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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

             Saya memohon kepada Allah Yang Maha Mulia Rabbnya ‘Arsy yang agung untuk 

memberikan petunjuk di dunia dan akhirat dan menjadikan untukmu keberkahan dimanapun 

kamu berada. Menjadikanmu orang yang bersyukur jika diberi, bersabar jika mendapat musibah 

beristighfar (memohon ampun) jika engkau berbuat dosa. Ini adalah tiga poin kebahagiaan. 
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��T k���� P�E%"v !�9�
N��-� ) R�"S 3� ��%�9.  

 

             Ketahuilah, semoga Allah �  memberikan petunjuk kepadamu untuk melakukan 

ketaatan. Bahwasanya Hanifiyah Millah Ibrahim adalah beribadah kepada Allah dengan 

mengikhlaskan agama kepada-Nya, sebagaimana firman Allah � : 
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“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-
Ku”. {QS. Adz Dzaariyaat (51) : 56} 

 

             Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah � yang telah menciptakan hamba-Nya, maka 

ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali diiringi dengan tauhid, seperti halnya 

shalat tidak dianggap shalat kecuali dengan bersuci. Jika syirik telah masuk ke dalam ibadah 

maka ia akan merusak seperti rusaknya bersuci ketika hadats. Jika kamu mengetahui bahwa 

syirik ketika bercampur dengan ibadah akan merusaknya, menghapuskan amalannya dan 

menyebabkan pelakunya kekal di neraka, maka engkau telah mengetahui bahwa itu perkara 

penting yang harus engkau waspadai. Semoga Allah � memurnikan ibadahmu dari 

tercampurnya kesyirikan ini. Allah � berfirman: 

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia 

mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya.”. {QS. An Nisaa (4): 

116} 

             Semua ini didapat dengan mengetahui empat kaidah yang telah Allah � jelaskan 

didalam kitab-Nya. 
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Kaidah yang pertama : 
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             Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah �  perangi, mereka 

mengakui bahwa Allah � adalah Sang Pencipta Yang Maha Mengatur. Namun semua itu belum 

memasukkan mereka ke dalam islam. Dalilnya adalah firman Allah � : 

”Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah 

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

yang hidup dari yang mati dan 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 (10): 31} 
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W \�]: lcF_�K� ZN\��� lc�]: ��(�K�w%cbK�Z� �\�]: [.K�K�K	["�( ��  �B���Z�[�c� ZN](�K= [�Z  ��8f��S̀� ���Zf\���� ZN�ZE [.K� ��  <ZE [.Kn��[��� K.82[~�� �N\���
X���\Fc� ��Z9�c� ��K� [��  sZ�[n�� �c� �N\��� \�]: c��8FZ��-[���]% ���:�.[ 

R�"S N��T P
�F��� m��=� :  
W YB�c�KC�� c��8��8b���� [.KnK"cF[��� �c��� [.K�z%K��� �c� ��  ZN\��� Z��K= [�Z  c��K�K	["����XZN\��� ��[�Z
 ��(K���"cFKL]^(��:u�[  
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�FLP-�	A :   
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�F���E :R�"S N��T W ���Zf\�� ��nz�c� ���

_�c� ]m[	cT [�Z  [.8����_T���� ��̀Z  ��8bZF(c� ��K�� �  [.K� c��K%ZE�c2_���� �P�
�cF�L �c��� �P\�K& �c��� ZN�ZE �k[��� �c� �{[��� �<ZS_5��
Xc��K�Z��\/��]$%b	��:�g�.[  

<� P-�	Ax� P
�F���� :N� ��F�x�� �P
�F���� �{�%_2K  kE����� �3� �  H�7KS ��� :t3� �<�� �   N��
� N��T
R�"S 4�T ��� �9|� �"� :W�c9 [��  XZN](_9]D]� �\�]: Kq��[�Z
 KkcF[��� sZf\��]$%b	��:�gg.[ 
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Kaidah yang Kedua : 

             Mereka mengatakan tidaklah do’a dan tujuan kami kepada mereka (berhala)  melainkan 

untuk mengharapkan kedekatan dan syafa’at dari Allah �. Dalilnya yaitu firman Allah �: 

“Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah 

mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya." 

Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih 

padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat 

ingkar”. {QS. Az Zumar (39): 3} 

Dalil Syafa’at adalah firman Allah � : 

“Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan 

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

adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah””. {QS. Yunus (10): 18} 

             Syafa’at macamnya ada dua, yaitu : Syafa’at Manfiyyah (tertolak) dan Syafa’at 

Mutsabatah (diterima). Adapun Syafa’at Manfiyyah yaitu sesuatu yang diminta kepada selain 

Allah � padahal tidak ada yang mampu memberikannya kecuali hanya Allah �  saja. Dalilnya 

yaitu firman Allah �: 

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah 

Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan 

tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”. {QS. Al 

Baqarah (2): 254} 

             Sedangkan Syafa’at Mutsabatah yaitu : sesuatu yang diminta kepada Allah �. Orang 

yang memberi syafa’at yang Allah � muliakan karenanya dan juga yang diberi syafa’at adalah 

orang yang diridhai Allah �  ucapan dan perbuatannya setelah diberikan izin oleh-Nya. Dalilnya 

adalah firman Allah � : 

“Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya”. {QS. Al Baqarah (2): 255} 
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� R�"S N��T m������ �.n��� �w%F� }�: WXZN\�Z� K��w��� c��82���� �P��[-ZE c��82�S �c� l-̀�j [.K��8�ZS�cT��]$%b	��:u��[.  

 N��T %�b��� ^���� m��=� R�"S: W K̂ [��̀���� K���n�̀���� 8m[�\��� ZNZS���� [�Z ��   ��c��� ]̂ [���̀�Z� ��K�Ka[>�S �c� K%��cb_����
X]%��cb_�Z�]��UE:��[.   

N��T P2�@x� m��=� R�"S: WX������[�c� ��w�]	�̀���� cPc2Z��c���_�� ��8fZ�-̀�S _�c� [.8��%K _5�� �c���]��%�
 4�:� [.   

R�"S N��T B��	(�� m��=�: W ��[�� l�>�Z
 ��� KN\��� c4�cT _9]:�� Z��K= [�Z  ]�[��nc�]: <w 8��� <](�8fZ�S̀� ]���̀�Z� ��_�8T ��(c�c� �.��[%� 
 K.c�["�S KN�-[�Z��
 [�cbcE KNK-_�8T K��8� _�]: ¡y�~]� <Z� �̂ [�c� ��  c4�8Tc� _�c� <Z� 8��82�� ��  �!�(��~[	K6 c4�cT ZN\��� K.c�[
c� �c��� <Y>_F�( <ZE �� 

(̀]: �!Y>_F�( <ZE �� X]��K�KG_�� K{�\��
 ��[(c� �!]$���x�:uuh[.  

R�"S N��T �Q�U�� m��=� :W   KN��-��[j�� c���K�[%���� K��%_Tc� [.Knz�c� cPc��Z6��_�� [.]nw��� lc�]: c��KG�-[	�� c��K
[��� ���Zf\�� �!Z¢c�[�8�
KN���cf�
 c��8E������� ...XP�'�]B�%6|�:g�[.  

 ��aL��� ��aj�� m��=�R�"S N��T :W£�̀K"_���� �e�\��� [.K-[�c��%cEc�)u�(X£�%[&85_�� cPcAZ��\A�� c$���� ��].a���:u�¦� [.  

 <A���� §�T�� ¨� ©��j�� 4�T : ���� k  ���%&�   $���6 ��%����� �%F2� §�n
 B�ª�j K�«� ��Kj R:
�¬ 4�b� .n-~�6� � ��®���� ����
 ��F2"� :���bE $��>� �(�%�E �¯��(� e�9 : 3� 4�6� ��:   ���� m�"�

 e�9 .¬ ��� ¯��(� e�9¯��(�. ..©��Q�. 

  

Kaidah yang Ketiga : 

             Nabi � menjelaskan bahwa manusia terbagi ke dalam beberapa kelompok dalam 

peribadatan mereka. Diantaranya ada yang beribadah kepada malaikat, para Nabi, orang-orang 

shalih, menyembah batu dan pohon, matahari dan bulan. Rasulullah �    memerangi mereka 

semuanya, tidak membeda-bedakannya. Dalilnya adalah firman Allah � : 
“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya 

semata-mata untuk Allah”. {QS. Al Baqarah (2) : 193} 

Dan dalil bahwa mereka menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah � : 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. 
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Janganlah sembah matahari maupun bulan”. {QS. Fushilat (41) : 37} 

Dalil bahwa mereka menyembah malaikat : 

“dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai 

tuhan”. {QS. Ali Imran (3) : 80} 

Dalil bahwa mereka menyembah para nabi : 

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan 

kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?." Isa menjawab: 

"Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku 

(mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang 

ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya 

Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib."”. {QS. Al Maaidah (5) : 116} 

Dalil bahwa mereka menyembah orang-orang shalih : 

“Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka  siapa 

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

akan azab-Nya”. {QS. Al Israa’ (17) : 57} 

Dalil bahwa mereka menyembah batu dan pohon : 

“Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza, dan 

Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)”. {QS. An Najm 

(53) : 19-20} 

            Dan hadits dari Abu Waqid al Laitsi �, ia berkata : Kami keluar bersama Nabi � pada 

peperangan Hunain dan kami baru saja lepas dari masa kekufuran. Musuh (tentara musyrikin) 

memiliki pohon yang mereka beri’tikaf kepadanya dan menggantungkan senjata-senjata mereka 

yang dinamakan dengan Dzaatu ‘Anwaath. Ketika kami melewati pohon tersebut,  kami 

mengatakan kepada Nabi � : Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzaatu ‘Anwaath 

sebagaimana mereka (kaum Musyrikin) memiliki Dzaatu ‘Anwaath…. (Al Hadits) 
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��������:   ���U��K�� B�&%�� ) ���%�K� ����� +�� ������ �  ����%L °��� ��(� � <�%�  +��

 B�&%�� ) ±.��= .n�%L ��(� � ���%� � �$���� )$�����. R�"S N��T m������: 

 W        ]: [.K���à�( ���̀c�cE ���w���� KN�c� ���ZUZ�[�K  �N�\��� �[���
�= Z!�_�8F_�� <ZE ��K	Z��� �c9]DcE    [.�K� �c9]: w%��	_�� l�c�
Xc��8�]%[�K�]e�	2�"��:hg[.  

 

Kaidah yang Keempat : 

               Orang-orang Musyrik pada zaman kita sekarang lebih parah kesyirikannya 

daripada musyrikin yang terdahulu. Dikarenakan mereka (Musyrikin terdahulu) melakukan 

syirik ketika dalam keadaan lapang, namun ketika dalam keadaan sempit, mereka mengikhlaskan 

diri kepada Allah �. Sedangkan Orang-orang Musyrik pada zaman sekarang, mereka berbuat 

syirik baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalilnya yaitu firman Allah � : 

“Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan 

kepada-Nya,  maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka 

(kembali) mempersekutukan (Allah)”. {QS. Al ‘Ankabut (29) : 65) 
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