"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita,
sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan
mereka tidak dianiaya walau sedikit pun." (QS An-Nisa [4]: 124)
Sedangkan ketika menjelaskan amalan orang-orang kafir, Allah berfirman:

َو َق ِد ْم َنا إِ َلى َما َع ِم ُلوا ِم ْن َع َم ٍل َف َج َع ْل َنا ُه َه َباء َّمنثُور ًا

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal
itu (bagaikan) debu yang beterbangan." (QS Al-Furqan [25]: 23)
Ibadah yang tercampuri kesyirikan akan terancam lenyap dan tidak
diterima oleh Allah Ta'ala dan ia akan menjadi orang yang merugi di akhirat
nanti. Allah Ta'ala berfirman:

ِ َو َل َق ْد ُأ
ين ِم ْن َق ْب ِل َك َلئِ ْن َأ ْش َر ْك َت َل َي ْح َب َط َّن َع َم ُل َك َو َل َت ُكون ََّن ِم َن
َ وح َي إِ َل ْي َك َوإِ َلى ا َّل ِذ
ِ ا ْل َخ
ين
َ اس ِر

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (Nabi-Nabi)
yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah
amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi."" (QS Az-Zumar
[39]: 65)
Itulah pentingnya tauhid yang wajib diketahui oleh setiap Muslim agar
dirinya selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana shalat
tidaklah akan diterima apabila tanpa wudhu, maka demikianlah ibadah tidak
akan diterima tanpa adanya tauhid.
Referensi: Kitab "Ilmu Tauhid 'inda Ahlissunnah wal Jama'ah”, karya Syaikh Dr. Muhammad Yusri.
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MENDALAMI PENTINGNYA
TAUHID
Setiap Muslim harus mengetahui bahwa mentauhidkan Allah dan
mengesakanNya dalam setiap ibadah merupakan tujuan utama diciptakannya
jin dan manusia, serta seluruh yang ada di alam semesta ini. Tauhid juga
merupakan dakwah utama para Nabi dan Rasul. Dan tauhidlah hal pertama
yang didakwahkan oleh mereka dari permasalahan agama yang lainnya. Tauhid
juga merupakan sebab seseorang mendapat perlindungan dari Allah dan
akhirnya dia merasa aman selama hidup di dunia, dan juga sebab selamatnya
ia di kehidupan akhirat. Dan perlu diketahui pula, bahwa tauhid merupakan
syarat sah diterimanya seluruh amal ibadah.
Tauhid sebagai Tujuan Utama Diciptakannya Jin dan Manusia
Adapun dalil yang menyatakan bahwa tauhid merupakan tujuan utama
diciptakannya jin dan manusia, serta seluruh yang ada di alam semesta ini
adalah firman Allah Ta'ala:

ِ ُنس إِ َّل لِ َي ْع ُبد
ِ ْ ْت ا ْل ِج َّن َو
ون
ُ َو َما َخ َلق
َ ال

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi (beribadah) kepadaKu." (QS Adz-Dzariyat [51]: 56)

Tauhid adalah Dakwah Utama Para Nabi dan Rasul
Dalil yang menyatakan bahwa tauhid merupakan dakwah utama para
Nabi dan Rasul adalah firman Allah Ta'ala:
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ِ ول إِ َّل ن
ٍ َو َما َأر َس ْل َنا ِمن َقب ِل َك ِمن َّر ُس
ِ ُاع ُبد
ون
ْ ُوحي إِ َل ْي ِه َأ َّن ُه َل إِ َل َه إِ َّل َأنَا َف
ْ
ْ

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami
wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku,
maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS Al-Anbiya [21]: 25)
Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

ٍ ُ
ِ
َ
َّ اج َتنِ ُبو ْا
ُ الط
وت
َ اغ
ْ اهلل َو
َ َو َل َق ْد َب َع ْث َنا في ُك ِّل أ َّمة َّر ُسو ًال أ ِن ْاع ُبدُ و ْا

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk
menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut."" (QS An-Nahl
[16]: 36)
Dari ayat-ayat ini, kita juga mengetahui bahwa tauhid itu merupakan hak
Allah atas hambaNya. Maka setiap hamba berkewajiban untuk mentauhidkanNya,
dan tidak diperbolehkan baginya untuk memberikan hak Allah tersebut kepada
selainNya, baik itu kepada malaikat, para Nabi dan Rasul, para wali-wali Allah,
atau bahkan kepada makhluk Allah yang lainnya.
Tauhid merupakan Hal Pertama yang Harus Didakwahkan oleh Seorang Da'i
Dahulu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus sahabat
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu ke negeri Yaman, beliau bersabda:

ِ وهم إِ َلي ِه ِع َبا َد ُة
َ
ٍ  إِن ََّك َتقْدَ ُم َع َلى َق ْو ٍم َأ ْه ِل ِك َت،َيا ُم َع ُاذ
اهلل َفإِ َذا َع َر ُفوا
ْ ْ ُ اب َف ْل َي ُك ْن أ َّو َل َما ت َْد ُع
َ
ٍ ض َع َلي ِهم َخمس َص َل َو
َ
َ اهلل َق ْد َف َر
ات ِفي َي ْو ِم ِه ْم َو َل ْي َلتِ ِه ْم
َ ْ ْ ْ
َ اهلل َفأ ْخبِ ْر ُه ْم أ َّن
َ

"Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang
mana mereka merupakan ahli kitab, maka hendaknya pertama kali yang engkau
dakwahkan kepada mereka adalah ibadah (mentauhidkan) Allah. Jika mereka
sudah mengetahui Allah (dengan benar), maka kabarkanlah kepada mereka
bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu di siang dan
malam mereka." (HR Al-Bukhari dan Muslim)
Tauhid Memberikan Rasa Aman ketika di Dunia
Hal ini dikarenakan seseorang yang telah mengikrarkan kalimat tauhid
"Laa ilaaha illaLlaah", maka dirinya akan dilindungi darah dan hartanya. Dan dia
akan berada di bawah naungan keindahan Islam. Hal ini sebagaimana yang telah
disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

اهلل َف َم ْن َقا َل َها َف َق ْد َع َص َم ِم ِّني َما َل ُه َو َنف َْس ُه إِ َّل
َ ُأ ِم ْر ُت َأ ْن ُأ َقاتِ َل ال َّن
ُ اس َح َّتى َي ُقو ُلوا َل إِ َل َه إِ َّل
ِبِح ِّق ِه و ِحساب ُه َع َلى اهلل
ُ َ َ َ

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengucapkan
"La ilaha illaLlah". Barangsiapa yang telah mengucapkannya, maka sungguh
dia terlindungi dariku, baik itu harta maupun jiwanya, kecuali dengan haknya.
Dan perhitungannya di sisi Allah." (HR Al-Bukhari dan Muslim)
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan hal ini di dalam firmanNya:

َ يمان َُهم بِ ُظ ْل ٍم ُأو َلـئِ َك َل ُهم
َاأل ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َتدُ ون
َ ا َّل ِذ
َ ِين آ َم ُنو ْا َو َل ْم َي ْلبِ ُسو ْا إ
ْ
ُ

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka
dengan kedzaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan
mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS Al-An'am [6]: 82)
Tauhid Menyelamatkan Seseorang dari Neraka di Akhirat Nanti
Allah menegaskan bahwa seseorang yang berbuat syirik itu tempatnya di
neraka, maka sebaliknya, seseorang yang mentauhidkan Allah maka tempatnya
di surga. Allah Ta'ala berfirman:

ِ إِ َّن ُه َمن ُي ْش ِر ْك بِاهللِ َف َق ْد َحر َم اهلل َع َل
َّ ِيه ا ْل َج َّن َة َو َم ْأ َوا ُه ال َّن ُار َو َما ل
نصا ٍر
َ لظالِ ِم
َ ين ِم ْن َأ
ُ َّ

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah,
maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah
neraka, tidaklah ada bagi orang-orang dzalim itu seorang penolong pun." (QS
Al-Maidah [5]: 72)
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ِ
ار
َ  َو َم ْن َم،ات َل ُي ْش ِر ُك بِاهللِ َش ْيئًا َد َخ َل ا ْل َج َّن َة
َ َم ْن َم
َ ات ُي ْش ِر ُك بِاهلل َش ْيئًا َد َخ َل ال َّن

"Barangsiapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu
pun, maka ia akan masuk surga. Dan barangsiapa mati dalam keadaan
menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka." (HR
Muslim dari hadits Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhuma)
Tauhid merupakan Syarat Sahnya Segala Macam Ibadah
Ketika menjelaskan amal ibadah orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala
berfirman:

ات ِمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأنثَى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأ ْو َلـئِ َك َي ْد ُخ ُلونَ ا ْل َج َّن َة َو َال
َ الصالِ َح
َّ َو َمن َي ْع َم ْل ِم َن
ُي ْظ َل ُمونَ ن َِقير ًا

