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Menyimpang 
dari kebenaran

Bermuka 
dua

Syirik



SYIRIK (MENYEKUTUKAN ALLAH)
Sikap menyekutukan Allah SWT dalam zat, sifat, perbuatan dan ibadah.

Zat
• Meyakini bahwa Zat Allah sama dengan zat 

makhluk-Nya

Sifat
• Meyakini bahwa sifat Allah sama dengan sifat 

makhluk-Nya

Perbuatan
• Meyakini bahwa makhluk yang mengatur alam 

semesta dan rezeki umat manusia

Ibadah
• Menyembah selain Allah SWT dan 

mengagungkannya, mencintainya seperti 
kepada Allah SWT



BENTUK SYIRIK

Menyembah 
patung atau 

berhala

Menyembah 
matahari

Menyembah 
malaikat dan 

jin

Menyembah 
para nabi

Menyembah 
rahib atau 
pendeta

Menyembah 
taghut

Menyembah 
hawa nafsu

 َيْسَمُع 
َ
ِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما ِل  َقاَل ِِلَ

ْ
 ِإذ

ً
 ُيْغِني َعنَك َشْيئ

َ
 ُيْبِصُر َوِل

َ
َوِل

Ingatlah ketika ia (Ibrahim) berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, 
mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak 
melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?
(QS. Maryam: 42)



BENTUK SYIRIK

Menyembah 
patung atau 

berhala

Menyembah 
matahari

Menyembah 
malaikat dan 

jin

Menyembah 
para nabi

Menyembah 
rahib atau 
pendeta

Menyembah 
taghut

Menyembah 
hawa nafsu

َقَمُر 
ْ
ْمُس َوأل َهاُر َوألشَّ ْيُل َوألنَّ َياِتِه أللَّ

 
َقَمرِ  َۚوِمْن أ

ْ
 ِلل

َ
ْمِس َوِل  َتْسُجُدوأ ِللشَّ

َ
ِ  ِل  َوأْسُجُدوأ ّلِِلَّ

اُه َتْعُبُدوَن  ِذي َخَلَقُهنَّ ِإن ُكنُتْم ِإيَّ
َّ
أل

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, 
matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi 
sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak 
sembah.
(QS. Fushshilat: 37)



BENTUK SYIRIK

Menyembah 
patung atau 

berhala

Menyembah 
matahari

Menyembah 
malaikat dan 

jin

Menyembah 
para nabi

Menyembah 
rahib atau 
pendeta

Menyembah 
taghut

Menyembah 
hawa nafsu

ِجنَّ َوَخَلَقُهْم ۖ َوَخَرقُ 
ْ
ِ ُشَرَكاَء أل ٍم َۚوَجَعُلوأ ّلِِلَّ

ْ
ُه َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغْيِر ِعل

َ
ى  وأ ل

َ
ُسْبَحاَنُه َوَتَعال

ا َيِصُفوَن  َعمَّ
Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal 
Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong (dengan 
mengatakan): "Bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan", 
tanpa (berdasar) ilmu pengetahuan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-
sifat yang mereka berikan.
(QS. Al-An’am: 100)



BENTUK SYIRIK

Menyembah 
patung atau 

berhala

Menyembah 
matahari

Menyembah 
malaikat dan 

jin

Menyembah 
para nabi

Menyembah 
rahib atau 
pendeta

Menyembah 
taghut

Menyembah 
hawa nafsu

صَ  ِت ألنَّ
َ
ِ َوَقال َيُهوُد ُعَزْيٌر أْبُن أّلِلَّ

ْ
ِت أل

َ
ِ ۖ َوَقال َمِسيُح أْبُن أّلِلَّ

ْ
ِلَك اَرى أل

 
 َذ

ُ
ُهم ِبَاْفَوأِهِهْم ۖ َقْول

َفُروأ ِمن َقْبُل ۚ َقاَتَلهُ ُيَضاِهُئوَن  ِذيَن ك َ
َّ
وَن َقْوَل أل ُُ َف ْْ ى  ُي ُ ۚ َأنَّ ُم أّلِلَّ

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani 
berkata: "Al-Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut 
mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati 
Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?
(QS. At-Taubah: 30)



BENTUK SYIRIK

Menyembah 
patung atau 

berhala

Menyembah 
matahari

Menyembah 
malaikat dan 

jin

Menyembah 
para nabi

Menyembah 
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 ِ ن ُدوِن أّلِلَّ ِ َخُذوأ َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا م 
َمِسيَح أْبَن َمْرَيَم َوَما ُأمِ أتَّ

ْ
  َوأل

َّ
ُروأ ِإِل

 ُهَو ۚ ُسبْ 
َّ
َه ِإِل

 َ
 ِإل
َّ
ًها َوأِحًدأ ۖ ِل

 َ
ا ُيْشرُِكوَن ِلَيْعُبُدوأ ِإل َحاَنُه َعمَّ

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan 
selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putera Maryam, padahal 
mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
(QS. At-Taubah: 31)



BENTUK SYIRIK

Menyembah 
patung atau 

berhala

Menyembah 
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Menyembah 
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jin
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 َ  َأِن أْعُبُدوأ أّلِلَّ
ً
ُسوِل ٍة رَّ ِ ُأمَّ

َقْد َبَعْثَنا ِفي ُكل 
َ
ْن هَ َول اُغوَت ۖ َفِمْنُهم مَّ ُ  َوأْجَتِنُبوأ ألطَّ َوِمْنُهم َدى أّلِلَّ

ْرِض فَ  َ
ْ
ُة ۚ َفِسيُروأ ِفي أِل

َ
ل
َ
َل ْت َعَلْيِه ألضَّ ْن َحقَّ ِبيمَّ ِ

ذ  َُ ُم
ْ
ََ َكاَن َعاِقَبُة أل ُروأ َكْي ُُ َن ان

Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 
"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-
orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah 
pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).
(QS. An-Nahl: 36)



BENTUK SYIRIK

Menyembah 
patung atau 

berhala

Menyembah 
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Menyembah 
malaikat dan 

jin
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 ُ ُه أّلِلَّ َهُه َهَوأُه َوَأَضلَّ
 َ
َخَذ ِإل ٍم َوَخَتَم َعَلى  َسْمِعِه َو َأَفَرَأْيَت َمِن أتَّ

ْ
ِبِه َوَجَعَل َعلَ  َعَلى  ِعل

ْ
ى  َقل

ِ ۚ َأفَ  ُروَن َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد أّلِلَّ  َتَذكَّ
َ
َل

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya 
dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati 
pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah 
yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa 
kamu tidak mengambil pelajaran?
(QS. Al-Jatsiyah: 23)



Macam-macam Syirik

Syirik besar 

(asy-syirkul akbar)

Tampak (Zhahir)

Tersembunyi (Khafiy)

Syirik Kecil 

(asy-syirkul asghar)

Tampak (Zhahir)

Tersembunyi (Khafiy)



• Tindakan menyekutukan Allah SWT dengan makhluk-Nya. 

• Syirik besar tak akan diampuni dan tak akan masuk surga.

 
 
 َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذ

َ
َ ِل ِ َفقَ ِإنَّ أّلِلَّ  ْد َضلَّ ِلَك ِلَمن َيَشاُء ۚ َوَمن ُيْشِرْك ِباّلِلَّ

ً
ِل
َ
َضَل

َبِعيًدأ
“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan 
dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 
mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-
jauhnya.” (QS. An-Nisa: 116)

Syirik besar 

(asy-syirkul akbar)



SYIRIK BESAR ZHAHIR

• Menyembah bintang, matahari, bulan, patung, 
batu, pohon besar, manusia, malaikat, jin dan 
setan.



SYIRIK BESAR KHAFIY

• Meminta kepada orang yang telah mati dengan keyakinan mereka bisa memenuhi 
permintaan mereka.

• Menjadikan seseorang sebagai pembuat hukum, menghalalkan dan mengharamkan 
seperti halnya Allah SWT.



• Tindakan yang mengarah kepada kesyirikan, tetapi tingkatannya belum sampai keluar dari tauhid 
(hanya mengurangi kemurnian tauhid).

 َ
ْ
ِ َوأِل

َمن 
ْ
م ِبال ُُ  ُتْبِطُلوأ َصَدَقاِت

َ
َمُنوأ ِل

 
ِذيَن أ

َّ
َها أل  َيا َأيُّ

َ
اِس َوِل َء ألنَّ

َ
ُه ِرَئ

َ
ِذي ُينِفُق َمال

َّ
ِ َذى  َكال ِمُن ِباّلِلَّ ْْ  ُي

ِخِر ۖ َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَوأٍن َعَلْيِه ُتَرأٌب فَ 
 ْ
َيْوِم أِل

ْ
 َيْقِدرُ َوأل

َّ
ًدأ ۖ ِل

ْ
ا وَن َاَصاَبُه َوأِبٌل َفَتَرَكُه َصل مَّ ِ َعَلى  َشْيٍء م 

َقْوَم 
ْ
 َيْهِدي أل

َ
ُ ِل اِفِريَن َكَسُبوأ ۗ َوأّلِلَّ َُ

ْ
أل

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan 
menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya 
karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka 
perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan 
lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang 
mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

(QS. Al-Baqarah: 264)

Syirik kecil

(asy-syirkul asghar)



SYIRIK KECIL ZAHIR

• Berupa pernyataan ataupun perbuatan.

• Contoh bersumpah dengan nama selain Allah, 
seperti “Demi Nabi!”, “Demi Ka’bah!”.

• “Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah 
SWT, ia telah kafir dan musyrik.” (HR. Tirmidzi)

• Contoh lain: memakai jimat dengan keyakinan jimat 
itu akan memberikannya keselamatan.



SYIRIK KECIL KHAFIY

• Berupa niat atau keinginan, seperti riya’ dan 
sum’ah.

• Contohnya: membaca Qur’an dengan merdu 
agar dipuji orang lain.



يَن َفَوْيٌل  ِ
ُمَصل 

ْ
ل ِ
 
ل

ِتِهْم 
َ
ِذيَن ُهْم َعن َصَل

َّ
َساُهوَن أل

ِذيَن ُهْم 
َّ
ُيَرأُءوَن أل

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
orang-orang yang berbuat riya.” (QS. al-Ma’un: 4-6)



BAHAYA SYIRIK

• Kezaliman yang nyata (QS. 31:13)

• Sumber khurafat

• Sumber ketakutan dan kesengsaraan (QS. 3:151)

• Merendahkan derajat manusia (QS. 22:31)

• Menghancurkan kecerdasan manusia (QS. 10: 18)

• Tak akan mendapatkan ampunan dan kekal di 
neraka selama-lamanya (QS. 5:72)



SEBAB-SEBAB SYIRIK

Kebodohan

Lemahnya 
iman

Taklid buta 
(QS. 7: 28)



BERMUKA DUA (AN-NIFAQ)

• An-nifaq yaitu ketika bertemu dengan umat 
Muslim, mereka menampakkan diri sebagai 
Muslim.

• Namun, ketika bertemu dengan kawan-kawan 
mereka sesama orang kafir, mereka kembali lagi 
ke wajah mereka yang asli sebagai orang kafir.

• “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. 
sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, 
mereka menyuruh membuat yang munkar dan 
melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka 
menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa 
kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. 
Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah 
orang-orang yang fasik.” (QS. At-Taubah: 67)



ORANG MUNAFIK

Mulut mereka mengatakan beriman kepada Allah SWT, sedang hati mereka kafir

• QS. 2: 8-10

Ketika dikatakan kepada mereka agar jangan berbuat kerusakan, mereka mengaku 
berbuat kebaikan

• QS. 2: 11-12

Ketika bertemu dengan orang beriman mereka menampakkan keimanan, sebaliknya 
ketika bertemu dengan kawan mereka, mereka kembali pada kekafiran.

• QS. 2: 13-15



ORANG MUNAFIK

Ibarat pebisnis, mereka membeli kekafiran dengan keimanan. Mereka sering berganti wajah.

• QS. 2: 16

Ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan malam, setiap kali mereka menyalakan pelita, 
seketika itu pelita itu padam kembali. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan 
kembali (ke jalan yang benar),

• QS. 2: 17-18

Ibarat orang yang ketakutan saat mendengarkan petir, mereka selalu menutup telinga saat 
Rasulullah menyampaikan dakwahnya. 

• QS. 2: 19-20



MENYIMPANG DARI KEBENARAN (AL-ILHAD)

• Al-Ilhad, menyimpang dari kebenaran, meragukan 
Allah SWT.

• Tidak percaya alias mengingkari adanya sifat, nama 
dan perbuatan Allah SWT.



Mengingkari salah satu sifat, 
nama ataupun perbuatan 

Allah SWT

Mengingkari ayat Qur’an yang 
menegaskan adanya nama dan sifat 
Allah SWT

Mengingkari segala wujud di alam ini 
sebagai ciptaan-Nya, mengingkari 

kekuasaan Allah SWT sebagai Pencipta

KAFIR



PEDOMAN

• Al-Qur’anul Kariim

• Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah. 2009. Modul Tarbiyah Islamiyah. Jakarta: Robbani 
Press


