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Al Imam Al-Humaidy berkata : 

“Dan sesungguhnya keimanan itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ucapan tidak 

akan bermanfat kecuali dengan amalan, dan amalan serta ucapan tidak akan bermanfaat, kecuali 

dengan niat. Dan tidak akan dianggap amalan, ucapan, dan niat kecuali apa yang mencocoki sunnah 

Rasulullah ” Usulussunnah, karya Imam Al-Humaidy 

IMAN ITU,,,,, Perkataan dan Perbuatan 

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al’Utsaimin , Iman secara bahasa adalah pengakuan,  yang 

melahirkan sikap menerima dan tunduk. Kata beliau, maka ini cocok dengan kata iman dalam syari’at. 

Dan beliau mengkritik orang yang memakai iman secara bahasa hanya sekedar pembenaran hati ( 

tashdiq) saja tanpa ada unsur penerimaan dan tunduk. Kata iman adalah fi’il lazim (kata kerja yang tidak 

butuh obyek) sedang tashdiq adalah fi’il muta’addi ( butuh obyek) lihat syarh arba’in,  hal, 34  

Contoh penggunaan secara bahasa adalah kisah saudara-saudara Nabi Yusuf   , 

Firman Allah : 

                                            

       

‘Mereka berkata: "Wahai ayah Kami, Sesungguhnya Kami pergi berlomba-lomba dan Kami tinggalkan 

Yusuf di dekat barang-barang Kami, lalu Dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya 

kepada Kami, Sekalipun Kami adalah orang-orang yang benar." ‘ Yusuf : 17 

Secara syar’i, iman menurut para ulama’ yaitu, perkataan dan perbuatan,  

Iman itu berupa pembenaran hati, menerima semua ajaran yang dibawa Rasulullah . Pengakuan 

dengan lisan artinya mengucapkan dua kalimat syahadat ‘Asyhadu allailaha illallah wa asyhadu anna 

muhammadar rasulullah’.Sedangkan ‘perbuatan dengan anggota badan’ artinya amalan hati yang 

berupa keyakinan-keyakinan dan beramal dengan anggota badan yang lainnya dengan melakukan 

ibadah-ibaah sesuai dengan kemampuannya  Kitab At-Tauhid li Shaff ats Tsaani al-‘Aali, hal. 9  

Masyaikh Markaz Imam al-Albani Berkata : 

“ Iman  adalah  keyakinan  dalam  hati,  ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota tubuh, 

Amal  perbuatan  dengan  segala  macamnya, baik  amalan  hati  maupun  amalan  anggota tubuh  
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termasuk  hakikat  keimanan.  Kami tidak  mengeluarkan  perbuatan,  baik  besar maupun  kecil,  dari  

yang  namanya keimanan.” Ringkasan pokok-pokok aqidah salafiyah , Bagian. 1 

Atas apa yang di sampaikan Masyaikh Markaz Imam al-Albani tersebut, iman adalah keyakinan di dalam 

hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan, dan ini disepakati oleh seluruh 

ulama’ Salaf. 

Tidak ada perbedaan antara ulama’ salaf, tentang definisi iman, jadi jangan di salah fahami, apabila 

sebagian ulama’ salaf mengatakan definisi iman yaitu perkataan dan perbuatan, dan sebagian yang lain 

mengatakan bahwa iman adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan, karena yang mengatakan iman 

adalah ucapan dan perbuatan, mereka membagi ucapan menjadi dua, ada ucapan lisan, dan ucapan 

hati, amalan dibagi dua, ada amalan hati dan amalan dengan anggota tubuh, jadi hakikatnya tiga. 

Kadang,  iman di sampaikan Allah dalam firmannya, hanya  dalam hati saja ,  

Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman : 

                                        

                                    

         

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari 

itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan 

mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: ‘Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk 

perumpamaan ? ’ dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan 

perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah 

kecuali orang-orang yang fasik.” Al-Baqarah : 26  

                                       

                            

“ Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka 

mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat 

cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika 
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mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa 

Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).” Al-Baqarah : 165 

Kadang, iman disampaikan Allah  hanya pada amalan lisannya saja, Allah berfirman : 

                                     

                                   

                       

“Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang 

memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. 

Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena 

sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah 

ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

An-Nuur : 62 

                                       

“Dan  (ingatlah), ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: ‘Berimanlah kamu kepada-Ku dan 

kepada rasul-Ku’. Mereka menjawab: ‘Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa 

Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)’.”  Al-Maidah : 111 

                                     

                             

“ Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada 

Kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang 

diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak 

membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".  Al-

Baqarah : 136 
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Kadang iman hanya disampaikan berupa perbuatan saja, Allah berfirman, 

                                        

           

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang 

memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka Itulah 

orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia.” 

  Al-Anfal : 74 

Kadang, Allah  berfirman, bahwa iman itu keyakinan dalam hati dan perbuatan saja, Allah berfirman : 

                                             

                                      

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka 

beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan 

sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Orang-orang Itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang 

besar.” An-nisa’ : 162 
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“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam 

sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada 

berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 

kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka sesungguhnya mereka dalam 

hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang 

melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 

Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, 

(yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.”  Al-Mu’minun : 1-11 

Kadang, Allah menyampaikan  bahwa iman itu keyakinan, ucapan dan perbuatan. 

Allah berfirman : 

                                          

                                       

                                         

                              

“ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 

sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, 

nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 

menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan 

dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang 

yang bertakwa.” Al-Baqarah : 177  
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman  ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati 

mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya 

kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.Itulah orang-orang yang beriman 

dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan 

ampunan serta rizki (nikmat) yang mulia.”  Al-Anfal : 2-4  

Tidak diterima iman seseorang yang tidak mencakupkan 3 hal ini ( ucapan, keyakinan dan perbuatan ) , 

karena Allah Berfirman : 

                                     

                                 

                                      

                                               

    

“Hari Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) 

kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: ‘Kami telah 

beriman’, Padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (orang-orang 

Yahudi itu) Amat suka mendengar (berita-berita) bohong. dan Amat suka mendengar perkataan-

perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merobah perkataan-perkataan 

(Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: ‘Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah 

oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah". 

Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak 

sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak 

mensucikan hati mereka. mereka memperoleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka memperoleh 

siksaan yang besar.”  Al-Maidah : 41 

                                           

                         



 
 

Blog01muslim.wordpress.com 
Kritik dan saran :  a.ghoffar.abs@gmail.com  

Masukan, baik kritik dan saran harap di sampaikan secara pribadi 

“Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi 

katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."  Al-Hujurat : 14 

Dan dalam hadits shahih,  

ِحَم َويُْطِعُم اْلمِ  ِ اْبُن ُجْدَعاَن َكاَن فِي اْلَجاِهِليهِة يَِصُل الره ْسِكيَن َعْن َعائَِشةَ قَاَلْت قُْلُت يَا َرُسوَل اَّلله

ينِ  ِ اْغِفْر ِلي َخِطيئَتِي يَْوَم الد ِ  فََهْل ذَاَك نَافِعُهُ قَاَل ََل يَْنَفعُهُ إِنههُ لَْم َيقُْل يَْوًما َرب 

“Dari Aisyah , dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah  , "Wahai Rasulullah! Ibnu Jud'an pada 
masa jahiliyyah senantiasa menyambung tali persaudaraan dan senantiasa memberi makan orang 
miskin, apakah hal itu bermanfaat baginya?" Beliau  menjawab, "Itu tidak bermanfaat baginya, karena 
ia tidak mengucapkan, 'Ya Tuhan, ampunilah kesalahan saya pada hari kiamat nanti.'" Muslim 1/136 
 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ََل تَْدُخلُوَن اْلَجنهةَ َحتهى تُْؤِمنُ  ِ َصلهى اَّلله وا َوََل َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله

 أَدُلُُّكْم َعلَى َشْيٍء إِذَا فَعَْلتُُموهُ تََحابَْبتُْم أَْفُشوا السهََلَم بَْينَُكمْ تُْؤِمنُوا َحتهى تََحابُّوا أََوََل 

Dari Abu Hurairah , dia berkata, "Rasulullah  bersabda, 'Kalian tidak akan masuk surga sehingga 
kalian beriman, dan kalian tidak (dianggap) beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku 
tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai? 
Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian.'" Muslim 1/53  

ُ َحدهثَنَا قُتَْيبَةُ َحدهثَنَا َجِريٌر َوأَبُو ُمعَاِويَةَ َعْن اْْلَعْ  َمِش َعْن أَبِي ُسْفيَاَن َعْن َجابٍِر أَنه النهبِيه َصلهى اَّلله

ََلةِ  يَماِن تَْرُك الصه  َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل بَْيَن اْلُكْفِر َواْْلِ

Qutaibah  menceritakan kepada kami, Jarir dan Abu Muawiyah  menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy , dari Abu Sufyan , dari Jabir  , bahwa Nabi  bersabda, "—Perbedaan— antara kekufuran 
dan keimanan adalah meninggalkan shalat. " Shahih: Ibnu Majah (1078); Muslim.  

Ada sebagian orang, terutama dari golongan murji’ah, mereka menganggap bahwa perbuatan keluar 

dari definisi iman, dan ini adalah perkara yang salah, bahkan amalan  adalah perkara dalam agama. 

Allah  Berfirman : 
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“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-

Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan 

zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” Al-Bayyinah : 5  

Dan diantara hadits shahih, Rasulullah  menjelaskan tentang iman, dalam hal keimanan di 

dalam hati : 

ُ َعْنهُ َعْن  ُ َحدَّثَنَا ُمَسدَّدٌ قَاَل َحدَّثَنَا َيْحَيى َعْن ُشْعبَةَ َعْن قَتَادَةَ َعْن أَنٍَس َرِضَي اَّللَّ ِ َصلَّى اَّللَّ النَّبِي 

ُ َعلَْيهِ  ِ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْن أَنٍَس َعْن النَِّبي  ََ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَعْن ُحَسْيٍن اْلُمعَل ِِم قَاَل َحدَّثَنَا قَتَادَة  َوَسلََّم قَاَل 

 يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى يُِحبَّ ِِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلنَْفِسهِ 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad  berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya  dari 
Syu'bah  dari Qotadah  dari Anas dari Nabi  Dan dari Husain Al Mu'alim  berkata, telah 
menceritakan kepada kami Qotadah  dari Anas  dari Nabi , beliau bersabda: "Tidaklah beriman 
seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk 
dirinya sendiri". HR.Bukhari  

نَاِد َعْن اِْلَْعَرجِ َعْن أَبِي  ُ َحدَّثَنَا أَبُو اْليََماِن قَاَل أَْخَبَرنَا ُشعَْيٌب قَاَل َحدَّثَنَا أَبُو الز ِ ُهَرْيَرةَ َرِضَي اَّللَّ

ََ يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل فََوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه  ِ َصلَّى اَّللَّ ى أَُكوَن أََحبَّ َعْنهُ أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَولَِدهِ 

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman  berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib  
berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad  dari Al A'raj  dari Abu Hurairah , bahwa 
Rasulullah  bersabda: "Maka demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang dari 
kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya". HR.Bukhari 

ِ  َحدَّثَنَا يَْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم قَاَل َحدَّثَنَا اْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َعْبِد اْلعَِزيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن أََنٍس َعنْ  النَّبِي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ح و َحدَّثَنَا  ُ َصلَّى اَّللَّ آدَُم قَاَل َحدَّثَنَا ُشْعبَةُ َعْن َقتَادَةَ َعْن أََنٍس َقاَل قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اَّللَّ

ََ يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى أَُكوَن أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَولَِدِه َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ   َعلَْيِه َوَسلََّم 

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim  berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
'Ulayyah  dari Abdul 'Aziz bin Shuhaib  dari Anas  dari Nabi  Dan telah menceritakan pula kepada 
kami Adam  berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah  dari Qotadah  dari Anas   
berkata, Nabi  bersabda: "Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada 
orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya".  HR.Bukhari  
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ِ ْبُن يُوُسَف قَاَل أَْخبََرنَا َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن   ِ َعْن أَبِيِه َحدَّثَنَا َعْبدُ اَّللَّ اْبِن ِشَهاٍب َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اَّللَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعلَى َرُجٍل ِمْن اِْلَْنَصاِر َوُهَو يَِعُظ أََخاهُ فِي اْلَحيَ  ِ َصلَّى اَّللَّ ِِ فَقَاَل أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ ا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم دَْعهُ فَ  ِ َصلَّى اَّللَّ يَمانِ َرُسوُل اَّللَّ َِ ِمْن اْْلِ  إِنَّ اْلَحيَا

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf  berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik 
bin Anas  dari Ibnu Syihab  dari Salim bin Abdullah  dari bapaknya, bahwa Rasulullah  berjalan 
melewati seorang sahabat Anshar yang saat itu sedang memberi pengarahan saudaranya tentang malu. 
Maka Rasulullah  bersabda: "Tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman".

 HR.Bukhari  

دُ ْبُن اْلُمثَنَّى قَاَل َحدَّثَنَا َعْبدُ  اْلَوهَّاِب الثََّقِفيُّ قَاَل َحدَّثَنَا أَيُّوُب َعْن أَبِي قََِلبَةَ َعْن أََنِس ْبِن َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ثَََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجدَ َحََلوَ  ِ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنهُ َعْن النَّبِي  يَماِن أَْن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ ةَ اْْلِ

ُ َوَرسُ  ِ َوأَْن يَْكَرهَ أَْن يَعُودَ فِ يَُكوَن اَّللَّ ََّ َّلِلَّ ََ يُِحبُّهُ إِ  َِ ا ِسَواُهَما َوأَْن يُِحبَّ اْلَمْر ي ولُهُ أََحبَّ إِلَْيِه ِممَّ

 اْلُكْفِر َكَما يَْكَرهُ أَْن يُْقذََف فِي النَّارِ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna  berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi  berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub  dari Abu Qilabah 

 dari Anas bin Malik  dari Nabi , Beliau  bersabda: "Tiga perkara yang apabila ada pada diri 
seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman: Dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya 
dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia 
benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka"  HR.Bukhari  

ٍد اْلُجْعِفيُّ قَاَل َحدَّثَنَا أَبُو َعاِمٍر اْلعَقَِديُّ قَاَل َحدَّثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن بََِل َحدَّثَنَا  ِ ْبُن ُمَحمَّ ٍل َعْن َعْبِد َعْبدُ اَّللَّ

 ُ ِ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنهُ َعْن النَّبِي  ِ ْبِن ِدينَاٍر َعْن أَبِي َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اَّللَّ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل  اَّللَّ

يَمانِ  ُِ ُشْعبَةٌ ِمْن اْْلِ يَماُن بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعبَةً َواْلَحيَا  اْْلِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi  dia berkata, Telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Amir Al 'Aqadi  yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 
Bilal  dari Abdullah bin Dinar  dari Abu Shalih  dari Abu Hurairah  dari Nabi shallallahu , beliau 
bersabda: "Iman memiliki lebih dari enam puluh cabang, dan malu adalah bagian dari iman".  
HR.Bukhari  

ِ ْبِن َجْبٍر قَاَل  ِ ْبُن َعْبِد اَّللَّ َسِمْعُت أَنًَسا َعْن َحدَّثَنَا أَبُو اْلَوِليِد قَاَل َحدَّثَنَا ُشْعبَةُ قَاَل أَْخَبَرِني َعْبدُ اَّللَّ

يَماِن ُحبُّ اِْلَْنَصاِر َوآيَةُ الن ِفَاِق بُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل آيَةُ اْْلِ ِ َصلَّى اَّللَّ  ْغُض اِْلَْنَصارِ النَّبِي 
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Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid  berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah  
telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abdullah bin Jabar , berkata; aku mendengar Anas   dari 
Nabi , beliau bersabda: "Tanda iman adalah mencintai (kaum) Anshar dan tanda nifaq adalah 
membenci (kaum) Anshar".  HR.Bukhari  

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَقُوُل ذَاَق َطعْ  ِ َصلهى اَّلله يَماِن َعْن اْلعَبهاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطهِلِب أَنههُ َسِمَع َرُسوَل اَّلله َم اْْلِ

ِ َربًّا  ٍد َرُسوَلً َمْن َرِضَي بِاَّلله ْسََلِم ِدينًا َوبُِمَحمه  َوبِاْْلِ

Dari Abbas bin Abdul Muthallib   , bahwa ia pernah mendengar Rasulullah  bersabda, "Seseorang 
akan merasakan kelezatan iman, jika ia rela menjadikan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan 
Muhammad sebagai Rasul." HR.Muslim  

ِ َصله  ي  ِ اْْلُم ِ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعْن ِزر ٍ قَاَل قَاَل َعِليٌّ َوالهِذي فَلََق اْلَحبهةَ َوبََرأَ النهَسَمةَ إِنههُ لَعَْهدُ النهبِي  ى اَّلله

 ُمَنافِقٌ إِلَيه أَْن ََل يُِحبهنِي إَِله ُمْؤِمٌن َوََل يُْبِغَضنِي إَِله 

Dari Zirr bin Hubaisy  dia berkata, "Bahwasanya Ali bin Abu Thalib  berkata, "Demi Dzat yang telah 
membelah biji-bijian (menumbuhkan) dan menciptakan makhluk bernyawa. Sesungguhnya telah 
menjadi janji Nabi  terhadap diri saya, bahwasanya tidak menyenangi saya melainkan orang mukmin 
dan tidak membenci saya melainkan orang munafik." Muslim 1/61  

Kadang, Rasulullah  menjelaskan tentang keimanan, berupa ucapan saja, 

ِ َحدهثَنَا َهنهادٌ َحدهثَنَا أَبُو ُمَعاِويَةَ َعْن اْْلَْعَمِش َعْن أَبِي  َصاِلحٍ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله

ُ فَِإذَا قَالُوهَ  ُ َعَلْيِه َوَسلهَم أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النهاَس َحتهى يَقُولُوا ََل إِلََه إَِله اَّلله ا َمنَعُوا ِمن ِي َصلهى اَّلله

ِ ِدَماَءُهْم َوأَْمَواَلُهْم إَِله بَِحق َِها َوِحَسابُ   ُهْم َعلَى اَّلله

“ Hannad  menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah  menceritakan kepada kami, dari Al A'masy 
, dari Abu Shalih , dari Abu Hurairah  . ia berkata, Rasulullah  bersabda, "Aku diperintahkan 

untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan  'Tidak ada Tuhan selain Allah '. Jika mereka 
telah mengucapkannya, maka haram bagiku darah dan harta mereka, kecuali dengan cara yang hak. 
Hisab (perhitungan amal) mereka tergantung pada kehendak Allah. " Shahih mutawatir: Ibnu Majah 
(71); Muttafaq alaih.  

 ُ ِ َصلهى اَّلله ا َحَضَرْت أَبَا َطاِلٍب اْلَوفَاةُ َجاَءهُ َرُسوُل اَّلله َعلَْيِه  عن َسِعيد ْبن اْلُمَسيهِب َعْن أَبِيِه قَاَل َلمه

ِ ْبَن أَبِي أَُميهةَ ْبِن اْلُمِغيَرِة فَقَاَل َرُسولُ  ُ َعَلْيِه  َوَسلهَم فََوَجدَ ِعْندَهُ أَبَا َجْهٍل َوَعْبدَ اَّلله ِ َصلهى اَّلله اَّلله

ِ فَقَاَل أَبُو َجْهٍل َوَعْبدُ  ُ َكِلَمةً أَْشَهدُ لََك بَِها ِعْندَ اَّلله ِ ْبُن أَبِي أَُميهَة يَا َوَسلهَم َيا َعم ِ قُْل ََل إِلََه إَِله اَّلله اَّلله

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَْعِرُضَها َعلَْيِه أَبَا َطاِلٍب أَتَْرَغُب َعْن ِملهِة َعْبِد اْلُمطهِلِب فَلَْم  ِ َصلهى اَّلله يََزْل َرُسوُل اَّلله

أَبَى أَْن يَقُوَل َويُِعيدُ لَهُ تِْلَك اْلَمقَاَلةَ َحتهى قَاَل أَبُو َطاِلٍب آِخَر َما َكلهَمُهْم ُهَو َعلَى ِملهِة َعْبِد اْلُمطهِلِب وَ 
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ُ فَقَاَل  ِ َْلَْستَْغِفَرنه لََك َما لَْم أُْنهَ َعْنَك فَأَْنَزَل ََل إِلَهَ إَِله اَّلله ُ َعلَْيِه َوَسلهَم أََما َواَّلله ِ َصلهى اَّلله َرُسوُل اَّلله

ُ َعزه َوَجله  َ ََلُْم َما َكاَن لِلنَِّبِي َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا ُأوِل قُ ْرََب مِ ) اَّلله ْن بَ ْعِد َما تَ بَ نيَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ) (َأن َُّهْم َأْصَحاُب اْلَِْحيمِ  ِ َصلهى اَّلله ُ تَعَالَى فِي أَبِي َطاِلٍب فَقَاَل ِلَرُسوِل اَّلله ِإنََّك َوأَْنَزَل اَّلله

َ يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأعْ   (. َلُم بِاْلُمْهَتِدينَ ََل تَ ْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اَّللَّ

“Dari Sa'id bin Al Musayyab  , dari bapaknya, ia berkata, ‘Tatkala menjelang kematian Abu Thalib, 
Rasulullah  mendatanginya dan mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al Mughirah 
berada di sisinya. Lalu Beliau  berkata, ' Wahai Paman ucapkanlah Laa Ilaaha Illa Allahu, kalimat yang 
akan aku persaksikan untukmu di hadapan Allah .' Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, 
'Wahai Abu Thalib apakah kamu membenci agama Abdul Muthallib?' Tak henti-hentinya Beliau  
berusaha membimbingnya sambil mengulang-ulangi kalimat tersebut, sehingga Abu Thalib berkata 
untuk terakhir kalinya kepada mereka, bahwa dia menganut agama Abdul Muthallib dan menolak untuk 
mengucapkan Laa Ilaaha Illahu. Lalu Rasulullah  berkata, "Demi Allah aku akan memohon ampun 
untukmu selama aku tidak dilarang. " Kemudian Allah  menurunkan ayat, "Tiada sepatutnya bagi nabi 
dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun 
orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang 
musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam." (Qs. At-Taubah(9): 113), juga Allah  menurunkan ayat 
yang berkaitan dengan sikap Abu Thalib kepada Rasulullah , "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat 
memberi petunjuk kepada orang yang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang 
yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. " (Qs. Al 
Qashash(28): 56).” Muslim 1/40  

ْبحِ ِباْلُحدَْيبِيَةِ َعْن َزْيِد ْبِن  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َصََلةَ الصُّ ِ َصلهى اَّلله ِ قَاَل َصلهى ِبنَا َرُسوُل اَّلله  َخاِلٍد اْلُجَهنِي 

ا اْنَصَرَف أَْقبََل َعلَى النهاِس فَقَاَل َهْل تَْدُروَن َماذَا قَاَل رَ  ْم بُّكُ فِي إِثِْر السهَماِء َكانَْت ِمْن اللهْيِل فََلمه

ا َمْن قَاَل ُمِطْرنَا  ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَاَل قَاَل أَْصَبَح ِمْن ِعبَاِدي ُمْؤِمٌن بِي َوَكافٌِر فَأَمه ِبفَْضِل قَالُوا اَّلله

ا َمْن قَاَل ُمِطْرنَا بِنَْوِء َكذَا َوَكذَا  ِ َوَرْحَمتِِه فَذَِلَك ُمْؤِمٌن بِي َكافٌِر ِباْلَكْوَكِب َوأَمه فَذَِلَك َكافٌِر بِي اَّلله

 ُمْؤِمٌن بِاْلَكْوَكبِ 

Dari Zaid bin Khalid Al Juhaini , dia berkata, "Bahwasanya Rasulullah  shalat subuh bersama kami 
di Hudaibiyah, setelah turun hujan pada malam harinya. Tatkala beliau selesai shalat, beliau 
menghadap kepada para sahabat lalu bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Tuhan 
kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Zaid bin Khalid  berkata, 
"Beliau bersabda, 'Firman Allah tersebut adalah, "Di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan 
ada yang kafir. Adapun orang yang mengatakan, "Kami telah diberi hujan berkat anugerah dan rahmat 
Allah , maka ia beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang. Adapun orang yang telah mengatakan, 
"Kami telah diberi hujan berkat bintang ini, maka ia kufur terhadap-Ku dan beriman kepada bintang" 
HR.Muslim  
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Dan, kadang Rasulullah  menyampaikan keimanan itu berupa perbuatan,  

ِِ ْبِن َعاِزٍب أَنَّ  النَِّبيَّ َصلَّى  َحدَّثَنَا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد قَاَل َحدَّثَنَا ُزَهْيٌر قَاَل َحدَّثَنَا أَبُو إِْسَحاَق َعْن اْلبََرا

َل َما قَِدَم اْلَمِدينَةَ نََزَل َعلَى أَْجدَاِدِه أَْو قَاَل أَْخَواِلهِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن أَوَّ ِمْن اِْلَْنَصاِر َوأَنَّهُ َصلَّى  اَّللَّ

َل اْلَبْيِت قِبََل بَْيِت اْلَمْقِدِس ِستَّةَ َعَشَر َشْهًرا أَْو َسْبعَةَ َعَشَر َشْهًرا َوَكاَن يُْعِجبُهُ أَْن تَُكوَن قِْبلَتُهُ قِبَ 

َها َصََلةَ اْلعَْصِر َوَصلَّى َمعَهُ قَْومٌ  َل َصََلةٍ َصَلَّ ْن َصلَّى َمعَهُ َفَمرَّ  َوأَنَّهُ َصلَّى أَوَّ فََخَرَج َرُجٌل ِممَّ

ُ َعلَيْ  ِ َصلَّى اَّللَّ ِ لَقَْد َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ ِه َوَسلََّم قِبََل َعلَى أَْهِل َمْسِجٍد َوُهْم َراِكعُوَن فَقَاَل أَْشَهدُ بِاَّللَّ

ودُ قَْد أَْعَجَبُهْم إِْذ َكاَن يَُصل ِي ِقَبَل َبْيِت اْلَمْقِدِس َوأَْهُل َمكَّةَ فَدَاُروا َكَما ُهْم قِبََل اْلبَْيِت َوَكانَْت اْليَهُ 

ا َولَّى َوْجَههُ قِبََل اْلَبْيِت أَْنَكُروا ذَِلَك قَاَل ُزَهْيٌر َحدَّثَنَا أَبُو إِْسَحاَق َعْن اْلبَرَ  ِِ فِي َحِديثِِه اْلِكتَاِب فَلَمَّ ا

ُ تَعَالَىَهذَا أَنَّهُ َماَت َعلَى اْلِقْبلَ  َل ِرَجاٌل َوقُتِلُوا فَلَْم نَْدِر َما نَقُوُل فِيِهْم فَأَْنَزَل اَّللَّ َوَما    {ِة قَْبَل أَْن تَُحوَّ
ُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكم    } َكاَن اَّلله

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid  berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair  
berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq  dari Al Barro` bin 'Azib  bahwa Nabi  saat 
pertama kali datang di Madinah, singgah pada kakek-kakeknya ('Azib) atau paman-pamannya dari 
Kaum Anshar, dan saat itu Beliau  shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau 
tujuh belas bulan, dan Beliau  sangat senang sekali kalau shalat menghadap Baitullah (Ka'bah). Shalat 
yang dilakukan Beliau  pertama kali (menghadap Ka'bah) itu adalah shalat 'ashar dan orang-orang 
juga ikut shalat bersama Beliau. Pada suatu hari sahabat yang ikut shalat bersama Nabi  pergi 
melewati orang-orang di Masjid lain saat mereka sedang ruku', maka dia berkata: "Aku bersaksi kepada 
Allah bahwa aku ikut shalat bersama Rasulullah  menghadap Makkah, maka orang-orang yang sedang 
(ruku') tersebut berputar menghadap Baitullah dan orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab menjadi heran, 
sebab sebelumnya Nabi  shalat menghadap Baitul Maqdis. Ketika melihat Nabi  menghadapkan 
wajahnya ke Baitullah mereka mengingkari hal ini. Berkata Zuhair  Telah menceritakan kepada kami 
Abu Ishaq dari Al Barro` , dalam haditsnya ini menerangkan tentang (hukum) seseorang yang 
meninggal dunia pada saat arah qiblat belum dialihkan dan juga banyak orang-orang yang terbunuh 
pada masa itu?, kami tidak tahu apa yang harus kami sikapi tentang mereka hingga akhirnya Allah  
menurunkan firman-Nya: "Dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman ( sholat ) kalian". (QS. Al 
Baqoroh: 143) HR.Bukhari  

Rasulullah , kadang juga menyampaikan bahwa iman itu berupa keyakinan, ucapan dan berupa 

perbuatan, dalam hadist shahih : 

ِ بْ  ِ ْبُن َعْبِد اَّلله ِ أَْخبََرنِي ُعبَْيدُ اَّلله ْهِري   َحدهثَنَا اللهْيُث َعْن ُعقَْيٍل َعْن الزُّ
ِن ُعتْبَةَ ْبِن َحدهثَنَا قُتَْيبَةُ

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َواْستُْخِلَف أَبُو بَْكٍر بَْعدَهُ َمْسعُوٍد َعْن  ِ َصلهى اَّلله ا تُُوف َِي َرُسوُل اَّلله  أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل لَمه

ِ َكفََر َمْن َكفََر ِمْن اْلعََرِب فَقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطهاِب ِْلَبِي بَْكٍر َكْيَف تَُقاتُِل النهاَس َوقَْد قَاَل َرُسو  ُل اَّلله
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ُ َوَمْن قَاَل َلَ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم أُِمْرُت أَْن أُقَاِتَل النهاَس َحتهى يَقُولُوا ََل إَِلهَ إَِله اَّلله ُ َصلهى اَّلله  إَِلهَ إَِله اَّلله

 ِ ِ قَاَل أَبُو بَْكٍر َواَّلله َكاِة َعَصَم ِمن ِي َمالَهُ َوَنْفَسهُ ِإَله بَِحق ِِه َوِحَسابُهُ َعلَى اَّلله َق َبْيَن الزه  َْلُقَاِتلَنه َمْن فَره

 ِ ِ لَْو َمنَعُوِني ِعقَاًَل َكانُوا يَُؤدُّونَهُ إَِلى َرُسوِل اَّلله َكاةَ َحقُّ اْلَماِل َواَّلله ََلِة َوإِنه الزه ُ َوالصه َصلهى اَّلله

َ قَْد َشَرَح َعلَْيِه َوَسلهَم لَقَاتَْلتُُهْم َعلَى َمْنِعِه فَقَاَل ُعَمُر بْ  ِ َما ُهَو إَِله أَْن َرأَْيُت أَنه اَّلله ُن اْلَخطهاِب فََواَّلله

 َصْدَر أَبِي بَْكٍر ِلْلِقتَاِل فَعََرْفُت أَنههُ اْلَحقُّ 

Qutaibah  menceritakan kepada kami, Al-Laits  menceritakan kepada kami, dari Uqail , dari Az-
Zuhri , Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud  mengabarkan kepada kami, dan Abu Hurairah 

, ia berkata: Ketika Rasulullah  wafat, Abu Bakar  menggantikannya menjadi khalifah setelah 
beliau. Orang (yang sebelumnyai kafir dari bangsa Arab menjadi kafir kembali. Umar  lalu berkata 
kepada Abu Bakar , "Bagaimana caramu memerangi orang-orang itu'? Padahal Rasulullah  telah 
bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan "Tidak ada Tuhan 
selain Allah". Siapa saja yang telah mengucapkan "Tiada Tuhan selain Allah" maka ia telah melindungi 
harta dan jiwanya Jariku, kecuali dengan cara yang hak Perhitungan amalnya tergantung kepada Allah'. 
" Abu Bakar  berkata, "Demi Allah , aku pasti akan memerangi orang yang membedakan antara 
zakat dan shalat. Sesungguhnya zakat itu adalah hak bagi harta. Demi Allah , seandainya mereka 
menolakku untuk memberikan zakat unta yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah , maka aku 
akan memerangi mereka atas penolakan itu." Umar bin Khaththab  berkata, "Demi Allah . tidak ada 
hal lain melainkan aku melihat Allah  telah melapangkan dada Abu Bakar  untuk memerangi 
mereka. Aku yakin bahwa dirinya berada di jalan yang benar." Shahih: Ash-Shahihah (407), Shahih Abu 
Daud (1391-1393); Muttafaq alaih.  

َوْفدُ َعْبِد اْلقَْيِس َحدهثَنَا قُتَْيبَةُ َحدهثَنَا َعبهادُ ْبُن َعبهاٍد اْلُمَهلهبِيُّ َعْن أَبِي َجْمَرةَ َعْن اْبِن َعبهاٍس قَاَل قَِدَم 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم فَقَالُوا إِنها َهذَا اْلَحيه ِمْن َرِبيعَةَ َوَلْسنَا نَِصُل إِلَيْ  ِ َصلهى اَّلله َك إَِله فِي َعلَى َرُسوِل اَّلله

ِ ثُمه أَْشُهِر اْلَحَراِم فَُمْرنَا بَِشْيٍء نَأُْخذُهُ َعْنَك َونَْدُعو إِلَْيِه َمْن َوَراَءنَا  يَماِن بِاَّلله فَقَاَل آُمُرُكْم بِأَْربٍَع اْْلِ

َكاةِ  ََلِة َوِإيتَاِء الزه ِ َوإِقَاِم الصه ُ َوأَن ِي َرُسوُل اَّلله  َوأَْن تَُؤدُّوا فَسهَرَها لَُهْم َشَهادَةُ أَْن ََل إِلََه إَِله اَّلله

 ُخْمَس َما َغنِْمتُمْ 

Qutaibah  menceritakan kepada kami, Abbad bin Abbad Al Muhallabi  mencentakan kepada kami, 
dari Abu Hamzah , dari Ibnu Abbas , ia berkata. "Utusan dari Abdul Qais datang kepada Rasulullah 

, mereka berkata, "Kami —suku ini— berasal dari Rabi'ah. Kami tidak pernah bertemu denganmu 
selain di bulan-bulan haram. Maka, perintahkanlah kepada kami dengan sesuatu yang dapat kami ambil 
darimu dan dapat kami serukan kepada orang-orang di belakang kami (generasi setelah kami)." Beliau  
bersabda, "Aku memerintahkan kepada kalian untuk melakukan empat perkara, yaitu beriman kepada 
Allah —beliau lalu menafsirkan makna iman kepada Allah kepada mereka— dengan bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan 
menyerahkan (menginfakkan) seperlima harta rampasan perang kalian." Shahih: Iman Abu Daud (58-
59); Muslim  
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يَماُن ِبْضٌع َوَسْبعُوَن أَْو بِْضعٌ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم اْْلِ ِ َصلهى اَّلله  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّلله

ُ َوأَْدنَاَها إَِماَطةُ اْْلَذَى َعْن الطهِريِق َواْلَحيَاُء ُشْعَبةٌ ِمْن َوِستُّوَن ُشْعبَةً فَأَْفَضلَُها قَْوُل ََل  إِلََه إَِله اَّلله

يَمانِ   اْْلِ

Dari Abu Hurairah  , ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Iman itu mempunyai 71 cabang atau 61 
cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan Laa Ilaaha Illallah, sedangkan yang paling kecil 
adalah menyingkirkan duri atau halangan di jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman.'" 

 HR. Muslim   

Dengan banyaknya penjelasan baik dari al-Qur’an maupun hadits tentang benarnya aqidah ini, kita wajib 

meyakini bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota 

tubuh, dan ini disepakati dan menjadi keyakinan seluruh para sahabat, dan ulama’ dari zaman tabi’in 

sampai sekarang. 

Jadi ketika kita sudah meyakini  ini, diharapkan kita menjadi orang yang lebih kuat keimanannya  kepada 

Allah  , dengan keyakinan itu kita sampaikan melalui lisan kita dengan pasti, dan semoga Allah  

menjadikan  kita  lebih giat dalam beribadah kepada-Nya. 

 

IMAN ITU,,,, Bertambah dan berkurang 

Lihat, apa kata Ulama’ mengenai keyakinan mereka tentang hakikat iman, yaitu bertambah dengan 

ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. 

Imam Ahmad bin hambal  berkata, “ Iman bisa bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan 

melakukan amal, dan dia berkurang dengan sebab meninggalkan amal.” Al-Wajiz fii ‘aqidati salafish 

shalih, hal.101-102  

Imam Bukhari  berkara, “Aku telah bertemu dengan lebih dari  1000 orang ulama’ dari berbagai 

penjuru negeri, aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasannya iman adalah perkataan dan 

perbuatan, bisa bertambah dan berkurang.” Fathul Baari 1/60  

Allah berfirman : 
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati 

mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya 

kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” Al-Anfaal : 2  

                                          

           

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan 

mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara 

langit dan bumi  dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,”  Al-fath : 4 

                                    

       

‘Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: 

"Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?" Adapun orang-orang 

yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.’ At-Taubah : 124  
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“Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari Malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan 

bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang 

diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-

orang yang diberi Al kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di 

dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah 

dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang 

yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan tidak ada yang 

mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi 

manusia.” Al-Mudathir : 31  

Dan Dari Sabda Nabi ,  

ِ ْبِن َحدَّثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن َحْمَزةَ قَاَل َحدَّثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن  َسْعٍد َعْن َصاِلحٍ َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعبَْيِد اَّللَّ

ِ ْبَن َعبَّاٍس أَْخبََرهُ قَاَل أَْخبََرِني أَبُو ُسْفيَاَن ْبُن َحْرٍب أَنَّ ِهَرْقَل قَا ِ أَنَّ َعْبدَ اَّللَّ َل لَهُ َسأَْلتَُك َهْل َعْبِد اَّللَّ

يَماُن َحتَّى يَِتمَّ َوَسأَْلتَُك َهْل يَْرتَدُّ أََحدٌ َسْخَطةً يَِزيدُوَن أَْم يَْنقُُصوَن فََزَعْمَت أَ  نَُّهْم َيِزيدُوَن َوَكذَِلَك اْْلِ

ََ يَ  يَماُن ِحيَن تَُخاِلُط بََشاَشتُهُ اْلقُلُوَب  ََ َوَكذَِلَك اْْلِ  ْسَخُطهُ أََحدٌ ِلِدينِِه بَْعدَ أَْن يَْدُخَل فِيِه فََزَعْمَت أَْن 

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah  berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd  dari Shalih  dari Ibnu Syihab  dari Ubaidillah bin Abdullah  bahwa Abdullah bin 
'Abbas  mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan bin 
Harb  bahwa Heraqlius berkata kepadanya: "Aku sudah bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka 
bertambah atau berkurang? Maka kamu bertutur bahwa mereka bertambah, dan memang begitulah 
iman akan terus berkembang hingga sempurna. Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada orang yang 
murtad karena dongkol pada agamanya? Kemudian kamu bertutur; tidak ada, maka begitu juga iman 
bila sudah tumbuh bersemi dalam hati tidak akan ada yang dongkol kepadanya".  HR.Bukhari 

Allaahumma shalli’alaa Muhammad  wa ‘alaa aali Muhammad  

 

 

 

  


