
menyembelih untuk para arwah dan

fenomena kesyirikan lainnya. Hal ini

menunjukkan bahwa mereka tidak

memahami yang diinginkan oleh laa

ilaaha illallah .

Kaum musyrikin terdahulu tidak mau

mengucapkan laa ilaaha illallah karena

mereka mengetahui dan memahami apa

yang diinginkan dari kal imat laa ilaaha

illalah , bahkan ketika ditimpa

marabahaya mereka mengikhlaskan do’a

kepada Allah. Berbeda dengan kaum

musl imin zaman sekarang yang setiap

harinya mengucapkan laa ilaaha il lalah

lebih dari 1 0 kal i tapi ketika ditimpa

musibah atau kesenangan mereka pergi

ke dukun, tempat-tempat keramat,

kuburan dan tempat lainnya dengan hati

yang khusyu’ dan tunduk. Padahal

kekhusyuan dan ketundukkan tersebut

tidak didapati pada mereka ketika di

masjid atau shalat atau ibadah lainnya

yang ditujukan hanya kepada Allah dan

sesuai dengan syari ’at Rasulul lah. Hal ini

menunjukkan bahwa dakwah tauhid

pada zaman ini harus diutamakan dan

diserukan ke tengah-tengah kaum

musl imin.

Keterangan diatas menunjukkan

kepada kita semua akan pentingnya

masalah tauhid. Meremehkannya sama

saja merapuhkan pondasi islam, karena di

dalamnya dipelajari tentang Allah

pencipta alam semesta , dan kewajiban

hamba kepada-Nya.

Penulis: Ust. Badrusalam Lc.

Makna tauhid secara isti lah adalah mengesakan Allah

dengan sesuatu yang merupakan kehususan-Nya“ (Al Qaulul

Mufid, 1 /5). Tauhid terbagi menjadi tiga :

Pertama: tauhid rububiyyah , yaitu mengesakan Allah dalam

perbuatan-perbuatan-Nya, seperti tidak ada yang

mematikan, menghidupkan, memberi rizki, mengetahui

yang ghaib, menciptakan, mengatur alam kecual i Al lah

saja.

Kedua: tauhid uluhiyah , yaitu mengesakan Allah dalam

perbuatan hamba seperti do’a, tawakkal, shalat, puasa,

dan ibadah lainnya yang merupakan perbuatan hamba.

Ketiga: tauhid asma was shifat, yaitu mengimani bahwa

Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna

yang tidak terbilang jumlahnya.

Tauhid mempunyai kedudukan yang sangat agung

dalam agama islam. Diantara keutamaan-keutamaan tauhid

adalah seperti yang akan kami paparkan dalam tul isan ini.

Tauhid adalah hikmah diciptakannya langit dan

Rasulul lah

shallallahu 'alaihi wa

sallam bersabda,

”Sesungguhnya hak

Allah yang menjadi

kewajiban seluruh

hamba adalah agar

mereka beribadah

kepada-Nya dan

tidak

menyekutukan-Nya

dengan sesuatu

apapun.“
(Muttafaq ‘alaih)
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pertama kali yang harus
didakwahkan

Perkara yang pertama kal i

didakwahkan oleh setiap Nabi dan Rasul

adalah memurnikan kal imat laa ilaaha

illallah , Nabi shallalahu ’alaihi wa sallam

pertama kal i dakwah di Makkah adalah

memurnikan tauhid, dan itu pula yang

bel iau perintahkan kepada para

sahabatnya, Bel iau bersabda kepada

Mu’adz bin Jabal radhiallahu 'anhu ketika

hendak mengutusnya ke Yaman:

”Sesungguhnya engkau akan

mendatangi kaum ahli kitab, maa

jadikanlah yang pertama kali engkau

serukan adalah laa ilaaha illallah..."

(Muttafaq ‘alaih) .

J ika ada orang berkata: ”Bukankah

pada zaman sekarang kita berdakwah

kepada kaum musl imin?” Maka jawablah:

”Betul, akan tetapi banyak kaum

musl imin yang tidak memahami kal imat

laa ilaaha illallah , konskuensinya, syarat-

syarat dan pembatal-pembatalnya,

sehingga banyak kaum musl imin yang

jatuh ke dalam pembatal laa ilaaha

illalah .

Kenyataan membuktikan banyak

kaum musl imin yang mengambil j imat-

jimat untuk menolak marabahaya,

perdukunan pun merajalela, banyak pula

yang berdo’a di kuburan, thawaf di

sekitarnya dan berharap keberkahan dari

tanahnya. Di antara mereka ada yang

memberikan sesajen kepada para jin,



bumi
Ibnul Qayyim berkata setelah

membawakan beberapa ayat: ”Al lah

memberitakan bahwa tujuan penciptaan

adalah agar dikenal nama-nama dan

sifat-Nya, hanya Dia yang disembah dan

tidak dipersekutukan“ (Ad Daa’u Wad

Dawa', 1 /1 96).

Tauhid adalah sebab diutusnya
para Rasul, pembuka dan inti
dakwah mereka.

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya) :

“Dan sesungguhnya kami telah Rasul

pada tiap-tiap umat (untuk

menyerukan) :” sembahlah Allah saja

dan jauhi thaghut…”. (QS. An Nahl : 36).

Tauhid adalah sebab
diturunkannya kitab-kitab Allah.

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya) :

“Alif laam raa. (inilah) suatu kitab yang

ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta

dijelaskan secara terperinci yang

diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha

Bijaksana lagi Maha Tahu. Agar kamu

tidak menyembah selain Allah,

sesungguhnya aku (Muhammad)

adalah pemberi peringatan dan

pembawa kabar gembira kepada

kalian”. (QS. Huud: 1 -2).

Tauhid adalah tujuan penciptaan
manusia

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya) :

“Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia

kecuali agar Mereka menyembahku

(saja) “ (QS. Adz Dzariat: 56).

Ibnu Katsir berkata pada tafsir ayat ini

:”Makna ayat ini, bahwa Allah Ta'ala

menciptakan seluruh hamba agar mereka

beribadah kepada-Nya semata, tidak ada

sekutu bagi-Nya. barang siapa yang

mentaati-Nya niscaya Dia membalasnya

dengan balasan yang pal ing sempurna.

Tetapi barang siapa bermaksiat kepada-

Nya, niscaya Dia menyiksanya dengan

siksaan yang sangat pedih”.

Tauhid adalah kewajiban pertama
dan terakhir kali atas mukallaf

Rasulul lah shallalahu ’alaihi wa sallam

bersabda yang artinya: ”Aku

diperintahkan untuk memerangi

manusia sampai mereka bersyahadat

laa ilaha illallah dan Muhammad

Rasulullah, mendirikan shalat, dan

membayar zakat. Jika mereka telah

melakukannya, mereka telah menjaga

darah, dan harta meeka dariku, kecuali

dengan hak islam dan perhitungan

mereka disisi Allah”. (Muttafaq ‘alaih) .

Imam Ibnu Abil ’Izz berkata: ”Oleh

sebab inilah yang benar bahwa

kewajiban pertama kal i atas seorang

mukal laf adalah syahadat “ laa ilaaha

il lal laah”. Sehingga tauhid merupakan

kewajiban pertama kal i dan terakhir kal i

sebagaimana sabda Nabi shallalahu

’alaihi wa sallam : “Barang siapa akhir

perkataannya laa ilaaha illallah niscaya

dia masuk surga “. (HR. Musl im)

(Minhatul I lahiyyah, 1 /45).

Tauhid merupakan syarat
diterimanya amalan.

Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman

(yang artinya) : “Seandainya mereka

menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah

dari mereka amalan yang telah mereka

kerjakan” (QS. Al An'am: 88)

Syaikh Abdurrahman bin Nashr As

Sa’di berkata dalam menafsirkan ayat ini:

"Sesungguhnya syirik itu melenyapkan

amalan dan menyebabkan kekal di dalam

neraka”. (Taisiir Karimir Rahman) .

Tauhid menjadikan harta dan
darah seseorang terjaga

Rasulul lah shallalahu ’alaihi wa sallam

bersabda: ”Aku diperintahkan untuk

memerangi manusia sampai mereka

bersyahadat laa ilaaha illallah dan

Muhammad Rasulullah, menegakkan

shalat dan membayar zakat, jika

mereka telah melakukannya, terjagalah

harta dan darah mereka dariku kecuali

dengan hak islam dan hisabnya disisi

Allah." (Muttafaq ‘alaih) .

Orang yang bertauhid akan
mendapatkan syafa’at Rasulullah

Abu Hurairah berkata: ”Ya Rasulullah,

siapakah orang yang paling berbahagia

mendapatkan syafa’at anda pada hari

kiamat?" Bel iau bersabda: ”Aku telah

menyangka wahai Abu Hurairah, bahwa

tidak ada seorangpun mendahuluimu

bertanya kepadaku tentang hadits ini,

karena aku telah melhat semangatmu

terhadap hadits , orang yang paling

berbahagia mendapatkan syafa’atku

pada hari kiamat adalah orang yang

mengatakan laa ilaaha illallah secara

ikhlas dari hatinya." (HR Bukhari) .
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Tauhid adalah hak Allah yang
menjadi kewajiban hamba

Rasulul lah shallalahu ’alaihi wa sallam

bertanya kepada Mu’adz: ”Tahukah

engkau apakah hak Alah yang menjadi

kewajiban seluruh hamba?" Jawab

Mu’adz: ”Allah dan Rasul-Nya lebih Tahu”.

Bel iau bersabda: ”Sesungguhnya hak

Allah yang menjadi kewajiban seluruh

hamba adalah agar mereka beribadah

kepada-Nya dan tidak menyekutukan-

Nya dengan sesuatu apapun.“ (Muttafaq

‘alaih) .

Tauhid merupakan sarana jalan
menuju surga

Nabi shallalahu ’alaihi wa sallam

bersabda: ”Barang siapa bersaksi laa

ilaaha illallah dan bahwa Muhammad

adalah hamba dan Rasul-Nya, dan

bahwa Isa adalah hamba-Nya dan

Rosul-Nya dan kalimat-Nya yang Dia

berikan kepada Maryam, serta Ruh

ciptaan-Nya, dan bahwa surga benar-

benar ada, dan bahwa neraka benar-

benar ada, niscaya Allah masukkan ke

dalam surga sesuai dengan amalannya

“. (HR Bukhari) .

Tauhid merupakan jalan
keselamatan dari api neraka

Nabi shallalahu ’alaihi wa sallam

bersabda: “Sesungguhnya Allah

mengharamkan atas neraka terhadap

orang yang berkata laa ilaaha illallah

karena berharap wajah Allah “.

(Muttafaq ‘alaih) .

Tauhid merupakan perkara




