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Sekapur Sirih 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh „Umar bin al-Khaththab 

rdhiyallahu „anhu, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: „Sesungguhnya amal-amal 

itu (tergantung) pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang 

akan memperoleh (dari Allah) sesuai dengan apa yang 

diniatkannya. Maka, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan 

Rasul-Nya, maka (pahala) hijrahnya (dinilai) karena Allah dan 

Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk 

kepentingan harta dunia yang hendak dicapainya atau karena 

seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut 

apa yang ia hijrah kepadanya.” 

Shahih: HR. Al-Bukhari dalam Shahiih-nya, pada Kitab “Bad‟ul 
Wahyi” (no. 1), pada Kitab “al-Iimaan” (no. 54), juga pada 
beberapa tempat dalam Shahiih-nya. Lihat Fat-hul Baari (I/9, 
135) Imam Muslim dalam Shahiih-nya, di Kitab “al-Imarah”, Bab 
“Innamal A‟maalu bin Niyyah” (no. 1907). 

Diriwayatkam pula oleh Imam Abu Dawud, at-Tirmidzi,          
an-Nasa-i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnul Jarud, al-Baihaqi,            
ad-Daraquthni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya.  
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AL-WALA’ WAL BARA’ 

 

Salah satu dari prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama‟ah 

adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu 

mencintai dan memberi wala’ (loyalitas) kepada kaum Mukminin, 

membenci kaum musyrikin dan orang-orang kafir serta berpalin 

(bara’) dari mereka.1 
 

Al-Wala’ dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, antara 

lain; mencintai, menolong, mengikuti dan mendekat kepada 

sesuatu. Selanjutnya, kata al-muwaalaah (ُاْلُمَواالَة) adalah lawan kata 

dari al-mu’aadaah (ُاْلُمَعاَداة) atau al-‘adawaah (ُاْلَعَدَواة) yang berarti 

permusuhan. Dan kata al-Wali (اْلَولِى) adalah lawan kata dari al-

‘aduww (  yang berarti musuh. Kata ini juga digunakan untuk (اْلَعُدوُّ

makna memantau, mengikuti, dan berpaling. Jadi, ia merupakan 

kata yang mengandung dua arti yang paling berlawanan. 
 

Dalam terminologi syariat Islam, al-Wala’ berarti penyesuaian 

diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah 

berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang yang 

melakukannya. Jadi, ciri utama wali Allah adalah mencintai apa 

yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah, ia 

condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen. 

Dan mencintai orang yang dicintai Allah, seperti seorang 

mukmin, serta membenci orang yang dibenci Allah, seperti orang 

kafir. 

                                                           
1. Pembahasan ini dapat dilihat dalam kitab al-Irsyad ila Shahi I‟tiqad (hlm. 347-367) Dr. Shalih 

bin Fausan bin Abdillah al-Fauzan, al-Madkhal lidirasatil „Aqidatil Islamiyyah „ala Madzhab 
Ahlis Sunnah wal Jama‟ah (hlm. 191-203), al-Wajiz fi „Aqidatis Salafish Shalih (bab al-Muwalat 
wal Mu‟adah fi „Aqidah Ahlis Sunnah wal Jama‟ah hlm. 139-146) dan at-Tauhid lish Shaffil 
Awwl al-„Aliy (hlm. 96) 
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Sedangkan kata al-Bara’ dalam bahasa Arab mempunyai 

banyak arti, antara lain menjauh, membersihkan diri, melepaskan 

diri dan memusuhi. Kata al-Bara’ berarti membebaskan diri dari 

melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. 

 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 

          .... 

“(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-

Nya.” (QS. At-Taubah [9] : 1) 

 

Maksudnya, membebaskan diri dengan peringatan tersebut. 

 

Dalam terminologi syariat Islam, al-Bara’ berarti penyesuaian 

diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah 

berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan kepercayaan serta 

orang. Jadi, ciri utama al-Bara’ adalah apa yang dibenci Allah 

secara terus-menerus dan penuh komitmen. 

 

Maka, cakupan makna al-Wala’ adalah apa yang dicintai Allah, 

sedangkan cakupan makna al-Bara’ adalah apa yang dibenci Allah. 
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A. Definisi Aqidah al-Wala’ dan al-Bara’ 

Dari penjelasan terdahulu: Aqidah al-Wala’ dan al-Bara’ dapat 

didefisinikan sebagai penyesuaian diri seorang hamba terhadap 

apa yang dicintai dan diridhai Allah serta apa yang dibenci dan 

dimurkai Allah, dalam hal perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan 

orang. 

 

Disini kemudian kaitan-kaitan al-Wala’ wal Bara’ dibagi 

menjadi empat : 

 

1. Perkataan 

Doa dan dzikir yang sesuai dengan Sunnah adalah dicintai 

Allah, sedangkan mencela dan memaki dibenci Allah Azza wa 

Jalla. 

 

2. Perbuatan  

Shalat, puasa, zakat, sedekah dan melaksanakan kebajikan, 

mengerjakan Sunnah-Sunnah Nabi shallallahu „alaihi wa sallam 

dicintai Allah sedangkan tidak shalat, tidak puasa, bakhil, riba, 

zina, minuman khamr, dan berbuat bid‟ah (perkara baru dalam 

agama) dibenci Allah Subhanahu wa Ta‟ala. 

 

3. Kepercayaan 

Iman dan tauhid dicintai Allah, sedangkan kufur dan syirik 

dibenci Allah Subhanahu wa Ta‟ala. 

 

4. Orang 

Orang yang Muwahhid (mengikhlaskan ibadah semata-mata 

karena Allah Subhanahu wa Ta‟ala) dicintai Allah sedangkan 

orang kafir, musyrik, dan munafiq dibenci Allah Azza wa Jalla. 
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B. Kedudukan ‘Aqidah al-Wala’ wal Bara’ dalam  

Syari’at Islam 

Adapun „Aqidah al-Wala’ wal Bara’ ini memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam keseluruhan muatan syari‟at Islam. 

Berikut penjelasannya : 

 

Pertama : 

Al-Wala’ wal Bara’ merupakan bagian penting dari makna 

syahadat. Maka, ungkapan  َإِ ال(tiada ilah) dalam syahadat: َإاِلَّ إِلَهَ ال 

(tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah) 

berarti melepaskan diri dari semua sesembahan selain Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala. 

 

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala : 

                       ....    

“Dan sungguh, Kami telah mengutus Rasul untuk setiap ummat 

(untuk menyerukan): „Beribadahlah hanya kepada Allah dan 

jauhilah Thaghut ....‟” (QS. An-Nahl [6] : 36) 

 

Thaghut adalah semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. 
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Kedua : 

Al-Wala’ wal Bara’ merupakan bagian dari ikatan iman yang 

paling kuat. Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:  

 

“Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat 

karena Allah dan permusuhan karena Allah, mencintai karena 

Allah dan membenci karena Allah.”2 

 

Ketiga : 

Al-Wala’ wal Bara’ merupakan faktor utama yang menye-

babkan hati dapat merasakan manisnya iman. 

 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “:... Apabila 

ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah…”3 

 

Keempat : 

Pahala yang sangat besar bagi orang yang mencintai karena 

Allah, Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:  

 

“Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam 

naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-

Nya,… dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, 

keduanya berkumpul maupun berpisah juga karena-Nya…”4 

  

                                                           
2. Hasan: HR. Ath-Thabrani dalam Mu‟jamul Kabir (no. 11537), dari Sahabat Ibnu „Abbas 

radhiyallahu „anhu, lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 998 dan 1728). 
3. Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 16), Muslim (no. 43), at-Tirmidzi (no. 2624), an-Nasa‟i (VII/96) 

dan Ibnu Majah (no. 4033) dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu „anhu 
4. Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 660, 1423), Muslim (no. 1031), dari Sahabat Abu Hurairah 

radhiyallahu „anhu 
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C. Hukum ‘Aqidah al-Wala’ wal Bara’ 

Hukum al-Wala’ wal Bara’ dalam syari‟at Islam adalah wajib, 

bahkan merupakan salah satu konsekuensi syahadat. 

 

Mengenai hukum wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

berfirman : 

                          

                 

“Janganlah orang-orang Mukmin menjadikan orang-orang kafir 

sebagai pemimpin, melainkan orang-orang Mukmin. Barang siapa 

berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun 

(pertolongan) dari Allah kecuali karena (siasat) menjaga diri dari 

sesuatu yang kamu ditakuti dari mereka ....” (QS. Ali „Imran [3] : 

28) 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 

                                

                            

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan 

orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin-

pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian 

yang lainnya. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan 

mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.” (QS. Al-Ma-idah [5] : 51) 
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Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 

                        

                      .... 

“Engkau (Muhammad) tidak akan seuatu kaum yang beriman 

kepada Allah dan hari akhirat, salin berkasih sayang dengan 

orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun 

orang-orang itu bepaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya 

....” (QS. Al-Mujadilah [58] : 22) 

D. Hak-Hak al-Wala’ 

Ahlus Sunnah memandang bahwa dalam al-Wala’ terdapat 

hak-hak yang harus dipenuhi, antara lain: 

1. Hijrah 

Yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Muslim, kecuali bagi 

orang yang lemah, atau tidak dapat berhijrah karena kondisi 

geografis dan politik kontemporer yang tidak memungkinkan. 

  



9 

 
Maktabah Ibnu Umar Al-Wala‟ wal Bara‟ 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 

                                 

                             

                   

                           

            

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam 

keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) Malaikat 

bertanya: „Dalam keadaan bagaimana kamu ini?‟ Mereka 

menjawab: „Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri 

(Makkah).‟ Para malaikat berkata: „Bukankah bumi Allah itu luas, 

sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?‟ Orang-orang itu 

tempatnya Neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-

buruknya tempat kembali.‟ Kecuali mereka yang tertindas baik 

laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu 

berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka 

itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah 

Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.” (QS. An-Nisaa‟ [4] : 97- 99) 

2. Membantu Dan Menolong Kaum Muslimin 

Yaitu membantu dan menolong kaum Muslimin dengan lisan, 

harta dan jiwa di semua belahan bumi dan dalam semua 

kebutuhan, baik dunia maupun agama. 
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Allah Subhanahu wa Ta‟alal berfirman : 

                           

                             

                           

                           

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta 

berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah dan orang-orang 

yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada 

orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung 

melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi 

belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban atasmu melindungi 

mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi jika mereka 

meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) 

agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali 

terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan 

mereka. Dan Allah Mahamelihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. 

Al-Anfaal [8] : 72) 

3. Mencintai kaum Muslimin 

Yaitu hendaklah ia mencintai kaum Muslimin sebagaimana ia 

mencintai dirinya sendiri, baik berupa memberi kebaikan maupun 

menolak keburukan. Ia wajib menasihati kaum Muslimin, tidak 

menyombongkan diri dan tidak dendam kepada mereka. Ahlus 

Sunnah berusaha untuk berkumpul bersama mereka. 
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Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 

                        

                     .... 

“Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang yang 

menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap 

keridhaan-Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari 

mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ....” 

(QS. Al-Kahfi [18] : 28) 

 

 Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Tidak 

sempurna iman seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk 

saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri (berupa 

kebaikan).”5 

4. Menjaga Kehormatan Kaum Muslimin 

Yaitu tidak mengejek, melecehkan, mencari aib, dan tidak 

ghibah serta tidak melakukan namimah (berita yang menye-

babkan permusuhan/mengadu domba) terhadap sesama kaum 

Muslimin.6 

 

Melakukan apa yang menjadi hak-hak kaum Muslimin seperti 

menjenguk yang sakit atau mengantar jenazah, mendo‟akan 

mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, mengucapkan 

                                                           
5. Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 13), Muslim (no. 45 (71)), Ibnu Majah (no. 66), at-Tirmidzi (no. 

2515), Ahmad (III/176, 206, 251), an-Nasa-i (VIII/115), ad-Darimy (II/307), Abu „Awanah 
(I/33), dari Sahabat Anas radhiyallahu „anhu. Tambahan di dalam kurung diriwayatkan oleh 
Abu „Awanah, Ahmad dan an-Nasa-i. Lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 73). 

6. Lihat QS. Al-Hujuraat [49] : 11-12 
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salam kepada mereka, tidak curang dalam bergaul dengan mereka, 

tidak memakan harta mereka dengan cara yang bathil dan lainnya. 

5. Bersatu Dalam Jama’ah Kaum Muslimin 

Yaitu bersatu padu ke dalam satu jama‟ah kaum Muslimin 

berdasarkan „Aqidah dan Manhaj yang benar sebagaimana 

dicontohkan oleh generasi awal terbaik ummat ini (para Sahabat 

radhiyallahu „anhum). Dan tidak berpecah belah, serta senantiasa 

tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, menyuruh yang 

ma‟ruf dan mencegah yang munkar. 

                  .... 

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai ....” (QS. Ali „Imran [3] : 

103) 
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E. Hak-Hak al-Bara’ 

Ahlus Sunnah memandang bahwa dalam al-Bara’ terdapat hak-

hak yang harus dipenuhi, antara lain: 

1. Membenci syirik dan kufur serta penganut-penganutnya dan 

senantiasa berlepas diri terhadap mereka 
 

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala : 

                                   

      

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan 

kaumnya: „Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu 

sembah, kecuali (kamu beribadah) kepada Allah Yang 

menjadikanku; karena sungguh, Dia akan memberi petunjuk 

kepadaku.‟” (QS. Az-Zukhruf [43] : 26-27) 

2. Tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan 

tidak mencintai mereka serta Bara’ dari mereka 

 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 

                               

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan 

musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia sehingga 

kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), 

karena rasa kasih sayang ....” (QS. Al-Mumtahanah [60] : 1) 
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3. Meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak berpergian ke sana 

melainkan untuk keperluan darurat disertai kesanggupan 

mempelihara syi‟ar-syi‟ar agama Islam dan tanpa ada 

pertentangan 
 

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Aku melepaskan 

diri dari tanggung jawab terhadap setiap Muslim yang bermukim 

di antara kaum musyrikin.”7 

4. Tidak tinggal di negeri kafir, dan tidak tinggal bersama orang 

kafir/musryik, karena orang yang tinggal bersama mereka 

berarti sama dengan mereka 
 

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam: 

“Barangsiapa yang berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal 

bersamanya, maka dia sama dengannya.”8 

5. Tidak meyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah 

menjadi ciri khas mereka dalam permasalahan duniawi 

(seperti gaya makan, minum, dan pakaian) dan juga ciri 

khasnya yang berkaitan dengan agama 
 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Berbedalah 

dengan orang-orang musyrik, hendaklah kalian pelihara jenggot9 

dan tipiskan kumis kalian.”10 

                                                           
7. Shahih: HR. Abu Dawud (no. 2645), at-Tirmidzi (no. 1604), dari Sahabat Jarir bin „Abdillah 

radhiyallahu „anhu, haditsnya shahih. Lihat Irwaa-ul Ghaliil (V/29-30 no. 1207). 
8. Hasan: HR. Abu Dawud (no. 2787), dari Sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. 

Hadits ini hasan, lihat Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 2330). 
9. Kata Imam an-Nawawi: “Hendaknya kalian pelihara jenggot, artinya tidak boleh digunting 

sedikit pun.” (Lihat Riyaadhus Shaalihiin no. 1204). Di dalam syari‟at Islam mencukur jenggot 
hukumnya haram. Lihat dalil-dalil tentang haram-nya mencukur jenggot di dalam kitab 
„Adillah Tahriim Halqil Lihyah oleh Muhammad bin Ahmad bin Isma‟il. Cet. Daar ath-
Thayyibah-th. 1408 H. 
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Juga sabda beliau Shallallahu „alaihi wa sallam: “Barangsiapa 

menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.”11 

Di dalam agama Islam, laki-laki dilarang mencukur jenggot 

karena mencukur jenggot adalah perbuatan yang haram. Hal ini 

dikarenakan beberapa alasan: 

1. Merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla (tanpa ada izin dari 

Allah) 

2. Menyelisihi Sunnah Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam 

3. Menyerupai orang kafir. 

4. Menyerupai kaum wanita.12 

6. Kaum Mukminin diperintahkan untuk menyemir rambut dan 

menyemir uban (dengan warna selain hitam) karena orang 

Yahudi tidak menyemir rambut dan tidak mengubah warna 

uban 

 

Berdasarkan hadits Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam: 

“Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut 

mereka, maka selisihilah mereka.”13 

  

                                                                                                               
10. Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 5892) dan Muslim (no. 259) dari Sahabat „Abdullah bin „Umar 

radhiyallahu anhuma. 
11. Shahih: HR. Abu Dawud (no. 4031), Ahmad (II/50), dari Sahabat Ibnu „Umar radhiyallahu 

„anhu, hadits ini shahih. 
12. Lihat Adabuz Zifaaf oleh Syaikh al-Albani (hal. 207-212), cet. Daarus Salam. 
13. Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 3462, 5899), Muslim (no. 2103) dan Abu Dawud (no. 4203), 

dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu „anhu. Lihat Jilbabul Mar-atil Muslimah (hal. 187) 
oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet. Daarus Salaam, th. 1423 H. 
Ummat Islam dianjurkan menyemir rambut dan uban tetapi mereka tidak boleh menyemir 
dengan warna hitam karena diancam oleh Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bahwa orang 
yang menyemir dengan warna hitam tidak akan mencium aroma Surga. 
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7. Tidak menolong, tidak membantu orang-orang kafir dalam 

menghadapi kaum Muslimin dan tidak menjadikan mereka 

sebagai teman setia.14 

 
Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 

                    

                      

                   

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan 

teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai 

teman kepercayaan (karena) mereka tidak henti-hentinya 

menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. 

Sungguh,  telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang 

disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah 

Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 

mengerti.” (QS. Ali „Imran [3] : 118) 

  

                                                           
14. Lihat QS. Ali „Imran [3] : 28, 118; Al-Maidah [5] : 51, 57. 
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8. Tidak terlibat dengan mereka dalam bentuk apa pun pada hari 

raya dan kegembiraan mereka, juga tidak memberikan ucapan 

selamat serta tidak boleh hadir dalam perayaan mereka 

 

Umat Islam tidak boleh ikut perayaan orang-orang kafir dan 

tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka. Di antara ciri 

hamba Allah ar-Rahman adalah mereka tidak menghadiri 

perayaan orang kafir. 

     .... 

“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu ....” 

(QS. Al-Furqaan [25] : 72) 

  

 Menurut Mujahid15 demikian juga Rabi‟ bin Anas (wafat th. 

140 H): “Makna ْوُر  dalam ayat ini adalah hari raya orang-orang اَلزُّ

musyrik.” 

 

Menurut al-Qadhi Abu Ya‟la16 , makna az-zuur adalah tidak 

boleh menghadiri perayaan kaum musyrikin.17 

  

                                                           
15. Beliau adalah seorang Imam ahli Tafsir dan ahli Fiqh, Imam Tsiqah, tingkatan ketiga dari 

Tabi‟in, wafat th. 103 H. (Lihat Taqriibut Tahdziib II/159). 
16. Beliau adalah Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Fara‟, biasa disebut dengan al-Qadhi 

Abu Ya‟la. Beliau wafat pada th. 458 H 
17. Lihat Iqtidhaa‟ush Shiraathil Mustaqiim li Mukhaalafati Ash-haabil Jahiim (I/480-481), tahqiq 

Dr. Nashir bin „Abdul Karim al-„Aql. 
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9. Tidak memohonkan ampunan bagi mereka dan juga tidak 

memohonkan rahmat terhadap mereka 

 

Allah Azza wa Jalla berfirman : 

                        

                  

“Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman 

memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang 

musryik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabat(nya), setelah 

jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni 

Neraka Jahannam.” (QS. At-Taubah [9] : 113) 
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10. Tidak menyandarkan hukum kepada mereka, atau tidak setuju 

dengan hukum yang dibuat oleh mereka, serta tidak mengikuti 

ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasul-

Nya Shallallahu „alaihi wa sallam.18 

 
Allah Ta‟ala berfirman : 

                                  

                        

                           

                

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di 

dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang 

dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh 

pada Nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang 

alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka 

diperintahkan memelihara Kitab-kitab Allah dan mereka menjadi 

saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada 

manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu 

menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa 

yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, 

maka mereka itu adalah orang-oang yang kafir.” (QS Al-Maa-idah 

[5] : 44) 

                                                           
18. Lihat al-Qur-an surat al-Maa-idah [5] : 44, 46, 47 dan 50. 
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11. Tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang 

Yahudi dan Nasrani 

 
Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah 

kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan 

Nasrani, apabila kalian berjumpa dengan salah seorang di antara 

mereka, maka desaklah ia ke tepi (jalan) yang paling sempit.”19 

 

Hadits ini menjelaskan tentang haramnya memulai salam 

kepada orang Yahudi dan Nasrani. Namun, apabila orang kafir 

memulai mengucapkan salam kepada kaum Muslimin, maka 

jawablah dengan ucapan “Wa „alaikum  (َوَعلَْيُكْم).” 

 

Dari Sahabat Anas radhiyallahu „anhu, bahwasanya Sahabat 

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bertanya kepada Nabi 

Shallallahu „alaihi wa sallam: “Sesungguhnya ahli Kitab (Yahudi 

dan Nasrani) mereka mengucapkan salam kepada kami, 

bagaimana kami men-jawab salam mereka?” Nabi Shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda: “Ucapkanlah َوَعلَْيُكْم (wa „alaikum).”20 

  

                                                           
19. Shahih: HR. Muslim (no. 2167 (13)) dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 
20. Shahih: HR. Muslim no. 2163 (7) dari Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 

Tentang masalah menjawab salam Ahlul Kitab, ada sebagian ulama berpendapat apabila Ahlul 
Kitab mengucapkan salam dengan jelas (assalamu‟alaikum), maka kita harus menjawab 
dengan jelas pula (wa‟‟alaikum salam) sebagai bentuk keadilan dan menjawab penghormatan 
yang diperintahkan Allah (QS. Al-Mumtahanah: 8 dan An-Nisaa‟: 86). Lihat Ahkam Ahlidz 
Dzimmah (I/425/426) karya Ibnul Qayyim, Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah (II/321/322) 
karya Syaikh al-Albani dan Fatawa „Aqidah (hlm. 235-236) Syaikh Utsaimin. Wallahu a‟lam 
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Hukum Bermu’amalah Dengan Orang Kafir21 
 

Ahlus Sunnah membolehkan bermu‟amalah dengan orang-

orang kafir, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wa sallam dan Para Sahabat radhiyallahu „anhum. Di antara 

mu‟amalah yang dibolehkan menurut syar‟i adalah: 

1. Boleh melakukan transaksi dengan mereka dalam 

perdagangan, sewa menyewa dan jual beli barang, selama alat 

tukar, dan barangnya dibenarkan menurut syari‟at Islam. 

2. Wakaf mereka dibolehkan selama pada hal-hal di mana wakaf 

terhadap kaum Muslimin dibolehkan. Misalnya, derma 

terhadap fakir miskin, perbaikan jalan, derma terhadap Ibnu 

Sabil dan semacamnya. 

3. Boleh memberi pinjaman dan atau meminjam dari mereka 

walaupun dengan cara menggadaikan barang. Sebab 

diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahwa Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam wafat sedangkan baju perangnya 

digadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sha‟ gandum.22 

4. Haram mengizinkan mereka untuk membangun rumah ibadah 

bagi mereka di negeri Muslim. Kaum Muslimin dan para 

pejabat Muslim tidak boleh sekali-kali mengizinkan 

membangun rumah ibadah orang kafir, apakah gereja, 

kelenteng, atau yang lainnya.23 

  

                                                           
21. Lihat al-Madkhal li Diraasatil „Aqiidah al-Islaamiyyah (hal. 209-212) 
22. Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 2916), dari Aisyah radhiyallahu anhuma. 
23. Al-Madkhal li Diraasatil „Aqiidah al-Islaamiyyah (hal. 209). Larangan ini dikarenakan 

perbuatan ini termasuk tolong-monolong dalam dosa dan permusuhan. 
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5. Orang Dzimmi (non-muslim yang berada di negeri Muslim) 

dan Mu-ahad (non-muslim yang mempunyai perjanjian damai 

dengan negeri Muslim) tidak boleh diganggu selama mereka 

melaksanakan kewajiban mereka dan tetap mematuhi 

perjanjian. 

6. Hukum qishas atas nyawa dan yang lainnya juga diberlakukan 

kepada mereka. 

7. Boleh melakukan perjanjian damai dengan mereka, baik 

karena permintaan kita maupun karena permintaan mereka, 

selama hal itu untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi 

kaum Muslimin dan pemimpin kaum Muslimin sendiri 

cenderung ke arah itu berdasarkan firman Allah Subhanahu 

wa Ta‟ala : 

               .... 

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka 

condonglah kepadanya…” (QS. Al-Anfaal [8] : 61) 

Tetapi perjanjian damai itu harus bersifat sementara dan tidak 

mutlak atau tidak untuk selamanya. 

8. Darah, harta dan kehormatan kaum Dzimmi (orang kafir yang 

mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam) dan 

mu‟ahad (orang kafir yang mempunyai perjanjian damai 

dengan kaum Muslimin) adalah haram (tidak boleh 

ditumpahkan darahnya), apabila mereka bukan kafir Harbi 

yang memerangi kaum Muslimin. Berdasarkan ayat-ayat Al-

Qur-an dan hadits-hadits Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam 

yang shahih. 
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Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 
 

                          

                  

 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku 
adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena 
agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” 
(QS. Al-Mumtahanah [60] : 8) 

 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa 

yang membunuh seorang kafir mu‟ahad, maka ia tidak akan 

mencium aroma Surga. Sesungguhnya aroma Surga dapat tercium 

dari (jarak) perjalan 40 tahun.”24 

 

Juga sabda beliau Shallallahu „alaihi wa sallam: “Barangsiapa 

yang membunuh seorang dari ahli dzimmah, maka ia tidak akan 

mencium aroma Surga. Sesungguhnya aroma Surga dapat tercium 

dari (jarak) perjalan 40 tahun.”25 

 

Hal ini menunjukkan bahwa orang kafir saja tidak boleh di-

tumpahkan darahnya, apalagi terhadap seorang Muslim.26 

                                                           
24. Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 3166), an-Nasa-i (VIII/25), Ibnu Majah (no. 2686), dari Sahabat 

„Abdullah bin „Amr radhiyallahu anhuma. 
25. Shahih: HR. Ahmad (II/186), al-Hakim (II/126-127), al-Baihaqi dalam Sunannya (IX/205), 

dari Sahabat „Abdullah bin „Amr radhiyallahu anhuma. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim 
dan disetujui oleh adz-Dzahabi. 

26. Lihat Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hlm 
130-131. 



24 

 
Maktabah Ibnu Umar Al-Wala‟ wal Bara‟ 

Perbedaan antara al-Bara’ dengan keharusan 
bermu’amalah yang baik27 
 
Sikap permusuhan terhadap orang kafir tidak berarti bahwa 

kita boleh bersikap buruk dan sewenang-wenang terhadap 
mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Seorang 
Muslim bahkan harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya 
yang masih musyrik. 

 
Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 
 

                         

              .... 

 

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 
dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, 
maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah 
keduanya di dunia dengan baik….” (QS. Luqman [31] : 15) 

 
Kebencian itu juga tidak boleh mencegah kita untuk 

melakukan apa yang menjadi hak-hak mereka, menerima 
kesaksian-kesaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain serta 
berbuat baik terhadap mereka sesuai ketentuan yang dibenarkan 
menurut syari‟at Islam. 

 
  

                                                           
27. Lihat al-Madkhal li Diraasatil „Aqiidah al-Islaamiyyah (hal. 211-212) 
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... 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 
 

                         

                 

 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama 
dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-
Mumtahanah [60] : 8) 

 

Hukum ini berlaku untuk orang kafir yang mempunyai 
perjanjian damai dan jaminan dari kaum Muslimin dan tidak 
berlaku bagi orang kafir yang berstatus ahlul harb (yang 
memerangi kaum Muslimin).28 

 

Dengan demikian, jelaslah bahwa mu‟amalah yang baik 
dengan orang kafir adalah suatu akhlak mulia yang sangat 
dianjurkan menurut batasan syari‟at Islam. Sedangkan yang 
diharamkan adalah mencintai, menjadikan teman setia, 
mendukung dan menolong orang kafir dalam rangka kekufuran. 
Pengharaman ini dapat menyebabkan pelakunya sampai kepada 
kekufuran. 

 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman : 
 

                ....  
 

“…Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai 
pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 
mereka….” (QS. Al-Maa-idah [5] : 51)29 

                                                           
28. Lihat al-Madkhal li Diraasatil „Aqiidah al-Islaamiyyah (hal. 211) dan al-Qaulul Mufiid Syarah 

Kitaabit Tauhiid (I/499). 
29. Lihat Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah (hlm. 493-514), Penulis Yazid bin Abdul 

Qadir Jawas, Cetakan Ke Delapan, Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi‟i. 
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Tanya dan Jawab: Hukum Mendo’akan Orang Kafir30 
 

Tanya: Assalamu‟alaikum warahmatullah wabarakatuh 
 
Maaf, saya mau bertanya… Apa kita tidak boleh mendoakan 

orang lain selain muslim yang hidup ataupun sudah meninggal? 
Sebab pernah teman berkata jangan doakan mereka karena tidak 
akan di ijabah… Terimakasih. 
 

Jawab: Waalaikum salam warahmatullah wabarakatuh… 
 

Alhamdulillahi wakafa… was shalatu wassalamu ala rasulihil 
musthafa… wa ala aalihi wa shahbihi wa maniqtafa… amma 
ba‟du : 
 

Mendoakan orang kafir, bisa diperinci menjadi empat: 

1. Mendoakan Agar Mereka Mendapatkan Hidayah. 

 
Para Ulama telah sepakat (Ijma‟) akan bolehnya hal ini, 

diantara dalilnya adalah hadits berikut : 
 
Abu Hurairah -radhiyallahu „anhu- mengatakan: (Suatu hari) 

At-Thufail dan para sahabatnya datang, mereka mengatakan: “ya 
Rasulullah, Kabilah Daus benar-benar telah kufur dan menolak 
(dakwah Islam), maka doakanlah keburukan untuk mereka! Maka 
ada yang mengatakan: “Mampuslah kabilah Daus”. Lalu beliau 
mengatakan: “Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Kabilah Daus, 
dan datangkanlah mereka (kepadaku).31 

 

                                                           
30. Lihat konsultasisyariah.com oleh Ustadz Musyaffa Addariny, M.A. -hafizhahullah- 
31. Shahih: HR. Bukhari 2937 dan Muslim 2524, dengan redaksi dari Imam Muslim 

https://konsultasisyariah.com/20988-hukum-mendoakan-orang-kafir.html
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Hadits berikut juga menunjukkan bolehnya mendoakan agar 
mereka mendapatkan hidayah: 

 
Abu Musa -radhiyallahu „anhu- mengatakan: “Dahulu Kaum 

Yahudi biasa berpura-pura bersin di dekat Nabi -shallallahu alaihi 
wasallam-, mereka berharap beliau mau mengucapkan doa untuk 
mereka “Yarhamukallah (semoga Allah merahmati kalian)”, maka 
beliau mengatakan doa: “Yahdikumullah wa Yushlihabalakum 
(semoga Allah memberi hidayah kepada kalian, dan memperbaiki 
keadaan kalian)”32 

2. Mendoakan Kebaikan Dalam Perkara Dunia. 

 
Hal ini dibolehkan karena adanya contoh dari Rasulullah -

shallallahu alaihi wasallam-… lihatlah dalam hadits di atas, beliau 
mendoakan kepada Kaum Yahudi: “Semoga Allah memberi 
kalian hidayah, dan memperbaiki keadaan kalian” 

 
Ada juga ikrar (persetujuan) Rasulullah -shallallahu alaihi 

wasallam- dalam hal ini : 
 
Abu Said al-Khudri mengatakan: (Suatu saat) Rasulullah -

shallallahu alaihi wasallam- menugaskan kami dalam Sariyyah 
(pasukan kecil), lalu kami singgah di suatu kaum, dan kami 
meminta mereka agar menjamu kami tapi mereka menolaknya. 
Lalu pemimpin mereka terkena sengatan hewan, maka mereka 
mendatangi kami, dan mengatakan: “Adakah diantara kalian yang 
bisa meruqyah sakit karena sengatan Kalajengking?”. Maka ku 
jawab: “Ya, aku bisa, tapi aku tidak akan meruqyahnya kecuali 
kalian memberi kami kambing”. Mereka mengatakan: “Kami 
akan memberikan 30 kambing kepada kalian”. Maka kami 
menerima tawaran itu, dan aku bacakan kepada (pemimpin)nya 

                                                           
32. Shahih: HR. Tirmidzi 2739, dan yang lainnya, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani 
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surat Alhamdulilah sebanyak 7 kali, maka ia pun sembuh, dan 
kami terima imbalan (30) kambing. 
 
Abu Sa‟id mengatakan: Lalu ada sesuatu yang mengganjal di hati 
kami (dari langkah ini), maka kami mengatakan: “Jangan tergesa-
gesa (dengan imbalan kambing ini), sampai kalian mendatangi 
Rasulullah -shallallahu alaihi wasallam-. 
 
Abu sa‟id mengatakan: Maka ketika kami mendatangi beliau, aku 
menyebutkan apa yang telah kulakukan. Beliau mengatakan: 
“Dari mana kau tahu, bahwa (Al-fatihah) itu Ruqyah?, ambillah 
kambingnya dan berilah aku bagian darinya”.33 
 

Hadits ini menjelaskan bolehnya kita me-ruqyah orang kafir 
agar sakitnya sembuh, dan ini merupakan bentuk dari tindakan 
mendoakan kebaikan untuk mereka dalam urusan dunia. 

 
Diantara dalil dalam masalah ini adalah dibolehkannya kita 

menjawab salamnya orang kafir, walaupun bolehnya hanya 
sebatas “wa‟alaikum”, sebagaimana sabda Nabi -shallallahu alaihi 
wasallam-: “Jika seorang Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) 
mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan 
ucapan: “Wa‟alaikum”.34 
 

  

                                                           
33. Shahih: HR. Tirmidzi (2063) dengan redaksi ini, kisah ini juga diriwayatkan di dalam shahih 

Bukhari (2276) dan shahih Muslim (2201). 
34. Shahih: HR. Bukhari (5788), dan Muslim (4024). 
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Ada juga contoh dari salah seorang Sahabat Nabi dalam 
masalah ini :  

 
Uqbah bin Amir al-Juhani -radhiallahu „anhu- menceritakan: 

bahwa dia pernah berpapasan dengan seseorang yang gayanya 
seperti muslim, lalu orang tersebut memberi salam kepadanya, 
maka ia pun menjawabnya dengan ucapan: “wa‟alaika wa 
rahmatullah wabarakatuh”… Maka pelayannya mengatakan 
padanya: Dia itu seorang Nasrani!… Lalu Uqbah pun beranjak 
dan mengikutinya hingga ia mendapatkannya, maka ia 
mengatakan: “Sesungguhnya rahmat dan berkah Allah itu untuk 
Kaum Mukminin, akan tetapi semoga Allah memanjangkan 
umurmu, dan memperbanyak harta dan anakmu”.35 
 

Banyak ulama yang memberi batasan: bahwa orang kafir yang 
didoakan kebaikan, harus bukan dalam kategori kafir harbi (yakni 
kafir yang memerangi Kaum Muslimin)… Dan ini sangatlah 
tepat… Syaikh Albani -rahimahullah- mengatakan: 
 

Akan tetapi, orang yang mendoakan kebaikan harus 
memperhatikan, bahwa orang kafir tersebut bukanlah musuh 
(perang) bagi Kaum Muslimin.36 
 

  

                                                           
35. Hasan: HR. Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad (1/430), dan dihasankan oleh Syaikh 

Albani. 
36. Ta‟liq Kitab Adab Mufrad (1/430). 
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3. Mendoakan Agar Dosa Mereka Diampuni, Setelah Mereka 

Mati Dalam Keadaan Kafir. 

 
Para ulama telah sepakat (Ijma‟) bahwa hal ini diharamkan: 
 
Imam Nawawi -rahimahullah- mengatakan: “Adapun 

menyolati orang kafir, dan mendoakan agar diampuni dosanya, 
maka ini merupakan perbuatan haram, berdasarkan nash 
Alqur‟an dan Ijma‟.37 

 
Ibnu Taimiyah -rahimahullah- juga mengatakan: Sesungguh-

nya memintakan maghfiroh untuk orang-orang kafir tidak 
dibolehkan, berdasarkan Al-Qur‟an, Hadits, dan Ijma‟.38 

 
Dan dalil paling tegas dalam masalah ini adalah firman Allah 

ta‟ala : 
 

                        

                  

 

“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, 
memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, 
walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), 
sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu 
adalah penghuni (neraka) Jahim.” (QS. at-Taubah [9] : 113) 

  

                                                           
37. Lihat al-Majmu‟ (5/120). 
38. Lihat Majmu‟ul Fatawa (12/489). 
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4. Mendoakan Agar Diampuni Dosanya Ketika Mereka Masih 

Hidup. 

 
Hal ini dibolehkan dangan Dalil hadits berikut : 

 
Abdullah bin Mas‟ud mengatakan: “Seakan-akan aku sekarang 

melihat Nabi -shallallahu alaihi wasallam- bercerita tentang 
seorang Nabi, yang dipukul oleh kaumnya hingga bercucur darah, 
dan ia mengusap darah tersebut dari wajahnya, tp ia tetap 
mengatakan: “Ya Allah, ampunilah kaumku, karena 
sesungguhnya mereka itu tidak tahu”.39 

 
Memang Hadits ini tidak tegas mengatakan bahwa Nabi yang 

mendoakan ampunan tersebut adalah Nabi Muhammad –
shallallahu alaihi wasallam-… Namun ada riwayat lain yang tegas 
mengatakan bahwa doa tersebut juga diucapkan oleh Nabi kita 
Muhammad -shallallahu alaihi wasallam- kepada kaumnya yang 
masih kafir : 

 
Sahal bin sa‟ad mengatakan: Aku telah menyaksikan Nabi -

shallallahu alaihi wasallam- saat gigi serinya patah, wajahnya 
terluka, dan helm perang di kepalanya pecah… sungguh aku juga 
tahu siapa yang mencuci darah dari wajahnya, siapa yang 
mendatangkan air kepadanya, dan apa yang ditempatkan 
dilukanya hingga darahnya mampet… Adalah Fatimah putri 
Muhammad utusan Allah yang mencuci darah dari wajah, dan Ali 
-radliallahu „anhu- yang mendatangkan air dalam perisai… maka 
ketika Fatimah mencuci darah dari wajah ayahnya, dia membakar 
tikar, sehingga ketika telah menjadi abu, ia mengambil abu itu, 
lalu menaruhnya di wajah beliau, hingga darahnya mampet… 
ketika itu beliau mengatakan: “Telah memuncak kemurkaan Allah 

                                                           
39. HR. Bukhari (3477). 
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atas kaum yang melukai wajah Rasulullah”… lalu beliau diam 
sebentar, dan mengatakan: “Ya Allah ampunilah kaumku, karena 
sesungguhnya mereka itu tidak tahu”.40 

 
Diantara dalil dalam masalah ini adalah Mafhum Mukholafah 

dari firman Allah berikut : 

                        

                            

                                    

          

“Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, 
memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, 
walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), 
sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu 
adalah penghuni (neraka) jahim. Dan permintaan ampun dari 
Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah 
karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. 
Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah 
musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. 
Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut 
hatinya lagi penyantun. (QS at-Taubah [9] : 113-114) 
 
Ayat ini mengaitkan “larangan memintakan ampun untuk Kaum 
Musyrikin”, dg keadaan “sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-
orang musyrik itu adalah penghuni neraka”. Sehingga sebelum 
jelas menjadi penghuni neraka, boleh di mintakan ampun… Dan 

                                                           
40. HR. Tabarani, dan Syeikh Albani dalam Silsilah Shahihah (7/531) mengatakan: Sanadnya 

Hasan atau Shahih. 
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telah shahih dari Ibnu Abbas, bahwa maksud dari firman Allah 
yang artinya: “Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya 
itu adalah musuh Allah” adalah “setelah mati dalam keadaan 
kufur”. Sehingga sebelum kematiannya, masih boleh dimintakan 
ampun. 
 

Berikut Atsar dari Ibnu Abbas tersebut : 
 
Sa‟id bin Jubair mengatakan: Ada salah seorang ayah 

meninggal, dan dia seorang yahudi, sehingga putranya (yang 
muslim) tidak mengikuti (jenazah)nya, lalu hal itu diceritakan 
kepada Ibnu Abbas, maka beliau mengatakan: “Tidak sepatutnya 
ia melakukannya, (alangkah baiknya) apabila ia memandikannya, 
mengikuti (jenazah)nya, dan memintakan ampun baginya ketika 
masih hidup… kemudian Ibnu Abbas membaca ayat (yang 
artinya): “Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu 
adalah musuh Allah, ia pun berlepas diri darinya”, maksudnya: 
“ketika ia mati dalam keadaan kafir”.41 

 
Dan kesimpulan bolehnya memintakan ampun bagi orang-

orang kafir selama masih hidup ini, juga banyak dinyatakan oleh 
para ulama, diantaranya: 

 
Imam At-Thabari -rahimahullah-, beliau mengatakan dalam 

tafsirnya : 
 
Sekelompok ulama‟ telah menafsiri firman Allah (yang 

artinya): Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang 
beriman, memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang 
musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum 
kerabat(nya)… -hingga akhir ayat-; bahwa larangan dari Allah 

                                                           
41. Mushannaf Abdurrazzaq (6/39). 
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untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin adalah setelah 
matinya mereka (dalam keadaan kafir), karena firman-Nya (yang 
artinya): “sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang 
musyrik itu adalah penghuni (neraka) jahim”. Mereka 
mengatakan: “alasannya, karena tidak ada yang bisa memastikan 
(bahwa dia ahli neraka), kecuali setelah ia mati dalam 
kekafirannya, adapun saat ia masih hidup, maka tidak ada yang 
bisa mengetahui hal itu, sehingga dibolehkan bagi Kaum 
Mukminin untuk memintakan ampun bagi mereka.42 

 
Dan inilah pendapat yang dipilih oleh beliau dalam tafsirnya.43 
 
Imam Al-Qurtubi juga mengatakan dalam tafsirnya : 
 
Banyak ulama mengatakan: Tidak mengapa bagi seorang 

(muslim) mendoakan kedua orang tuanya yang kafir, dan 
memintakan ampun bagi keduanya selama mereka masih hidup. 
Adapun orang yang sudah meninggal, maka telah terputus 
harapan (untuk diampuni dosanya). Ibnu Abbas mengatakan: 
“Dahulu orang-orang memintakan ampun untuk orang-orang 
mati mereka, lalu turunlah ayat, maka mereka berhenti dari 
memintakan ampun. Namun mereka tidak dilarang untuk 
memintakan ampun bagi orang-orang yang masih hidup hingga 
mereka meninggal”.44 

 
Inilah pendapat paling kuat dalam masalah ini, karena 

bersandarkan dalil dari Al-Qur‟an, Hadits, dan Perkataan 
Shahabat… Karenanya banyak dari kalangan ulama, memilih 
pendapat ini… Namun ada dua hal yang perlu digaris bawahi di 
sini : 

                                                           
42. Lihat Tafsir Thabari (12/26). 
43. Lihat Tafsir Thabari (12/28). 
44. Lihat Tafsir Qurtubi (10/400). 
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– Bahwa yang lebih afdhol adalah mendoakan orang yang kafir 
agar diberikan hidayah masuk Islam… Karena inilah yang 
sering dilakukan oleh Nabi -shallallahu alaihi wasallam-, dan 
inilah yang telah disepakati bolehnya oleh para ulama. 

– Ampunan yang sempurna tidak akan diberikan kepada orang 
kafir, selama dia masih kafir… Sehingga arti dari doa 
meminta ampunan untuk mereka adalah: ampunan dari 
sebagian dosa selain kesyirikan dan kekafirannya, atau 
ampunan untuk semua dosanya dengan jalan diberi hidayah 
dahulu untuk masuk Islam. 

Sekian… wallahu ta‟ala a‟lam… dan semoga bermanfa‟at. 
 
Washallallahu wasallama wabaaraka ala Nabiyyina Muhammadin, 
wa „ala aalihi wa shahbihi wa man tabi‟ahum bi ihsanin, ila 
yaumiddin…  
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Hukum Membuka Hijab di Hadapan Wanita Kafir45 

 

Tanya: Bagaimana jika ada seorang wanita muslimah 

menampakkan rambutnya atau membuka jilbabnya di hadapan 

wanita kafir? 

Jawab: Coba renungkan lagi ayat berikut, 

                                        

                                         

                                

                                         

                            ....    

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, 

dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami 

mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-

putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-

saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, 

atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-

wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-

pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 

wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita 

....” (QS. An-Nuur [24] : 31) 

                                                           
45. Lihat rumaysho.com oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc -hafizhahullah- 

https://rumaysho.com/14803-membuka-hijab-di-hadapan-wanita-kafir.html
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Pada kalimat          yang dimaksudkan di sini adalah boleh 

menampakkan perhiasan wanita di hadapan wanita muslimah, 

bukan di hadapan wanita kafir (ahlu dzimmah).  

Mujahid rahimahullah mengatakan bahwa “nisaihinna” dalam 

ayat yang dimaksud adalah wanita muslimah, bukan wanita kafir. 

Mujahid mengatakan janganlah sampai wanita muslimah 

khimarnya di hadapan wanita musyrik. Karena dalam ayat hanya 

disebut nisaihinna „wanita mereka‟ artinya wanita musyrik 

bukanlah bagian dari wanita beriman.46 

Dalam Ensiklopedia Fikih disebutkan, mayoritas fuqaha yaitu 

ulama Hanafiyah, Malikiyah dan pendapat yang paling kuat dalam 

madzhab Syafi‟i menyatakan bahwa aurat wanita muslimah di 

hadapan wanita kafir yang bukan mahram adalah seperti aurat 

laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahramnya. Oleh karena 

itu tidak boleh memandang pada badan wanita tersebut. Wanita 

muslimah tidak boleh menampakkan badannya di hadapan wanita 

kafir tadi. Alasannya adalah ayat yang dibawakan di atas.47 

  

                                                           
46. Lihat Tafsir Al-Qur‟an Al-„Azhim (5: 529). 
47. Lihat Al-Mawsu‟ah Al-Fiqhiyyah, 31: 47) 
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Penutup 
 

Demikianlah Ebook ini kami susun, yang tentunya masih banyak 
kekurangan yang harus disempurnakan dikemudian hari. Dalam 
sebuah untaian kalimat yang indah Ibnu Rajab rahimahullah 
pernah berkata, “Allah tidak menjadikan „ishmah (selamat dari 
kesalahan) pada selain Kitab-Nya.” (Al-Qawaidul Fiqhiyyah, l/2, 
Ibnu Rajab) 
 

                          

                               

                      

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka 
karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di 
dalam surga yang penuh kenikmatan. Do‟a mereka di dalamnya 
ialah: „Subhanakallahumma‟, dan salam penghormatan mereka 
ialah: „Salam‟. Dan penutup doa mereka ialah: „Alhamdulilaahi 
Rabbil 'aalamin‟.” (QS. Yunus [10] : 9-10) 
 

Saya telah selesai menyusunnya pada malam 11 Safar 1438 : 11 Nov 2016 
Semoga Allah mengampuniku, ibu dan ayahku, saudariku, dan juga kalian. 

https://www.facebook.com/asdar.binumar
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