiyyah. Yakni ruang lingkupnya hanya dan 

harus berdasarkan Al-Qur‘an dan As-sunnah, baik untuk nafi (penyangkalan) ataupun 

penetapannya (itsbat). 

2. Shifat yang Allah telah tetapkan untuk-Nya atau apa yang Rasulullah shalalloohu ‗alaihi 

wa sallam sebutkan untuk Allah, harus kita imani secara dhahirnya sebagaimana makna 

yang diketahui dalam bahasa Arab. 

3. Nama dan shifat yang telah Allah telah tetapkan untuk diri-Nya atau apa yang Rasulullah 

shalalloohu ‗alaihi wa sallam sebutkan untuk Allah, tidak sama sedikitpun dengan nama 

dan shifat yang ada pada makhluq-Nya walau sama lafazh penyebutannya. Kesamaan 

dalam penyebutan lafazh nama, sifat, dan perbuataan tidaklah memiliki konsekuensi 

sama dalam bentuk makna dan hakikat. 

4. Semua nama dan shifat Allah itu sempurna dan tidak ada kekurangannya sedikitpun. 
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Allah Subhaanahu wa Ta‘ala mengancam dan mengharamkan orang-orang melakukan ilhad 

(penyimpangan), dalam menyebut dan memahami nama-nama dan shifat-shifat Allah, 

َْ فِٟ أَ  ٍِْؾُذٚ ُ٠ َٓ َرُسٚا اٌاِز٠ َٚ ٌُْؾْغَٕٝ فَبْدُػُٖٛ ثَِٙب  َُ ا ب َّ ِ اْلْع ّلِِلا َٚ {} َْ ٍُٛ َّ ب َوبُٔٛا ٠َْؼ َِ  َْ ْٚ ِٗ َع١ُْغَض بِِ َّ  ْع

―Hanya milik Allah-lah asma-ul husna (nama-nama yang maha indah), maka berdoalah 

kepada-Nya dengan nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang “ilhad” 

menyimpang (dari kebenaran) dalam (menyebut dan memahami) nama-nama-Nya. 

Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan‖ (QS al-

A‘raaf:180) 

 
ْْ رُ  أَ َٚ ٌَْؾكِّ  َٟ ثَِغ١ِْش ا ٌْجَْغ ا َٚ  َُ اإلْص َٚ  َٓ ب ثَطَ َِ َٚ َْٕٙب  ِِ ب ظَََٙش  َِ اِؽَؼ  َٛ ٌْفَ َٟ ا ََ َسثِّ ب َؽشا َّ ًْ ئِٔا ِ }لُ ْْ رَمٌُُٛٛا ْؾِشُوٛا ثِبّلِلا أَ َٚ ٍْطَبٔاب  ِٗ ُع ُْ ٠ُٕضْي ثِ ب ٌَ َِ  

} َْ ٛ ُّ ب ال رَْؼٍَ َِ  ِ  َػٍَٝ للاا

―Katakanlah:‖Rabb-ku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak 

maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melampaui batas tanpa alasan yang benar, 

(mengharamkan perbuatan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak 

menurunkan argumentasi (dalil) untuk itu,  

dan (mengharamkan) berkata (mengenai atau atas nama) Allah dengan sesuatu yang 

tidak kamu ketahui (tidak dilandasi dengan pengetahuan yang benar)‖ (QS al-A‘raaf: 

33 

Perincian lebih dalam mengenai masalah Tauhid Asma‘ wa shifat ini bisa dilihat di: 

 Tauhid Urgensi dan Manfaatnya, Syaikh Dr. Umar bin Su‘ud Al-‗Ied, hal 23-28, 

Terjemah Divisi Pembinaan Imigran Kantor Dakwah As-Sulay, Riyadh 

 Qawaidul Mutsla, Syaikh Al-Utsaimin 

 Taqrib At Tadmuriyyah, Syarh Syaikh Al-Utsaimin terhadap kitab At Tadmuriyyah-nya 

Ibnu Taimiyyah 

 Syarh Al-Aqidah Al-Washithiyyah, Syarh Syaikh Muhammad Khalil  Harras terhadap 

kitab Al-Aqidah Al Wasithiyyah-nya Ibnu Taimiyyah 

 Syarh Aqidah Ath Thohawiyyah oleh Imam Ibn Abil ‗Izz AL-Hanafi pada bagian Tauhid 

Asma‘ wa Shifat. 

 Syarh Asma‘ Wa Shifat oleh Syaikh Sa‘id bin ‗Ali bin Wahf Al Qahthani 
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G. AR-RABB (   ب  DAN RUBUBIYYAH ( الرَّ

a. Arti kata Rabb, dan pentingnya untuk melihat penggunaan kata Tuhan dalam bahasa 

Indoensia itu diterjemahkan dari kata bahasa Arab yang mana. Apakah dari kata ilah ( 

 ? ( رب ) atau dari kata Rabb ( إله

Kata Rabb ( سة ) yang cenderung diartikan sebagai Tuhan dalam bahasa Indonesia sebenarnya 

kurang tepat. Kalau kita lihat di KBBI, padanan arti Tuhan dalam bahasa Indonesia itu yang 

tepat dalam bahasa Arab adalah Ilah ( ٌٗئ ). 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan Tuhan dengan : 

1 n sesuatu yg diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sbg yg mahakuasa, 

mahaperkasa, dsb: tuhan allah; tuhan yang maha esa;  

2 n sesuatu yg dianggap sbg tuhan: pd orang-orang tertentu uanglah sbg tuhannya 

Lihat : 

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=tuhan&varbidang=all&vardialek=all&var

ragam=all&varkelas=all&submit=kamus 

Sedangkan secara bahasa Arab, Ilah ( ٌٗئ ) itu berarti Al-Ma‘luuh ( ٌٖٛاٌّأ ) yang disembah dan Al-

Ma‘buud (  اٌّؼجٛد ) yang diibadahi. 

Namun karena memang susah dicari padanan arti kata Rabb dalam bahasa Indonesia, maka tidak 

mengapa dipakai kata ―Tuhan‖ sebagai terjemahan kata ―Rabb‖, asalkan kita sudah 

mengetahui perbedaan antara arti kata Ilah dan Rabb. 

Kesukaran bahasa ini juga sama dialami ketika menterjemahkan Rabb ke bahasa Inggris.  

Dalam ―Translation of The Meanings of The Holy Qur‘an in The English Languange‖ yang 

diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Taqi-ud Din Al-Hilali dan Dr. Muhammad Muhsin Khan, 

dicetak oleh King Fahd Complex for The Printing of The Holy Qur‘an, menterjemahkan Rabb 

 .”ke dalam bahasa Inggris dengan “Lord ( رب )

Dalam footnote nomer 1 dalam QS Al-Fatihah ayat 2 dikatakan : 

 (V. 1:2) Lord: The actual word used in the Qur‘an is Rabb. There is no proper equivalent 

for Rabb in English language. It means the One and the Only Lord for all the universe, its 

creator, Owner, Organizer, Provider, Master, Planner, Sustainer, Cherisher, and Giver of 

security. Rabb is also one of the Names of Allah. We have used the word ―Lord‖ as the 

nearest to Rabb. All occurences of ―Lord‖ in interpretation of the meanings of the Noble 

Qur‘an mean Rabb and should be understood as such. 

Sehingga ada baiknya ketika kita membaca kata ―Tuhan‖ dalam bahasa Indonesia yang diartikan 

dari suatu tulisan arab, terutama yang berasal dari Al-Qur‘an dan As-Sunnah, hendaklah kita 

melihat lagi dalam bahasa arab aslinya apakah yang dimaksud itu adalah Tuhan yang berasal dari 

kata Rabb ataukah Tuhan yang berasal dari kata ilah. 

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=tuhan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=tuhan&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=kamus
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Hal ini perlu untuk diperhatikan, karena ini akan mempengaruhi pemahaman kita mengenai 

makna kalimatut Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ).  

Kata yang disebutkan dalam kalimatut tauhid tersebut adalah Ilah ( إله ) bukan Rabb ( رب ). Dan 

dua hal ini memiliki pengertian dan makna yang berbeda, namun saling berkorelasi. Hal ini telah 

kita jelaskan secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya. 

Isim Rabbun ( سة ) atau yang lebih sering dimatikan akhirannya dengan dibaca Rabb saja, 

adalah mashdar yang berasal dari Robba ( سة ) – yarubbu ( ٠شة ) yang secara bahasa berarti 

―mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan lain, sampai pada keadaan yang 

sempurna‖.  

[Kitab Tauhid Jilid 1, Syaikh Sholeh bin Fauzan Al Fauzan, pada bahasan ―Pengertian Rabb 

Dalam Al-Qur‘an Dan As-Sunnah‖] 
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b. Qaidah dan aturan dalam memakai kata “Ar-Rabb” dan variannya, dalam bahasa Arab 

dan pemahamannya  

Syaikh Abdurrazzaq Al-„Abbad hafidzahullah menjelaskan: 

Adapun secara istilah, Ar-Rabb (   ة  adalah dzat yang memiliki rububiyyah atas semua ( اٌشا

makhluk-Nya secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama 

yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. 

Ibnu Jarir Ath Thabari rahimahullah berkata, ―Ar-Rabb dalam bahasa Arab memiliki 

banyak makna. Seorang tuan atau tokoh yang ditaati masyarakat dinamakan Rabb, seorang 

yang dapat memperbaiki sesuatu dinamakan Rabb, pemilik sesuatu juga dinamakan Rabb, 

dan masih ada makna selain ini yang intinya kembali kepada tiga makna di atas. 

Rabb kita (Allah) adalah tuan yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan kekuasaan-Nya. Dia 

adalah dzat yang memperbaiki urusan hamba-Nya dengan mencurahkan seluruh nikmat-

nikmat-Nya kepada hamba-Nya, dan Dia adalah sang penguasa yang bagi-Nya hak 

menciptakan dan memerintah.‖ 

Ibnu Al-Atsiir rahimahullah berkata ―Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang 

berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang 

memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah. Dan jika 

untuk selain-Nya maka harus disandarkan, seperti Rabb ini dan itu.‖  

[Fiqh Asmaul Husna, Syaikh Abdurrazzaq Al-‗Abbad, pada bahasan Ar-Rabb (   ة  [( اٌشا

Maksudnya adalah jika ditujukan kepada selain Allah, seperti untuk manusia maka kata Rabb 

harus di-idhofahkan (disandarkan) kepada sesuatu sehingga menjadi mudhof-mudhof ilaih. 

Seperti perkataan : Muhammad Robbus Sayyaaroh (Muhammad pemilik mobil ini). Atau 

sebagaimana yang disebut di dalam Al-Qur‘an, 

ِٗ فٍََجَِش فِٟ ُْ ِرْوَش َسثِّ ١ْطَب َْٔغبُٖ اٌؾا َ َْٕذ َسثَِّه فَأ ب اْرُوْشِٟٔ ِػ َّ ُْٕٙ ِِ ُ َٔبٍط  ٓا أَٔٗا لَبَي ٌٍِاِزٞ ظَ َٚ  َٓ ِٓ ثِْعَغ ِع١ِٕ ْغ اٌغِّ  

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua: 

―Terangkanlah keadaanku kepada rabb-mu ( ََسثِّه , tuanmu)‖. Maka syaitan menjadikan dia 

lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada rabb-nya (  ِٗ  tuannya). Karena itu tetaplah dia, َسثِّ

(Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya [QS. Yusuf : 42] 

Kata mudhof-mudhof ilaih ―Rabbaka‖ yang dimaksud oleh Nabi Yusuf di atas, bukanlah Rabb 

yang berarti Allah. Akan tetapi tuan pemilik pelayan itu, alias sang Raja. 

Adapun jika untuk Allah namun dengan cara di-idhofahkan, maka hal ini haruslah sesuai dengan 

kemuliaan dan keagungan-Nya sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil. Seperti : Robbul 

‗Aalamiin (Rabb Semesta Alam), Robbun Naas (Rabb-nya Manusia. QS. An-Naas), Robbul 

Falaq (Rabb Penguasa waktu Falaq/shubuh), dan lain-lain. 

Kata Ar-Rabb tidak boleh dimutlakkan dan disebutkan secara sendirian dengan tanpa di-

idhofahkan (disandarkan), jika dimaksudkan untuk selain Allah.  
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c.  Hubungan Asmaul Husna “Ar-Rabb” dengan Asmaul Husna Allah yang lainnya 

―Ar-Rabb‖ adalah salah satu pokok-pokok asmaul husna Allah, yang pengertiannya mencakup 

dan meliputi Asmaul Husna yang lainnya. Ini sebagaimana asmaul husna yang pokok lainnya 

seperti ―Allah‖ dan ―Ar-Rahman‖. [Fiqh Asmaul Husna, Syaikh Abdurrazzaq Al-‗Abbad, pada 

bahasan Allah dan Al-Ilah] 

Ini seperti jika disebutkan Asmaul Husna ―Ar-Rabb‖, maka tentu terkandung di dalamnya 

konsekuensi sifat Maha Berkuasa dan terdapat di dalamnya nama Asmaul Husna Yang Maha 

Berkuasa (Al-Qodiir).  

Akan tetapi ketika disebutkan Al-Qodiir, maka kandungan kata Ar-Robb tidak bisa langsung 

dimasukkan di dalam Al-Qodiir. Ini karena makna kata Ar-Robb itu lebih luas dan lebih 

menyeluruh dibandingkan makna kata Al-Qodiir. Walloohu A‘lam  

Oleh karena itu jika nama Ar-Rabb ini disebutkan untuk Allah secara sendiri (tanpa di 

idhofahkan), maka derivatif nama dari konsekuensi nama Ar-Rabb akan mencakup semua nama-

nama Allah yang baik dan sifat-sifat-Nya yang mulia. 

Syaikh Abdurrazzaq Al-„Abbad hafidzahullah menjelaskan lebih lanjut mengutip dari Ibnul 

Qoyyim rahimahullah: 

Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata ―Sesungguhnya Ar Rabb adalah Yang Maha Berkuasa, 

Yang Maha Mencipta, Yang Maha Mengadakan, Yang Maha Membuat Shuroh (bentuk), 

Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha 

Berbuat kebaikan, Yang Maha Memberi Nikmat, Yang Maha Dermawan, Yang Maha 

Memberi, Yang Maha Mencegah, Yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan 

kemudharatan, Yang Maha Memajukan dan Mengakhirkan, Yang menyesatkan siapa yang 

Dia Kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, Yang 

membahagiakan siapa yang Dia kehendaki dan menyengsarakan siapa yang Dia kehendaki, 

memuliakan dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki, dan selainnya dari makna 

rububiyyah-Nya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik.‖ 

[Fiqh Asmaul Husna, Syaikh Abdurrazzaq Al-‗Abbad, pada bahasan Ar-Rabb (   ة  [( اٌشا
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H. ILAH ( إله ) DAN ULUHIYYAH ATAU UBUDIYYAH 

a. Arti kata Ilah ( إله ) 

Kata Ilah ( ٌٗئ ) secara bahasa berarti yang disembah dan ditaati. Sesuatu yang menjadi tempat 

bergantungnya hati karena cinta dan pengagungan. 

Al-Ilah ( ٌٗاإل ) ―sesembahan‖ juga mempunyai makna : Al-Ma‘luuh ( ٌٖٛاٌّأ ) yang disembah, dan 

Al-Ma‘buud (  اٌّؼجٛد ) yang diibadahi. 

Ibnul Qayyim berkata   

―Al-Ilah adalah yang Dialah yang disembah oleh hati-hati (manusia) dengan penuh 

kecintaan, pengagungan, kembali padanya, pemuliaan, pengagungan, penghinaan diri, rasa 

tunduk, rasa takut, harapan dan tawakkal (pada-Nya).‖  

[Fathul Majid Syarh Kitaabut Tauhid hal.53-54 cet. Darul Fikr.] 

b. Hubungan antara kata Al-Ilah ( اإلله ) dan Ar-Rabb (   ب  ( الرَّ

Konsekuensi pengakuan ilah ini adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan Rabb. Dua hal ini 

saling berkaitan sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam masalah pembagian tauhid. Yakni 

pada pembagian Tauhid Al-Ma‘rifaah wal Itsbaat (Pengenalan dan Penetapan) dan Tauhid Ath-

Tholabi wal Qoshdi (Tuntutan dan Maksud). 

ُْ ِْلُ  ٌْمُْشآ َزا ا ٟا ََٰ٘ َٟ ئٌَِ أُِٚؽ َٚ  ۚ ُْ ث١ََُْٕى َٚ ١ٌِٙذ ث١َِْٕٟ  ُ ۖ َؽ ًِ للاا ٍَ أَْوجَُش َؽَٙبَدحا ۖ لُ ْٟ ٞ  َؽ ًْ أَ ْٓ ثٍَََغ ۚ إَِِٔاىُ لُ َِ َٚ  ِٗ ُْ ثِ َغ ِْٔزَسُو َِ ْا  َْ أَ ُْ ٌَزَْؾَُٙذٚ
 َْ ب رُْؾِشُوٛ ّا ِِ  ٌَ ِٟ ثَِشٞ ئِٕٔا َٚ اِؽٌذ  َٚ  ٌٗ

َٛ ئٌََِٰ ب ُ٘ َّ ا ًْ ئِٔ ًْ اَل أَْؽَُٙذ ۚ لُ َٰٜ ۚ لُ ِ آٌَِٙخا أُْخَش  للاا

Katakanlah: ―Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?‖ Katakanlah: ―Allah‖. Dia menjadi 

saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku 

memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran 

(kepadanya). 

Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada ilah-ilah (Yang disembah dan diibadahi, 

bentuk jamak. Tuhan-Tuhan.  آٌَِٙخا ) lain di samping Allah?‖ Katakanlah: ―Aku tidak 

mengakui‖. Katakanlah: ―Sesungguhnya Dia adalah ilah Yang Maha Esa dan 

sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)―. 

[QS. Al-An‘am : 19] 

Lebih jauh lagi mengenai hubungan kata Al-Ilah ( ٌٗاإل ) dan Ar-Rabb (   ة  ini, maka Syaikh ( اٌشا

Abdurrozzaq Al-‗Abbad hafidzahulloh berkata : 

 ―Jika ia melihat buku-buku kaidah bahasa Arab, maka akan terlihat bahwa arti Ar-Rabb 

adalah Al-Malik (Sang Pemilik) yang bagi-Nya sifat rububiyyah atas semua makhluq-Nya 

dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Sedangkan Al-Illah artinya yang disembah [diambil dari 

asal kata At-Ta‟allah yang artinya At-Ta‟abbud (penyembahan)] 



Risalah Tauhid Jilid 1 
 

45 
 

Jadi arti kata Ar-Rabb adalah yang mengasuh hamba-Nya dan memberinya rezeki, 

kemudian memberikan petunjuk kepada semua cara-cara beribadah dan lain-lainnya. 

Sedangkan Al-Ilah adalah yang dijadikan sesembahan, sehingga disembah dengan rasa 

cinta, rasa penghormatan, dan rasa pengagungan. 

Kata Ar-Rabb jika disebutkan sendirian maka mencakup arti kata Al-Ilah, dan Al-Ilah jika 

disebutkan sendiran juga mencakup arti Ar-Rabb. Jika keduanya dikumpulkan, maka 

akan berpisah dan masing-masing akan mempunyai makna tersendiri. Tetapi apabila 

keduanya terpisah, akan menandakan satu kesatuan” 

[Bantahan Pengingkaran Tauhid, (terj. Najla Press), hal. 105-106, Syaikh Abdurrazzaq bin 

Abdul Muhsin Al-‗Abbad Al-Badr] 

Beliau (Syaikh Abdurrazzaq) juga mengutip perkataan Ibnu Taimiyyah rohimahullah sebagai 

berikut, 

―Maksudnya disini menjelaskan keadaan seorang hamba yang murni hanya kepada Allah 

yang disembahnya, yang dimintai pertolongan-Nya, juga berbuat untuk-Nya dan memohon 

pertolongan-Nya, serta merealisasikan firman-Nya 

 ُٓ ئ٠ِابَن َْٔغزَِؼ١ َٚ  ئ٠ِابَن َْٔؼجُُذ 

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta 

pertolongan [QS. Al-Fatihah :5] 

Hal tersebut mencakup arti tauhid ilahiyyah dan tauhid rububiyyah. Jika dimaksudkan 

ilahiyyah maka (berarti) mengandung rububiyyah, dan rububiyyah (juga) 

mengharuskan adanya ilahiyyah. Sesungguhnya apabila salah satu dari keduanya 

mengandung arti yang lainnya tatkala (disebutkan) sendirian; maka tidak menghalangi 

adanya makna khusus ketika (keduanya) digabungkan (disebutkan bersama). Seperti firman 

Allah Subhaanahu wa Ta‘aala, 

ِٗ إٌابطِ 
ٍِِه إٌابِط ئٌََِٰ َِ ًْ أَُػُٛر ثَِشةِّ إٌابِط   لُ

Katakanlah: ―Aku berlindung kepada Rabb (yang memelihara dan menguasai) manusia. 

Raja manusia. Sembahan manusia. [QS. An-Naas : 1-3] 

dan di dalam firman-Nya, 

١ ِّ ٌَْؼبٌَ ِ َسةِّ ا ُذ ّلِِلا ّْ ٌَْؾ َٓ ا  

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. [QS. Al-Fatihah :2] 

Di dalam ayat tersebut digabungkan antara isim Ilaah dengan isim Rabb, maka Al-Ilaah 

adalah yang disembah dan yang berhak disembah sedangkan Ar-Rabb adalah yang 

memelihara dan mengatur hamba-Nya. 
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Oleh karena itu ibadah ada kaitannya dengan nama Allah (yang berasal dari kata Al-Ilah 

menurut sebagian pendapat) dan permohonan berkaitan dengan nama-Nya (yaitu Ar-Rabb). 

Sehingga ibadah adalah tujuan dari diciptakannya makhluq dan sifat penyembahan adalah 

tujuannya. 

Ar-Rububiyyah mencakup penciptaan makhluq dan pertumbuhan mereka yang mencakup 

keadaan mereka semula. Seseorang yang melakukan shalat ketika mengucapkan kalimat 

(  ُٓ ئ٠ِابَن َْٔغزَِؼ١ َٚ  Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah― ( ئ٠ِابَن َْٔؼجُُذ 

kami meminta pertolongan‖, dimulai dengan maksud yang menjadi tujuan atas perantara 

yang merupakan permulaannya. 

Ibadah adalah tujuan dari suatu maksud, dan minta tolong adalah perantara menuju 

kepadanya. Yang ini hikmah dan yang itu sebab‖ (Al-Fatawa 10/283-284) 

[Bantahan Pengingkaran Tauhid, (terj. Najla Press), hal. 106-107, Syaikh Abdurrazzaq bin 

Abdul Muhsin Al-‗Abbad Al-Badr] 
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I. CATATAN UNTUK MASALAH TAUHID RUBUBIYYAH 

Rabb yang berarti yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, dan hal-

hal yang berkaitan dengan empat makna yang utama itu, sebagaimana yang telah diterangkan 

sebelumnya. Maka keimanan terhadap hal-hal yang terkait dengan Rububiyyah ini bersifat 

fithroh, ada pada diri setiap manusia sejak awal penciptaannya. 

- Baik itu jenis rububiyyah yang disertai dengan Tauhid (pengesaan) kepada satu Rabb saja, 

ataupun jenis rububiyah yang bersyarikat kepada beberapa Rabb. 

 

- Baik itu jenis rububiyyah yang disertai dengan pengenalan dan pengakuan kepada Allah, 

ataupun jenis rububiyyah yang tidak disertai adanya pengenalan dan pengakuan kepada 

Allah. 

Adapun catatan kami mengenai tauhid rububiyyah adalah sebagai berikut: 

1. Manusia sebagai makhluq ciptaan, senantiasa mempunyai fithroh (tabiat atau sifat bawaan 

sejak diciptakan) untuk mengakui bahwa dia itu ada yang menciptakannya, ada yang 

memberikannya rizqi, ada yang mengaturnya berikut alam semesta ini, dan ada yang 

menguasai serta mengendalikannya.  

 

Hal ini diketahui dan diyakini oleh keumuman manusia, tanpa perlu untuk mempelajarinya 

terlebih dahulu. 

 ُْ ُْ أٌََْغُذ ثَِشثُِّى ِٙ ْٔفُِغ َٰٝ أَ ُْ َػٍَ أَْؽََٙذُ٘ َٚ  ُْ ٠ازَُٙ ُْ ُرسِّ ِ٘ ْٓ ظُُِٙٛس ِِ  ََ ْٓ ثَِٕٟ آَد ِِ ئِْر أََخَز َسث َه  ِخ َٚ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ ْْ رَمٌُُٛٛا ٠َ ِْٙذَٔبۛ  أَ َٰٝ ۛ َؽ  ۖ لَبٌُٛا ثٍََ

ب أَ  َّ ْٚ رَمٌُُٛٛا ئِٔا َٓ أَ َزا َغبف١ٍِِ ََٰ٘ ْٓ ٌَِه ُٔ ئِٔاب ُوٕاب َػ َوَزَٰ َٚ  َْ ْجِطٍُٛ ُّ ٌْ ًَ ا ب فََؼ َّ ٍُِْٙىَٕب ثِ ُْ ۖ أَفَزُ ِ٘ ْٓ ثَْؼِذ ِِ ٠اخا  ُوٕاب ُرسِّ َٚ  ًُ ْٓ لَْج ِِ ًُ ْؽَشَن آثَبُؤَٔب  فَصِّ

 َْ ُْ ٠َْشِعُؼٛ ُ ٌََؼٍٙا َٚ  ا٠٢َْبِد 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi 

mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 

―Bukankah Aku ini Rabb-mu?‖ Mereka menjawab: ―Betul (Engkau Rabb kami), kami 

menjadi saksi‖. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 

mengatakan: ―Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap 

ini‖, atau agar kamu tidak mengatakan: ―Sesungguhnya orang-orang tua kami telah 

mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang 

(datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena 

perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat 

itu, agar mereka kembali (kepada kebenaran). [QS. Al-A‘raaf : 172-174] 

ِ اٌازِٟ  ِٓ َؽ١ِٕفاب ۚ فِْطَشَد للاا ٠ ْعََٙه ٌٍِذِّ َٚ  ُْ ٓا أَْوضََش إٌابِط اَل ٠َؼْ فَأَلِ ِى ٌََٰ َٚ  ُُ ٌْم١َِّ ُٓ ا ٠ ٌَِه اٌذِّ
ِ ۚ َرَٰ ٍِْك للاا ًَ ٌَِخ َْ فَطََش إٌابَط َػ١ٍََْٙب ۚ اَل رَْجِذ٠ ٛ ُّ ٍَ  

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah 

yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.  

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui. [QS. Ar-Ruum : 30] 
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 َْ ُٓ ٌَُٗ َػبثُِذٚ َْٔؾ َٚ ْجَغخا ۖ  َِ  ِ َٓ للاا ِِ  ُٓ ْٓ أَْؽَغ َِ َٚ  ۖ ِ ْجَغخَ للاا َِ  

Shibghah (celupan) Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya (celupan) dari pada 

Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah [QS. Al-Baqarah : 138] 

2. Jenis rububiyyah yang disertai dengan pentauhidan kepada satu Rabb saja, dan dibarengi 

dengan pengakuan serta pengenalan kepada Allah, adalah rububiyah dengan fitroh yang 

lurus yang dimiliki oleh kaum Muslimin. 

 َٓ ْؾِشِو١ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ب أََٔب  َِ َٚ اْْلَْسَض َؽ١ِٕفاب ۖ  َٚ اِد  َٚ ب َّ َٟ ٌٍِاِزٞ فَطََش اٌغا ِٙ ْع َٚ ُْٙذ  عا َٚ  ئِِّٟٔ 

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, 

dengan (agama yang) lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan Tuhan (musyrikin) [QS. Al-An‘am : 79] 

3. Jenis rububiyyah yang disertai dengan pentauhidan kepada satu Rabb saja, namun tanpa 

dibarengi dengan pengakuan dan pengenalan kepada Allah sebagai Rabb-Nya, serta membuat-

buat nama sendiri tanpa ada wahyu yang turun kepadanya.  

 

Maka ini adalah rububiyah yang mendapatkan bimbingan yang salah, hingga menyimpang.  

 ٍْ ٍْطَب ْٓ ُع ِِ ُ ثَِٙب  َْٔضَي للاا ب أَ َِ  ُْ آثَبُؤُو َٚ  ُْ ْٔزُ َٛ٘ب أَ ُّ ١ْزُ ّا َا َع ب َّ ِٗ ئاِلا أَْع ْٓ ُدِٚٔ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َش أاَلا رَْؼجُُذٚا ئاِلا ئ٠ِابُٖ ۚ  َِۚ َِ ِ ۚ أَ ُُ ئاِلا ّلِِلا ٌُْؾْى ِْ ا  ئِ

ٓا أَْوضََش إٌا  ِى ٌََٰ َٚ  ُُ ٌْم١َِّ ُٓ ا ٠ ٌَِه اٌذِّ
َْ َرَٰ ٛ ُّ بِط اَل ٠َْؼٍَ  

―Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama 

yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu 

keteranganpun tentang nama-nama itu.  

Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak 

menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui‖. [QS. Yusuf : 40] 

لَ  َٚ َْٕٙب  ِِ َُ فََزَوَش أََؽبِد٠َش  َعٍا َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍٝا للاا ََ  ِ ْٓ َسُعِٛي للاا صََٕب أَثُٛ َُ٘ش٠َْشحَ َػ ْٓ ٠ٌَُُٛذ َؽذا َِ  َُ َعٍا َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍٝا للاا ََ  ِ بَي َسُعُٛي للاا

َْ ف١ِ ًْ رَِغُذٚ ًَ فََٙ ثِ َْ اإْلِ ْٕزُِغٛ ب رَ َّ ِٗ َو َشأِ ٠َُٕصِّ َٚ  ِٗ َدأِ ِّٛ اُٖ ٠َُٙ َٛ ٌْفِْطَشِح فَأَثَ ِٖ ا ُْ رَْغَذُػََٛٔٙب ٠ٌَُُٛذ َػٍَٝ َِ٘ز ْٔزُ ََ َؽزٝا رَُىُٛٔٛا أَ َٙب َعْذَػب

َٓ لَبٌُٛا  ١ٍِ ِِ ب َوبُٔٛا َػب َّ ُُ ثِ ُ أَْػٍَ ا لَبَي للاا ِغ١شا ََ ُٛد  ُّ َ٠ ْٓ َِ ِ أَفََشأ٠ََْذ  ٠َب َسُعَٛي للاا  

Telah diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam -lalu dia menyebutkan beberapa Hadits di antaranya; - Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda:  

"Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah ini, maka 

bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, sebagaimana mereka 

mendapatkan unta yang lahir, akankah mereka mendapatkan padanya cacat, sehingga 

kalianlah yang membuatnya cacat?"  
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Para sahabat bertanya; "Bagaimana pendapat anda dengan seorang anak kecil yang 

meninggal?" Beliau menjawab: "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan." [Hr. 

Muslim] 

4. Jenis rububiyyah yang tanpa disertai pentauhidan kepada satu Rabb saja, melainkan 

bersyarikat kepada beberapa Rabb. Baik itu jenis rububiyyah yang disertai dengan pengenalan 

dan pengakuan kepada Allah sebagai salah satu Rabb dari yang dipersekutukan itu, ataupun 

tidak.  

 

Maka itu juga adalah fitroh yang menyimpang dan yang mendapatkan bimbingan yang 

salah, sebagaimana yang dimiliki oleh kaum Musyrikin dari berbagai macam jenis agama 

selain Islam. 

 

Walaupun jenis syirik yang menjadikan alasan utama para Rasul itu diutus adalah masalah 

syirik uluhiyyah (syirik dalam masalah penyembahan dan peribadahan). Sebagaimana yang 

banyak telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya.  

 

Namun ternyata terdapat juga golongan orang-orang yang sudah menyimpang dari awal 

dengan melakukan syirik rububiyyah. 

 

Oleh karena itu untuk orang yang sudah mengalami penyimpangan fitroh dan tauhid sejak dari 

awal ini, Allah berfirman : 

ََ ثَْؼعُ  ٌََؼ َٚ ب َخٍََك  َّ ٍٗ ثِ
ً  ئٌََِٰ ا ٌََزََ٘ت ُو ٍٗ ۚ ئِرا ْٓ ئٌََِٰ ِِ َؼُٗ  َِ  َْ ب َوب َِ َٚ ٌٍَذ  َٚ  ْٓ ِِ  ُ ب اراَخَز للاا َِ َْ ب ٠َِصفُٛ ّا ِ َػ َْ للاا َٰٝ ثَْؼٍط ۚ ُعْجَؾب ُْ َػٍَ ُٙ  

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada ilah (yang lain) beserta-

Nya, kalau ada ilah beserta-Nya, masing-masing ilah itu akan membawa makhluk yang 

diciptakannya, dan sebagian dari ilah-ilah itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha 

Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. [QS. Al-Mu‘minuun : 91] 

 َْ ب ٠َِصفُٛ ّا ٌَْؼْشِػ َػ ِ َسةِّ ا َْ للاا ُ ٌَفََغَذرَب ۚ فَُغْجَؾب ب آٌَِٙخٌ ئاِلا للاا َّ ِٙ َْ ف١ِ ْٛ َوب ٌَ 

Sekiranya ada di langit dan di bumi ilah-ilah selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak 

binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai Â´Arsy daripada apa yang mereka 

sifatkan. [QS. Al-Anbiyaa‘ : 22] 

 ّْ ٌَْؾ َا ۚ ا ضَ َِ  ِْ ٠َب ِٛ ًْ ٠َْغزَ َ٘ ًٍ ب ٌَِشُع ّا َا َعٍَ َسُع َٚ  َْ زََؾبِوُغٛ ُِ  َُ ِٗ ُؽَشَوب َا ف١ِ َا َسُع ضَ َِ  ُ َْ َظَشَة للاا ٛ ُّ ُْ اَل ٠َْؼٍَ ًْ أَْوضَُشُ٘ ِ ۚ ثَ ُذ ّلِِلا  

Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa 

orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh 

dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah 

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. [QS. Az-Zumar : 29] 

ّا  َٰٝ َػ رََؼبٌَ َٚ َا ُعْجَؾبَُٔٗ  ٌَْؼْشِػ َعج١ِ َٰٝ ِرٞ ا ا ئٌَِ ْٛ ا اَلْثزََغ َْ ئِرا ب ٠َمٌُُٛٛ َّ َؼُٗ آٌَِٙخٌ َو َِ  َْ ْٛ َوب ٌَ ًْ الُ ا َوج١ِشا ّٛا َْ ُػٍُ ب ٠َمٌُُٛٛ  
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Katakanlah: ―Jikalau ada ilah-ilah di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, 

niscaya ilah-ilah itu mencari jalan kepada Tuhan (Allah) yang mempunyai Â´Arsy‖. Maha 

Suci dan Maha Tinggi Dia (Allah) dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang 

sebesar-besarnya. [QS. Al-Israa‘ : 42-43] 

 ٍِ ّْ َ٠ ََ ِٗ فَ ْٓ ُدِٚٔ ِِ  ُْ زُ ّْ َٓ َصَػ ًِ اْدُػٛا اٌاِز٠ ِع١ٍَخَ لُ َٛ ٌْ ُُ ا ِٙ َٰٝ َسثِّ َْ ئٌَِ َْ ٠َْجزَُغٛ َٓ ٠َْذُػٛ ئَِه اٌاِز٠
َا أٌََُٰٚ ٠ِٛ اَل رَْؾ َٚ  ُْ ُْٕى شِّ َػ َْ َوْؾَف اٌع  ُىٛ

ا ْؾُزٚسا َِ  َْ ْا َػَزاَة َسثَِّه َوب َْ َػَزاثَُٗ ۚ ئِ ٠ََخبفُٛ َٚ زَُٗ  َّ َْ َسْؽ ٠َْشُعٛ َٚ ُْ أَْلَشُة  ُ  أ٠َٙ 

Katakanlah: ―Panggillah mereka yang kamu anggap (Rabb) selain Allah, maka mereka tidak 

akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula 

memindahkannya‖. Yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb 

mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-

Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Rabb-mu adalah suatu yang (harus) 

ditakuti. [QS. Al-Israa‘ : 57] 

5. Adapun jenis orang yang tidak mengakui adanya Rububiyyah sama sekali, yakni tidak 

mengakui bahwa ada yang menciptakan mereka.  

 

Tidak mengakui bahwa ada yang menguasai, mengatur, dan memberi rizky mereka. Atau 

meragukan hal-hal itu. Maka orang ini termasuk dari golongan orang yang fithrohnya rusak 

karena bimbingan dan pemahaman yang salah.  
 

Ini seperti halnya orang-orang dari golongan  Atheis, Darwinisme, Komunisme, dan Agnostik 

yang termasuk penganut materialisme dahriyyah*. Atau dari golongan Fir‘aun yang mengaku 

bahwa dialah Robbul ‗aalamiin. 

َْ ػِ  َْ أَ ًْ اَل ٠ُٛلُِٕٛ اْْلَْسَض ۚ ثَ َٚ اِد  َٚ ب َّ َْ َخٍَمُٛا اٌغا َْ أَ ٌَْخبٌِمُٛ ُُ ا ُ٘ َْ ٍَ أَ ْٟ ْٓ َغ١ِْش َؽ ِِ َْ ُخٍِمُٛا  ُُ أَ ُ٘ َْ ُٓ َسثَِّه أَ ُْ َخَضاِِ َْٕذُ٘

 َْ َص١ِْطُشٚ ُّ ٌْ  ا

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri 

mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya 

mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan). Ataukah di sisi mereka ada 

perbendaharaan Rabb-mu atau merekakah yang berkuasa? [QS. Ath-Thuur : 35-37] 

 ِ٘ ب  َِ لَبٌُٛا  ٍُ ۖ ئِ َٚ ٍْ ْٓ ِػ ِِ ٌَِه 
ُْ ثَِزَٰ ب ٌَُٙ َِ َٚ ُْ٘ش ۚ  ٍُِْٙىَٕب ئاِلا اٌذا ب ٠ُ َِ َٚ َْٔؾ١َب  َٚ ُٛد  ُّ ١َْٔب َٔ َْ َٟ ئاِلا َؽ١َبرَُٕب اٌذ  ُْ ئاِلا ٠َظُٕٛ  ُ٘ ْْ  

―Dan mereka berkata: ―Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita 

mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa‖, dan mereka 

sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-

duga saja.‖ [QS. Al-Jatsiyah : 24] 

*Dahriyyah berasal dari kata (  ُْ٘ش  .yang artinya adalah masa ( اٌذا

ٌٓ اَل  ُْ أَْػ١ُ ٌَُٙ َٚ َْ ثَِٙب  ُْ لٌٍُُٛة اَل ٠َْفمَُٙٛ ِْٔظ ۖ ٌَُٙ اإْلِ َٚ  ِّٓ ٌِْغ َٓ ا ِِ ا  َُ َوض١ِشا ٌَمَْذ َرَسْأَٔب ٌَِغَٕٙا َْ ثَِٙب ۚ َٚ ُؼٛ َّ ٌْ اَل ٠َْغ ُْ آَرا ٌَُٙ َٚ َْ ثَِٙب   ٠ُْجِصُشٚ

ٌْغَ  ُُ ا ئَِه ُ٘
ً  ۚ أٌََُٰٚ ُْ أََظ ُ٘ ًْ َِ ثَ َْٔؼب ئَِه َوبْْلَ

َْ أٌََُٰٚ بفٍُِٛ  
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―Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan 

manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-

ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat 

(tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, 

bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.‖ [QS. Al-A‘raaf : 

179] 

 َْ ُْ ئ١ٌََِْٕب اَل رُْشَعُؼٛ أَٔاُى َٚ ُْ َػجَضاب  ب َخٍَْمَٕبُو َّ ُْ أَٔا  أَفََؾِغْجزُ

Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-

main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? [QS. Al-Mu‘minuun 

: 115] 

َٰٝ فَمَ  ُُ اْْلَْػٍَ بَي أََٔب َسث ُى  

(Seraya Fir‘aun) berkata: ―Akulah Rabb-mu yang paling tinggi‖. [QS. An Naazi‘aat : 24] 

6. Golongan orang-orang yang mengalami penyimpangan dan kerusakan masalah Tauhid 

rububiyyah atau Tauhid Al-Mari‘fah wal Itsbat (Pengenalan dan Penetapan) ini, hendaklah 

dimulai dengan dakwah berupa dialog, bukti-bukti, dan keterangan ayat-ayat Allah mengenai 

rububiyyah dan Asma‘ wa shifat Allah. 

 

Oleh karena itulah dakwah Tauhid dengan berdasarkan metode pembuktian ayat-ayat 

rububiyyah Alloh berdasarkan IPTEK modern (Baca: dakwah Tauhid Al-Mari‘fah wal Itsbat), 

cukup masyhur dan efektif untuk dilakukan di dunia barat.  

 

Yang mana dunia barat banyak terjangkit penyakit materialisme, Atheisme, dan tidak 

mengenal Allah Subhaanahu wa Ta‘aala sebagai Rabbul ‗Aalamiin. 
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J. DAKWAH TAUHID OTENTISITAS WAHYU  

Rasulullah shalallloohu ‗alaihi wa sallam bersabda, 

 َُ َعٍا َٚ  ِٗ ٍٝا للاُ َػ١ٍَْ ََ   ٝ ْٓ أَثِٝ َُ٘ش٠َْشحَ لَبَي لَبَي إٌاجِ ْضٍُُٗ  »َػ ِِ ب  َِ  َٝ ٌّٝ ئاِلا أُْػِط َِ َٔجِ ْٔج١َِب َٓ اْلَ ِِ ب  َْ اٌاِزٜ  َِ ب َوب َّ ئِٔا َٚ ٌْجََؾُش ،  ِٗ ا َٓ َػ١ٍَْ َِ آ

خِ  َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ ب ٠َ ُْ رَبثِؼا َْ أَْوضََشُ٘ ْْ أَُوٛ ٝا فَأَْسُعٛ أَ ُ ئٌَِ َؽبُٖ للاا ْٚ ْؽ١اب أَ َٚ   « أُٚر١ُِذ 

―Tidak ada satu nabi-pun dari semua nabi-nabi kecuali telah diberi sesuatu (tanda 

kebenaran/mu‘jizat) yang menyebabkan manusia beriman kepadanya. Dan yang telah diberikan 

kepadaku adalah wahyu yang Allâh wahyukan kepadaku. Maka aku berharap menjadi nabi yang 

paling banyak pengikutnya pada hari kiamat‖. [HR. Al-Bukhâri, no. 4981] 

Termasuk metode dakwah Tauhid yang masyhur, selain berdakwah dengan berdasarkan metode 

pembuktian ayat-ayat rububiyyah yang selaras dengan IPTEK, adalah dengan melalui metode 

pembuktian mukjizat ke-otentisitas-an Al-Qur‘an sebagai wahyu Allah subhaanahu wa ta‘aala. 

Pembuktian ke-otentisitas-an ini bermanfaat untuk membuka diterimanya ―logika ilahiyyah‖. 

Keotentikan yang dimaksud ini dibagi menjadi tiga: 

1. Otentik bahwa Al-Qur‘an itu benar-benar berasal dari Allah, dari segi tidak bisa ditiru 

2. Otentik bahwa Al-Qu‘ran itu benar-benar berasal dari Allah, dari segi integritas ayat-ayat 

Nya dan tidak adanya perselisihan di dalamnya. 

3. Otentik bahwa secara sejarah, bahwa Al-Qur‘an yang ada pada kita terjaga dan otentik 

sama dengan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad shalloohu ‗alaihi wa sallam. 
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a. Otentik bahwa Al-Qur‟an itu benar-benar berasal dari Allah, dari segi tidak bisa ditiru 

Al-Qur‘an selalu menantang kalangan manusia dan jin, yang meragukan bahwa Al-Qur‘an 

benar-benar wahyu yang berasal dari Allah Tuhan pencipta semesta Alam, agar bisa 

mendatangkan suatu karya yang bisa meniru gaya bahasa Al-Qur‘an.  

Ini dimaksudkan sebagai bukti, bahwa jika benar itu terjadi maka siapapun bisa membikin hasil 

karya yang semisal dengan Al-Qur‘an. Bahkan Muhammad sekalipun. Dan klaim bahwa Al-

Qur‘an adalah benar-benar Wahyu dari Allah ternyata tidak benar. 

Sebaliknya,  

jika hal itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dijawab tantangannya. Maka itu adalah bukti 

bahwa Al-Qur‘an adalah benar-benar Wahyu perkataan Allah yang otentik.  

Keajaiban tantangan Al-Qur‘an sebagai kitab suci yang diturunkan dalam bahasa arab murni ini 

memang sangat menarik.  

Ini karena Al-Qur‘an sama sekali tidak bisa ditiru, direproduksi ataupun dilakukan reverse 

engineering akan gaya bahasa dan keindahannya, hingga menghasilkan karya yang bergaya sama 

seperti Al-Qur‘an sama sekali. Padahal Al-Quran diturunkan di tengah kaum bangsa Arab yang 

menguasai bahasa Arab yang paling fasih, dan yang paling murni. 

Adapun karya-karya manusia lainnya umumnya bisa ditiru gayanya, bisa direproduksi style-nya 

hingga menjadi produk yang semisal, atau dilakukan reverse engineering akan karya-karyanya. 

Misal: 

Orang bukan asli Inggris (baca: non inggris), jika dia mempelajari bahasa Inggris dan gaya sastra 

shakespeare maka dia akan bisa meniru gaya sastra dari shakespeare. Jika dia menulis sesuatu 

dengan gaya Shakespeare, maka orang-orang akan bisa mengetahuinya dan juga bisa merasakan 

keindahan ―gaya Shakespeare‖ di dalamnya walaupun itu bukan tulisan dan karya Shakespeare.  

Sedangkan orang arab dan orang-orang ‗Ajam (non Arab) yang sudah bertahun-tahun belajar 

bahasa Arab dan Al-Qur‘an itu sendiri. Tetap tidak bisa meniru, tidak bisa mereproduksi, atau 

melakukan reverse engineering untuk menghasilkan suatu hasil karya tulisa yang bergaya dan 

memiliki cita rasa keindahan perasaan, yang sama seperti Al-Qur‘an. 

Dan tantangan itu sudah ada semenjak berabad-abad yang lampau setelah wahyu Al-Qur‘an 

diturunkan sebagai Kalamullah (perkataan Allah). 

ًْ اَل ٠ُإْ  ٌَُٗ ۚ ثَ ٛا َْ رَمَ َْ ٠َمٌُُٛٛ َٓ أَ بِدل١ِ ََ ْْ َوبُٔٛا  ِٗ ئِ ْضٍِ ِِ ١ٍَْأْرُٛا ثَِؾِذ٠ٍش  َْ فَ ُٕٛ ِِ  

Ataukah mereka mengatakan: ―Dia (Muhammad) membuat-buatnya‖. Sebenarnya mereka 

tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu 

jika mereka orang-orang yang benar. [QS. Ath Thuur : 33-34] 
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ْٓ دُ  ِِ  ُْ ُو ََ اْدُػٛا ُؽََٙذا َٚ  ِٗ ْضٍِ ِِ  ْٓ ِِ َٰٝ َػْجِذَٔب فَأْرُٛا ثُِغَٛسٍح  ٌَْٕب َػٍَ ب َٔضا ّا ِِ ُْ فِٟ َس٠ٍْت  ْٕزُ ْْ ُو ئِ ُْ رَْفَؼٍُٛا َٚ ٌَ ْْ ِ َٓ فَا بِدل١ِ ََ  ُْ ْٕزُ ْْ ُو ِ ئِ ِْ للاا ٚ

ْٓ رَْفَؼٍُٛا فَبرامُٛا إٌابَس  ٌَ َٚ َٓ ٍَْىبفِِش٠ ٌِْؾَغبَسحُ ۖ أُِػذاْد ٌِ ا َٚ لُُٛدَ٘ب إٌابُط  َٚ اٌازِٟ   

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada 

hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah 

penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu 

tidak dapat membuat(nya) — dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah 

dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-

orang kafir. [QS. Al-Baqarah : 23-24] 
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b. Otentik bahwa Al-Qur‟an itu benar-benar berasal dari Allah, dari segi integritas ayat-

ayat Nya dan tidak adanya perselisihan di dalamya 

ا فاب َوض١ِشا ََ ِٗ اْخزِ َعُذٚا ف١ِ َٛ ٌَ ِ ِْٕذ َغ١ِْش للاا ْٓ ِػ ِِ  َْ ْٛ َوب ٌَ َٚ  ۚ َْ ٌْمُْشآ َْ ا ََ ٠َزََذثاُشٚ  أَفَ

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan 

dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. [QS. An-

Nisaa : 82] 

١ذٍ  ِّ ٍُ َؽ ْٓ َؽِى١ ِِ  ًٌ ِْٕض٠ ِٗ ۖ رَ ٍْفِ ْٓ َخ ِِ اَل  َٚ  ِٗ ِٓ ٠ََذ٠ْ ْٓ ث١َْ ِِ  ًُ ٌْجَبِغ ِٗ ا  اَل ٠َأْر١ِ

Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari 

belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.[QS. 

Fushshilaat : 42] 

Disinilah domain dari para ulama, terutama para mufassirin, menerangkan korelasi antara ayat 

dengan ayat di dalam Al-Qur‘an. Dan mereka menjawab tantangan-tantangan orang-orang yang 

kafir yang telah berusaha ―memelintir‖ ayat-ayat Al-Qur‘an; biasanya misionaris, para Ahlul 

Bid‘ah, dan yang semisal; dengan menggunakan metode ini. 
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c. Otentik secara sejarah, bahwa isi mushaf Al-Qur‟an yang ada pada kita sekarang ini, 

terjaga dan otentik sama dengan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad 

shalloohu „alaihi wa sallam 

Setelah tidak bisa membantah bukti keotentikan versi pertama, maka untuk selanjutnya mereka 

biasanya akan berusaha untuk membuat keragu-raguan keotentikan Al-Qur‘an dari sisi sejarah. 

Yang dimaksud keragu-raguan keotentikan Al-Qur‘an dari sisi sejarah adalah:  

1. Masalah sejarah ketika Wahyu Al-Qur‘an diturunkan 

2. Masalah sejarah pengumpulan dan penyusunan mushaf Al-Qur‘an 

3. Masalah sejarah keterjagaan transmisi keotentisitasan Al-Qur‘an dari sejak zaman 

Rasulullah hingga sampai pada zaman kita sekarang ini.  

Secara umum golongan yang berfokus akan hal ini, adalah golongan Orientalis dan para 

pengikutnya (seperti halnya orang Liberal itu). Itupun hanya terbatas pada masalah keotentikan 

naskah-naskah dan dokumen-dokumen sejarah saja. 

Mereka sama sekali tidak bisa membantah keotentikan Al-Qur‘an yang terjaga dengan 

menggunakan metode hafalan bersanad. Yang mana ini tetap terjaga sampai sekarang, dari 

zaman Rasulullah hingga zaman sekarang ini. Dan para Hammalatul Qur‘an yang hafidz Qur‘an 

dan memiliki sanad resmi hingga sampai kepada Rasulullah, masih ada hingga zaman sekarang 

ini. 

Allah sendiri sebenarnya telah menjamin akan masalah ke-otentik-an Al-Qur‘an dalam hal ini, 

pada firman-Nya 

َْ ئِٔا  ئِٔاب ٌَُٗ ٌََؾبفِظُٛ َٚ ْوَش  ٌَْٕب اٌزِّ ُٓ َٔضا ب َْٔؾ  

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Adz Dzikr (Al Quran), dan sesungguhnya Kami 

benar-benar memeliharanya. [QS. Al-Hijr : 9] 

Secara singkat, bahasan akan masalah peragu-raguan keotentikan Al-Qur‘an dalam kacamata 

sejarah, yang umumnya dihembuskan oleh para Orientalis, telah kita masukkan dalam Risalah 

Tauhid jilid ke 5 ketika membahas masalah Orientalisme. Hendaknya merujuk ke jilid itu untuk 

penjelasan yang lebih luas. 
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K. KUMPULAN TAMBAHAN BASHIROH TAUHID 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

 َٓ ِِ ب أََٔب  َِ َٚ  ِ َْ للاا ُعْجَؾب َٚ ِٓ اراجََؼِٕٟ ۖ  َِ َٚ َٰٝ ثَِص١َشٍح أََٔب  ِ ۚ َػٍَ ِٖ َعج١ٍِِٟ أَْدُػٛ ئٌَِٝ للاا ِز ََٰ٘ ًْ َٓ لُ ْؾِشِو١ ُّ ٌْ    ا

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) 

kepada Allah di atas bashiroh ( ٍثَِص١َشح َٰٝ  Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang ,( َػٍَ

yang musyrik". [QS. Yusuf : 108] 

Topik utama dari ayat di atas adalah berkaitan dengan masalah Tauhid, dan cara mendakwahkan 

Tauhid. Ibnu Katsir rohimahulloh berkata ketika mentafsirkan ayat tersebut, 

٠مٛي ] للا [ رؼبٌٝ ٌؼجذٖ ٚسعٌٛٗ ئٌٝ اٌضم١ٍٓ : اإلٔظ ٚاٌغٓ ، آِشا ٌٗ أْ ٠خجش إٌبط : أْ ٘زٖ عج١ٍٗ ، أٞ غش٠مٗ 

ِٚغٍىٗ ٚعٕزٗ ، ٟٚ٘ اٌذػٛح ئٌٝ ؽٙبدح أْ ال ئٌٗ ئال للا ٚؽذٖ ال ؽش٠ه ٌٗ ، ٠ذػٛ ئٌٝ للا ثٙب ػٍٝ ثص١شح ِٓ رٌه ، 

ػٍٝ ثص١شح ٠ٚم١ٓ  -ٍَٝ للا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -ْ ، ٘ٛ ٚوً ِٓ ارجؼٗ ، ٠ذػٛ ئٌٝ ِب دػب ئ١ٌٗ سعٛي للا ٠ٚم١ٓ ٚثش٘ب

  . ٚثش٘بْ ؽشػٟ ٚػمٍٟ

 

Allah Ta‘ala mengatakan kepada hamba-Nya Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam, 

untuk disampaikan kepada dua golongan (yakni golongan manusia dan jin), yang 

diperintahkan untuk dikhabarkan melalui golongan manusia: 

Sesungguhnya inilah jalan Rasulullah, atau sunnah Rasulullah, yakni dakwah untuk 

menyeru (mengajak) kepada persaksian bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, yang 

tidak ada sekutu baginya.  

Menyeru kepada Allah (berdakwah) di atas bashiroh (hujjah) akan hal itu (laa ilaaha 

illallooh). Dan (juga menyeru) kepada keyakinan beserta bukti-bukti. 

Dia (Muhammad) dan seluruh para pengikutnya menyeru kepada Allah di atas bashiroh 

(hujjah), keyakinan, dan bukti syar‘iyyah dan aqliyyah.  

Ibnul Mandzur berkata bahwa bashiroh (ٌ َبِصْيَرة ) berarti al-fithnah (kecerdasan) dan al-hujjah 

(argumentasi). [Lisan al-Arab, Ibnul Manzhur, (Beirut, dar Shadir, 1882), Cet. I, Juz 4, h. 64.].  

Abu Hilal al-‗Askari berkata bahwa al-bashirah adalah kesempurnaan ilmu dan pengetahuan. 

[Mu‟jam al-Furuq al-Lughawiyah, Abu Hilal al-‗Askari , (via al-Maktabah asy-Syamilah), Juz 1, 

h. 102.].  

Dan Syaikh Sholih bin Fauzan Al Fauzan Hafidzahulloh berkata, ―Makna dari bashirah adalah 

ilmu serta pengetahuan yang sempurna terhadap apa yang ia dakwahkan.‖ 

Sehingga secara sederhana pengertian bashiroh ( ٌثَِص١َْشح ) yang dimaksud dalam ayat ini adalah 

bukti dan pemahaman dengan berdasarkan dalil, yang diilmui dan diketahui secara sempurna. 
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Yakni dengan bukti dan pemahaman berdasarkan dalil, yang diilmui dan diketahui secara 

sempurna, kita mengajak kepada mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar Tauhid, dan 

berupaya untuk menghidarkan diri dari kesyirikan sejauh-jauhnya. 

Ayat itu menjelaskan bagi kita, bahwa pemahaman Tauhid dan dakwah Tauhid itu haruslah di 

atas bashiroh.  

Bashiroh ini sebenarnya telah kami terangkan panjang lebar pada bab-bab sebelumnya. Baik itu 

dari segi pemahaman bahasa mengenai ―laa ilaaha illaallooh‖ dan korelasinya dengat ayat-ayat 

Al-Qur‘an, pembagian jenis Tauhid dan korelasinya, keajaiban telegraphic message Al-Qur‘an 

dari kacamata IPTEK dan keajaiban ke-otentisitasan Al-Qur‘an, dan lain-lain. Namun 

sebenarnya itu belum semua. 

*** 

Untuk mempermudah pemahaman kita agar lebih kaya dengan bashiroh. Maka berikut kami 

kumpulkan ―tambahan‖ qaidah-qaidah bashiroh tauhid dalam point-point sederhana berikut ini, 

dengan dalil-dalilnya: 

1. Semua yang diaku-aku  sebagai Ilah yang disembah dan diibadahi selain Allah itu, baik dari 

agama-agama lain ataupun orang-orang yang mengaku Islam namun melakukan kesyirikan, 

sebenarnya adalah makhluk ciptaan Allah dan hamba Allah juga sama seperti kita  

Hal ini berlaku untuk semua hal yang diibadahi. Baik itu malaikat, orang sholeh, benda-benda 

langit, binatang, gunung-gunung, pohon-pohon, dan lain-lain. Semua di alam semesta ini adalah 

makhluq ciptaan Allah dan hamba-Nya. 

بدِ  ََ  ُْ ْٕزُ ْْ ُو ُْ ئِ ١ٍَْْغزَِغ١جُٛا ٌَُى ُْ فَ ُْ ۖ فَبْدُػُٛ٘ ضَبٌُُى ِْ ِ ِػجَبٌد أَ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ  َْ َٓ رَْذُػٛ ْا اٌاِز٠ َٓ ئِ ل١ِ  

Sesungguhnya yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa 

juga dengan kamu. Maka serulah (ilah-ilah) itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan 

permintaanmu, jika kamu memang orang-orang yang benar. [QS. Al-A‘raaf : 194] 

 َْ ِٗ ٠ُْشَعُؼٛ ئ١ٌَِْ َٚ َوْش٘اب  َٚ ب  ػا ْٛ اْْلَْسِض غَ َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ فِٟ اٌغا َِ  َُ ٌَُٗ أَْعٍَ َٚ  َْ ِ ٠َْجُغٛ ِٓ للاا  أَفََغ١َْش ِد٠

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah 

menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa 

dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. [QS. Ali Imraan : 83] 

2. Semua yang diaku-aku  sebagai Ilah yang disembah dan diibadahi selain Allah itu, baik dari 

agama-agama lain ataupun orang-orang yang mengaku Islam namun melakukan kesyirikan, 

itu : 

a. Tidak bisa menciptakan apa-apa bahkan mereka sendiri itu sendiri diciptakan atau dibuat. 

b. Tidak bisa menolong memberikan manfaat dan menolak madhorot bagi diri mereka sendiri. 

c. Tidak mempunyai kekuasaan untuk mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan. 
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َْ ِْلَْٔ  ٍُِىٛ ّْ اَل ٠َ َٚ  َْ ُْ ٠ُْخٍَمُٛ ُ٘ َٚ َْ َؽ١ْئاب  ِٗ آٌَِٙخا اَل ٠َْخٍُمُٛ ْٓ ُدِٚٔ ِِ اراَخُزٚا  اَل َٚ َٚ اَل َؽ١َبحا  َٚ راب  ْٛ َِ  َْ ٍُِىٛ ّْ اَل ٠َ َٚ ب  اَل َْٔفؼا َٚ ا  ُْ َظّشا ِٙ فُِغ

ا  ُُٔؾٛسا

Kemudian mereka mengambil ilah-ilah selain daripada-Nya (untuk disembah), yang ilah-

ilah itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan,  

dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk 

mengambil) suatu kemanfaatanpun,  

dan (juga) tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan. [QS. 

Al-Furqon : 3] 

ُؼٛا ٌَ  ِّ ًٌ فَبْعزَ ضَ َِ َب إٌابُط ُظِشَة  ُُ اٌز  ٠َب أ٠َٙ  ْْ ٠َْغٍُْجُٙ ئِ َٚ ُؼٛا ٌَُٗ ۖ  َّ ِٛ اْعزَ ٌَ َٚ ْٓ ٠َْخٍُمُٛا ُرثَبثاب  ٌَ ِ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ  َْ َٓ رَْذُػٛ ْا اٌاِز٠ ثَبُة ُٗ ۚ ئِ

ْطٍُٛةُ  َّ ٌْ ا َٚ ُْٕٗ ۚ َظُؼَف اٌطابٌُِت  ِِ ْٕمُِزُٖٚ   َؽ١ْئاب اَل ٠َْغزَ

Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. 

Sesungguhnya segala (ilah-ilah) yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat 

menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya.  

Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya 

kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang 

disembah. [QS. Al-Hajj : 73] 

 َْ ُْ ٠ُْخٍَمُٛ ُ٘ َٚ َْ َؽ١ْئاب  ِ اَل ٠َْخٍُمُٛ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ  َْ َٓ ٠َْذُػٛ اٌاِز٠ َٚ {20} 

 َْ َْ ٠ُْجَؼضُٛ َْ أ٠َاب ب ٠َْؾُؼُشٚ َِ َٚ  ۖ ٍَ اٌد َغ١ُْش أَْؽ١َب َٛ ِْ  {21}أَ

Dan (ilah-ilah dalam bentuk berhala) yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat 

sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (Berhala-berhala itu) 

benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-

penyembahnya akan dibangkitkan. [QS. An-Nahl : 20-21] 

ِ آٌَِٙخا  ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ اراَخُزٚا  َٚ َْ َْٕصُشٚ ُ٠ ُْ ُ ٌََؼٍٙا {74} 

 َْ ْؾَعُشٚ ُِ ٌْٕذ  ُْ ُع ٌَُٙ ُْ ُ٘ َٚ  ُْ َْ َْٔصَشُ٘  {75}اَل ٠َْغزَِط١ُؼٛ

Mereka mengambil ilah-ilah selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan. Ilah-ilah itu 

tiada dapat menolong mereka; padahal ilah-ilah itu menjadi tentara yang disiapkan untuk 

menjaga mereka. [QS. Yaasiiin : 74-75] 

َا  ٠ِٛ اَل رَْؾ َٚ  ُْ ُْٕى شِّ َػ َْ َوْؾَف اٌع  ٍُِىٛ ّْ َ٠ ََ ِٗ فَ ْٓ ُدِٚٔ ِِ  ُْ زُ ّْ َٓ َصَػ ًِ اْدُػٛا اٌاِز٠  لُ

Katakanlah: ―Panggillah mereka yang kamu anggap (ilah) selain Allah, maka mereka tidak 

akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula 

memindahkannya‖. [QS. Al-Israa‘ : 56] 
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 َْ ُْٕصُشٚ َ٠ ُْ ْٔفَُغُٙ اَل أَ َٚ  ُْ َْ َْٔصَشُو ِٗ اَل ٠َْغزَِط١ُؼٛ ْٓ ُدِٚٔ ِِ  َْ َٓ رَْذُػٛ اٌاِز٠ َٚ  

Dan (ilah-ilah) yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak 

dapat menolong dirinya sendiri. [QS. Al-A‘raaf : 197] 

ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْذُػٛ َِ  ُْ ًْ أَفََشأ٠َْزُ ُ ۚ لُ ٓا للاا اْْلَْسَض ١ٌََمٌُُٛ َٚ اِد  َٚ ب َّ ْٓ َخٍََك اٌغا َِ  ُْ ٌْزَُٙ ْٓ َعأَ ٌَئِ ُ ثِعُ َٚ َٟ للاا ْْ أََساَدِٔ ِ ئِ ٓا ِْ للاا ُ٘ ًْ شٍّ َ٘

 ًُ وا َٛ ِٗ ٠َزَ ُ ۖ َػ١ٍَْ َٟ للاا ًْ َؽْغجِ ِٗ ۚ لُ زِ َّ ِغَىبُد َسْؽ ّْ ُِ ٓا  ُ٘ ًْ ٍخ َ٘ َّ ْٚ أََساَدِٟٔ ثَِشْؽ ِٖ أَ َْ َوبِؽفَبُد ُظشِّ ٍُٛ وِّ َٛ زَ ُّ ٌْ   ا

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: ―Siapakah yang menciptakan langit dan 

bumi?‖, niscaya mereka menjawab: ―Allah‖.  

Katakanlah: ―Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika 

Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah (ilah-ilah) itu dapat 

menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, 

apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: ―Cukuplah Allah bagiku‖. 

Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri. [QS. Az-Zumar : 38] 

3. Nama ilah-ilah selain Allah, adalah nama-nama yang diaku-aku dan dibuat-buat belaka. 

 َٰٜ ٌُْؼضا ا َٚ َد  َا ُُ اٌ  {19}أَفََشأ٠َْزُ

 َٰٜ َٕبحَ اٌضابٌِضَخَ اْْلُْخَش َِ َٚ {20} 

 َٰٝ ْٔضَ ٌَُٗ اْْلُ َٚ َوُش  ُُ اٌزا  {21}أٌََُى

 َٰٜ خٌ ِظ١َض َّ ا لِْغ ٍَْه ئِرا  {22}رِ

ُ ثَِٙ  َْٔضَي للاا ب أَ َِ  ُْ آثَبُؤُو َٚ  ُْ ْٔزُ َٛ٘ب أَ ُّ ١ْزُ ّا ٌَ َع ب َّ َٟ ئاِلا أَْع ِ٘  ْْ ُْ ئِ ُ٘ ََ ٌَمَْذ َعب َٚ ْٔفُُظ ۖ  ٜ اْْلَ َٛ ْٙ ب رَ َِ َٚ ٓا  َْ ئاِلا اٌظا ْْ ٠َزاجُِؼٛ ٍْ ۚ ئِ ٍْطَب ْٓ ُع ِِ ب 

 َٰٜ ٌَُْٙذ ُُ ا ِٙ ْٓ َسثِّ ِِ {23} 

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza, dan 

Manat yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? Apakah 

(patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu 

tentulah suatu pembagian yang tidak adil.  

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; 

Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain 

hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan 

sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. [QS. An-Najm : 

19-23] 

 ٍْ ٍْطَب ْٓ ُع ِِ ُ ثَِٙب  َْٔضَي للاا ب أَ َِ  ُْ آثَبُؤُو َٚ  ُْ ْٔزُ َٛ٘ب أَ ُّ ١ْزُ ّا َا َع ب َّ ِٗ ئاِلا أَْع ْٓ ُدِٚٔ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َش أاَلا رَْؼجُُذٚا ئاِلا ئ٠ِابُٖ ۚ  َِۚ َِ ِ ۚ أَ ُُ ئاِلا ّلِِلا ٌُْؾْى ِْ ا  ئِ

ٓا أَْوضََش إٌا  ِى ٌََٰ َٚ  ُُ ٌْم١َِّ ُٓ ا ٠ ٌَِه اٌذِّ
َْ َرَٰ ٛ ُّ بِط اَل ٠َْؼٍَ  

Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang 

kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu 

keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah 

memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui. [QS. Yusuf : 40] 
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4. Ilah-ilah selain Allah itu tidak memiliki apapun, baik di langit ataupun di bumi 

 ِِ  ُْ زُ ّْ َٓ َصَػ ًِ اْدُػٛا اٌاِز٠ ْٓ ِؽْشٍن لُ ِِ ب  َّ ِٙ ُْ ف١ِ ب ٌَُٙ َِ َٚ اَل فِٟ اْْلَْسِض  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍح فِٟ اٌغا ْضمَبَي َرسا ِِ  َْ ٍُِىٛ ّْ ِ ۖ اَل ٠َ ِْ للاا ب ٌَُٗ ْٓ ُدٚ َِ َٚ
١ِٙشٍ  ْٓ َظ ِِ  ُْ ُْٕٙ ِِ  

Katakanlah: ―Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai ilah) selain Allah, mereka tidak 

memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak 

mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada 

di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya. [QS. Saba‘ : 22] 

 

 َٚ َبِس  ًَ فِٟ إٌٙا ُْ ٠ٌُُِٛظ اٌٍا١ْ ُ َسث ُى ُُ للاا ٌُِى
ٝ ۚ َرَٰ ّّا َغ ُِ  ًٍ ًٌّ ٠َْغِشٞ ِْلََع َش ُو َّ ٌْمَ ا َٚ َظ  ّْ َش اٌؾا َعخا َٚ  ًِ َبَس فِٟ اٌٍا١ْ ٍُْه ۚ ٠ٌُُِٛظ إٌٙا ُّ ٌْ  ٌَُٗ ا

١شٍ  ِّ ْٓ لِْط ِِ  َْ ٍُِىٛ ّْ ب ٠َ َِ  ِٗ ْٓ ُدِٚٔ ِِ  َْ َٓ رَْذُػٛ اٌاِز٠ َٚ  

 

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan 

menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang 

ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nya-lah kerajaan.  

 

Dan (ilah-ilah) yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun 

setipis kulit ari. [QS. Faathir : 13] 

 

َْ ػِ  َْ أَ ًْ اَل ٠ُٛلُِٕٛ اْْلَْسَض ۚ ثَ َٚ اِد  َٚ ب َّ َْ َخٍَمُٛا اٌغا َْ أَ ٌَْخبٌِمُٛ ُُ ا ُ٘ َْ ٍَ أَ ْٟ ْٓ َغ١ِْش َؽ ِِ َْ ُخٍِمُٛا  ُُ أَ ُ٘ َْ ُٓ َسثَِّه أَ ُْ َخَضاِِ َْٕذُ٘

 َْ َص١ِْطُشٚ ُّ ٌْ  ا

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri 

mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya 

mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan). Ataukah di sisi mereka ada 

perbendaharaan Rabb-mu atau merekakah yang berkuasa? [QS. Ath-Thuur : 35-37] 

5. Kalau ada ilah selain Allah, maka ilah-ilah itu tentu akan berusaha untuk mengalahkan satu 

sama lain, dan ilah-ilah itu tentu akan membawa makhluk ciptaan mereka masing-masing. 

ََ ثَْؼعُ  ٌََؼ َٚ ب َخٍََك  َّ ٍٗ ثِ
ً  ئٌََِٰ ا ٌََزََ٘ت ُو ٍٗ ۚ ئِرا ْٓ ئٌََِٰ ِِ َؼُٗ  َِ  َْ ب َوب َِ َٚ ٌٍَذ  َٚ  ْٓ ِِ  ُ ب اراَخَز للاا َِ َْ ب ٠َِصفُٛ ّا ِ َػ َْ للاا َٰٝ ثَْؼٍط ۚ ُعْجَؾب ُْ َػٍَ ُٙ  

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada ilah (yang lain) beserta-

Nya, kalau ada ilah beserta-Nya, masing-masing ilah itu akan membawa makhluk yang 

diciptakannya, dan sebagian dari ilah-ilah itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha 

Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. [QS. Al-Mu‘minuun : 91] 
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6. Langit dan bumi akan rusak andaikata ada ilah selain Allah, sebagai akibat perbedaan 

kehendak dan peperangan di antara mereka. 

 َْ ب ٠َِصفُٛ ّا ٌَْؼْشِػ َػ ِ َسةِّ ا َْ للاا ُ ٌَفََغَذرَب ۚ فَُغْجَؾب ب آٌَِٙخٌ ئاِلا للاا َّ ِٙ َْ ف١ِ ْٛ َوب ٌَ 

Sekiranya ada di langit dan di bumi ilah-ilah selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak 

binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai Â´Arsy daripada apa yang mereka 

sifatkan. [QS. Al-Anbiyaa‘ : 22] 

 

7. Jika ada ilah-ilah selain Allah, maka tentu ilah-ilah itu akan mencari jalan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. Karena mereka sejatinya lemah, diciptakan, diaku-aku, dan 

hanya merupakan makhluk Allah sama seperti kita. Atau karena tentu ada hierarki ilah yang 

paling kuat dan yang paling berkuasa. 

ّا  َٰٝ َػ رََؼبٌَ َٚ َا ُعْجَؾبَُٔٗ  ٌَْؼْشِػ َعج١ِ َٰٝ ِرٞ ا ا ئٌَِ ْٛ ا اَلْثزََغ َْ ئِرا ب ٠َمٌُُٛٛ َّ َؼُٗ آٌَِٙخٌ َو َِ  َْ ْٛ َوب ٌَ ًْ الُ ا َوج١ِشا ّٛا َْ ُػٍُ ب ٠َمٌُُٛٛ  

Katakanlah: ―Jikalau ada ilah-ilah di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, 

niscaya ilah-ilah itu mencari jalan kepada Tuhan (Allah) yang mempunyai Â´Arsy‖. Maha 

Suci dan Maha Tinggi Dia (Allah) dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang 

sebesar-besarnya. [QS. Al-Israa‘ : 42-43] 

 ٍِ ّْ َ٠ ََ ِٗ فَ ْٓ ُدِٚٔ ِِ  ُْ زُ ّْ َٓ َصَػ ًِ اْدُػٛا اٌاِز٠ ِع١ٍَخَ لُ َٛ ٌْ ُُ ا ِٙ َٰٝ َسثِّ َْ ئٌَِ َْ ٠َْجزَُغٛ َٓ ٠َْذُػٛ ئَِه اٌاِز٠
َا أٌََُٰٚ ٠ِٛ اَل رَْؾ َٚ  ُْ ُْٕى شِّ َػ َْ َوْؾَف اٌع  ُىٛ

ا ْؾُزٚسا َِ  َْ ْا َػَزاَة َسثَِّه َوب َْ َػَزاثَُٗ ۚ ئِ ٠ََخبفُٛ َٚ زَُٗ  َّ َْ َسْؽ ٠َْشُعٛ َٚ ُْ أَْلَشُة  ُ  أ٠َٙ 

Katakanlah: ―Panggillah mereka yang kamu anggap (Rabb) selain Allah, maka mereka 

tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula 

memindahkannya‖. Yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb 

mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-

Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Rabb-mu adalah suatu yang (harus) 

ditakuti. [QS. Al-Israa‘ : 57] 

 

8. Fithroh manusia itu sejatinya hanya bisa menghamba untuk beribadah dan menyembah, 

kepada satu ilah saja.  

 ّْ ٌَْؾ َا ۚ ا ضَ َِ  ِْ ٠َب ِٛ ًْ ٠َْغزَ َ٘ ًٍ ب ٌَِشُع ّا َا َعٍَ َسُع َٚ  َْ زََؾبِوُغٛ ُِ  َُ ِٗ ُؽَشَوب َا ف١ِ َا َسُع ضَ َِ  ُ َْ َظَشَة للاا ٛ ُّ ُْ اَل ٠َْؼٍَ ًْ أَْوضَُشُ٘ ِ ۚ ثَ ُذ ّلِِلا  

Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh 

beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi 

milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji 

bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. [QS. Az-Zumar : 29] 

  

9. Ilah-ilah dari golongan jenis berhala itu adalah benda mati, yang tidak bisa mendengar dan 

tidak bisa melihat.  

 َْ ُْ ٠ُْخٍَمُٛ ُ٘ َٚ َْ َؽ١ْئاب  ِ اَل ٠َْخٍُمُٛ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ  َْ َٓ ٠َْذُػٛ اٌاِز٠ َٚ {20} 

َْ أ٠َاب ب ٠َْؾُؼُشٚ َِ َٚ  ۖ ٍَ اٌد َغ١ُْش أَْؽ١َب َٛ ِْ َْ أَ َْ ٠ُْجَؼضُٛ {21} 
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Dan (ilah-ilah dalam bentuk berhala) yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat 

sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (Berhala-berhala itu) 

benda mati tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-

penyembahnya akan dibangkitkan. [QS. An-Nahl : 20-21] 

َْٕه َؽ١ْئاب اَل ٠ُْغِٕٟ َػ َٚ اَل ٠ُْجِصُش  َٚ ُغ  َّ ب اَل ٠َْغ َِ َُ رَْؼجُُذ  ِٗ ٠َب أَثَِذ ٌِ  ئِْر لَبَي ِْلَث١ِ

Ingatlah ketika ia (Nabi Ibrahim) berkata kepada bapaknya; ―Wahai bapakku, mengapa 

kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong 

kamu sedikitpun? [QS. Maryam : 42] 

10. Ilah-ilah selain Allah itu tidak bisa mengabulkan do‘a dan tidak bisa memberikan rezeki 

وُ  ََ ُؼٛا ُدَػب َّ ُْ اَل ٠َْغ ْْ رَْذُػُٛ٘ ًُ َخج١ِشٍ ئِ ْض ِِ اَل ٠َُٕجِّئَُه  َٚ  ۚ ُْ َْ ثِِؾْشِوُى ِخ ٠َْىفُُشٚ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ َ٠ َٚ  ۖ ُْ ب اْعزََغبثُٛا ٌَُى َِ ُؼٛا  ِّ ْٛ َع ٌَ َٚ  ُْ  

Jika kamu menyeru mereka (ilah-ilah selain Allah), mereka tiada mendengar seruanmu; 

dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan 

dihari kiamat mereka akan mengingkari kemusyirikanmu dan tidak ada yang dapat 

memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. [QS. 

Fathir : 14] 

 ِ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ ْٓ ٠َْذُػٛ  ّا ِِ   ً ْٓ أََظ َِ َٚ َْ ُْ َغبفٍُِٛ ِٙ ْٓ ُدَػبِِ ُْ َػ ُ٘ َٚ ِخ  َِ ٌْم١َِب َِ ا ْٛ َ٠ َٰٝ ْٓ اَل ٠َْغزَِغ١ُت ٌَُٗ ئٌَِ َِ   

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah (ilah-ilah) selain Allah 

yang tiada dapat memperkenankan (doa) nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari 

(memperhatikan) doa mereka? [QS. Al-Ahqaf : 5] 

ِ اَل  ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ  َْ َٓ رَْؼجُُذٚ ْا اٌاِز٠ ب ۚ ئِ َْ ئِْفىا رَْخٍُمُٛ َٚ صَبٔاب  ْٚ ِ أَ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َّ ْصَق  ئِٔا ِ اٌشِّ َْٕذ للاا ُْ ِسْصلاب فَبْثزَُغٛا ِػ َْ ٌَُى ٍُِىٛ ّْ َ٠

ا َٚ اْػجُُذُٖٚ  َٚ َْ ِٗ رُْشَعُؼٛ ْؽُىُشٚا ٌَُٗ ۖ ئ١ٌَِْ  

Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat 

dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki 

kepadamu; maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah 

kepada-Nya. Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan. [QS. Al-Ankabut : 17] 

 َْ اَل ٠َْغزَِط١ُؼٛ َٚ اْْلَْسِض َؽ١ْئاب  َٚ اِد  َٚ ب َّ َٓ اٌغا ِِ ُْ ِسْصلاب  ٍُِه ٌَُٙ ّْ ب اَل ٠َ َِ  ِ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ٠َْؼجُُذٚ َٚ  

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada 

mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit juapun). [QS. An-Nahl 

: 73] 
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11. Ilah-ilah selain Allah itu di hari kiamat kelak, akan menjadi musuh orang-orang yang 

beribadah dan menyembahnya. 

 

 َٓ ُْ َوبفِِش٠ ِٙ َوبُٔٛا ثِِؼجَبَدرِ َٚ َا  ُْ أَْػَذا ئَِرا ُؽِؾَش إٌابُط َوبُٔٛا ٌَُٙ َٚ  

Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan itu 

menjadi musuh mereka dan mengingkari ibadah-ibadah mereka. [QS. Al-Ahqaf : 6] 

ا  ُْ ِػّضا ِ آٌَِٙخا ١ٌَُِىُٛٔٛا ٌَُٙ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ اراَخُزٚا  َٚ {81} 

ا  ُْ ِظّذا ِٙ َْ َػ١ٍَْ ٠َُىُٛٔٛ َٚ  ُْ ِٙ َْ ثِِؼجَبَدرِ َا ۚ َع١َْىفُُشٚ  {82}َو

Dan mereka telah mengambil ilah-ilah selain Allah, agar ilah-ilah itu menjadi pelindung bagi 
mereka, sekali-kali tidak. Kelak mereka (ilah-ilah) itu akan mengingkari peribadahan (pengikut-
pengikutnya) terhadapnya, dan mereka (ilah-ilah) itu akan menjadi musuh bagi mereka. [QS. 
Maryam : 81-82] 

ٌِأَْوَثاًناٌ َخْذُتْمٌِمْنٌُدوِنٌَّللاَّ َماٌاتَّ ٌَيْوَمٌاْلقَِياَمِةٌَيْكفُُرٌَبْعُضُكْمٌبَِبْعٍضٌَوَيْلَعُنٌَبْعُضُكمٌَْوَقاَلٌإِنَّ ْنَياٌٌُۖثمَّ َةٌَبْينُِكْمٌفِيٌاْلَحَياِةٌالدُّ َبْعًضاٌَوَمأَْواُكُمٌٌَمَودَّ
اُرٌَوَماٌلَُكْمٌِمْنٌَناِصِرينٌَ  النَّ

Dan berkata Ibrahim: ―Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah 

adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini 

kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan 

sebahagian kamu melaknati sebahagian (yang lain); dan tempat kembalimu ialah neraka, 

dan sekali-kali tak ada bagimu para penolongpun. [QS. Al-Ankabut : 25] 

 َْ اِسُدٚ َٚ ُْ ٌََٙب  ْٔزُ َُ أَ ِ َؽَصُت َعَٕٙا ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُذٚ َِ َٚ  ُْ  {98}ئِٔاُى

 َْ ًٌّ ف١َِٙب َخبٌُِذٚ ُو َٚ َسُدَٚ٘ب ۖ  َٚ ب  َِ َِ آٌَِٙخا  ُإاَل ََٰ٘ َْ ْٛ َوب ٌَ{99} 

 ُْ ٌَُٙ  َْ ُؼٛ َّ ُْ ف١َِٙب اَل ٠َْغ ُ٘ َٚ ف١َِٙب َصف١ٌِش  {100} 

Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu ibadahi/sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, 
kamu pasti masuk ke dalamnya. Andaikata ilah-ilah (selain Allah) itu Tuhan, tentulah mereka tidak 
masuk neraka. Dan semuanya akan kekal di dalamnya. Mereka merintih di dalam api dan mereka 
di dalamnya tidak bisa mendengar. [QS. Al-Anbiyaa : 98-100] 

12. Semua yang melakukan peribadahan dan penyembahan kepada selain Allah itu sebenarnya 

terjebak tipu daya syaithan. Atau terjebak untuk menyembah syaithan. 

 َُ ْغزَم١ِ ُّ ٌْ َشاغََه ا َِ  ُْ ْا ٌَُٙ ٠ْزَِٕٟ َْلَْلُؼَذ َٛ ب أَْغ َّ  {16}لَبَي فَجِ

اَل رَِغُذ أَْوضَ  َٚ  ۖ ُْ ِٙ بٍِِِ َّ ْٓ َؽ َػ َٚ  ُْ ِٙ بِٔ َّ ْٓ أ٠َْ َػ َٚ  ُْ ِٙ ٍْفِ ْٓ َخ ِِ َٚ  ُْ ِٙ ِٓ أ٠َِْذ٠ ْٓ ث١َْ ِِ  ُْ ُ ُا ٢َر١َِٕٙا َٓ صُ ُْ َؽبِوِش٠ َشُ٘ {17} 

Iblis menjawab: ―Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan 

(menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan 

mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. 

Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). [QS. Al-A‘raaf : 

16-17] 
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ا ِش٠ذا َِ َْ ئاِلا َؽ١ْطَبٔاب  ْْ ٠َْذُػٛ ئِ َٚ ِٗ ئاِلا ئَِٔبصاب  ْٓ ُدِٚٔ ِِ  َْ ْْ ٠َْذُػٛ  ئِ

Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan 

menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. 

[QS. An-Nisaa‘ : 117] 

ِٓ َػِص١ّاب ََّٰ ْؽ َْ ٌٍِشا َْ َوب ١ْطَب ْا اٌؾا َْ ۖ ئِ ١ْطَب  ٠َب أَثَِذ اَل رَْؼجُِذ اٌؾا

[Berkata Nabi Ibrahim kepada bapaknya] Wahai bapakku, janganlah kamu 

menyembah/mengibadahi syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang 

Maha Pemurah. [QS. Maryam : 44] 

 ٌٓ ج١ِ ُِ  ٌّٚ ُْ َػُذ ُ ٌَُى َْ ۖ ئِٔٗا ١ْطَب ْْ اَل رَْؼجُُذٚا اٌؾا ََ أَ ُْ ٠َب ثَِٕٟ آَد ُْ أَْػَْٙذ ئ١ٌَُِْى  {60}أٌََ

زَ  ِْ اْػجُُذِٟٚٔ ۚ ََٰ٘ أَ َٚ ٌُ ْغزَم١ِ ُِ َشاغٌ  َِ ا  {61} 

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak 

menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu‖, dan 

hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. [QS. Yaasiiin : 60-61] 
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L. RUKUN DAN SYARAT KALIMAT TAUHID (  ال إِلَهَ إاِل للاه ) 

Dalam pembahasan kitab-kitab klasik, baik itu kitab Aqidah ataupun kitab fiqh, pembahasan 

masalah rukun dan syarat itu biasanya diletakkan setelah pengertian atau definisi hal yang 

dibahas. 

Akan tetapi dalam tulisan ini, masalah rukun dan syarat sengaja kami letakkan di bagian paling 

belakang. Karena kami hendak mengejar pemahaman dan pengertian secara lebih mendalam 

dulu. Hendak mengejar penjelasan ―secara bashiroh‖ terlebih dahulu. 

Setelah memahaminya dengan jelas, harapannya ketika kita mempelajari masalah rukun dan 

syarat Tauhid yang disusun oleh para Ulama, penjelasan masalah rukun dan syarat itu akan lebih 

berbekas dan lebih bermanfaat bagi kita. Insya Allah. 

Hal ini kami anggap penting. Agar jangan sampai kita menjadi seorang Muslim hanya karena 

―keturunan‖ saja, dan kurang faham mengenai ilmu dan bashiroh masalah Tauhid.  

Bahkan jangan sampai juga kita meremehkan masalah Tauhid, terjebak ke dalam kesyirikan dan 

pembatal-pembatal Tauhid. 

Salah satu penyebab peremehan Tauhid dan terjebaknya ke dalam kesyirikan, adalah 

menganggap bahwa ―Tauhid itu sekedar hanya percaya adanya Tuhan‖, dan menganggap ―syirik 

itu hanya jika sekedar sujud atau menyembah kepada Patung atau berhala‖.  

Penyempitan atau pembatasan pemahaman ini terjadi karena kurangnya ilmu dan pemahaman 

yang benar mengenai tauhid dan syirik. 
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a. Rukun Kalimat Tauhid (  ال إِلَهَ إاِل للاه ) 

Pembahasan rukun ini kami bagi menjadi 2, yakni: 

1. Rukun cara mengikrarkannya 

2. Rukun pemahaman dan konsekuensi yang terkandung dalam kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) 

Rukun ―cara mengikrarkan‖ kalimat tauhid itupun sebenarnya sangat sederhana, yakni : 

1. Niat yang benar dan ikhlash. Tidak boleh karena terpaksa ataupun diancam.  

 

Ini adalah perkara bathin, yang hanya Allah dan orang yang berniat yang tahu. Dan kita 

juga dilarang untuk memaksa orang lain untuk mengikrarkannya agar dia masuk Islam. 

 

 َ٠ ْٓ َّ ِّٟ ۚ فَ ٌَْغ َٓ ا ِِ ْؽُذ  َٓ اٌش  ِٓ ۖ لَْذ رَج١َا ٠ ََ اَل ئِْوَشاَٖ فِٟ اٌذِّ ْٔفَِصب َٰٝ اَل ا ْصمَ ُٛ ٌْ ِح ا َٚ ٌُْؼْش َغَه ثِب ّْ ِ فَمَِذ اْعزَ ْٓ ثِبّلِلا ِِ ٠ُْإ َٚ ْىفُْش ثِبٌطابُغِٛد 

 ٌُ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ ُ َع للاا َٚ  ٌََٙب ۗ 

 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang 

benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 

amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

[QS. Al-Baqarah : 256]  

 

2. Mengucapkan kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), atau dua kalimat syahadat jika ingin lebih 

sempurna.  

Ini adalah perkara dhohir, yang kita juga bisa tahu dan mempersaksikannya.  

 

Kita juga boleh menuntun atau membantu orang lain untuk mengucapkan kalimat tauhid 

 atau dua kalimat syahadat, dan menerangkan artinya, jika dia mengalami (  ئٌََِٗ ئاِل للاُ ال )

kesusahan untuk mengucapkannya (karena dia orang non Arab misalnya). 

 

Dia boleh mengucapkan kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) atau dua kalimat syahadat secara 

sendirian, tanpa perlu orang lain menyaksikannya. Dan hal itu sah. Adapun jika ingin 

dipersaksikan orang lain agar bisa dibantu dan dipandu, maka hal itu juga tidak mengapa. 

Walaupun itu bukan wajib dan juga bukan syarat. 

Dalam kalimat Tauhid (  ٌََِٗئاِل للاُ  ال ئ  ) tadi, juga ada rukun pemahaman dan konsekuensi yang 

terkandung dalam arti kalimat itu. Yang mana ini harus difahami dan diyakini pada waktu 

mengikrarkannya, dan diimplementasikan setelah mengikrarkannya. Rukun itu adalah : 

1. An-Nafyu (penafian), yakni menafikan dan menganggap salah semua sesembahakan dan 

bentuk peribadahan kepada selain Allah. 

 

2. Al-Itsbat (penetapan), yakni menetapkan dan meyakini bahwa yang berhak untuk 

disembah dan diibadahi itu hanyalah Allah semata. 

Setelah melakukan rukun-rukun yang sangat sederhana tadi, seseorang sudah menjadi orang 

Islam dan orang yang bertauhid (muwahhid) secara umum. 
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Dalil akan hal ini adalah sebagai berikut, 

  ََ ْٛ ٌْمَ ْٓ ُع١ََْٕٙخَ فََصجاْؾَٕب ا ِِ ٌُْؾَشلَِخ  َُ ئٌَِٝ ا َعٍا َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍٝا للاا ََ  ِ ُس لَبَي ثََؼضََٕب َسُعُٛي للاا ِٓ َؽبِسصَخَ ٠َُؾذِّ َٓ َص٠ِْذ ْث خَ ْث َِ ْؼُذ أَُعب ِّ َع

ِؾٟ  ِْ ْٕزُُٗ  ثُِش غََؼ َٚ ٞا  َْٔصبِس ُْٕٗ اْْلَ ُ  فََىفا َػ ب َغِؾ١َٕبُٖ لَبَي اَل ئٌََِٗ ئاِلا للاا ّا ُْ فٍََ ُْٕٙ ِِ َا  َْٔصبِس َسُع ْٓ اْْلَ ِِ  ًٌ َسُع َٚ ٌَِؾْمُذ أََٔب  َٚ  ُْ َٕبُ٘ ِْ فَََٙض

ٍُْذ ٠َب  ُ لَبَي لُ ب لَبَي اَل ئٌََِٗ ئاِلا للاا َِ ٍْزَُٗ ثَْؼَذ  َِ خُ أَلَزَ َُ فَمَبَي ٌِٟ ٠َب أَُعب َعٍا َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍٝا للاا ََ ٟا  َٕب ثٍَََغ َرٌَِه إٌاجِ ِْ ب لَِذ ّا ٍْزُُٗ لَبَي فٍََ َؽزٝا لَزَ

 ْٓ ُْ أَُو ٕا١ْ ُذ أَِّٟٔ ٌَ َّ ٟا َؽزٝا رَ ُسَ٘ب َػٍَ ب َصاَي ٠َُىشِّ َّ ُ لَبَي فَ ب لَبَي اَل ئٌََِٗ ئاِلا للاا َِ ٍْزَُٗ ثَْؼَذ  ا لَبَي فَمَبَي أَلَزَ را ِّٛ زََؼ ُِ  َْ ب َوب َّ ِ ئِٔا َسُعَٛي للاا

 َِ ْٛ َ١ٌْ ًَ َرٌَِه ا ُذ لَْج ّْ  أَْعٍَ

Abu Dlibyan dia berkata, aku mendengar Usamah bin Zaid bin Haritsah menceritakan, dia 

berkata,  

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengutus kami ke al-Huraqah, salah satu 

daerah Juhainah. Lalu saat pagi hari kami menyerang mereka hingga dapat 

mengalahkannya, setelah itu aku dan seorang laki-laki Anshar bertemu dengan seorang 

laki-laki dari mereka. Ketika kami mendekatinya, maka dia mengucapkan, 'LAA ILAAHA 

ILLAALLAHU (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah). Maka laki-laki 

Anshar itu menahan diri untuk tidak membunuhnya, sedangkan aku menusuknya dengan 

tombakku, hingga aku membunuhnya'.  

Usamah berkata, 'Ketika kami sampai, maka peristiwa itu sampai pada Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam, maka beliau berkata kepadaku,  

'Wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan, "LAA ILAAHA 

ILLAALLAHU (Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah)? ' Aku menjawab, 

'Wahai Rasulullah, dia mengucapkan hal tersebut hanya sebagai tameng.'  

Perawi berkata, "Rasulullah bersabda: "Apakah kamu membunuhnya setalah dia 

mengucapkan kalimat tersebut? ' Usamah menjawab, "Dan beliau masih saja 

mengulanginya atasku hingga aku berandai-andai bahwa aku belum masuk Islam pada saat 

itu'."  

[Hr. Muslim, Kitaabul Iimaan, Bab Haramnya membunuh orang kafir setelah mengucapkan 

Laa ilaaha illallooh, Hadits no. 141] 

ْْ رَُؼ١َِّشِٟٔ  اَل أَ ْٛ ِخ لَبَي ٌَ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ ُ أَْؽَُٙذ ٌَ َه ثَِٙب ٠َ ًْ اَل ئٌََِٗ ئاِلا للاا ِٗ لُ ِّّ َُ ٌَِؼ َعٍا َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍٝا للاا ََ  ِ ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ لَبَي لَبَي َسُعُٛي للاا َػ

 ْٓ َِ ِْٙذٞ  َ٠ َ ٓا للاا ٌَِى َٚ ْٓ أَْؽجَْجَذ  َِ ِْٙذٞ  ُ } ئِٔاَه اَل رَ َْٔضَي للاا َ ٌَْغَضُع َْلَْلشَ ْسُد ثَِٙب َػ١ََْٕه فَأ ٍَُٗ َػٍَٝ َرٌَِه ا َّ ب َؽ َّ َْ ئِٔا لَُش٠ٌْؼ ٠َمٌُُٛٛ

 َُ  { ٠ََؾب

Dari Abu Hurairah dia berkata,  

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada pamannya ketika dia menjelang 

wafat: 'Katakanlah, ‗Laa ilaaha Illallooh' niscaya aku akan bersaksi untukmu dengan 

kalimat tersebut pada hari kiamat.'  
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Dia menjawab, 'Kalau seandainya bukan karena kaum Quraisy mencelaku dengan 

perkataan mereka, 'Dia melakukan hal tersebut karena cemas', niscaya aku menyetujui 

kalimat tersebut dengan matamu.'  

Lalu Allah menurunkan:  

 َُ ْٓ ٠ََؾب َِ ِْٙذٞ  َ٠ َ ٓا للاا ٌَِى َٚ ْٓ أَْؽجَْجَذ  َِ ِْٙذٞ   ئِٔاَه اَل رَ

'(Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi 

akan tetapi aku memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki) ' (Qs. Al Qashash: 

56). 

[Hr. Muslim, Kitaabul Iimaan, Bab Dalil atas sahnya Islamnya seseorang pada saat hendak 

datang kematian kepadanya, hadits no. 37] 

Sebagian ulama mensunnahkan untuk mandi setelah mengucapkan syahadat atau kalimat tauhid, 

masuk Islam, dan menjadi Muwahid. Sebagian lagi mewajibkannya.  

Orang musyrikin Quraisy pada zaman Rasulullah terdahulu, yang mana mereka memahami dan 

mengetahui dengan sempurna makna kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu secara alami, karena 

mereka adalah orang Arab yang murni dan fashih pemahaman bahasanya.  

Sejak dari awal mereka merasa berat dengan rukun pemahaman dan konsekuensi, serta syarat-

syarat Tauhid yang terkandung di balik kalimat itu.  

Yang mana hal ini akan membatalkan dan menyerang semua kepercayaan dan ritual ibadah 

warisan nenek moyang mereka, yang mengakui Allah sambil mensyirikkannya. Dan juga akan 

membatalkan dan menyerang semua aturan yang diaku-aku berasal dari Allah.  

Oleh karena itu, mereka merasa berat walau hanya untuk sekedar mengucapkan kalimat Tauhid 

 .itu ( ال ئٌََِٗ ئاِل للاُ  )

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

َْ إَِِٔاب ٌَزَبِسُوٛ آٌَِٙزَِٕب ٌِ  ٠َمٌُُٛٛ َٚ  َْ ُ ٠َْغزَْىجُِشٚ َٗ ئاِلا للاا ُْ اَل ئٌََِٰ ٌَُٙ ًَ ُْ َوبُٔٛا ئَِرا ل١ِ ُ ْغُٕ ئِٔٙا َِ َٓ َؾبِػٍش  ْشَع١ٍِ ُّ ٌْ َق ا ذا ََ َٚ ٌَْؾكِّ  ََ ثِب ًْ َعب ٍْ ثَ ٛ  

Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: (  ُ َٗ ئاِلا للاا  Laa ilaaha‖( اَل ئٌََِٰ

illallah‖ mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata:  

―Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan ilah-ilah kami (yang diberikan bentuk 

peribadahan dan penyembahan, atau yang disembah dan diibadahi) karena seorang penyair 

gila?‖  

Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-

rasul (sebelumnya). [QS. Ash Shaaffaat : 35-37] 

َْ َػٍَ  َٓ َوفَُشٚا ٠َْفزَُشٚ ٓا اٌاِز٠ ِى ٌََٰ َٚ  ۙ ٍَ اَل َؽب َٚ ١ٍٍَخ  َِ َٚ اَل  َٚ اَل َعبِِجٍَخ  َٚ ْٓ ثَِؾ١َشٍح  ِِ  ُ ًَ للاا ب َعَؼ َِ َْ ُْ اَل ٠َْؼمٍُِٛ أَْوضَُشُ٘ َٚ ٌَْىِزَة ۖ  ِ ا ٝ للاا  



Risalah Tauhid Jilid 1 
 

70 
 

Allah sekali-kali tidak pernah mensyari‘atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan 

haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan 

kebanyakan mereka tidak mengerti. [QS. Al-Maidah : 103] 

Dan inilah juga yang terjadi kepada Abu Tholib, paman Rasulullah, yang bahkan yang ikut 

membela Rasulullah ketika beliau didzolimi. Beliau merasa berat walau hanya sekedar 

mengucapkan mengucapkan kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) yang sangat ringan untuk diucapkan itu. 
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b. Syarat Kalimat Tauhid (  ال إِلَهَ إاِل للاه )  

Pada zaman kita sekarang ini, sebenarnya yang ―lebih dituntut‖ dari kalimat tauhid itu adalah 

syarat-syaratnya. Bukan rukun-rukunnya semata.  

Ini karena kita sangat mudah untuk mengucapkan kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), akan tetapi kita 

kurang memahami makna, ilmu, syarat-syarat, dan hal-hal yang membatalkan kalimat Tauhid 

tersebut.  

Belum lagi zaman modern sekarang ini, banyak sekali syubhat-syubhat yang menyerang tauhid 

kita. Baik itu dari syubhat atheisme, sekulerisme, darwinisme, pluralisme, liberalisme, wihdatul 

wujud (jawa : manunggaling kawulo gusti), dan lain-lain.  

Sehingga akibatnya kita kadang meremehkan masalah Tauhid, salah dalam memahami tauhid, 

meremehkan syari‘at, terjebak ke dalam kesyirikan, dan berada di tepi jurang pembatal-pembatal 

Tauhid. Semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian. 

*  

Syarat-syarat kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu ada 7, sebagaimana yang disebutkan dalam 

Ma‘arijul Qobul (Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hikami rohimahulloh). Dan sebagian ada yang 

berkata 8, sebagaimana yang disebutkan dalam Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah (Syaikh 

ibn Baz rohimahulloh).  

Sebenarnya keduanya itu sama saja, hanya saja Syaikh ibn Baz rohimahulloh menambahkan 

syarat ke 8 yakni ―mengkufuri segala sesuatu yang disembah atau diibadahi selain Allah‖ 

Syarat-syarat tersebut dan juga dalil-dalilnya adalah sebagai berikut: 

a. Al-Ilmu (Ilmu) 

Ilmu yang dimaksud adalah ilmu masalah makna kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) dan rukun-

rukunnya, dalam masalah penafian dan pengitsbatan (penetapan). Yakni ilmu yang 

menghilangkan kebodohan dan ketidak fahaman mengenai hal tersebut. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

 

ُ ال ئٌََِٗ ئاِلا للاا  ُْ أَٔٗا  فَبْػٍَ

―Maka berilmulah (ketahuilah) bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah.‖ 

[Muhammad: 19] 

 

Rasulullah shallallahu‗alaihi wa sallam bersabda, 

ٌَْغٕاخ ًَ ا ُ َدَخ ُ الَ ئٌََِٗ ئاِلا للاا ُُ أَٔٗا َٛ ٠َْؼٍَ ُ٘ َٚ بَد  َِ  ْٓ َِ  

―Barangsiapa mati dalam keadaan berilmu (mengetahui) bahwa tidak ada tuhan yang 

berhak disembah kecuali Allah, niscaya dia akan masuk surga.‖ [HR. Muslim dari Utsman 

bin Affan radhiyallahu‘anhu] 
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َٗ ئاِلا  ٌْمِْغِػ ۚ اَل ئٌََِٰ ب ثِب ّا ُِ لَبِِ ٍْ ٌِْؼ أٌُُٚٛ ا َٚ َِِىخُ  ََ َّ ٌْ ا َٚ  َٛ َٗ ئاِلا ُ٘
ُ اَل ئٌََِٰ ُ أَٔٗا َِٙذ للاا ُُ َؽ ٌَْؾِى١ ٌَْؼِض٠ُض ا َٛ ا ُ٘  

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) melainkan Dia (yang 

berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang 

berilmu (Ulul „ilm) (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia 

(yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [QS. Ali Imran : 18] 

Barangsiapa yang merasa kurang faham atau kurang mengetahui mengenai makna dan rukun 

kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), maka wajib baginya untuk mempelajarinya karena ini adalah 

pondasi bagi pemahaman agamanya. 

b. Al-Yaqiin (Keyakinan) 

Yakin yang dimaksud adalah keyakinan yang menghilangkan keragu-raguan (Asy-Syakk atau 

Ar-Rayb). 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

اْسرَبثَْذ لُ  َٚ َِ ا٢َِْخِش  ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ َْ ثِبّلِلا ُٕٛ ِِ َٓ اَل ٠ُْإ ِرَُٔه اٌاِز٠
ب ٠َْغزَأْ َّ َْ ئِٔا ُدٚ ُْ ٠َزََشدا ِٙ ُْ فِٟ َس٠ْجِ ُْ فَُٙ  ٍُٛثُُٙ

“Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak 

beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka 

selalu bimbang dalam keraguannya.(  ِفِٟ َس٠ْج ُْ ِٙ  )‖(QS. At Taubah : 45) 

Ayat di atas berkaitan dengan orang-orang munafik. Oleh karena itu ciri-ciri orang munafik 

adalah ragu terhadap Allah, dan tidak ada keyakinan yang tetap di dalam hatinya. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‗anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wa sallam bersabda, 

ب ئِ  َّ ِٙ ب َػْجٌذ َغ١َْش َؽبنٍّ ف١ِ َّ ِٙ َ ثِ ٍْمَٝ للاا ِ الَ ٠َ أَِّٔٝ َسُعُٛي للاا َٚ  ُ ْْ الَ ئٌََِٗ ئاِلا للاا ٌَْغٕاخَ أَْؽَُٙذ أَ ًَ ا  الا َدَخ

“Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan aku adalah 

utusan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu Allah (baca: meninggal dunia) 

dengan membawa keduanya dalam keadaan tidak ragu-ragu ( ٍَّغ١َْش َؽبن ) kecuali Allah akan 

memasukkannya ke surga” (HR. Muslim no. 147) 

Dari Abu Hurairah juga, Rasulullah shallallahu ‗alaihi wa sallam bersabda, 

ب َػْجٌذ َغ١َْش َؽبنٍّ ف١َُْؾَغَت  َّ ِٙ َ ثِ ٍْمَٝ للاا ِ الَ ٠َ أَِّٔٝ َسُعُٛي للاا َٚ  ُ ْْ الَ ئٌََِٗ ئاِلا للاا ٌَْغٕاخِ أَْؽَُٙذ أَ ِٓ ا  َػ

“Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan aku adalah 

utusan Allah. Seorang hamba yang bertemu Allah dengan keduanya dalam keadaan tidak 

ragu-ragu ( ٍَّغ١َْش َؽبن ), Allah tidak akan menghalanginya untuk masuk surga.” (HR. Muslim 

no. 148) 
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Barangsiapa yang hatinya dihinggapi keragu-raguan dan bisikan was-was, maka hendaklah dia 

menghilangkannya dengan cara:  

1. Beristighfar kepada Allah 

2. Berhenti dari memikirkannya, tidak mengucapkannya, dan meminta perlindungan kepada 

Allah dari bisikan was-was syaithan 

3. Menghindarkan diri dari penyebabnya secara dhohir, misal : lingkungan pergaulan, 

forum-forum syubhat, dll 

4. Mencari nasehat untuk mententramkan hatinya 

5. Mempelajari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan syubhat 

6. Menghilangkan sikap-sikap munafik yang kadang dia lakukan, karena ragu-ragu itu bisa 

jadi dipengaruhi oleh kemunafikannya. Sedangkan ragu-ragu terhadap kalimat tauhid itu 

adalah kondisi munafik tulen  

7. Merasa bangga dengan sikap takut dan tidak mengikuti keragu-raguan dan was-was, 

karena itu adalah bukti adanya iman pada diri kita.  

Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

ْٓ َخٍََك َسثاَه؟ فَاَِرا َِ ْٓ َخٍََك َوَزا، َؽزٝا ٠َمَُٛي:  َِ ْٓ َخٍََك َوَزا،  َِ ُْ ف١ََمُُٛي:  ُْ أََؽَذُو ١ْطَب ِٗ  ٠َأْرِٟ اٌؾا ْٕزَ َ١ٌْ َٚ  ِ ١ٍَْْغزَِؼْز ثِبّلِلا ثٍَََغُٗ فَ  

Setan mendatangi kalian dan membisikkan: ‗Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang 

menciptakan itu?‘ sampai akhirnya dia membisikkan, ‗Siapa yang menciptakan Tuhanmu?‘ 

jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah, dan berhenti (tidak 

memikirkannya). (HR. Bukhari 3276 dan Muslim 134)  

 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

 

 ًْ َّ ْٚ رَْؼ ِٗ أ ُْ رَزََىٍُا ثِ ْٔفَُغٙب ِب ٌَ ِٗ أ صَْذ ثِ زِٟ ِب َؽذا ِا
َص ْلُ َٚ َ رََغب ْا للاا  ئ

 

Sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku terhadap apa yang terlintas dalam hatinya, 

selama tidak diucapkan atau dikerjakan. (HR. Muslim 127). 

 

َس٠َْؾبَٔ  َٚ  َُ َعٍا َٚ  ِٗ ٍٝا للاُ َػ١ٍَْ ََ ِي للاِ  ْٛ ِٓ أثِٟ غَبٌٍِت ِعْجِػ َسُع ِٓ َػٍِٟ ْث ِٓ ْث ٌَْؾَغ ٍذ ا ّا َؾ ُِ ْٓ أَثِٟ  ب لَبَي: َؽفِْظُذ َػ َّ ُْٕٙ َٟ للا َػ ِٗ َسِظ زِ

ب الَ ٠َِش٠ْجَُه. َِ ب ٠َِش٠ْجَُه ئٌَِٝ  َِ : َدْع  َُ َعٍا َٚ  ِٗ ٍٝا للاُ َػ١ٍَْ ََ ِي للاِ  ْٛ ْٓ َسُع ِِ 

 ]سٚاٖ اٌزشِزٞ ٚلبي: ؽذ٠ش ؽغٓ َؾ١ؼ[

 

Dari Abu Muhammad, Al Hasan bin ‗Ali bin Abu Thalib, cucu Rasululloh Shallallahu 

‗alaihi wa Sallam dan kesayangan beliau radhiallahu ‗anhuma telah berkata: ―Aku telah 

menghafal (sabda) Rasulullah Shallallahu ‗alaihi wa Sallam: ―Tinggalkanlah apa-apa yang 

meragukan kamu, bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu―. 

(HR. Tirmidzi dan dia berkata: Ini adalah Hadits Hasan Shahih) 

 

 ِٗ ِػْشِظ َٚ  ِٗ َبِد اْعزَْجَشأَ ٌِِذ٠ِٕ َؾجٙا ُّ ٌْ ِٓ ارامَٝ ا َّ  فَ

 

Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat-syubhat, maka ia telah membersihkan agama 

dan kehormatannya (H.R Bukhari) 
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, bahwa pernah datang beberapa orang menghadap 

Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. Mereka mengatakan, 

 

َُ ثِٗ، لَبيَ  ْْ ٠َزََىٍا ُُ أََؽُذَٔب أَ ب ٠َزََؼبظَ َِ ْٔفُِغَٕب  » :ئِٔاب َِٔغُذ فِٟ أَ ُٖٛ؟ ُّ َعْذرُ َٚ لَْذ  ، لَبَي: « َٚ ُْ ِْ »لَبٌُٛا: ََٔؼ ب َّ ٠ ِش٠ُؼ اإْلِ ََ َراَن  » 

 

‗Kami menjumpai dalam diri kami lintasan yang sangat berat bagi kami untuk 

mengucapkannya.‘ Beliau bertanya kepada mereka, ―Benar kalian menjumpai perasaan 

itu?‖ ‗‘Itu bukti adanya iman.‖ (HR. Muslim 132). 

c. Al-Ikhlash (Ikhlash) 

Ikhlash secara bahasa berarti bersih murni tidak bercampur dengan hal lain, tanpa ada kotoran 

sedikitpun. Adapun ikhlash yang dimaksud adalah keikhlasan yang murni tidak bercampur 

kotoran apapun, yang menghilangkan  Asy-Syirk (kesyirikan) dan Ar-Riya‘ (riya) dalam 

peribadahan. 

a. Ikhlash yang menghilangkan Asy-Syrik (kesyirikan) 

Ikhlash inilah yang berat untuk dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada zaman 

dahulu, atas nama ajaran warisan nenek moyang dan adat istiadat. Mereka berat untuk 

mengikhlashkan bentuk peribadatan mereka hanya murni kepada Allah. 

Bagaimana tidak, ajaran nenek moyang dan istiadat mereka yang dipelihara dari generasi ke 

generasi selalu melestarikan untuk boleh menyerahkan bentuk peribadahan; baik itu berupa do‘a, 

penyembelihan, haji, dan lain-lain; kepada selain Allah (ilah selain Allah).  

Mereka melakukan itu dengan dalih, ini hanya upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, 

dengan beribadah melalui perantara yang dianggap dekat dan mempunyai kedudukan tinggi di 

sisi Allah. Mereka tidak menganggap ilah yang mereka berikan bentuk peribadahan selain Allah 

itu adalah Rabb. Rabb mereka hanya Allah, akan tetapi mereka membolehkan adanya ilah selain 

Allah. 

Kalau dalam bahasa sederhana di lingkungan Indonesia yang kurang memahami makna ,  

―Kita tidak melakukan kesyirikan. Tuhan kita tetap hanya Allah saja. Allah lah yang 

menciptakan, menghidupkan, dan memberikan rezeki. Do‘a, ngalap berkah, sajen, sedekah 

bumi, dan larung laut itu hanya untuk bentuk syukur kita kepada Allah, dan upaya kita 

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agar hajat kita lebih terkabul lewat perantara hal-hal 

itu. Kita tidak melakukan kesyirikan‖. 

Inilah maksud ikhlash yang menghilangkan syirik, yakni menyerahkan segala bentuk 

peribadahan dan penyembahan hanya kepada Allah saja.  

Ikhlash dengan tanpa dalih, bahwa yang diberikan bentuk peribadahan selain Allah itu hanya 

bentuk tawasul saja, dan tidak menganggapnya sebagai tuhan selain Allah. Apalagi yang 

menganggapnya sebagai tuhan yang ada di samping Allah sebagai sekutunya.  
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Pengertian orang-orang di Indonesia umumnya hanya menganggap kesyirikan itu hanya bisa 

terjadi, jika kita menganggap ada tuhan selain Allah dengan tanpa menihilkan Allah. Yakni 

Allah maujud (ada), tuhan selain Allah juga maujud (ada). 

Mereka tidak memahami bahwa kesyirikan juga bisa terjadi, walaupun tidak ada keyakinan 

adanya ―tuhan tandingan‖ selain Allah.  

Yakni dengan cara menyerahkan bentuk-bentuk peribadahan dan penyembahan kepada selain 

Allah, baik itu berupa do‘a, ngalap berkah, sajen, sedekah bumi, larung laut, dan lain-lain. Yang 

mana itu dilakukan dengan alasan klise, untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui dzat yang 

dianggap tinggi dan dekat di sisi Allah. Dan dengan keyakinan tidak menganggap dzat itu 

sebagai tuhan selain Allah. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

 َ َٓ فَبْػجُِذ للاا ٠ ب ٌَُٗ اٌذِّ ْخٍِصا ُِ   

“Maka sembahlah Allah dengan ikhlas (memurnikan) kepada-Nya.” (QS. Az Zumar : 2) 

 

ٌَْخبٌِصُ  ُٓ ا ٠ ِ اٌذِّ  أاََل ّلِِلا

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang ikhlas (bersih dari syirik)” (QS. Az 

Zumar: 3) 

ُشٚا ئاِلا  ِِ ب أُ َِ َٚ َٓ ٠ َٓ ٌَُٗ اٌذِّ ْخٍِِص١ ُِ  َ   ١ٌَِْؼجُُذٚا للاا

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan 

kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus” (QS. Al Bayyinah: 5) 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

 ِٗ ْٚ َْٔفِغ ِٗ أَ ٍْجِ ْٓ لَ ِِ ب  ُ ، َخبٌِصا ْٓ لَبَي الَ ئٌََِٗ ئاِلا للاا َِ ِخ  َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ  أَْعَؼُذ إٌابِط ثَِؾفَبَػزِٝ ٠َ

―Orang yang berbahagia karena mendapat syafa‘atku pada hari kiamat nanti adalah orang 

yang mengucapkan laa ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya atau dirinya.” (HR. 

Bukhari no. 99) 

b. Ikhlash yang menghilangkan riya‘ 

Ikhlash jenis yang kedua inilah (ikhlah yang menghilangkan riya‘), yang susah untuk dilakukan 

oleh orang-orang munafik. Dan yang dimaksud adalah orang-orang munafik tulen, yang 

menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim namun hatinya sebenarnya kufur kepada Allah.  
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Bukan orang-orang yang terjangkit sifat-sifat dan kelakuan munafik dalam sikap-sikapnya, 

namun hatinya beriman yakin kepada Allah. 

Orang munafik tulen melakukan amalan dhohir, seperti halnya sholat, hanya untuk mengelabui 

agar tampak bahwa dia seorang Muslim. Oleh karena itu seluruh amalan orang munafik tulen itu 

riya‘ yang murni agar dilihat orang lain saja. Dia tidak mengharapkan pahala akan hal itu, karena 

dia ragu-ragu dan kufur terhadap Allah. 

Inilah maksud ikhlash yang menghilangkan riya‘. 

َْ اٌ ٚ َُ ٛا ُوَغبٌَٝ ٠َُشا ُِ ِح لَب ََ ٛا ئٌَِٝ اٌصا ُِ ئَِرا لَب َٚ  ُْ َٛ َخبِدُػُٙ ُ٘ َٚ  َ َْ للاا َٓ ٠َُخبِدُػٛ َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ ْا ا َ ئِ َْ للاا اَل ٠َْزُوُشٚ َٚ َا ٕابَط    ئاِلا ل١ٍَِ

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan 

mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka 

bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah 

kecuali sedikit sekali” (QS. An Nisa‘: 142) 

Adapun bagi seorang muslim yang memiliki keimanan namun terjangkiti penyakit riya‘. Yang 

mana dia beribadah kepada Allah untuk mengharapkan pahala, sekaligus agar dilihat orang lain 

dengan mengharapkan pujian.  

Maka maksud ikhlash yang menghilangkan riya‘ dalam riya jenis yang ini, adalah usaha 

mengikhlashkan seluruh amalan agar murni ditujukan hanya kepada Allah saja, dengan tanpa 

mengharapkan pujian orang lain. 

Maka dari itu ada perbedaan antara riya‘ yang dilakukan seorang munafik, dengan riya‘ yang 

dilakukan oleh seorang muslim yang beriman.  

Seorang munafik melakukan amalan, dia melakukannya murni seluruhnya karena agar dilihat 

orang lain (riya‘) dan tidak ada karena keimanan di dalam hatinya. Sedangkan seorang muslim 

melakukan amalan karena adanya keimanan dalam hatinya agar mendapatkan pahala, sekaligus 

agar dilihat orang lain (riya‘). 

Riya‘ jenis pertama membatalkan kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), dan dia sebenarnya adalah orang 

kafir yang menyamar menjadi Islam. Sedangkan riya jenis kedua hanyalah merupakan syirik 

kecil yang lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada fitnah Dajjal, yang dapat membatalkan pahala 

suatu amalan, akan tetapi tidak membatalkan keimanan yang ada di dalam hati. Riya‘ jenis ini 

biasanya dilakukan karena lemahnya keimanan dan inginnya pujian serta popularitas. 

 ِ بَي فَمَبَي  -ٍَٝ للا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-َخَشَط َػ١ٍََْٕب َسُعُٛي للاا ِغ١َؼ اٌذاعا َّ ٌْ ُٓ َٔزََزاَوُش ا َْٔؾ ُف َػ١ٍَْ » َٚ َٛ َٛ أَْخ ب ُ٘ َّ ُْ ثِ َٓ أاَلَ أُْخجُِشُو ِِ ِْٕذٜ  ُْ ِػ ُى

بِي  ِغ١ِؼ اٌذاعا َّ ٌْ ٍَْٕب ثٍََٝ. فَمَبَي «. ا ًٍ » لَبَي لُ ْٓ َٔظَِش َسُع ِِ ب ٠ََشٜ  َّ ََرَُٗ ٌِ ََ  ُٓ ًُ ٠َُصٍِّٝ ف١ََُض٠ِّ ُع ََ اٌشا ْْ ٠َمُٛ ٝ  أَ ٌَْخفِ ْشُن ا  «اٌؾِّ

―Rasulullah shallallahu ‗alaihi wa sallam pernah keluar menemui kami dan kami sedang 

mengingatkan akan (bahaya) Al Masih Ad Dajjal. Lantas beliau bersabda, ―Maukah 

kukabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah 
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Al Masih Ad Dajjal?‖ ―Iya‖, para sahabat berujar demikian kata Abu Sa‘id Al Khudri. 

Beliau pun bersabda, ―Syirik khofi (syirik yang samar) di mana seseorang shalat lalu ia 

perbagus shalatnya agar dilihat orang lain.‖ (HR. Ibnu Majah no. 4204, hasan) 

Perbedaan kedua jenis riya‘ dan juga konsekuensi perbedaan kedua jenis Ikhlash, sengaja kami 

jelaskan dan tekankan di sini. Hal ini kami tekankan karena kebanyakan orang hanya memahami 

jenis riya‘ yang dilakukan oleh seorang Muslim yang memiliki keimanan saja, dan kurang 

memahami perbedaannya dengan riya‘ yang dilakukan oleh seorang munafik tulen. 

Jika kita belum memahami perbedaan antara kedua hal itu, maka itu akan menyebabkan kurang 

sempurnanya pemahaman syarat Ikhlash yang menghilangkan riya‘ dalam pembahasan kalimat 

Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini. 

Yakni kurang memahami perbedaan antara jenis riya‘ yang bisa membatalkan kalimat Tauhid (  ال

 .( ال ئٌََِٗ ئاِل للاُ  ) dan jenis riya‘ yang tidak bisa membatalkan kalimat Tauhid ,( ئٌََِٗ ئاِل للاُ 

d. Ash-Shidqu (Jujur) 

Kejujuran disini yang dimaksud adalah kejujuran dalam mengucapkan kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا 

) yang sesuai dengan isi hatinya, yang menghilangkan kebohongan (Al-Kadzab). Hal ini juga 

berkaitan dengan I‘tiqad (keyakinan) orang-orang munafik tulen, sama seperti dengan syarat 

Yaqin dan Ikhlash yang telah kita bahas. 

ُ ٠َؾْ  للاا َٚ ُُ ئِٔاَه ٌََشُعٌُُٛٗ  ُ ٠َْؼٍَ للاا َٚ  ِ َْ لَبٌُٛا َْٔؾَُٙذ ئِٔاَه ٌََشُعُٛي للاا َٕبفِمُٛ ُّ ٌْ َن ا ََ َْ  ئَِرا َعب َٓ ٌََىبِرثُٛ َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ ْا ا  (1َُٙذ ئِ

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: ―Kami mengakui, 

bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah‖. Dan Allah mengetahui bahwa 

sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya 

orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.” (QS. Al Munafiqun [63] : 1) 

 

 َ٠ ْٓ َِ َٓ إٌابِط  ِِ َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ُْ ثِ ب ُ٘ َِ َٚ َِ ا٢َِْخِش  ْٛ َ١ٌْ ثِب َٚ  ِ ٕاب ثِبّلِلا َِ ب 8مُُٛي آَ َِ َٚ  ُْ ْٔفَُغُٙ َْ ئاِلا أَ ب ٠َْخَذُػٛ َِ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آَ اٌاِز٠ َٚ  َ َْ للاا ( ٠َُخبِدُػٛ

  َْ ٌُ ٠9َْؾُؼُشٚ ُْ َػَزاٌة أ١ٌَِ ٌَُٙ َٚ ب  َشظا َِ  ُ ُُ للاا َشٌض فََضاَدُ٘ َِ  ُْ ِٙ َْ   ( فِٟ لٍُُٛثِ ب َوبُٔٛا ٠َْىِزثُٛ َّ  (11ثِ

“Di antara manusia ada yang mengatakan: ―Kami beriman kepada Allah dan Hari 

kemudian ,‖ pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka 

hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu 

dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit , lalu ditambah 

Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.” (QS. 

Al Baqarah [2] : 8-10). 
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ْْ الَ ئٌََِٗ  ْٓ أََؽٍذ ٠َْؾَُٙذ أَ ِِ ب  ُ َػٍَٝ إٌابسِ  َِ ُٗ للاا َِ ِٗ ئاِلا َؽشا ٍْجِ ْٓ لَ ِِ ْذلاب  َِ  ِ ا َسُعُٛي للاا ذا ّا َؾ ُِ ْا  أَ َٚ  ُ  ئاِلا للاا

“Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali 

Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya dengan kejujuran dari dalam hatinya, kecuali 

Allah akan mengharamkan neraka baginya.” (HR. Bukhari  no. 128) 

Kebanyakan syarat-syarat kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu sebenarnya berkaitan dengan masalah 

penafian sifat-sifat orang-orang munafik tulen, kecuali masalah syarat Al-Ilmu.  

Kenapa? Karena ada orang-orang munafik yang sebenarnya Alim, tahu akan masalah ilmu 

kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), akan tetapi mereka ragu-ragu dan tidak yakin. Maka dari itulah ciri-

ciri orang munafik itu umumnya pandai bersilat lidah dan berkamuflase. 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman dalam mensifatkan kondisi orang-orang munafik, 

 ُْ ِٙ ٌِ ْٛ ْغ ٌِمَ َّ ْْ ٠َمٌُُٛٛا رَْغ ئِ َٚ  ُْ ُٙ ُِ ُْ رُْؼِغجَُه أَْعَغب ئَِرا َسأ٠َْزَُٙ َٚ  – 

Dan apabila engkau melihat mereka, penampilan mereka mengagumkanmu. Dan jika 

mereka berkata, engkau (terpukau dan suka untuk) mendengarkan tutur katanya. [Qs. Al 

munaafiquun : 4] 

Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa sallam bersabda,  

―Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian sepeninggalku, ialah setiap 

orang munafiq yang ‗alim lisannya‖ (HR. Ahmad, dishahihkan oleh Al Albani). 

Al Munawi berkata, ―Maksudnya ialah mereka yang lisannya (seolah-olah) berilmu, namun 

hati dan amalnya jahil. Mereka menipu manusia dengan saling mengadu kefasihan (dalam 

membicarakan masalah agama)‖. 

Umar pernah berkhutbah di atas mimbar, lantas ia mengatakan, 

ا ْٛ ُُ ، لَبٌُ ُْ إٌَّبفُك اٌَؼ١ٍِْ ب أََخبُف َػ١ٍَُْى َِ َف  َٛ ْا أَْخ ْٚ  : ئ س ، أَ ْٛ ًُ ثبٌَِغ َّ ٠َْؼ َٚ ِخ ،  َّ ٌِْؾْى ُُ ثِب ُْ إٌَّبفُِك َػ١ٍِّبا ؟ لَبَي : ٠َزََىٍا ْٛ َو١َْف ٠َُى

َْٕىشِ لَ  بَي : اٌّ  

―Yang aku khawatirkan pada kalian adalah orang berilmu yang munafik. Para sahabat 

lantas bertanya: ―Bagaimana bisa ada orang berilmu yang munafik?‖ Umar menjawab, ―Ia 

berkata perkataan hikmah, namun dalam amalannya ia melakukan kemungkaran.‖ [Jami‘ul 

‗Ulum wal Hikam, 2: 490] 

e. Al-Mahabbah (Cinta) 

Cinta yang dimaksud adalah cinta terhadap makna dan rukun yang terkandung di dalam kalimat 

Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), dan juga mencintai orang-orang yang mengucapkan dan menegakkan 

kalimat ini. Dan jenis cinta yang dimaksud adalah cinta yang menafikan Al-Bughdu (kebencian) 

dan al-karhu (marah) terhadap makna dan rukun kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ).  
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Seorang muwahhid (orang yang bertauhid) benar-benar ridho dan cinta terhadap makna dan 

rukun kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), beserta para muwahhid lainnya. Dan tentu saja Tauhid yang 

dimaksud adalah Tauhid dengan makna dan pengertian yang benar, sebagaimana yang telah 

kami jelaskan di awal. 

Dia mencintai Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin yang bertauhid. Adapun terhadap kaum 

muslimin yang salah dalam memahami makna kalimat tauhid, apalagi yang berbuat kesyirikan, 

dia berusaha untuk membimbing dan menyelamatkan saudaranya dari bahaya kesyirikan karena 

cintanya kepada saudaranya. Dan dia membenci kesyirikan serta kesalahannya dalam memahami 

makna dan rukun kalimat Tauhid, secara proporsional. 

Allah dan Rasul-Nya menyebutkan bahwa al-mahabbah (cinta) ini sebagai syarat keimanan. 

Dari Anas bin Malik radhiallahu‟anhu ia berkata: Rasulullah Shallallahu‟alaihi Wasallam 

bersabda: 

 ِْ ب َّ ٠ حَ اإْلِ َٚ ََ َعَذ َؽ َٚ  ِٗ ٓا ف١ِ ْٓ ُو َِ ٌس  ََ ِ ، : صَ ََ اَل ٠ُِؾج ُٗ ئاِلا ّلِِلا ْش َّ ٌْ ْْ ٠ُِؾتا ا أَ َٚ ب ،  َّ اُ٘ َٛ ب ِع ّا ِِ  ِٗ َسُعٌُُٛٗ أََؽتا ئ١ٌَِْ َٚ  ُ َْ للاا ْْ ٠َُىٛ  أَ

ْْ ٠َُؼَٛد فِٟ ا ْْ ٠َْىَشَٖ أَ أَ ْْ ٠ُْمَزَف فِٟ إٌابسِ َٚ ب ٠َْىَشُٖ أَ َّ ٌُْىْفِش َو  

“Ada 3 hal yang jika ada pada diri seseorang ia akan merasakan manisnya iman: (1) Allah 

dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selainnya, (2) ia mencintai seseorang karena Allah, (3) ia 

benci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam 

neraka” [Hr. Bukhari-Muslim] 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

{ ُٕٛا أََؽذ  ُؽجّا  َِ َٓ آ اٌاِز٠ َٚ  ِ ُْ َوُؾتِّ للاا َُٙٔ ا ٠ُِؾجٛ  َْٔذادا ِ أَ ِْ للاا ْٓ ُدٚ ِِ ْٓ ٠َزاِخُز  َِ َٓ إٌابِط  ِِ ِ{ ]اٌجمشح:ب َٚ 161ّلِِلا ] 

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain 

Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang 

yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah” (QS. Al Baqarah: 165) 

f. Al-Inqiyad (tunduk patuh) 

Patuh yang dimaksudkan adalah kepatuhan yang menafikan At-Tarku (sikap meninggalkan atau 

tidak mengerjakan karena tidak patuh). Yakni dalam masalah aturan syariat yang Allah dan 

Rasul-nya telah tetapkan.  

At-Tarku (sikap meninggalkan tidak mengerjakan karena tidak patuh) disini yang dimaksud 

adalah karena juhud (penentangan karena ingkar), ‗inad (penentangan karena enggan atau 

sombong), dan I‘radh (berpaling) dari aturan syariat Allah, sehingga dia menghalalkan apa yang 

diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena ketidak 

patuhannya. 

Sikap yang seperti ini membatalkan kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) nya. Contoh paling jelas dari 

sikap At-Tarku yang membatalkan kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) adalah seperti penolakan Iblis 
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la‘natullooh ‗alaihi, yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam ‗alaihis 

salaam. 

Adapun jika dia melakukan At-Tarku semata-mata karena maksiat dan mengikuti hawa nafsu, 

akan tetapi dia tidak  menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang 

dihalalkan oleh Allah, dia tahu bahwa hal itu dosa dan salah, maka hal ini tidak  membatalkan 

kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) nya. Dia termasuk seorang muslim yang bermaksiat dan turun 

keimanannya, sehingga dia melakukan kemaksiatan. 

Termasuk juga jika dia melakukan At-Tarku karena terpaksa, atau tidak tahu, atau ada syubhat di 

dalamnya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan udzur dari tidak batal kalimat tauhid (  ال

 .nya ( ئٌََِٗ ئاِل للاُ 

Al-Inqiyad (patuh) terhadap perintah, larangan, dan aturan syariat Allah dan Rasul-Nya 

merupakan bagian dan syarat dari kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), dengan perincian perbedaan jenis 

At-Tarku yang telah kami sebutkan sebelumnya. 

Allah subhaanahu wa ta‘aala berfirman, 

ْصمَٝ ُٛ ٌْ ِح ا َٚ ٌُْؼْش َغَه ثِب ّْ ٌٓ فَمَِذ اْعزَ ْؾِغ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ِ ْعَُٙٗ ئٌَِٝ للاا َٚ  ُْ ْٓ ٠ُْغٍِ َِ َٚ 

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat 

kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh.‖ (QS. 

Luqman  : 22) 

Kata ( ُْ  ,berserah diri‖ dalam ayat itu maksudnya Al-Inqiyad (tunduk, patuh, pasrah)― ( ٠ُْغٍِ

sedangkan kata-kata (َْٝصم ُٛ ٌْ ِح ا َٚ ٌُْؼْش  dengan buhul tali yang kokoh‖ maksudnya adalah kalimat― ( ثِب

tauhid (  ٌََِٗئاِل للاُ  ال ئ  ). 

Ibnu Katsir rohimahulloh berkata ketika mentafsirkan kalimat ( ِ ْعَُٙٗ ئٌَِٝ للاا َٚ  ُْ ْٓ ٠ُْغٍِ َِ َٚ  ) : 

 أخٍص ٌٗ اٌؼًّ ٚأمبد ْلِشٖ ٚارجغ ؽشػٗ

―Mengikhlashkan bagi Allah seluruh amalan, patuh (Al-Inqiyaad) kepada perintah-Nya, 

dan mengikuti syariat-Nya‖ 

Dan Ibnu Katsir rohimahulloh berkata ketika mentafsirkan kalimat selanjutnya (  ٌٓ ْؾِغ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ): 

 أٞ : فٟ ػٍّٗ ، ثبرجبع ِب ثٗ أِش ، ٚرشن ِب ػٕٗ صعش

―Yaitu, dalam amalannya dia mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan 

(At-Tarku) apa-apa yang dihinakannya‖ 

Sedangkan Al-Qurthubi rohimahulloh berkata ketika mentafsirkan (َْٝصم ُٛ ٌْ ِح ا َٚ ٌُْؼْش َغَه ثِب ّْ  : ( فَمَِذ اْعزَ
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―Berkata Ibnu ‗Abbas :  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ― 

Sehingga dari QS. Luqman ayat 22 itu jelaslah bagi kita syarat Al-Inqiyad (patuh) yang 

menafikan At-Tarku (meninggalkan), sebagai syarat kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) yang merupakan 

ْصمَٝ) ُٛ ٌْ ِح ا َٚ ٌُْؼْش  .buhul tali ikatan yang kokoh ( ا

Dan ayat selanjutnya setelah QS. Luqman ayat 22, menyebutkan mengenai perihal kekafiran 

sebagai rangkaian ayatnya. 

ٌُ ثَِزاِد ا َ َػ١ٍِ ْا للاا ٍُٛا ئِ ِّ ب َػ َّ ُْ ثِ ُْ فََُٕٕجِّئُُٙ ْشِعُؼُٙ َِ َْٔه ُوْفُشُٖ ئ١ٌََِْٕب  ََ ٠َْؾُض ْٓ َوفََش فَ َِ ُذِٚس  َٚ ُْ ئٌَِٝ َػَزاٍة 32ٌص  ُ٘ ُا َْٔعطَش  َا صُ ُْ ل١ٍَِ زُِّؼُٙ َّ ُٔ )

 (32َغ١ٍٍِع  

―Dan barangsiapa kafir (tidak patuh) maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. 

Hanya kepada Kami-lah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang 

telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Kami 

biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) ke 

dalam siksa yang keras.‖ (QS. Luqman : 23-24). 

g. Al-Qobuul (Penerimaan) 

Penerimaan yang dimaksud adalah yang menafikan Ar-Radd (penolakan), yakni menerima di 

dalam hati dan lisannya. Sehingga dengan hati yang jujur dan ikhlash, dia mau untuk 

mengucapkan kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) sebagai bukti penerimannya. 

Al-Qobuul sebenarnya memiliki sisi persamaan dan perbedaan dengan syarat Al-Inqiyaad yang 

sebelumnya kita bahas. Jika Al-Inqiyaad lebih kepada penerimaan dengan cara patuh dan taat 

dalam masalah amalan anggota badan, Al-Qobuul lebih kepada penerimaan dengan cara amalan 

hati dan amalan lisan. 

Seseorang bisa saja dia ikut melakukan puasa dan bahkan ikut membela Islam. Namun sepanjang 

dia belum bisa menerima Islam secara lapang dada dan jujur di dalam hatinya, dan mengikrarkan 

kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) dengan lisannya, maka dia tidak dikatakan sebagai muwahhid (orang 

yang bertauhid) dan tidak dikatakan sebagai seorang Muslim. 

Maka dari itulah Abu Tholib paman Nabi yang turut melindungi Rasulullah dan membela 

keberlangsungan dakwah Islam, tidak dianggap sebagai seorang muwahhid dan Muslim walau 

indikasi penerimaan hatinya terlihat dan amalan dhohirnya ada. Ini karena dia enggan untuk 

berikrar mengucapkan kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ). 

ْْ رَُؼ١ِّ َشِٟٔ  اَل أَ ْٛ ِخ لَبَي ٌَ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ ُ أَْؽَُٙذ ٌََه ثَِٙب ٠َ ًْ اَل ئٌََِٗ ئاِلا للاا ِٗ لُ ِّّ َُ ٌَِؼ َعٍا َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍٝا للاا ََ  ِ ْٓ أَثِٟ َُ٘ش٠َْشحَ لَبَي لَبَي َسُعُٛي للاا َػ

 ْٓ َِ ِْٙذٞ  َ٠ َ ٓا للاا ٌَِى َٚ ْٓ أَْؽجَْجَذ  َِ ْٙ ِذٞ  ُ } ئِٔاَه اَل رَ َْٔضَي للاا َ ٌَْغَضُع َْلَْلَشْسُد ثَِٙب َػ١ََْٕه فَأ ٍَُٗ َػٍَٝ َرٌَِه ا َّ ب َؽ َّ َْ ئِٔا لَُش٠ٌْؼ ٠َمٌُُٛٛ

 َُ  { ٠ََؾب

Dari Abu Hurairah dia berkata,  
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"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada pamannya ketika dia menjelang 

wafat: 'Katakanlah, ‗Laa ilaaha Illallooh' niscaya aku akan bersaksi untukmu dengan 

kalimat tersebut pada hari kiamat.'  

Dia menjawab, 'Kalau seandainya bukan karena kaum Quraisy mencelaku dengan 

perkataan mereka, 'Dia melakukan hal tersebut karena cemas', niscaya aku menyetujui 

kalimat tersebut dengan matamu.'  

Lalu Allah menurunkan:  

 َُ ْٓ ٠ََؾب َِ ِْٙذٞ  َ٠ َ ٓا للاا ٌَِى َٚ ْٓ أَْؽجَْجَذ  َِ ِْٙذٞ   ئِٔاَه اَل رَ

'(Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi 

akan tetapi aku memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki) ' (Qs. Al Qashash: 

56). 

[Hr. Muslim] 

Allah subhaanahu wa ta‘ala berfirman, 

 ُ٠ ٓ َِ َٚ  َِ ْذَسُٖ ٌإِِلْعََ ََ ِْٙذ٠َُٗ ٠َْؾَشْػ  ٓ ٠ُِشِد للّاُ أَْ ٠َ َّ بَ َوَزٌَِه فَ َّ ُذ فِٟ اٌغا ؼا ب ٠َصا َّ ب َوأَٔا ْذَسُٖ َظ١ِّمابَؽَشعا ََ  ًْ ُ ٠َْغَؼ ِشْد أَْ ٠ُِعٍٗا

 َْ ُٕٛ ِِ َٓ الَ ٠ُْإ ْعَظ َػٍَٝ اٌاِز٠ ًُ للّاُ اٌشِّ  ٠َْغَؼ

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia 

melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki 

Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia 

sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak 

beriman.[Q.S. Al An‘am : 125] 

 ِٗ ْٓ َسثِّ ِِ َٛ َػٍَٝ ٍُٔٛس  َِ فَُٙ ْذَسُٖ ٌإِلْعَ ََ  ُ ْٓ َؽَشَػ للاا َّ  أَفَ

―Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam 

lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)?‖ [QS. 

Az-Zumar: 22] 

  َْ ُ ٠َْغزَْىجُِشٚ ُْ اَل ئٌََِٗ ئاِلا للاا ٌَُٙ ًَ ُْ َوبُٔٛا ئَِرا ل١ِ ُ { ]اٌصبفبد:21ئِٔٙا ٍْ ْغُٕٛ َِ َْ إَِِٔاب ٌَزَبِسُوٛ آٌَِٙزَِٕب ٌَِؾبِػٍش  ٠َمٌُُٛٛ َٚ  )21-26 ] . 

―Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: ―Laa ilaaha illallah‖ 

(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri, dan 

mereka berkata: ―Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan 

kami karena seorang penyair gila?‖” (QS. Ash Shaafaat: 35-36) 
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h. Al-Kufru bimaa ya‟budu min duunillaah (Mengkufuri segala sesuatu yang disembah 

atau diibadahi selain Allah (Thoghut)) 

Syarat yang terakhir ini penting untuk difahami, terutama pada masa sekarang ini. Yang mana 

faham pluralisme mulai marak berkembang. Pluralisme menganggap semua agama itu sama, 

termasuk juga menganggap semua ilah yang diibadahi oleh berbagai macam agama itu 

sebenarnya juga sama. Syarat kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini dengan tegas membatalkannya.  

Allah subhaanahu wa ta‘alaa berfirman, 

ِ فَمَ  ْٓ ثِبّلِلا ِِ ٠ُْإ َٚ ْٓ ٠َْىفُْش ثِبٌطابُغِٛد  َّ ِّٟ ۚ فَ ٌَْغ َٓ ا ِِ ْؽُذ  َٓ اٌش  ِٓ ۖ لَْذ رَج١َا ٠ ََ ٌََٙب ۗ اَل ئِْوَشاَٖ فِٟ اٌذِّ ْٔفَِصب َٰٝ اَل ا ْصمَ ُٛ ٌْ ِح ا َٚ ٌُْؼْش َغَه ثِب ّْ ِذ اْعزَ

 ٌُ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ ُ َع للاا َٚ  

 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang 

benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat 

kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [QS. Al-

Baqarah : 256]  

 

 ِ ِْ للاا ْٓ  ُدٚ ِِ ب ٠ُْؼجَُذ  َّ َوفََش ثِ َٚ  ُ ْٓ لَبَي اَل ئٌََِٗ  ئاِلا للاا َِ َُ ٠َمُُٛي  َعٍا َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ٍٝا للاا ََ  ِ ْؼُذ َسُعَٛي للاا ِّ ِٗ لَبَي َع ْٓ أَث١ِ بٌٍِه َػ َِ ْٓ أَثِٟ  َػ

 ِ ِؽَغبثُُٗ َػٍَٝ للاا َٚ  ُٗ ُِ َد َٚ بٌُُٗ  َِ  ََ  َؽُش

 

Dari Abu Malik dari bapaknya dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda:  

"Barangsiapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallooh, dan mengkufuri sesuatu yang 

disembah selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya, dan pahalanya di sisi Allah." 

[Hr. Muslim] 

***  

Delapan syarat kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu harus benar-benar kita fahami dan kita jaga 

seumur hidup kita. Termasuk juga pemahaman akan makna kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) yang 

benar, dan juga rukun-rukunnya. 

Sebenarnya agar pemahaman kita mengenai kalimat tauhid ( ٌُالٌإِلََهٌإاِلٌَّللا ) lebih sempurna, kami 
merasa masih ada 3 topik besar yang seharusnya kami tambahkan pada tulisan kami ini. Tiga topik 
tersebut adalah : 

1. Keutamaan kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) 

2. Syirik dan bahayanya 

3. Jenis-jenis syirik 

Akan tetapi, kami memandang jika kami ikut menuliskan 3 topik tersebut di dalam ―Risalah 

Tauhid jilid 1‖ ini maka tulisan kami akan menjadi lebih panjang. Maka dari itu kami 

berpandangan agar ketiga topic itu akan kami tuliskan di risalah tauhid pada jilid yang lain, insya 

Allah. Semoga Allah memudahkan kami dalam menuliskannya. 
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M. RUMUSAN KESIMPULAN RISALAH TAUHID JILID 1 

1. Pentingnya mengilmui dan memahami makna dari kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) dengan benar. 

2. Kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu memiliki tiga makna yang sinonim : 

1. Bermakna (  ُاَل ئٌَِٗ َؽكٌّ ئاِلا للا ) ―laa ilaaha haqqun illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada ilah yang 

Haq kecuali Allah‖. 

2. Bermakna (  َُد َؽكٌّ ئاِلا للا ْٛ ْؼجُ َِ  laa ma‘buuda haqqun illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada― ( اَل 

sesembahan yang Haq kecuali Allah‖ 

3. Bermakna (  َُد ثَِؾكٍّ ئِالا للا ْٛ ْؼجُ َِ  laa ma‘buuda bihaqqin illallooh‖ yang berarti ―Tidak ada― ( اَل 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah‖. 

3. Makna yang salah, tidak sesuai, tidak sempurna, dan bukan tuntutan akhir dari kalimat tauhid 

 : adalah ( ال ئٌََِٗ ئاِل للاُ  )

1. Makna ( ُاَل َخبٌَِك ئاِلا للا) ―Tidak ada Pencipta kecuali Allah.‖ 

2. Makna ( ُاَل َسةا ئاِلا للا) ―Tidak ada Pemelihara/Pengatur/Robb kecuali Allah‖. 

3. Makna (  ُاَل َساِصَق ئاِلا للا ) ―Tidak ada Pemberi Rizki kecuali Allah‖ 

4. Makna-makna yang semisal dari point nomer 1,2, dan 3 diatas yang berkaitan dengan 

rububiyyah Allah 

5. Makna ( ٌُد ئاِلا للا ْٛ ُع ْٛ َِ  ‖Tidak ada sesembahan yang ada (maujud) kecuali Allah―― (اَل ئٌَِٗ 

6. Mengartikan dengan ―Tidak ada sesembahan kecuali Allah‖, yang berarti ―Sesungguhnya 

setiap yang di sembah atau di ibadahi, baik yang haq atau yang bathil, hal itu adalah 

Allah‖. Atau permainan kata pluralisme dengan mengatakan ―Tiada tuhan kecuali 

Tuhan‖ (beda ―T‖ besar dan ―t‖ kecil). 

4. Tugas dakwah Tauhid para nabi dan Rasul itu ada dua : 

1. Mengenalkan, menerangkan, mengkabarkan, mentaddaburi, memahamkan ilmu,  dan 

menetapkan mengenai Allah dalam masalah pentauhidan rububiyyah dan Asma‘ wa 

shifat -Nya. [Baca : Tauhid Al-Ma‘rifaah wal Itsbaat, Tauhid masalah Pengenalan dan 

Penetapan] 

2. Mengajak, menyeru, menuntut, dan mewajibkan untuk beribadah dan menyembah hanya 

kepada Allah saja dengan cara peribadatan yang haq, yakni Tauhid Uluhiyyah. [Baca : 

Tauhid Ath-Tholabi wal Qoshdi; Tauhid dalam masalah tuntutan dan maksud dari 

konsekuensi pengenalan dan penetapan itu] 

5.  Qaidah dan korelasi dari dua tugas dakwah Tauhid ini adalah : ―Semakin sempurna dan 

semakin bertambah ilmu kita dalam masalah Ma‘rifat (pengenalan) dan Itsbat (penetapan) 

rububiyyah beserta asma wa shifat Allah, maka akan semakin sempurna pula penyembahan 

(Uluhiyyah) dan peribadahan (Ubudiyyah) kita kepada Allah.‖ 

6. Tidaklah Allah disembah dan diibadahi sebagai satu-satunya ilah;  jika kita tidak mengenal, 

tidak mengetahui, tidak mengilmui, dan tidak menetapkan bahwa hanya Allah sajalah satu-

satunya Rabb (pencipta, penguasa, pengatur, pemelihara) seluruh alam; Yang memiliki nama-
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nama dan shifat-shifat yang indah dan sempurna yang layak bagi Nya sesuai dengan 

keagungan-Nya. 

7. Ayat-ayat Al-Qur‘an yang berkaitan dengan masalah Tauhid penuh dengan rangkaian Khabar 

dan Ilmu mengenai : 

 Khabar penjelasan, ilmu, bukti-bukti, dan keterangan mengenai Tauhid Rububiyyah 

Allah. 

 Yang kemudian digandengkan dengan khabar mengenai Asma‘ wa Shifat Allah yang 

baik, indah, dan sempurna; yang layak bagi Nya sesuai dengan keagungan-Nya 

 Yang kemudian dibarengi dengan tuntutan dan konsekuensi kewajiban penyembahan dan 

peribadahan hanya kepada Allah semata. 

8. Ayat-ayat tersebut umumnya selalu berkorelasi menjelaskan tuntutan : ―Bahwa karena 

rububiyyah dan asma‘ wa shifat Allah itulah, maka hanya Allah sajalah ilah (Tuhan atau 

sesembahan) yang haq yang berhaq untuk diibadahi dan disembah dengan cara yang haq 

(Baca : Tauhid Uluhiyyah atau Tauhid Ath-Tholab wal Qoshd)‖. 

9. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan dan dijelaskan kepada kita, karena kita 

secara fitroh manusia cenderung untuk memuja, takluk, tunduk, ta‘at, dan memuji sesuatu 

yang dia takjubi dan kagumi.. 

10. Allah banyak sekali menerangkan tanda-tanda akan kekuasaan rububiyyah-Nya di dalam 

ayat-ayat-Nya dengan telegraphic message. Hingga orang-orang yang cerdas dan mau 

berpikir bisa memahami, bahwa tidak ada yang bisa menerangkan detail dari keajaiban 

penciptaan Alam semesta ini melainkan dari Sang Penciptanya itu sendiri. 

11. Allah memuji orang-orang yang mau untuk memikirkan kekuasaan rububiyyah-Nya yang 

nampak di alam nyata yang penuh dengan keajaiban ini. Baik itu yang dilakukan dengan 

secara fitroh kodrati, ataupun dilakukan dengan cara penelitian dan IPTEK. 

12. Merupakan suatu kebodohan dan kejahilan jika kita telah mengenal, mengetahui, dan 

menetapkan Allah sebagai satu-satunya Rabb (pencipta, penguasa, pengatur, pemelihara) 

yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah sesuai dengan keagungan dan 

kebesaran-Nya, namun kita tidak menjadikannya sebagai satu-satunya ilah (Yang disembah 

dan diibadahi. Tuhan) yang kita sembah dan ibadahi sebagai konsekuensi darinya. 

13. Kaum musyrikin pada zaman jahiliyyah dulu tidak melakukan kesyirikan dalam masalah 

i‘tiqod (keyakinan) Rububiyyah Allah, bahkan mereka mengakui akan rububiyyah Allah. 

Namun mereka melakukan kesyirikan dalam masalah uluhiyyah (penyembahan) dengan 

menyangka bahwa yang mereka sembah dan ibadahi itu akan mendekatkan diri mereka 

kepada Alloh. Akan memberikan syafa‘at di sisi Allah. Dan akan mengabulkan do‘a mereka 

dengan menyampaikannya kepada Allah. 

Inilah jenis syirik Ibadah yang banyak dilakukan oleh kaum musyrikin Jahiliyyah pada masa 

diutusnya Rasululloh shalalloohu ‗alaihi wa sallam. 
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14. Masalah uluhiyyah (penyembahan) dan ubudiyyah (peribadahan) itu hanyalah hak milik 

Alloh semata. Tidak perlu adanya perantara dalam masalah menyembah dan mengibadahi 

Alloh. 

15. Termasuk dalam kesalahan dalam memahami korelasi Tauhid, terutama dalam masalah 

Tauhid Asma‘ wa Shifat, adalah menisbatkan atribut asma‘ dan sifat baik yang bersifat 

Rububiyyah ataupun Uluhiyyah kepada selain Allah. 

16. Termasuk dalam kesalahan dalam memahami korelasi Tauhid, terutama dalam masalah 

Tauhid Asma‘ wa Shifat, adalah menisbatkan atribut asma‘ dan sifat yang tidak pantas 

kepada Allah. 

17. Konsekuensi dari korelasi kesalahan masalah Tauhid Asma wa Shifat ini terbagi menjadi 2: 

a. Menyebabkan kesalahan korelasi terhadap Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah, sehingga 

menyebabkan kesyirikan dan kekafiran. 

b. Menyebabkan terjadinya penyimpangan pemahaman Tauhid Asma‘ wa Shifat, sehingga 

menyebabkan kebid‘ahan. 

18. Penyimpangan Tauhid Asma‘ wa Shifat yang menyebabkan kebid‘ahan ini secara umum 

berbeda-beda dan bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kebid‘ahannya. Ada yang 

menyebabkan: 

 Bid‘ah mukaffiroh (kebid‘ahan yang menyebabkan pelakunya dikafirkan) 

 Bid‘ah syirkiyyah (Kebid‘ahan yang menyebabkan kesyirikan) 

 Bid‘ah ghoiru Mukaffiroh (kebid‘ahan yang tidak sampai dikafirkan) 

19. Kata At-Tauhid ( اٌزٛؽ١ذ ) secara istilah berarti  Meng-Esakan atau menunggalkan Allah 

Ta‘ala semata dalam tiga perkara : 

a. Uluhiyyah 

b. Rububiyyah 

c. Asma‘ wa Shifat 

20. Tauhid Uluhiyyah adalah mengesakan atau menunggalkan Allah semata saja dalam 

penyembahan dan peribadatan. Atau dalam mengesakan hal-hal yang berkaitan dengan 

ketuhanan yakni yang disembah dan yang diibadahi. Tauhid Uluhiyyah tidak akan terwujud 

kecuali dengan dua syarat landasan utama : 

a. Mengarahkan semua bentuk Ibadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi-

Nya. (Ikhlash) 

b. Ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan perintah Allah dan syariat-Nya, serta 

mengikuti petunjuk Rasulullah shalalloohu ‗alaihi wa sallam. (Ittiba‟) 

21. Tauhid Rububiyyah adalah mengesakan atau menunggalkan Allah semata saja dalam hal-hal 

yang berkaitan dengan penciptaan, pengaturan, pemeliharaan, pemberian rezeki, penguasaan, 

yang menghidupkan dan yang mematikan, dan hal-hal yang mencakup makna itu. 
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22. Tauhid Asma‘ wa Shifat adalah mengesakan atau menunggalkan Allah semata saja dalam 

Nama-nama dan Sifat-sifat Nya, tidak ada sesuatupun yang bersekutu dan sama dengan-Nya 

dalam masalah Nama dan Shifat-Nya. 

23. Tauhid Asma‘ wa Shifat ini mempunyai empat landasan utama : 

a. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk-Nya dalam kitab-Nya (Al-Qur‘an). 

b. Menetapkan apa yang Rasulllah tetapkan dan jelaskan mengenai nama-nama dan shifat-

shifat Allah, melalui hadits-haditsnya yang Shohih. 

c. Menafikan (menyangkal) apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya nafikan dari nama-nama 

dan shifat-shifat Allah. 

d. Menetapkan ketiga hal di atas dengan tanpa tahrif (perubahan), tanpa nafi 

(penyangkalan), tanpa tamtsil/tasybih (penyerupaan), dan tanpa takyif (menanyakan 

bagaimananya/membayangkannya/menggambarkannya) 

24. Tauhid Asma‘ wa Shifat juga mempunyai 4 prinsip dan qaidah utama : 

a. Nama-nama dan shifat-shifat Allah itu Tauqifiyyah. Yakni ruang lingkupnya hanya dan 

harus berdasarkan Al-Qur‘an dan As-sunnah, baik untuk nafi (penyangkalan) ataupun 

penetapannya (itsbat). 

b. Shifat yang Allah telah tetapkan untuk-Nya atau apa yang Rasulullah shalalloohu ‗alaihi 

wa sallam sebutkan untuk Allah, harus kita imani secara dhahirnya sebagaimana makna 

yang diketahui dalam bahasa Arab. 

c. Nama dan shifat yang telah Allah telah tetapkan untuk diri-Nya atau apa yang Rasulullah 

shalalloohu ‗alaihi wa sallam sebutkan untuk Allah, tidak sama sedikitpun dengan nama 

dan shifat yang ada pada makhluq-Nya walau sama lafazh penyebutannya. Kesamaan 

dalam penyebutan lafazh nama, sifat, dan perbuataan tidaklah memiliki konsekuensi 

sama dalam bentuk makna dan hakikat. 

d. Semua nama dan shifat Allah itu sempurna dan tidak ada kekurangannya sedikitpun. 

25. Kata Rabb ( سة ) yang cenderung diartikan sebagai Tuhan dalam bahasa Indonesia itu kurang 

tepat. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) padanan arti Tuhan dalam bahasa 

Indonesia itu yang tepat dalam bahasa Arab adalah Ilah ( ٌٗئ ), yakni yang disembah dan 

diibadahi. 

26. Kesukaran bahasa ini juga sama dialami ketika menterjemahkan Kata Rabb ( سة ) ke bahasa 

Inggris, sehingga hanya diterjemahkan dengan Lord. 

27. Ketika kita membaca kata ―Tuhan‖ dalam bahasa Indonesia yang diartikan dari suatu tulisan 

arab, terutama yang berasal dari Al-Qur‘an dan As-Sunnah, hendaklah kita melihat lagi 

dalam bahasa arab aslinya apakah yang dimaksud itu adalah Tuhan yang berasal dari kata 

Rabb ataukah Tuhan yang berasal dari kata ilah. 

Hal ini perlu untuk diperhatikan karena ini akan mempengaruhi pemahaman kita mengenai 

makna kalimatut Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ). Kata yang disebutkan dalam kalimatut tauhid tersebut 

adalah Ilah ( إله ) bukan Rabb ( رب ). 
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28. Secara istilah, Ar-Rabb (   ة -adalah dzat yang memiliki rububiyyah atas semua makhluk ( اٌشا

Nya secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang 

menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. 

29. Ar-Rabb (   ة  adalah salah satu asmaul Husna Allah, yang jika dimutlakkan disebutkan ( اٌشا

secara sendirian maka hanya boleh untuk dinisbatkan kepada Allah saja. Adapun jika 

ditujukan kepada selain Allah, seperti untuk manusia, maka kata Rabb harus di-idhofahkan 

(disandarkan) kepada sesuatu sehingga menjadi mudhof-mudhof ilaih. 

Dan jika ditujukan untuk Allah namun dengan cara di-idhofahkan, maka hal ini haruslah 

sesuai dengan kemuliaan dan keagungan-Nya sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil. 

Seperti : Robbul ‗Aalamiin (Rabb Semesta Alam), Robbun Naas (Rabb-nya Manusia. QS. 

An-Naas), Robbul Falaq (Rabb Penguasa waktu Falaq/shubuh), dan lain-lain. 

30. Al-Ilah ( ٌٗاإل ) bermakna : Al-Ma‘luuh ( ٌٖٛاٌّأ ) yang disembah, dan Al-Ma‘buud (  اٌّؼجٛد ) 

yang diibadahi. 

31. Konsekuensi pengakuan ilah ini adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan Rabb. Ilahiyyah 

berarti mengandung rububiyyah, dan rububiyyah juga mengharuskan adanya ilahiyyah. 

Sesungguhnya apabila salah satu dari keduanya (ilahiyyah dan rubibiyyah) mengandung arti 

yang lainnya tatkala (disebutkan) secara sendirian; maka hal ini tidak menghalangi adanya 

makna khusus ketika (keduanya) digabungkan (disebutkan bersama). 

32. Keimanan terhadap hal-hal yang terkait dengan Rububiyyah bersifat fithroh dan ada pada diri 

setiap manusia. 

 Baik itu jenis rububiyyah yang disertai dengan Tauhid (pengesaan) kepada satu Rabb 

saja, ataupun jenis rububiyah yang bersyarikat kepada beberapa Rabb. 

 Baik itu jenis rububiyyah yang disertai dengan pengenalan dan pengakuan kepada Allah, 

ataupun jenis rububiyyah yang tidak disertai adanya pengenalan dan pengakuan kepada 

Allah. 

33. Manusia sebagai makhluq ciptaan, senantiasa mempunyai fithroh (tabiat atau sifat bawaan 

sejak diciptakan) untuk mengakui bahwa dia itu ada yang menciptakannya, ada yang 

memberikannya rizqi, ada yang mengaturnya berikut alam semesta ini, dan ada yang 

menguasai serta mengendalikannya. Hal ini diketahui dan diyakini oleh keumuman manusia 

tanpa dia perlu untuk mempelajarinya terlebih dahulu. 

34. Jenis rububiyyah yang disertai dengan pentauhidan kepada satu Rabb saja dan dibarengi 

dengan pengakuan serta pengenalan kepada Allah adalah rububiyah dengan fitroh yang 

lurus yang dimiliki oleh kaum Muslimin. 

35. Jenis rububiyyah yang disertai dengan pentauhidan kepada satu Rabb saja, namun tanpa 

dibarengi dengan pengakuan dan pengenalan kepada Allah sebagai Rabb-Nya, serta 

membuat-buat nama sendiri tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. Maka ini adalah 

rububiyah dengan fitroh yang menyimpang. 
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36. Jenis rububiyyah yang tanpa disertai pentauhidan kepada satu Rabb saja, melainkan 

bersyarikat kepada beberapa Rabb. Baik itu jenis rububiyyah yang disertai dengan 

pengenalan dan pengakuan kepada Allah sebagai salah satu Rabb dari yang dipersekutukan 

itu, ataupun tidak. Maka itu juga adalah fitroh yang menyimpang sebagaimana yang 

dimiliki oleh kaum Musyrikin dari berbagai macam jenis agama selain Islam. 

37. Jenis orang yang tidak mengakui adanya Rububiyyah sama sekali, yakni tidak mengakui 

bahwa ada yang menciptakan mereka. Tidak mengakui bahwa ada yang menguasai, 

mengatur, dan memberi rizky mereka. Atau meragukan hal-hal itu. Maka orang ini termasuk 

dari golongan orang yang fithrohnya rusak. 

Seperti halnya orang-orang dari golongan Atheis, Darwinisme, Komunisme, dan Agnostik 

yang termasuk penganut materialisme dahriyyah*. Atau dari golongan Fir‘aun yang 

mengaku bahwa dialah Robbul ‗aalamiin. 

38. Golongan orang-orang yang mengalami penyimpangan dan kerusakan masalah Tauhid 

rububiyyah atau Tauhid Al-Mari‘fah wal Itsbat (Pengenalan dan Penetapan) ini, hendaklah 

dimulai dengan dakwah berupa dialog, bukti-bukti, dan keterangan ayat-ayat Allah mengenai 

rububiyyah dan Asma‘ wa shifat Allah. 

39. Dakwah Tauhid dengan berdasarkan metode pembuktian ayat-ayat rububiyyah Alloh 

berdasarkan IPTEK modern (Baca : dakwah Tauhid Al-Mari‘fah wal Itsbat), cukup masyhur 

dan efektif untuk dilakukan di dunia barat yang banyak terjangkit penyakit materialisme, 

Atheisme, dan tidak mengenal Allah Subhaanahu wa Ta‘aala sebagai Rabbul ‗Aalamiin. 

40. Termasuk juga metode dakwah Tauhid yang masyhur di dunia barat adalah dengan melalui 

dakwah keotentisitasan Al-Qur‘an yang terbagi menjadi 3 hal : 

a. Otentik bahwa Al-Qur‘an itu benar-benar berasal dari Allah, dari segi tidak bisa ditiru 

b. Otentik bahwa Al-Qur‘an itu benar-benar berasal dari Allah, dari segi integritas ayat-ayat 

Nya dan dan tidak adanya perselisihan di dalamnya 

c. Otentik secara sejarah,bahwa isi mushaf Al-Qur‘an yang ada pada kita sekarang ini, 

terjaga dan otentik sama dengan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad 

Shalalloohu ‗alaihi wa sallam 

41. QS. Yusuf ayat 108 menerangkan bahwa bahwa pemahaman Tauhid dan dakwah Tauhid itu 

haruslah di atas bashiroh.  

42. Bashiroh ( ٌثَِص١َْشح ) adalah bukti dan pemahaman dengan berdasarkan dalil, yang diilmui dan 

diketahui secara sempurna. Yakni bukti dan pemahaman berdasarkan dalil, yang diilmui dan 

diketahui secara sempurna, yang digunakan untuk mengajak kepada mentauhidkan Allah 

dengan sebenar-benar Tauhid, dan upaya untuk menghidarkan diri dari kesyirikan sejauh-

jauhnya. 

43. Terdapat 12 kumpulan tambahan qaidah bashiroh yang telah kami kumpulkan dalam tulisan 

ini. 
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44. Rukun ―cara mengikrarkan‖ kalimat tauhid ada dua : 

a. Niat yang benar dan ikhlash. Tidak boleh karena terpaksa ataupun diancam. 

b. Mengucapkan kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), atau dua kalimat syahadat jika ingin lebih 

sempurna.  

45. Rukun pemahaman dan konsekuensi yang terkandung dalam kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ada 

dua :  

a. An-Nafyu (penafian), yakni menafikan dan menganggap salah semua sesembahakan dan 

bentuk peribadahan kepada selain Allah. 

b. Al-Itsbat (penetapan), yakni menetapkan dan meyakini bahwa yang berhak untuk 

disembah dan diibadahi itu hanyalah Allah semata. 

46. Syarat-syarat kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu ada 7, sebagaimana yang disebutkan dalam 

Ma‘arijul Qobul (Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hikami rohimahulloh). Dan sebagian ada 

yang berkata 8, sebagaimana yang disebutkan dalam Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah 

(Syaikh ibn Baz rohimahulloh). Sebenarnya keduanya itu sama saja, hanya saja Syaikh ibn 

Baz rohimahulloh menambahkan syarat ke 8 yakni ―mengkufuri segala sesuatu yang 

disembah atau diibadahi selain Allah‖ 

47. Delapan syarat kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu adalah : 

a. Al-ilmu (ilmu) yang menghilangkan kebodohan 

b. Al-Yaqiin (keyakinan) yang menghilangkan keragu-raguan (Asy-Syakk atau Ar-Rayb) 

c. Al-Ikhlash (Keikhlasan) yang menghilangkan  Asy-Syirk (kesyirikan) dan Ar-Riya‘ 

(riya) dalam peribadahan 

d. Ash-Shidqu (kejujuran) yang merupakan kesesuaian antara hati dan lisan dalam 

mengucapkan kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), yang menghilangkan Al-Kadzib 

(Kebohongan) 

e. Al-Mahabbah (Cinta) yang menghilangkan Al-Bughdu (kebencian) dan al-karhu (marah) 

terhadap makna dan rukun kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) 

f. Al-Inqiyaad (kepatuhan) yang menghilangkan At-Tarku (sikap meninggalkan atau tidak 

mengerjakan karena tidak patuh). Yakni dalam masalah aturan syariat yang Allah dan 

Rasul-nya telah tetapkan.  

g. Al-Qobuul (penerimaan) di hati dan lisan yang menghilangkan Ar-Radd (penolakan) 

h. Al-Kufru bimaa ya‘budu min duunillaah (Mengkufuri segala sesuatu yang disembah atau 

diibadahi selain Allah (Thoghut)) 

48. Barangsiapa yang hatinya dihinggapi keragu-raguan dan bisikan was-was, maka hendaklah 

dia menghilangkannya dengan cara:  

a. Beristighfar kepada Allah 

b. Berhenti dari memikirkannya, tidak mengucapkannya, dan meminta perlindungan kepada 

Allah dari bisikan was-was syaithan 

c. Menghindarkan diri dari penyebabnya secara dhohir, misal : lingkungan pergaulan, 

forum-forum syubhat, dll 

d. Mencari nasehat untuk mententramkan hatinya 

e. Mempelajari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan syubhat 
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f. Menghilangkan sikap-sikap munafik yang kadang dia lakukan, karena ragu-ragu itu bisa 

jadi dipengaruhi oleh kemunafikannya. Sedangkan ragu-ragu terhadap kalimat tauhid itu 

adalah kondisi munafik tulen  

g. Merasa bangga dengan sikap takut dan tidak mengikuti keragu-raguan dan was-was, 

karena itu adalah bukti adanya iman pada diri kita. 

49. Pengertian orang-orang di Indonesia umumnya hanya menganggap kesyirikan itu hanya bisa 

terjadi, jika kita menganggap ada tuhan selain Allah dengan tanpa menihilkan Allah. Yakni 

Allah maujud (ada), tuhan selain Allah juga maujud (ada). 

Mereka tidak memahami bahwa kesyirikan juga bisa terjadi, walaupun tidak ada keyakinan 

adanya ―tuhan tandingan‖ selain Allah.  

Yakni dengan cara menyerahkan bentuk-bentuk peribadahan dan penyembahan kepada selain 

Allah, baik itu berupa do‘a, ngalap berkah, sajen, sedekah bumi, larung laut, dan lain-lain. 

Yang mana itu dilakukan dengan alasan klise, untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui 

dzat yang dianggap tinggi dan dekat di sisi Allah. Dan dengan keyakinan tidak menganggap 

dzat itu sebagai tuhan selain Allah. 

50. Terdapat perbedaan antara riya‘ yang dilakukan seorang munafik, dengan riya‘ yang 

dilakukan oleh seorang muslim yang beriman.  

Seorang munafik melakukan amalan, dia melakukannya murni seluruhnya karena agar dilihat 

orang lain (riya‘), dan tidak ada karena keimanan di dalam hatinya. Sedangkan seorang 

muslim melakukan amalan karena adanya keimanan dalam hatinya agar mendapatkan pahala, 

sekaligus agar dilihat orang lain (riya‘). 

51. Riya‘ seorang munafik tulen dapat membatalkan kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ), sedangkan 

riya‘ seorang muslim yang beriman hanya dapat membatalkan pahala amalannya saja. 

52. Kebanyakan syarat-syarat kalimat Tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) itu sebenarnya berkaitan dengan 

masalah penafian sifat-sifat orang-orang munafik tulen, kecuali masalah syarat Al-Ilmu.  

Kenapa? Karena ada orang-orang munafik yang sebenarnya Alim, tahu akan masalah ilmu 

kalimat Tauhid (  ِال للاُ ال ئٌََِٗ ئ  ), akan tetapi mereka ragu-ragu dan tidak yakin. Maka dari itulah 

ciri-ciri orang munafik itu umumnya pandai bersilat lidah dan berkamuflase. 

53. Al-Qobuul sebenarnya memiliki sisi persamaan dan perbedaan dengan syarat Al-Inqiyaad. 

Jika Al-Inqiyaad lebih kepada penerimaan dengan cara patuh dan taat dalam masalah amalan 

anggota badan, Al-Qobuul lebih kepada penerimaan dengan cara amalan hati dan amalan 

lisan. 

54. Al-Kufru bimaa ya‘budu min duunillaah (Mengkufuri segala sesuatu yang disembah atau 

diibadahi selain Allah (Thoghut)) ini penting untuk difahami, terutama pada masa sekarang 

ini. Yang mana faham pluralisme mulai marak berkembang. Pluralisme menganggap semua 

agama itu sama, termasuk juga menganggap semua ilah yang diibadahi oleh berbagai macam 

agama itu sebenarnya juga sama. Syarat kalimat tauhid (  ُال ئٌََِٗ ئاِل للا ) ini dengan tegas 

membatalkannya. 


