148793 - Perbedaan Antara Iman dan Islam
Pertanyaan
Allah –subhanahu wa ta’ala- berﬁrman di dalam surat Adz Dzariyat: 35-36:
(ﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻦﺖٍ ﻣﻴ ﺑﺮﺎ ﻏَﻴﻴﻬﺪْﻧَﺎ ﻓﺟﺎ و * ﻓَﻤﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦﺎ ﻣﻴﻬﺎنَ ﻓ ﻛﻦﻨَﺎ ﻣﺟﺧْﺮ(ﻓَﺎ
“Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu. Dan Kami
tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri”. (QS.
Adz Dzariyat: 35-36)
Apa perbedaannya antara orang-orang yang beriman dan kaum muslimin, mana yang lebih tinggi
derajatnya di antara keduanya?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Perbedaan antara Iman dan Islam termasuk masalah yang para ulama membahasnya panjang
lebar dalam buku-buku aqidah, yang menjadi kesimpulan mereka adalah: ketika kata Iman dan
Islam disebutkan secara terpisah, maka maksudnya adalah agama Islam secara keseluruhan,
sehingga tidak ada bedanya antara Iman dan Islam.
Namun ketika kata Iman dan Islam disebutkan secara bersamaan dalam satu kontek pembahasan,
maka yang dimaksud dengan iman adalah: amalan batin dan hati yang meliputi iman kepada
Allah, mencintai-Nya, takut, mengharap, ikhlas hanya kepada-Nya –subhanahu wa ta’ala-.
Sedangkan makna Islam adalah amalan dzahir (nampak) yang bersumber dari keimanan dalam
hati, dan jika tidak dilandasi iman maka pelaku amal tersebut adalah munaﬁk atau imannya
lemah.
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Syeikh Islam Ibnu Taimiyah –rahimahullah- berkata: “Kata ‘iman’ terkadang disebutkan secara
terpisah dari kata ‘Islam’, amal sholeh, atau yang lainnya, namun terkadang disebutkan secara
bersamaan, sebagaimana hadits Jibril: “Apa itu Islam…?, apa itu iman?...”. Sebagaimana juga
ﬁrman Allah –ta’ala-:
(35/( اﻷﺣﺰاب...ِﻨَﺎتﻣﻮاﻟْﻤ وﻴﻦﻨﻣﻮاﻟْﻤﺎتِ وﻤﻠﺴاﻟْﻤ وﻴﻦﻤﻠﺴنﱠ اﻟْﻤا
"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min…”.
(QS. Al Ahzab: 35)
Sebagaimana ﬁrman Allah yang lain:
(14/( اﻟﺤﺠﺮاتﻢِ ﻗُﻠُﻮ ﺑﺎنُ ﻓﻳﻤ اﺪْﺧُﻞﺎ ﻳﻟَﻤﻨَﺎ وﻠَﻤﺳ ﻗُﻮﻟُﻮا اﻦَﻟﻨُﻮا وﻣ ﺗُﻮ ﻟَﻢﻨﱠﺎ ﻗُﻞ آﻣابﺮﻋﻗَﺎﻟَﺖِ ا
“Orang-orang Arab Badwi itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka): "Kamu
belum beriman, tetapi katakanlah: "Kami telah tunduk", karena iman itu belum masuk ke dalam
hatimu”. (QS. Al Hujurat: 14)
(ﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻦﺖٍ ﻣﻴ ﺑﺮﺎ ﻏَﻴﻴﻬﺪْﻧَﺎ ﻓﺟﺎ و ﻓَﻤ. ﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦﺎ ﻣﻴﻬﺎنَ ﻓ ﻛﻦﻨَﺎ ﻣﺟﺧْﺮ )ﻓَﺎ.
“Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu. Dan Kami
tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri”. (QS.
Qdz Dzariyat: 35-36)
Jika iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, maka Islam berarti amalan yang dzahir,
seperti: dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji.
Sedangkan iman adalah amalan yang berada di hati, seperti: iman kepada Allah, malaikat, kitab
suci, para Rasul dan hari akhir.
Ketika iman saja yang disebutkan, maka ia juga mewakili Islam dan amal shaleh, sebagaimana
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sabda Rasulullah dalam hadits “sya’b” (cabang iman):
( إﻣﺎﻃﺔ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ:  وأدﻧﺎﻫﺎ، ﻪ ﻗﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟ:  أﻋﻼﻫﺎ،  )اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌﻮن ﺷﻌﺒﺔ.
“Iman itu ada tujuh puluh sekian cabang iman, yang tertinggi adalah ‘la ilaha illallah’ (tiada Tuhan
yang berhak disembah kecuali Allah), dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan yang
ada di jalanan”.
Dan semua hadits-hadits yang menjadikan semua bentuk kebaikan adalah bagian dari pada iman.
(Majmu’ Fatawa: 7/13-15)
Syeikh Utsaimin –rahimahullah- berkata: “Jika iman dan Islam disebutkan dengan bersamaan,
maka Islam ditafsiri dengan penyerahan secara dzahir, yaitu; perkataan dengan lisan, perbuatan
dengan anggota tubuh yang dilakukan oleh seorang mukmin yang sempurna imannya dan yang
lemah imannya. Allah –subhanahu wa ta’ala- berﬁrman:
(ﻢِ ﻗُﻠُﻮ ﺑﺎنُ ﻓﻳﻤ اﺪْﺧُﻞﺎ ﻳﻟَﻤﻨَﺎ وﻠَﻤﺳ ﻗُﻮﻟُﻮا اﻦَﻟﻨُﻮا وﻣ ﺗُﻮ ﻟَﻢﻨﱠﺎ ﻗُﻞ آﻣابﺮﻋ)ﻗَﺎﻟَﺖِ ا
“Orang-orang Arab Badwi itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka): "Kamu
belum beriman, tetapi katakanlah: "Kami telah tunduk", karena iman itu belum masuk ke dalam
hatimu”. (QS. Al Hujurat: 14)
Juga dilakukan oleh orang munaﬁk, dengan sebutan muslim secara dzahir dan kaﬁr secara batin.
Sedangkan iman dimaknai dengan penyerahan sepenuhnya dengan hati, hal ini tidak dilakukan
kecuali oleh orang mukmin sejati, sebagaimana ﬁrman Allah –Ta’ala-:
( َةَﻮنَ اﻟﺼﻴﻤﻘ ﻳﻠُﻮنَ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻛﺘَﻮ ﻳِﻬِﻢﺑ رَﻠﻋﺎﻧًﺎ وﻳﻤ اﻢﺗْﻬ زَادﺎﺗُﻪ آﻳﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﺖﻴذَا ﺗُﻠا وﻢﻬ ﻗُﻠُﻮ ﺑﺟِﻠَﺖ وﻪ اﻟﺮذَا ذُﻛ اﻨُﻮنَ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻣﻮﺎ اﻟْﻤﻧﱠﻤا
ﺎﻘﻨُﻮنَ ﺣﻣﻮ اﻟْﻤﻢﻚَ ﻫوﻟَﺌﻘُﻮنَ اﻨْﻔ ﻳﻢزَﻗْﻨَﺎﻫﺎ رﻤﻣ)و
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah

3/6

gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah iman
mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang
mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.
(QS. Al Mukminun: 2-3)
Dengan ini maka iman lebih tinggi derajatnya dari pada Islam, setiap mukmin pasti muslim, tidak
sebaliknya. (Majmu’ Fatawa dan Rasail Ibnu Utsaimin: 4/92)
Ayat yang tertera di dalam pertanyaan tadi sesuai dengan makna di atas, di dalam mensifati
keluarga Nabi Luth –‘alaihis salam- terkadang dengan iman dan terkadang dengan islam.
Maksud dari islam di sini adalah islam secara dzahir, dan iman adalah iman dengan hati dengan
iman yang sesungguhnya. Ketika Allah mensifati keluarga Nabi Luth dengan Islam; karena istri
Nabi Luth termasuk ahlul bait, dia muslimah secara dzahir, namun hakekatnya adalah kaﬁr.
Namun ketika Allah mensifati orang-orang yang dikeluarkan dan diselamatkan dengan kata iman.
(36 – 35/( اﻟﺬارﻳﺎتﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻦﺖٍ ﻣﻴ ﺑﺮﺎ ﻏَﻴﻴﻬﺪْﻧَﺎ ﻓﺟﺎ و ﻓَﻤ. ﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦﺎ ﻣﻴﻬﺎنَ ﻓ ﻛﻦﻨَﺎ ﻣﺟﺧْﺮ ﻓَﺎ.“Lalu Kami
keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.Dan Kami tidak
mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri”. (QS. Adz
Dzariyat: 35-36)
Syeikh Islam Ibnu Taimiyah –rahimahullah- berkata: “Istri Nabi Luth adalah seorang yang munaﬁk
dan kaﬁr dalam hatinya, namun muslimah bersama suaminya secara dzahir; maka ia tertimpa
adzab bersama kaumnya. Demikianlah keadaan kaum munaﬁk pada masa Rasulullah –shallallau
‘alaihi wa sallam- berserah diri sepenuhnya secara dzahir, padahal sebenarnya mereka tidak
beriman”. (Jami’ al Masa’il: 6/221)
Beliau –rahimahullah- juga berkata: “Sebagian kalangan mengira bahwa ayat ini menunjukkan
antara iman dan islam adalah satu, maka pendapat mereka tersebut bertentangan dengan dua
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ayat di atas.
Padahal sebenarnya tidak demikian, bahkan ayat ini sesuai dengan ayat pertama; karena Allah
mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman, sampai tidak ada lagi penduduk kecuali sebuah
rumah dari orang-orang yang muslim; hal ini karena istri Nabi Luth termasuk yang ada di dalam
rumah tersebut, dan tidak termasuk mereka yang diselamatkan dan ikut merasakan adzab Allah,
padahal sebelumnya ia muslimah secara dzahir bersama suaminya, namun dalam hatinya
mengikuti agama kaumnya, berkhianat kepada suaminya dengan menunjukkan tamu-tamu Nabi
Luth kepada kaumnya. Sebagaimana ﬁrman Allah:
( 10/ﺎ ( اﻟﺘﺤﺮﻳﻢﻤ ﻓَﺨَﺎﻧَﺘَﺎﻫﻦﻴﺤﺎﻟﺎدِﻧَﺎ ﺻﺒ ﻋﻦ ﻣﻦﺪَﻳﺒ ﻋﺖﺎﻧَﺘَﺎ ﺗَﺤ ﻛ ﻟُﻮطتاﺮاﻣ و ﻧُﻮحتاﺮوا اﻣﻔَﺮ ﻛﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻟًَﺜ ﻣﻪ اﻟبﺮﺿ
“Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth perumpamaan bagi orang-orang kaﬁr. Keduanya berada
di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua
isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya”. (QS. At Tahrim: 10)
Pengkhianatan keduanya dalam masalah agama, bukan dalam masalah rumah tangga.
Maksudnya istri Nabi Luth sebenarnya tidak beriman, juga tidak termasuk mereka yang
diselamatkan dan tidak termasuk dalam ayat:
(ﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦﺎ ﻣﻴﻬﺎنَ ﻓ ﻛﻦﻨَﺎ ﻣﺟﺧْﺮ) ﻓَﺎ
“Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu”. (QS. Adz
Dzariyat: 35)
Namun termasuk dalam keluarga muslim dan menjadi bagian dari mereka, oleh karenanya Allah
berﬁrman:
٣٦ ﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻦﺖٍ ﻣﻴ ﺑﺮﺎ ﻏَﻴﻴﻬﺪْﻧَﺎ ﻓﺟﺎ وﻓَﻤ
“Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah
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diri”. (QS. Adz Dzariyat: 36)
Dengan ini sangat jelas hikmah al Qur’an, yaitu; dengan menyebutkan iman dan menyelamatkan
pelakunya, dan menyebutkan islam ketika pelakunya termasuk dalam ahli bait Nabi Luth. (Majmu’
Fatawa: 7/472-474)
Syeikh Ibnu Utsaimin –rahimahullah- berkata:
Allah berﬁrman tentang kisah Nabi Luth:
(ﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﻦﺖٍ ﻣﻴ ﺑﺮﺎ ﻏَﻴﻴﻬﺪْﻧَﺎ ﻓﺟﺎ و ﻓَﻤﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦﺎ ﻣﻴﻬﺎنَ ﻓ ﻛﻦﻨَﺎ ﻣﺟﺧْﺮ )ﻓَﺎ.
“Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.Dan Kami
tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri”. (QS.
Adz Dzariyat: 35-36)
Ayat di atas membedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang muslim; karena rumah
yang ada di dalam desa tersebut adalah rumah Islami secara dzahir, dan termasuk di dalamnya
istri Nabi Luth yang mengkhianatinya, maka ia menjadi kaﬁr. Adapun mereka yang diselamatkan
mereka adalah orang-orang mukmin yang sesungguhnya dengan keimanan yang bersemayam di
dalam hatinya”. (Majmu’ Fatawa dan Rasail Ibnu Utsaimin: 1/47-49)
Wallahu a’lam.
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