337640 - Pemahaman dan Pentingnya Wala’ dan Bara’ (Loyal dan Berlepas
diri)
Pertanyaan

Ada yang berkata bahwa kalimat “wala’ dan bara’” (loyal dan berlepas diri) berasal dari kelompok
Khowarij dengan kalimat yang sama, dan bukanlah pemahaman yang menyeluruh di dalam aqidah
?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Wala’ dan bara’ ini merupakan dasar dari dasar-dasar tauhid
Wala’ dan bara’ ini merupakan dasar dari dasar-dasar tauhid yang baku dengan lafadz dan
maknanya.
Allah Ta’ala berﬁrman:
مﺪِي اﻟْﻘَﻮﻬ ﻳ ﻪنﱠ اﻟ اﻢﻨْﻬ ﻣﻧﱠﻪ ﻓَﺎﻢْﻨ ﻣﻢﻟﱠﻬﺘَﻮ ﻳﻦﻣﺾٍ وﻌ ﺑﺎءﻴﻟو اﻢﻬﻀﻌ ﺑﺎءﻴﻟوى اﺎراﻟﻨﱠﺼ وﻮدﻬﺬُوا اﻟْﻴ ﺗَﺘﱠﺨ ﻨُﻮا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎاﻳ
ٍﺮﻣ او ا ﺑِﺎﻟْﻔَﺘْﺢﺗﺎنْ ﻳ اﻪ اﻟﺴةٌ ﻓَﻌﺮاﺋﻨَﺎ دﻴﺒنْ ﺗُﺼ اَﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻧَﺨْﺸ ﻳﻴﻬِﻢﻮنَ ﻓﺎرِﻋﺴ ﻳضﺮ ﻣ ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢ ﻓى اﻟﱠﺬِﻳﻦ( ﻓَﺘَﺮ51) ﻴﻦﻤاﻟﻈﱠﺎﻟ
ﻢﻌ ﻟَﻤﻢﻧﱠﻬ اﻬِﻢﺎﻧﻤﻳﺪَ اﻬ ﺟﻪﻮا ﺑِﺎﻟﻤﻗْﺴ ا اﻟﱠﺬِﻳﻦءﻮﻫﻨُﻮا ا آﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻘُﻮلﻳ( و52) ﻴﻦ ﻧَﺎدِﻣﻬِﻢﻧْﻔُﺴ اوا ﻓﺮﺳﺎ ا ﻣَﻠﻮا ﻋﺒِﺤﺼ ﻓَﻴﻨْﺪِه ﻋﻦﻣ
ذِﻟﱠﺔ اﻮﻧَﻪﺒﺤﻳ وﻢﻬﺒﺤ ﻳم ﺑِﻘَﻮﻪ اﻟﺗﺎ ﻳفﻮ ﻓَﺴﻪ دِﻳﻨﻦ ﻋﻢْﻨﺗَﺪﱠ ﻣﺮ ﻳﻦﻨُﻮا ﻣ آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎا( ﻳ53) ﺮِﻳﻦﻮا ﺧَﺎﺳﺤﺒﺻ ﻓَﺎﻢﺎﻟُﻬﻤﻋ اﺒِﻄَﺖﺣ
ﻴﻢﻠ ﻋﻊاﺳ وﻪاﻟ وﺸَﺎء ﻳﻦ ﻣﻴﻪﺗﻮ ﻳﻪ اﻟﻞﻚَ ﻓَﻀ ذَﻟﻢﺋ َﺔﻣﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻟَﻮ ﻳ وﻪ اﻟﺒِﻴﻞ ﺳﺪُونَ ﻓﺎﻫﺠ ﻳﺮِﻳﻦﺎﻓْ اﻟَﻠ ﻋةﺰﻋ اﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤَﻠﻋ
ﻮﻟَﻪﺳر وﻪ اﻟلﺘَﻮ ﻳﻦﻣ( و55) َﻮنﻌاﻛ رﻢﻫﺎةَ وﻛﺗُﻮنَ اﻟﺰﻮﻳةَ وَﻮنَ اﻟﺼﻴﻤﻘ ﻳﻨُﻮا اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ وﻮﻟُﻪﺳر وﻪ اﻟﻢﻴﻟﺎ وﻧﱠﻤ( ا54)
56. ‐ 51/ﻮنَ اﻟﻤﺎﺋﺪةﺒ اﻟْﻐَﺎﻟﻢ ﻫﻪ اﻟبﺰنﱠ ﺣﻨُﻮا ﻓَﺎ آﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦو
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“051. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani
menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang
lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya
orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orangorang yang zalim.
052. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang
munaﬁk) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan
mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada RasulNya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap
apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
053. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah
sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" Rusak
binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.
054. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya,
maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun
mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras
terhadap orang-orang kaﬁr, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
055. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman,
yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).
056. Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi
penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang”. (QS. Al
Maidah: 51-56)
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Allah Ta’ala juga berﬁrman:
27. ،26/ اﻟﺰﺧﺮفﺪِﻳﻦﻬﻴ ﺳﻧﱠﻪ ﻓَﺎﻧ اﻟﱠﺬِي ﻓَﻄَﺮ( ا26) َﺪُونﺒﺎ ﺗَﻌﻤ ﻣاءﺮ ﺑﻧﱠﻨ اﻪﻣﻗَﻮ وﺑِﻴﻪ ﻴﻢاﻫﺮﺑ اذْ ﻗَﺎلاو
“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak
bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang
menjadikanku; karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku". (QS. Az Zukhruf:
26-27)
Allah Ta’ala juga berﬁrman:
ﻨَﻨَﺎﻴﺪَا ﺑﺑ وﻢِﻧَﺎ ﺑﻔَﺮ ﻛﻪونِ اﻟ دﻦﺪُونَ ﻣﺒﺎ ﺗَﻌﻤﻣ وﻢْﻨ ﻣآءﺮﻧﱠﺎ ﺑ اﻬِﻢﻣﻘَﻮذْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟ اﻪﻌ ﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ وﻴﻢاﻫﺮﺑ اﻨَﺔٌ ﻓﺴةٌ ﺣﻮﺳ اﻢَ ﻟﺎﻧَﺖﻗَﺪْ ﻛ
4./ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔﺪَهﺣ وﻪﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻣ ﺗُﻮﺘﱠﺪًا ﺣﺑ اﺎءﻐْﻀاﻟْﺒةُ وﺪَاو اﻟْﻌﻢَﻨﻴﺑو
“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang
bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas
diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekaﬁran) mu dan telah
nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu
beriman kepada Allah saja”. (QS. Al Mumtahanah: 4)
Dan beberapa ayat lainnya yang mewajiban untuk berwala’ kepada orang-orang beriman, dan
haram untuk berwala’ kepada orang-orang kaﬁr, dan wajibnya untuk melakukan bara’ kepada
mereka dan dari apa yang mereka sembah.
Ahmad (22132) telah meriwayatkan dari Mu’adz bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah
ditanya tentang iman yang paling utama, beliau mejawab:
. ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮه:ﺮِ وﻗﺎل ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط ذِﻛﺎﻧَﻚَ ﻓﺴ ﻟﻞﻤﺗُﻌ و،ﻪ اﻟ ﻓﺾﻐﺗُﺒ و،ﻪ ﻟﺐنْ ﺗُﺤﺎنِ اﻳﻤ اﻞﻓْﻀا
“Iman yang paling utama adalah hendaknya kamu mencintai karena Allah, membenci karena
Allah, menggerakkan lisanmu dalam dzikir”. (Syu’aib al Arnauth berkata: hadits shahih lighoirihi)
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Thabrani telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas –radhiyallahu ‘anhuma- bahwa Nabi
–shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
 ﻓﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ اﻟ واﻟﺒﻐﺾ ﻓ، ﻪ اﻟ واﻟﺤﺐ ﻓ، ﻪ اﻟ واﻟﻤﻌﺎداة ﻓ، ﻪ اﻟ اﻟﻤﻮاﻻة ﻓ:أوﺛﻖ ﻋﺮى اﻹﻳﻤﺎن
2539() : "ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ" اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺮﻗﻢ
“Tali keimanan paling kokoh adalah loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena
Allah, membenci karena Allah -‘azza wa jalla- “. (Telah ditashih oleh Albani di dalam Shahih al
Jami’ as Shaghir: 2539)

Deﬁnisi Wala’ dan Bara’
Syeikh Ibnu Baz –rahimahullah- pernah ditanya: “Kami mohon penjelasan kepada anda yang mulia
terkait dengan wala’ dan bara’ berlaku bagi siapa ?, dan apakah boleh berwala’ kepada orangorang kaﬁr ?
Beliau menjawab:
“Wala’ dan bara’ artinya adalah mencintai orang-orang beriman, loyal kepada mereka, dan
membenci orang-orang kaﬁr dan memusuhi mereka, dan berlepas diri dari mereka, dan dari
agama mereka, inilah yang disebut dengan wala’ dan bara’ sebagaimana ﬁrman Allah –subhanahdi dalam surat Al Mumtahanah:
ﻨَﻨَﺎﻴﺪَا ﺑﺑ وﻢِﻧَﺎ ﺑﻔَﺮ ﻛﻪونِ اﻟ دﻦﺪُونَ ﻣﺒﺎ ﺗَﻌﻤﻣ وﻢْﻨ ﻣآءﺮﻧﱠﺎ ﺑ اﻬِﻢﻣﻘَﻮذْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟ اﻪﻌ ﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ وﻴﻢاﻫﺮﺑ اﻨَﺔٌ ﻓﺴةٌ ﺣﻮﺳ اﻢَ ﻟﺎﻧَﺖﻗَﺪْ ﻛ
ﺪَهﺣ وﻪﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻣ ﺗُﻮﺘﱠﺪًا ﺣﺑ اﺎءﻐْﻀاﻟْﺒةُ وﺪَاو اﻟْﻌﻢَﻨﻴﺑو
“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang
bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas
diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekaﬁran) mu dan telah
nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu
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beriman kepada Allah saja”. (Al Mumtahanah: 4)
Dan membenci dan memusuhi mereka bukan berarti mendzalimi mereka atau memusuhi mereka
jika mereka tidak memerangi, akan tetapi maknanya adalah membenci mereka di dalam hatimu,
memusuhi mereka dengan hatimu, dan mereka tidak menjadi temanmu, namun anda tidak
menyakiti mereka, dan tidak membahayakan mereka, dan tidak mendzalimi mereka. Jika mereka
mengucapkan salam maka balaslah salam mereka, menasehati mereka, mengarahkan mereka
kepada kebaikan, sebagaimana ﬁrman Allah Ta’ala:
ﻢﻨْﻬﻮا ﻣ ﻇَﻠَﻤ اﻟﱠﺬِﻳﻦ اﻦﺴﺣ ا ﻫ ﺑِﺎﻟﱠﺘﺘَﺎبِ اْ اﻟﻞﻫﺎدِﻟُﻮا ا ﺗُﺠو
“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik,
kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka”. (QS. Al Ankabut: 46)
Dan Ahli kitab adalah orang-orang yahudi dan nasrani, demikian juga orang-orang non muslim
yang mereka mendapatkan keamanan, janji dan perlindungan, akan tetapi barang siapa yang
berbuat dzolim dari mereka maka dibalas atas kedzaliman mereka, dan kalau tidak maka
hendaknya bagi seorang mukmin hendaknya berdebat dengan cara yang paling baik bersama
umat Islam dan orang-orang kaﬁr di sertai dengan membenci mereka karena Allah berdasarkan
ayat mulia di atas”. (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz: 5/246)
Syeikh Ibnu Utsaimin –rahimahullah- pernah ditanya: “Apa yang dimaksud dengan wala’ dan bara’
?
Jawaban:
“Wala’ dan bara’ karena Allah subhanah adalah hendaknya manusia berlepas diri dari semua yang
Allah telah berlepas diri darinya, sebagaimana ﬁrman-Nya:
ﺪَاﺑ وﻢِﻧَﺎ ﺑﻔَﺮ ﻛﻪونِ اﻟ دﻦﺪُونَ ﻣﺒﺎ ﺗَﻌﻤﻣ وﻢْﻨؤا ﻣآءﺮﻧﱠﺎ ﺑ اﻬِﻢﻣﻘَﻮذْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟ اﻪﻌ ﻣاﻟﱠﺬِﻳﻦ وﻴﻢاﻫﺮﺑ اﻨَﺔٌ ﻓﺴةٌ ﺣﻮﺳ اﻢَ ﻟﺎﻧَﺖﻗَﺪْ ﻛ
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(4 ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:ﺪاً )اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔﺑ اﺎءﻐْﻀاﻟْﺒةُ وﺪَاو اﻟْﻌﻢَﻨﻴﺑﻨَﻨَﺎ وﻴﺑ
“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang
bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas
diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekaﬁran) mu dan telah
nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya”. (Al Mumtahanah:
4)
Dan hal ini terkait dengan orang-orang musyrik sebagaiman ﬁrman-Nya:
(3 ﻣﻦ اﻵﻳﺔ: )اﻟﺘﻮﺑﺔﻮﻟُﻪﺳر وﻴﻦﺸْﺮِﻛ اﻟْﻤﻦ ﻣﺮِيء ﺑﻪنﱠ اﻟﺮِ اﺒﻛ اﺞ اﻟْﺤمﻮ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻳَﻟ اﻪﻮﻟﺳر وﻪ اﻟﻦذَانٌ ﻣاو
“Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji
akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin”. (QS.
At Taubah: 3)
Maka diwajibkan bagi setiap orang yang beriman untuk berlepas diri dari orang musyrik dan
orang kaﬁr, hal ini dalam hal perorangan.
Demikian juga diwajibkan bagi seorang muslim agar berlepas diri dari setiap perbuatan yang tidak
menjadikan Allah dan Rasul-Nya meridhoinya, dan jika ia tidak menjadi kaﬁr, maka seperti
kefasikan dan kemaksiatan, sebagaiman ﬁrman Allah:
 ﻣﻦ:ﺪُونَ )اﻟﺤﺠﺮاتاﺷ اﻟﺮﻢﻚَ ﻫوﻟَﺌﺎنَ اﻴﺼاﻟْﻌ وﻮقاﻟْﻔُﺴ وﻔْﺮْ اﻟﻢﻟَﻴ اهﺮﻛ وﻢِ ﻗُﻠُﻮ ﺑ ﻓﻨَﻪزَﻳﺎنَ وﻳﻤ اﻢﻟَﻴ اﺐﺒ ﺣﻪ اﻟﻦَﻟو
(7اﻵﻳﺔ
“…Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam
hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekaﬁran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah
orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus”. (QS. Al Hujurat: 7)
Selesai. (Fatawa Arkanil Islam: 183)
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Syeikh Sholeh Al Fauzan –haﬁdzahullah- telah berkata di dalam Syarh Nawaqidhil Islam: 158:
“Syeikh –rahimahullah- telah mengambil satu macam dari banyak macam loyal kepada orangorang kaﬁr, yaitu keberpihakan, kalau tidak (melakukan itu), maka loyalitas tersebut termasuk
mencintai dengan hati, dan memusuhi kepada umat Islam, memuji mereka, dan lain sebagainya.
Karena Allah subhanahu wa ta’ala telah mewajibkan kepada umat Islam untuk memusuhi orangorang kaﬁr, dan membenci mereka, berlepas diri dari mereka, dan inilah yang dinamakan di dalam
Islam dengan bab wala’ dan bara’”.

Keterkaitan orang-orang khowarij dengan istilah wala’ dan bara’
Kami tidak mengetahui kekhususan istilah wala’ dan bara’ bagi orang-orang khowarij, akan tetapi
barang siapa yang berlebihan dalam mengkaﬁrkan pada era sekarang ini kemungkinan berkaitan
dengan bab ini, hal itu kembali kepada kerancuan dalam memahami masalah ini dan
kandungannya, tidak hanya sekedar sebuah judul.
Wallahu A’lam
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