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HAL.HAL YANG
MEMBATALKAN

KEISLAMAN

Segala puji bagi Allah. Sha-
lawat dan salam semoga dilim-
patrkan kepada nabi yang terak-
hir, para keluarga dan para
satrabat beliau, serta kepada or-
ang-orang yang mengikuti pe-
nmjuk beliau.

Selanjutnya: Ketahuilah, wa-
hai saudaraku kaum muslimin,
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bahwa Allatr S\ryT telah me\rya-
jibkan kepada seluruh hamba-
hamba Nya untuk masuk ke dal-
am Islam dan berpegang teguh
dengannya serta berhati-hati llr-
tuk tidak menyimpang dari nya.

Allatl juga telah mengutus nabi
Nya Muharnmad s.a.w. untuk
berdakwatr ke hal inr dan mem-
beritahu bahwa barangsiapa
mengikutinya akan mendapat-
kan petunjuk dan barangsiapa
yang menolaknya akan sesat.
Allah juga mengingatkan dalam
banyak ayat-ayat Qur'an untuk
menghindari sebab-sebab ke-
murtadan, segala macam syirik
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dan kekafiran. Para ulama -
rahimahullah- telah menyebut-
kan dalam bab hukum kemurta-
dan, bahwa seorang Muslim
bisa dianggap murtad dengan
berbagai macam hal yang mem-
batalkan keislaman, yâng bisa
menyebabkan halal darah dan
hartanya dan dianggap keluar
dari agama Islam. Yang paling
berbahaya dan pa ling banyak
terjadi ada sepuluh hal, yang
disebutkan oleh Shaikh Moham-
mad bin Abdul V/ahhab dan
para ulama lainny\ dan kami
sebutkan secara ringkâs, dengan
sedikit tambahan pedelasan,
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untuk anda agar anda dan or-
ang-orang selain anda berhati-
hati dari hal itu, dengan hara-
pan dapat selamat dan terbebas
darinya.

Pertama:
Diantara sepuluh hal yang

membatalkan keislaman tersebut
adalah; mempersekutukan Allah
(syirik) dalam ibadah. Allah
SIVT berfinnan:

q.drÂd ûl Ji+ y dJ,af )
t 'Ll..j ùl .d.li ùs.t L .l-i+ J

\ \1 : eL.-'^ll
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" Sesungguhnya Allah tidak
mengampuni dosa syirik kepada
Nya, tetapi mengampuni dosa
selain itu kepada orang-orang
yang dikehendakinya." (An-Nisa,:
I 16).

r.i-i dJL .fJJ-,td b <-i, ]
cfg'r-,. J t+Jf L*l.c, dJl;.;..--

t,L :T i'- c*lthil Lr lt:'lf
VY : i.rl[ t

"Sesungguhnya orang yang



mempersekutukan Allah, nis-
caya Allah alcnn mengharamlenn
surga ba,ginla, dan tempat ting-
galnya (kelak) adalah neralca,
dan tiada seorang penolong Pun
bagi orang-orang yang zhalim."
(Al-Maidoh:72).

Dan diantara perbuatan sYirik
tersebut adalah; meminta do'a
dan pertolongan kePada orang-
orang yang telatr mati, bernad-
zar dan menyembelih korban
untuk mereka.

Kedua:
Menjadikan sesuatu sebagai

perantara antara dirinya de
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ngan Allah, meminta do'a dan
syafaat serta berserah diri
(bertawakkal) kepada perantara
tersebut. Yang melakukan hal
itu, menurut kesepakatan
(ijma') para ulama, adalah ka-
fir.

Ketiga:
Tidak mengkafirkan orang-

orang yang musyrik, atau ragu
atas kekafiran mereka, atau
membenarkan faham mereka.
Orang yang demikian adalah
kafir.



Keempat:
Berkeyakinan, bahwa tuntu-

nan selain tuntunan Nabi Mu-
hammad s.a.w. lebih sempurna,
atau berkeyakinan bahwa hu-
kum selain dari beliau lebih
baik, seperti; mereka yang me
ngutamakan aturan-aturan kaum
Thaghut (aturan-aturan manusia
yang melampaui batas serta
menyimpang dari hukum
Allah), dan mengesampingkan
hukum Rasulullah s.a.w. Maka
yang berkeyakinan demikian
adalatr kafir.
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Kelima:
Membenci sesuatu yang telah

ditetapkan oleh Rasulullah
s.a.w. meskipun ia sendiri merl-
garnalkannya. Orang yang se

demikian adalah kafir, karena
Allah SWT telah berfirman:

J;JI t-" fc-aé È0-'q 4JJ )

1 : J'o.r'-c t #L"-1 J"-..-'l'i dJ I

"Demikian itu adalah dika-
renalcan mereka benci terhadaq
apa yang diturunlcan oleh Allah,
maka Allah menghapuskan
(pahala) segala amal perbuntan
merel(n." (Mulwnvnad: 9).
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Keenam:
Memperolok-olok sesuatu

dari ajaran Rasulullah s.a.w.'

-atlupun memperolok-olok pa_
hala maupun siksaan yang telah
menjadi ketetapan agama, maka
ia menjadi kafir, karena Allah
SWT telatr berfirman:

IJ3-*.,JJ t.3Lf J d.JL I Ji )
r,i lsli':d Y 6e:;4i-; #
: Ls-:Jf [É1"J, r4-r Ér*S

11 - 1o
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" Katakanlah (wahai Muham-
mad), terhadap Allah kah dan
ayat-ayat Nya serta rasul Nya
lrnlian memperolok-olok ? Tia-
da arti kalian meminta maaf,
lcarena lcnmu lenfir setelah beri-
fnûn." 1At-Taubah: 6s -6).

Ketujuh:
Sihir, diantaranya adalah

ilmu guna-guna yang merobah
kecintaan seorang suami terha-
dap isterinya menjadi keben-
cian; atau yang menjadikan se-
seorang mencintai orang lain
atau sesuatu yang dibencinya
dengan cara-cara syetani. Orang
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yang melakukan hal itu adalatt
kafir, karena Allah SWT telah

bertinnan:

u:Â .r.-l û^ ùL.,1 ï L J ]

t -iS: )Li îi:'i ù,.Lî tl, YJ+

\.Y : Sj+ll

"sedang kedua malaikat itu
tidak mengajarlcan (suatu sihir)
kepada seorangpun sebelum
mengatakan, seJ ung guhnya
kami hanya cobaan bagimu,
sebab itu janganlah kamu ka'
fir." 1Al-Boqarah: Ial.
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Kedelapan:
Membantu dan menolong or-

anff-orang musyrik untuk mem-
usuhi kaum muslimin. Allah

berfirrnan:

t.iLi;S.î.ÉJlid,t" r)

;c-i'lf 6.r tg J dJ | ,;f ill-
o\ : l.r3Lll t C*tLlÀJl"

" Dan barangsiapa diantara
kamu mengambil mereka
(Yahudi dan Nasrani) meniadi
pemimpin, malcn sesung guhnYa
orang tersebut termasuk go-
longan mereka. Se-sungguhnYa
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Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang zha-
lim." gAl-Maidah: sI).

Kesembilan:
Berkeyakinan batrwa sebagian

manusia diperbolehkan tidak
mengikuti syari'at Nabi Mu-
hammad s.a.w., maka yang ber-
keyakinan seperti ini adalah ka=

fir. Allah S\ryT berfirman:

E*.r;X.-rJf -Ë. C*id ,;-r, )
iÉ.Yf -- +rs (i. J*+ ùlJ

Âo : ùf;.-e Jl { ;',.,-..,,lÀll ,;*
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" B a,rangsiaPa menghendaki
suntu agamt selain Islam, mnlen

tak alcan diterima ngamn itu da-

ripadaftla, dan ia di akhirat ter-
golong orang'oFang, Yang meru-
gi." (AIi lrnran:85).

KesePuluh:
Berpaling dari agarnq Allah;

dengan tanPa memPelajari dan

tanpa melaksanakan ajarannya'
Allah SV/T bertinnan:

.:,1*ti J-SJ ût . ÈlJiï ,>'J )

,>.L:l L Ii' t;zrslÉ++-r
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: 3J T . .1,{ ùJl..-i.jj.. Ctr"J+t,

YY

"Tiada yang lebih zhalim
daripada orang yang telah men_
dapatkan peringatan melalui
ayat-ayat Tuhannya, kemudian
ia berpaling daripadanya. ,Se-
sungguhnya Kami alcan menim_
pakan pembalasan kepada or-
ang-orang yang berdosa.,, (As_
kjadolt:22)

Dalam hal-hal yang mem-
batalkan keislaman inil tak ada
perbedaan hukum antara yang
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main-main, yang sungguh-
sungguh (yang sengaja melang-
gar), ataupun yang takut, kecua-
li yang dipaksa. Semua itu me-
rupakan hal-hal yang paling
berbahaya dan paling sering
terjadi. Maka setiap muslim
hendaknya menghindari dan ta-
kut darinya. Kita berlindung
kepada Allah dari hal-hal yang
mendatangkan kemurkaan Nya
dan kepedihan siksaan Nya. Se-
moga shalawat dan salam dilim-
pahkan kepada makluk Nya
yang terbaik, para keluarga dan
para sahabat beliau. Selesai
kata-kata nya -rahimahullatl-.
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Termasuk dalam nomor em-
pat:

Orang yang berkeyakinan
bahwa aturan-aturan dan perun-
dang-undangan yang diciptakan
manusia lebih utama dari pada
syariat Islam, atau berkeyakinan
batrwa aturan Islam tidak tepat
untuk diterapkan pada abad ke-
dua puluh ini, atau berkeyaki-
nan bahwa Islam adalatr sebab
kemunduran kaum muslimin,
atau berkeyakinan batrwa Islam
itu terbatas dalam mengatur hu-
bungan antara manusia dengan
Tuhannya saja, dan tidak (nen-
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gatur urusan kehidupan yang
lain.

Juga orang yang berpendaPat
bahwa melaksanakan hukum
Allatt dalam memotong tangan
pencurin atau merajam Pelaku
zrna yang telatr kawin (muhsan),
tidak sesuai lagi di masa kini.

Juga orang yang berkeYaki-
nan diboletrkannya pengetraPan
hukum selain hukum Allatt dal-
am segi mu'amalat sYar'iyah,
seperti; peldfgangâû, . sewa
menyewa, PmJam memuuilln,
dan lain sebagainya, atau dalam
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menentukan Hukum Pidan, atau
lain-lainny\ sekalipun tidak
disertai dengan keyakinan bah-
wa hukum-hukum tersebut lebih
utama daripada Syariat Islam.
Karena dengan demikian ia te-
latr menghalalkan apa yang di-
haramkan oleh Allah, menurut
kesepakatan para Lllama'. Se-
dangkan setiap orang yang lnen-
ghalalkan apa yang sudah jelas
dan tegas diharamkan oleh
Allah dalam agama, seperti;
zina, ûlinum arak, riba dan
penggunaan perundang -
undangan selain Syariat Allah,
maka ia adalah kafir, menurut



kesepakatan umat Islam.

Kami mohon kepada Allah
agar memberi taufiq kepada
kita semua untuk setiap hal yang
diridhai Nya, dan memberi pe-
tunjuk kepada kita dan kepada
seluruh umat Islam jalan Nya
yang. lempang. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar
dan Matra Dekat. Shalawat dan
sa-lam semoga dilimpatrkan ke-
pada nabi kita Muhammad, ke-
pada para keluarga dan para sa-

habat beliau.
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Ketua Umum
Departemen Riset, Fatwa, Dak-
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