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PENGERTIAN DO'A

Do'a dari segi bahasa berarti meminta dan memohon.
Seperti perkataan: Saya berdo'a kepada Allah, artinya: Saya
telah memohon kepada-Nya dengan meminta dan saya
mengharapkan sesuatu yang baik yang datang daripada-Nya.
Berdo'a kepada Allah berarti meminta dari-Nya kebaikan
dan mengharapkan kebaikan tersebut.
( ) َد َعا لِ ُف ََلنdengan menggunakan kata bantu
berarti:

Berdo'a

untuk

si

Fulan:

"( ِ"لbaca: li)

Memohon

kebaikan

untuknya.
( ) َد َعا على فََُلنdengan menggunakan kata bantu "( "علىbaca:
'ala) berarti: Berdo'a atas si Fulan: Memohon ditimpa
kejahatan untuknya.
Jadi do'a berarti permohonan hamba kepada Rabbnya
dengan cara memohon dan meminta, bisa pula berarti
mensucikan,

memuji

dan makna

yang sejenis dengan

keduanya. Do'a adalah bagian daripada dzikir.

DZIKIR ADA TIGA MACAM

Pertama; mengingat dan menyebut nama Allah, sifatNya, dan pengertian yang dikandung oleh keduanya dan
memuji, mengesakan Allah dengan nama dan sifat-Nya,
serta mensucikan-Nya dari segala yang tidak patut bagi-Nya.
Dzikir ini terbagi menjadi dua macam:
1. Ungkapan puji-pujian dari orang yang berdzikir kepada
Allah وجل
ّ dengan menyebut nama dan sifat-Nya. Bagian
ّ عز
ini disebutkan di beberapa hadits seperti:

ُسْب َحا َن للاِ َوا ْْلَ ْم ُد َِلِلِ َولَ إِلَ َـو إِلَ للاُ َوللاُ أَ ْكَبـُر
2. Memberitakan tentang hukum-hukum yang berkenaan
dengan nama dan sifat-Nya, seperti perkataan, Allah
Yang Maha Agung, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan
Dia lebih suka cita dengan tobat hamba-Nya daripada
orang yang menemui tunggangannya (kendaraan) yang
hilang, dan Dia mendengar suara hamba-hamba-Nya,
serta melihat aktifitas mereka, tiada sesuatu pun yang
tersembunyi daripada-Nya. Dan Allah lebih menyayangi
mereka dari kasih sayang kedua orang tua mereka
terhadap mereka.

Kedua;

mengingat

larangan-Nya,

halal,

dan
haram

menyebut
dan

perintah

segala

Allah,

hukum

yang

ditetapkan-Nya, dengan bersikap melakukan perintah-Nya
dan meninggalkan larangan-Nya, mengharamkan apa yang
diharamkan-Nya dan menghalalkan apa yang dihalalkan-Nya.
Dzikir seperti ini ada dua:
1. Mengingat Allah, dengan memberitakan bahwasannya Dia
rnemerintahkan perkara ini, melarang perkara ini, la
menyu-kai ini, membenci perkara ini, dan ridha dengan
masalah ini.
2. Mengingat Allah (berdzikir) ketika datang perintah dariNya, maka langsung melaksanakan perintah tersebut.
Dan ketika ada larangan-Nya segera menjauhinya dan
menghindarinya.
Ketiga; Dzikir (mengingat dan menyebut) nikmat Allah.
Ini semuanya termasuk dzikir yang paling agung.
Dzikir yang disebutkan di atas berjumlah lima macam,
(macam dzikir di atas jika dilihat dari sisi sarana berdzikir)
terbagi menjadi tiga tingkatan
1. Dzikir

dengan

menggunakan

hati

dan

lidah.

Ini

merupakan tingkat dzikir yang paling tinggi.
2. Dzikir dengan menggunakan hati saja. Ini merupakan
tingkat yang kedua.

3. Dzikir dengan menggunakan lisan saja (berdzikir dengan
lidah). Dzikir ini menduduki tingkat ketiga.
Jadi pengertian dzikir adalah melepaskan diri dari sifat
lalai dan lupa kepada Allah. Yang dimaksud dengan lalai ia lah
meninggalkan sesuatu dengan usaha manusia itu sendiri.
Dan yang dimaksud dengan lupa ialah meninggalkan sesuatu
tanpa usaha dari manusia tersebut.

DZIKIR MEMPUNYAI TIGA TINGKATAN1

1. Dzikir zhahir yaitu pujian kepada Allah وجل
Seperti
ّ
ّ عز.
ucapan:

ُسْب َحا َن للاِ َوا ْْلَ ْم ُد َِلِلِ َولَ إِلَ َـو إِلَ للاُ َوللاُ أَ ْكَبـُر
"Maha suci Allah, segala puji dan sanjung kepunyaan-Mu,
tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan
Allah Maha Besar)."
Atau dzikir yang mengandung do'a di dalamnya seperti
firman-Nya: "Keduanya berkata,

1

Tingkat pertama merupakan sarana menuju tingkat ke dua, dan
tingkat ke dua sarana menuju tingkat ke tiga.

ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َ َربَـَنا ظََل ْمَنا أَنْـ ُف َسَنا َوإ ْن َلْ تَـ ْغفْر لََنا َوتَـْر ََحَْنا لََن ُكونَ َن م َن ا ْْلَاس ِر
"Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri,
dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan mem-beri
rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk
orang-orang yang merugi." (QS. al-A'raf/7: 23), dan:

ث
ُ ك أَ ْسَتغِْي
َ َِي َحي َي قَـيـ ْوُم بَِر َْحَت
"Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, wahai Tuhan Yang Maha
Berdiri dengan sendiri-Nya, aku memohon pertolongan
dengan rahmat-Mu."
Atau berdzikir dengan memohon perlindungan Allah
seperti ungkapan: Allah berserta saya, Allah melihat
saya, Allah menyaksikan saya. Dan semisalnya yang
bertujuan

membantu

kehadiran

Allah

lebih

dapat

terasakan, begitu pula untuk kepentingan memelihara
hati, menjaga tata krama di hadapan Allah, menghindari
kealpaan diri. Juga memohon perlindungan kepada Allah
dari setan dan kejahatan manusia. Adapun dzikir-dzikir
yang diajarkan oleh Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, menghimpun ketiga unsur
tersebut yaitu memuji Allah, berisi do'a dan permohonan,
serta

menghadirkan-Nya

perlindungan

yang

sehingga

sempurna,

mencakup

kebeningan

hati,

menghindari kealpaan diri dan berlindung dari godaan
setan.
2. Dzikir hati, yaitu dzikir yang menggunakan hati, agar
terhindar dari sifat lalai dan lupa yang merupakan
penghalang antara Rabb dan hati manusia, keharusan
hati untuk menghadirkan Allah menjadikannya seolaholah melihat Allah وجل
ّ
ّ عز.
3. Dzikir hakiki, yaitu dzikir Allah وجل
ّ terhadap hamba-Nya:
ّ عز

ِ فَاذُْكر ِون أَذُْكرُكم وا ْش ُكرواْ ِل ولَ تَ ْك ُفر
ون
ُ
َ ُ َْْ
ُ
"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat
(pula)

kepadamu,

janganlah kamu

dan bersyukurlah kepada-Ku dan
mengingkari (nikmat)-Ku." (QS. al-

Baqarah/2: 152)
dan sabda baginda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص:

ول َالِلُ تَـ َع َال أَ َن عِْن َد ظَ ِّن َعْب ِدي ِب َوأَ َن َم َعوُ إِ َذا ذََكَرِن فَإِ ْن ذََكَرِن ِف
ُ يَـ ُق
نَـ ْف ِس ِو ذََكْرتُوُ ِف نَـ ْف ِسي َوإِ ْن ذََكَرِن ِف َم ٍَل ذََكْرتُوُ ِف َم ٍَل َخ ٍْي ِمْنـ ُه ْم َوِإ ْن
ِ
ِِ
ِ
ت إِلَْي ِو ََب ًعا
ُ ْاعا تَـ َقَرب
ً ب إِ ََل ذَر
ً ت إِلَْيو ذَر
ُ ْب إِ ََل بِش ٍْب تَـ َقَرب
َ اعا َوإِ ْن تَـ َقَر
َ تَـ َقَر
َوإِ ْن أَ ََتِن َيَْ ِشي أَتَـْيـتُوُ َىْرَولَ ًة

"Allah berfirman, "Saya mengikuti keyakinan hamba-Ku
terhadap-Ku, dan Aku besertanya apabila ia mengingat Ku. Apabila ia mengingat-Ku dalam dirinya, Aku akan
mengingatnya dalam diri-Ku, jika hamba-Ku mengingatKu di sekumpulan orang, maka Aku akan mengingatnya
di sekumpulan makhluk yang lebih baik dari itu, jika ia
mendekatkan diri kepada-ku sejengkal, maka Aku akan
mendekat kepadanya sehasta, jika ia mendekatkan diri
kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa,
apabila dia mendekatkan diri kepada-ku dengan berjalan,
aku akan mendekati kepadanya dengan berjalan cepat
(berlari)." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

MACAM-MACAM DO'A

ِ
Pertama: Do'a ibadah (ادة
َ ) ُد َعاءُ العَب, yaitu memohon pahala
dengan beramal shalih. Seperti mengucap dua kalimat
syahadat
syahadatain

dan

melakukan

tersebut,

konsekuensi

shalat,

puasa,

pengertian
zakat,

haji,

menyembelih sembelihan karena Allah dan bernadzar. Di
antara ibadah yang disebut ini ada yang tergolong do'a
dengan perkataan dan perbuatan seperti shalat. Barangsiapa
telah melaksanakan ibadah ini dan ibadah lainnya, maka
berarti

ia

telah berdo'a

kepada

Allah dan memohom

ampunan-Nya

dengan perbuatannya itu. Kesimpulannya

bahwa ia beribadah kepada Allah, mengharap pahala dan
takut akan adzab-Nya. Dan jenis do'a seperti ini tidak boleh
untuk selain Allah. Maka barangsiapa yang melakukan
sebagian dari ibadah ini untuk selain Allah, sungguh ia telah
menjadi kafir, yaitu telah keluar dari agama Allah dan
termasuk golongan yang disebut Allah dalam firman-Nya,2

ِ َال رب ُكم ادع ِون أَست ِجب لَ ُكم إِ َن ال
ين يَ ْسَت ْكِبُو َن َع ْن عَِب َادِت
ذ
ُ ْ ُ َ َ ََوق
َ
ْ ْ َْ
ِ سي ْدخلُو َن جهن
ين
َ َم َداخ ِر
َ َ َ ُ ََ
"Dan Rabbmu berfirman, "Berdo'alah kepada-Ku, niscaya
akan Ku-perkenankan bagimu.

Sesungguhnya orang-

orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku
akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina."
(QS. Ghafir [al-Mu’min]/40: 60)
dan firman Allah وجل
ّ
ّ عز,

ِِ
ِ
ِ
ِ َ قُل إِ َن
َ  ل َش ِر.ي
َ ب الْ َعالَم
ُيك لَو
ِّ اي َوََمَ ِات َلِل َر
َ صَلت َونُ ُسكي َوََْمَي
ْ
ِِ
ِ َ ِوبِ َذل
ي
َ ت َوأَ َن أََو ُل الْ ُم ْسلم
ُ ك أُمْر
َ
2

Fathul Majid, hal.180; Al-Qoulul Mufid, jilid I, hal 117; Fatawa Ibnu
Utsaimin, 6/52.

"Katakanlah, "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku
dan mati-ku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam,
tiada

sekutu

diperintahkan

bagi-Nya;
kepadaku

dan

demikian

itulah

yang

dan akuadalah orang

yang

pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS. alAn'am/6: 162-163).
Kedua: do'a masalah

(سأَلَِة
ْ ) ُد َعاءُ ال َـم, yaitu do'a untuk

memohon sesuatu yang bermanfaat. Do'a yang memberi
manfaat bagi pemohon atau terhindar dari bahaya atau
meminta beberapa keperluan.
Dan do'a masalah (permohonan) ini, rinciannya sebagai
berikut:
1. Apabila permohonan ini terjadi dari seorang hamba
kepada hamba yang lain, yang masih hidup, mampu, dan
ada di hadapannya maka tidak termasuk kemusyrikan.
Seperti, "Berilah saya air minum, atau Ya Fulan berilah
saya makanan atau yang seumpama itu, maka tidak
menjadi masalah. Oleh sebab itu, Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda,

ِ
ِ
ِ ِ
ُاسَتـ َعا َذ َِب َلِل فَأَعي ُذوهُ َوَم ْن َد َعا ُك ْم فَأَجيبُوه
ْ َم ْن َسأَ َل َِب َلِل فَأَ ْعطُوهُ َوَم ْن
ِ
ِ
ِ
ُصَن َع إِلَْي ُك ْم َم ْعُروفًا فَ َكافئُوهُ فَإِ ْن لَـ ْم ََت ُدوا َما تُ َكافئُونَوُ فَ ْادعُوا لَو
َ َوَم ْن
َُح َّت تَـَرْوا أَنَ ُك ْم قَ ْد َكافَأْتـُ ُموه

"Barangsiapa

meminta

(kepada

kalian)

dengan

(menyebut) Allah, maka berikanlah, dan barangsiapa
memohon

perlindungan

(kepada

kalian)

dengan

(menyebut) Allah, maka berikanlah perlindungan, dan
barangsiapa

mengundang

kamu

(untuk

menghadiri

walimah dan lain-lain) maka penuhilah dan barangsiapa
berbuat baik kepadamu, maka hendaklah kamu balas,
seandainya tidak ada sesuatu yang kamu miliki untuk
membalasnya,

maka

do'akanlah

ia

sehingga

kamu

mengira bahwa kamu telah membalas kebaikannya."3
2. Berdo'a kepada makhluk dan meminta darinya sesuatu
yang tidak dapat dilakukan oleh selain Allah وجل
ّ maka
ّ عز,
hal ini menjadikan orang tersebut musyrik dan kafir. Baik
yang diminta itu masih hidup ataupun sudah mati, berada
di hadapannya ataupun tidak, seperti perkataan, "Wahai
kiyai

Fulan,

sembuhkan

penyakit

saya,

kembalikan

barang saya yang hilang, panjangkan umur saya, beri
saya anak, dan lain-lain." Semua ini merupakan kekafiran
yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama
Islam.

3

HR. Abu Daud, no. 1672: An-Nasa'i, 5/82; Musnad Ahmad, 2/68 &
99. Lihat Ta'liq Mufid 'ala kitab At -Tauhid Syaikh bin Baaz, hal 91 &
245.

Firman Allah وجل
ّ
ّ عز:

ِ
ك ِِبٍَْي فَـ ُهَو
َ ف لَوُ إِل ُىَو َوإِ ْن َيَْ َس ْس
ُ ِك َالِلُ ب
َ َوإِ ْن َيَْ َس ْس
َ ضٍّر فََل َكاش
َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu,
maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia
sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu,
maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu." (QS. alAn'am/6: 17).

ِ ِ ول تَ ْدع ِمن د
َك إِ ًذا ِم َن
َ ت فَإِن
ُ َك َول ي
َ ُون َالِل َما ل يَـْنـ َفع
َ ْضرَك فَإِ ْن فَـ َعل
ُ ْ ُ َ
ِ
ِِ
ف لَوُ إِل ُىَو َوإِ ْن يُِرْد َك ِ َِب ٍْي
ُ ِك َالِلُ ب
َ  َوإِ ْن َيَْ َس ْس.ي
َ ضٍّر فََل َكاش
َ الظَالم
ِفََل را َد لَِفضلِ ِو ي ِصيب بِِو من يشاء ِمن عِب ِاده
ِالر
يم
ح
ور
ف
غ
ل
ا
و
ى
و
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ َ َ ْ ُ ََ َْ ُ ُ ْ
"Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak
memberi manfa'at dan tidak (pula) memberi mudharat
kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang
demikian itu) maka sesungguhnya kamu kalau begitu
termasuk

orang-orang

yang

zhalim."

Jika

Allah

menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak
ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika
Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada

yang

dapat

menolak

kurnia-Nya.

Dia

memberikan

kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di
antara

hamba-hamba-Nya

dan

Dialah

Yang

Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Yunus/10: 106107).

ِ َإِ َن ال
ِ ِ ِ ِ
وى ْم فَـلَْي ْسَت ِجيبُواْ لَ ُك ْم
ذ
ُ ُاد أَ ْمثَالُ ُك ْم فَ ْادع
ٌ ين تَ ْدعُو َن من ُدون ّالِل عَب
َ
ِ ِ إِن ُكنتم
ي
َ صادق
َ ُْ
"Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain
Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga
dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu
biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika
kamu memang orang-orang yang benar. (QS. al-A'raf/7:
194).

ِ
ِ
ِِ ِ
صُرو َن
ُ صَرُك ْم َول أَن ُف َس ُه ْم يَـْن
ْ َين تَ ْدعُو َن من ُدونو لَ يَ ْسَتطيعُو َن ن
َ َوالَذ
"Dan berhala-berhala
tidaklah sanggup

yang

kamu seru selain Allah

menolongmu,

bahkan tidak dapat

menolong dirinya sendiri." (QS. al-A'raf/7: 197).

ٍ
ِ َوِم َن الن
صابَوُ َخْيـٌر اطْ َمأَ َن بِِو َوإِ ْن
َ ََاس َم ْن يَـ ْعبُ ُد َالِلَ َعلَى َحْرف فَإِ ْن أ
ِ ِ أَصابـتو فِتـَنةٌ انْـ َقلَب علَى وج ِه ِو خ ِسر الدنْـيا و
ك ُىَو ا ْْلُ ْسَرا ُن
َ اآلخَرَة َذل
ْ ُ َْ َ
َ َ َ َ َْ َ َ

ِ
ِ ِ  ي ْدعو ِمن د.الْمبِي
َلل
َ ك ُىَو ال
ُ ض
َ ضرهُ َوَما ل يَـْنـ َفعُوُ َذل
ُ َون َالِل َما ل ي
ُ ْ ُ َ ُ ُ
ِ
ِالْبع
ِب ِمن نَـ ْفعِ ِو لَبِْئس الْموَل ولَب
َ
ئ
ر
ـ
ق
أ
ه
ر
ض
ن
م
ل
و
ع
د
ي
.
د
ي
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُس الْ َعشي
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
"Dan di antara manusia ada orang yang menyembah
Allah dengan berada di tepi; maka jika memperoleh
kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia
ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang.
Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu
adalah kerugian yang nyata. Ia menyeru selain Allah,
sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan tidak
(pula) memberi manfa'at kepadanya. Yang demikian itu
adalah kesesatan yang jauh. Ia menyeru sesuatu yang
sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfa'atnya.
Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat
penolong dan sejahat-jahat kawan. (QS. al-Hajj/22: 1113).

ِ ض ِرب مثَل فَاسَت ِمعوا لَو إِ َن الَ ِذين تَ ْدعو َن ِمن د
ون َالِلِ لَ ْن
ُ ْ ُ َ
ُ ُ ْ ٌ َ َ ُ َاس
ُ َي أَيـ َها الن
ِ ِ
ُب َشْيـًئا ل يَ ْسَتـْنق ُذوهُ مْنو
ُ اجَت َمعُوا لَوُ َوإِ ْن يَ ْسلُْبـ ُه ُم الذ ََب
ْ ََيْلُ ُقوا ذُ ََب ًَب َولَ ِو
ِ
 َما قَ َد ُروا َالِلَ َح َق قَ ْد ِرهِ إِ َن َالِلَ لََق ِوي َع ِز ٌيز.وب
َ
َ ُضع
ُ ُب َوالْ َمطْل
ُ ف الطَال
"Hai

manusia,

telah

dibuat

perumpamaan,

maka

dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya

segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat
menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu
untuk 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. Mereka tidak
mengenal

Allah

dengan

sebenar-benarnya.

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha
Perkasa. (QS. al-Hajj/22: 73-74).

ِون َالِلِ أَول
ِ
ِ مثَل الَ ِذين َاَّتَ ُذوا ِمن د
ت بَـْيـًتا َوإِ َن
ي
ْ اء َك َمثَ ِل الْ َعْن َكبُوت َاَّتَ َذ
ُ ْ
َ
َ ْ
َ ُ َ
ِ وت لَبـيت الْعْن َكب
ِ أَوىن الْبـي
 إِ َن َالِلَ يَـ ْعلَ ُم َما.وت لَْو َكانُوا يَـ ْعلَ ُمو َن
ُ َ ُ َْ
ُُ َ َ ْ
ٍ
ِ
ِ ِِ ِ
ض ِربـَُها
ُ َاألمث
ْ َال ن
َ  َوتِْل.يم
ْ ك
ُ يَ ْدعُو َن م ْن ُدونو م ْن َش ْيء َوُىَو الْ َع ِز ُيز ا ْْلَك
ِ لِلن
َاس َوَما يَـ ْع ِقلَُها إِل الْ َعالِ ُمو َن
"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindungpelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang
membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling
lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.
Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka
seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami
buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya
kecuali orang yang berilmu. (QS. al-Ankabut/29: 41-43).

ِ ال َذَرةٍ ِف ال َسماو
ِ قُِل ادعوا الَ ِذين َزعمتُم ِمن د
ات
َ ون َالِلِ ل َيَْلِ ُكو َن ِمثْـ َق
ُ ْ ْ َْ َ
ُْ
ََ
ِ األر
 َول تَـْنـ َف ُع.ض َوَما ََلُْم فِي ِه َما ِم ْن ِشْرٍك َوَما لَوُ ِمْنـ ُه ْم ِم ْن ظَِه ٍي
ْ َول ِف
ِ ِ
ِ ال َش َف
ال
َ َع َع ْن قـُلُوِبِِ ْم قَالُوا َما َذا ق
َ اعةُ عْن َدهُ إِل ل َم ْن أَذ َن لَوُ َح َّت إِ َذا فُِّز
َ
َرب ُك ْم قَالُوا ا ْْلَ َق َوُىَو الْ َعلِي الْ َكبِ ُي
"Katakanlah,
(sebagai

"Serulah

mereka

ilah) selain Allah,

yang

mereka

kamu

anggap

tidak memiliki

(kekuasaan) seberat zarrah-pun di langit dan di bumi,
dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam
(penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di
antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya." Dan
tiadalah berguna syafa'at di sisi Allah melainkan bagi
orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu,
sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati
mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan
oleh Rabb-mu" Mereka menjawab: "(Perkataan) yang
benar", dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
(QS. Saba’/34: 22-23).

ِ
ِ
ين تَ ْدعُو َن ِم ْن ُدونِِو َما َيَْلِ ُكو َن ِم ْن
ُ َْذل ُك ُم َالِلُ َرب ُك ْم لَوُ الْ ُمل
َ ك َوالَذ
ِ
ِ ِ
اسَت َجابُوا لَ ُك ْم
ُ ُ إِ ْن تَ ْدع.قطْم ٍي
ْ اء ُك ْم َولَْو ََسعُوا َما
َ وى ْم ل يَ ْس َمعُوا ُد َع
ِ
ك ِمثْ ُل َخبِ ٍي
َ َُويَـ ْوَم الْقَي َام ِة يَ ْكفُُرو َن بِ ِشْركِ ُك ْم َول يـُنَّبِئ
"Demikian

itulah

Allah

Rabb-mu,

kepunyaan-Nyalah

kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah)
selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis
kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada
mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar,
mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu.
Dan

di

hari

kiamat

mereka

akan

mengingkari

kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan
keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang
Maha Mengetahui." (QS. Fathir/35: 13-14).

ِ َومن أ
ِ
ِ ِ ِ
يب لَوُ إِ َل يَـ ْوِم الِْقَي َام ِة
َ ْ ََ
ُ َن يَ ْدعُو م ْن ُدون َالِل َم ْن ل يَ ْسَتج
ْ ضل َم
ِ ِِ
ِ
ِ
َاس َكانُوا ََلُْم أَ ْع َد ًاء َوَكانُوا
ُ  َوإذَا ُحشَر الن.َوُى ْم َع ْن ُد َعائه ْم غَافلُو َن
ِ ِِ ِ ِ
ين
َ بعَب َادِت ْم َكاف ِر
"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang
menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada
dapat memperkenankan (do'anya) sampai hari kiamat

dan mereka lalai dari (memperhatikan) do'a mereka. Dan
apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya
sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh mereka
dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka." (QS. alAhqaf/46:5-6).
Setiap orang yang memohon pertolongan kepada selain
Allah, ataupun berdo'a kepada selain Allah dengan bentuk
ibadah

ataupun

hanya

permohonan

saja,

sedangkan

permohonan itu tidak dapat dilakukan selain Allah, maka
orang itu musyrik dan murtad.
Firman Allah وجل
ّ
ّ عز,

ِ ال الْم
ِ لََق ْد َك َفر الَ ِذين قَالُوا إِ َن َالِل ىو الْم
يح َي بَِن
س
ق
و
ي
ر
م
ن
اب
يح
س
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ َْ ُ ْ ُ َ َُ َ
َ َ
ِ ِ
اعبُ ُدوا َالِلَ َرِّب َوَربَ ُك ْم إِنَوُ َم ْن يُ ْش ِر ْك َِب َلِلِ فَـ َق ْد َحَرَم َالِلُ َعَلْي ِو
ْ يل
َ إ ْسَرائ
ِ ا ْْلنَ َة ومأْواه النَار وما لِلظَالِ ِم
صا ٍر
َ
َ ْي م ْن أَن
ََ ُ ُ َ ََ َ
"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata,
"Sesungguhnya Allah ialah al-Masih putera Maryam",
padahal al-Masih (sendiri) berkata, "Hai Bani Israil,
sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu." Sesungguhnya
orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Al lah,
maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan

tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang
zhalim itu seorang penolongpun." (QS. al-Maidah/5: 72).
Dan firman Allah وجل
ّ
ّ عز,

ِ
ِ
ِ
ك لِ َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يُ ْش ِر ْك
َ إِ َن َالِلَ ل يَـ ْغفُر أَ ْن يُ ْشَرَك بِِو َويَـ ْغفُر َما ُدو َن ذَل
ِ
ضَلل بَعِي ًدا
َ ض َل
َ َِب َلِل فَـ َق ْد
"Sesungguhnya
mempersekutukan

Allah

tidak

(sesuatu)

mengampuni

dengan

Dia,

Dan

dosa
Dia

mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan
(sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah
tersesat sejauh-jauhnya." (QS. An-Nisa/4: 116).[]

