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SYIRIK: “BAHAYA MISKIN SINYAL” 

 

Oleh: Muhsin Hariyanto 

 

                         

            

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 

sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS an-Nisâ'. 4: 48) 
 

 

Suatu saat 'Abdullah ibnu 'Abbas – mengenang nasihat Rasulullah s.a.w. 

– menyatakan: "Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit (sangat 

samar) untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di 

tengah kegelapan malam".  

 

Tidak hanya 'Abdullah ibnu 'Abbas, Abu Bakar ash-Shiddiq pun sebelum 

menerima penjelasan dari Rasulullah s.a.w. terheran-heran mendengar ungkapan 

dari beliau: "syirik itu lebih samar daripada rayapan semut".  

 

Ketika seseorang berkata kepada Rasulullah s.a.w., "mâ syâallâh wa 

syi'ta", maka Rasulullah s.a.w. pun bersabda: " Apakah engkau akan menjadikan 

aku sebagai tandingan bagi Allah? Bahkan (katakan) hanya kehendak Allah 

semata". (HR. Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bukhari [dalam Adabul 

Mufrad], an-Nasa’i dan Ibnu Majah). 

 

Itulah syirik. Ada sebagian yang telah diketahui dengan jelas seperti: 

"berdoa kepada selain Allah". Dan terdapat pula bentuk syirik (seperti dikatakan 

'Abdullah ibnu 'Abbas) yang sangat sulit dikenali (sangat samar). Syirik seperti 

(sangat samar) ini ada 2 (dua) macam. 

 

Pertama, syirik dalam niat dan tujuan. Ini termasuk perbuatan yang 

samar karena niat terdapat dalam hati, dan yang mengetahuinya hanya Allah. 

Seperti seseorang yang mengerjakan shalat dalam keadaan ingin dilihat (riya’) 

atau didengar (sum’ah) orang lain.  

 

Kedua, syirik yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Syirik 

seperti ini adalah seperti syirik dalam ucapan: "Kalau bukan karena "Aku", maka 

tidak mungkin keadaan bisa sebaik ini. Karena kesamarannya, syirik semacam 

ini disebut oleh 'Abdullah ibnu 'Abbas "lebih samar daripada jejak semut yang 

merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam".  
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Kini saatnya kita berhati-hati. Jangan pernah kita sekejap pun terjebak 

dalam "syirik" dalam bentuk apa pun. 

 

Semoga! 

 


