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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terma kafir telah ada sejak masa Rasulullah Saw, yang dibuktikan 

dengan banyaknya ayat-ayat al-Quran yang mengulas tentang kafir, baik dari 

sisi pelakunya maupun perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

menyematan vonis kafir (takfi>r) telah ada sejak masa itu. Munculnya konsep 

takfi>r di masa ini di dukung dengan dalil-dalil syar’i berupa wahyu yang 

diturunkan langsung kepada Rasulullah Saw (QS. an-Najm : 34). Vonis kafir 

ini merupakan salah satu bagian dari konsep syariat dalam Islam, sehingga 

dalam penerapannya harus berdasarkan dalil-dalil syar’i (QS. al-Isra>’ : 36).   

Selama periode kepemimpinan Rasulullah Saw ataupun pada masa 

pemerintahan Abu> Bakar, ‘Umar, dan ‘Us\man, tidak pernah terjadi 

perpecahan di antara umat Islam. Perbedaan pandangan yang terjadi dalam 

beberapa perkara besar seperti wafatnya Rasulullah Saw, pemakaman beliau, 

peristiwa S|aqifah, dan peperangan terhadap orang-orang yang murtad, serta 

dalam beberapa masalah hukum berakhir dan dapat diselesaikan tanpa adanya 

perpecahan di tubuh umat Islam.2 

 Setelah masa itu, terjadi perpecahan pertama kali dalam tubuh umat 

Islam yang di latarbelakangi oleh penyematan gelar kafir tanpa ditopang dalil 

                                                            
2 Na>s}ir Ibn Abd al-Kari>m al-‘Aql, Ciri-ciri dan Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini, 

terj. Musthofa Aini (Jakarta: Darul Haq, 1435 H/ 2013 M), hlm. 5.  
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syar‘i, yaitu sikap yang dilakukan kalangan Khawa>rij terhadap sebagian 

sahabat Nabi Saw. Mereka menganggap pelaku dosa besar dari kalangan 

umat Islam telah keluar dari Islam dan memasukkannya ke dalam golongan 

kafir. Mereka memperlakukannya seperti memperlakukan orang kafir serta 

menghalalkan darah dan harta kaum muslimin.3 

Kemunculan kelompok Khawa>rij ini sebenarnya telah disiyalir sejak 

masa Nabi Saw. Al-Bukha>ri> telah menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab 

S{ah}i>h}nya, 

َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن أَْخَبَرَنا ُشَعْيٌب َعْن الزُّْهرِيِّ قَالَ أَْخَبَرنِي أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد 
ْحُن ِعْنَد َرُسولِ َبْيَنَما َن الرَّْحَمنِ أَنَّ أََبا َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو َيقِْسُم ِقْسًما أََتاُه ذُو الُْخَوْيِصَرِة َوُهَو َرُجلٌ 
ِمْن َبنِي َتِميمٍ فَقَالَ َيا َرُسولَ اللَِّه اْعِدلْ فَقَالَ َوْيلََك َوَمْن َيْعِدلُ إِذَا لَْم 

َت إِنْ لَْم أَكُْن أَْعِدلُ فَقَالَ ُعَمُر َيا َرُسولَ اللَِّه ائْذَنْ أَْعِدلْ قَْد ِخْبَت َوَخِسْر
ِلي ِفيِه فَأَْضرَِب ُعُنقَُه فَقَالَ َدْعُه فَإِنَّ لَُه أَْصَحاًبا َيْحِقُر أََحُدكُْم َصلَاَتُه َمَع 

َراِقَيُهْم َيْمُرقُونَ ِمْن َصلَاِتهِْم َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمهِْم َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ لَا ُيَجاوُِز َت
الدِّينِ كََما َيْمُرُق السَّْهُم ِمْن الرَِّميَِّة ُيْنظَُر إِلَى َنْصِلِه فَلَا ُيوَجُد ِفيِه َشْيٌء ثُمَّ 
ُيْنظَُر إِلَى رَِصاِفِه فََما ُيوَجُد ِفيِه َشْيٌء ثُمَّ ُيْنظَُر إِلَى َنِضيِِّه َوُهَو ِقْدُحُه فَلَا 

َشْيٌء ثُمَّ ُيْنظَُر إِلَى قُذَِذِه فَلَا ُيوَجُد ِفيِه َشْيٌء قَْد َسَبَق الْفَْرثَ  ُيوَجُد ِفيِه
َوالدََّم آَيُتُهْم َرُجلٌ أَْسَوُد إِْحَدى َعُضَدْيِه ِمثْلُ ثَْديِ الَْمْرأَِة أَْو ِمثْلُ الَْبْضَعِة 

 4َتَدْرَدُر َوَيْخُرُجونَ َعلَى ِحنيِ فُْرقٍَة ِمْن النَّاسِ
                                                            

3 Zain ad-Di>n Abu> al-Faraj Abd ar-Rah}ma>n Ibn Syiha>b ad-Di>n Ibn Ah>mad Ibn Rajab al-
H{anbali> al-Bagda>di>, selanjutnya disebut Ibn Rajab, Ja>mi‘ al-Ulu>m wa al-H{ikam fi> Syarh} Khamsi>n 
H{adi>s\an min Jawa>mi‘ al-Kalim (Kairo: Da>r as-Sala>m, 2004), juz I, hlm. 116-117. 

4 Abu> Abdulla>h Muh}ammad Ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, selanjutnya disebut al-Bukha>ri>, 
Ja>mi’ as}-S{ah}i>h} (Kairo: Maktabah as-Salafiyyah, 1400 H), juz IV, hlm. 121-122. Hadis S{ah}i>h, 
Muh}ammad Na>s}ir ad-Di>n al-Alba>ni>, selanjutnya disebut al-Alba>ni, S{ah}i>h al-Ja>mi‘ as}-S{agi>r wa 
Ziya>datuhu (Baerut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1988 M/1408 H), juz II, hlm. 1199.  
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Abu> al-Yama>n telah menceritakan kepada kami, ‘Syu‘aib telah 

mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri>, dia berkata, ‘Abu> Salamah Ibn ‘Abd 

ar-Rah}ma>n telah menceritakan kepadaku bahwasanya Abu> Sa’i>d al-Khudri> 

Ra berkata, “Ketika kami sedang bersama Rasulullah Saw yang sedang 

membagi-bagikan harta, datanglah mendekati Nabi seorang dari Bani> Tami>m 

yang bernama Z|u al-Khuwais}irah. Ia mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, 

berlakulah adil!’ Rasulullah Saw menanggapi, ‘Celaka engkau! Siapa yang 

bisa berlaku adil kalau aku dituduh tidak adil?! Sungguh engkau benar-benar 

merugi kalau aku tidak adil.’ Kemudian ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b berkata, 

‘Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya.’ Rasulullah berkata, 

‘Biarkan dia. Sesungguhnya ia memiliki sahabat-sahabat yang salah satu di 

antara kalian (para sahabat) akan menganggap remeh shalatnya jika 

dibandingkan dengan shalat mereka dan akan menganggap remeh puasanya 

jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca al-Qur’an akan 

tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama 

sebagaimana anak panah melesat menembus binatang buruan yang menjadi 

sasarannya. Jika diperhatikan bagian panah yang tajamnya, maka tidak ada 

bagian dari hewan buruan tadi yang menempel (baik darah maupun daging). 

Jika dilihat bagian penyambung antara batang dan bagian depannya, maka 

tidak ditemui apapun yang menempel. Jika dilihat bagian batang panahnya 

tidak ditemui apapun juga. Dan jika dilihat dari bagian bulu anak panah 

(bagian akhir panah), maka tidak didapati sesuatu apapun. Keluarnya anak 
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panah ini lebih dahulu dari keluarnya noda dan percikan darah yang keluar 

dari hewan itu. Tanda mereka adalah seorang yang berkulit hitam, salah satu 

dari lengan atasnya seperti payudara perempuan atau seperti sepotong daging 

yang bergoyang-goyang. Mereka muncul saat terjadi perpecahan di tengah-

tengah kaum muslimin.”  

Tragedi pertama yang mengakibatkan perpecahan di tubuh umat Islam 

adalah tragedi yang menimpa ‘Us\ma>n Ibn ‘Affa>n Ra yang berakhir dengan 

pembunuhan dia5 dan pertikaian kaum muslimin sesudahnya dalam banyak 

permasalahan. Saat terjadi peristiwa yang memilukan ini, muncullah benih-

benih pemikiran sesat yang diusung oleh kelompok-kelompok yang 

memisahkan diri dari kaum muslimin, baik secara keyakinan dan pedang, 

sebagaimana yang dilakukan olah Khawa>rij dan Syi>‘ah ekstrim, atau hanya 

sebatas keyakinan saja, seperti kaum Syi>‘ah, Jahmiyyah,6 dan Mu’tazilah.7 

Setelah terbunuhnya ‘Us\man Ra, fitnah pun terjadi berupa perang 

Jamal dan perang S{iffi>n. Melalui celah-celah peristiwa tersebut lahirlah awal 

penyimpangan dan pemisahan dari jamaah kaum muslimin dan dari 

pemimpin yang sah, yaitu dengan lahirnya Khawa>rij dan Syi>‘ah pada tahun 

                                                            
5 Peristiwa ini terjadi pada tahun 35 H. Lihat S}a>lih} Khuraisa>t, Tahz\i>b Ta>ri>kh at}-T{abari>; 

Ta>ri>kh al-Umam wa al-Mulu>k (Oman: Da>r al-Fikr, 1993 M/1414 H), hlm. 308-316; al-H{a>fiz} 
‘Ima>d ad-Di>n Abu> al-Fida>’ Isma>‘i>l Ibn ‘Umar Ibn Kas\i>r al-Qurasyi> ad-Dimisyqi, selanjutnya 
disebut Ibn Kas\i>r, al-Bida>yah wa an-Niha>yah (Kairo: Da>r Hajr, 1998 M/1419 H), juz X, hlm. 270.  

6 Jahmiyyah adalah sebuah sekte ahli Kalam yang menisbatkan diri kepada Islam, 
memiliki ideologi dan pemikiran akidah tersendiri, yang menyelisihi akidah orang-orang yang 
menapaki jalan para as-salaf as}-s}a>lih, terutama yang berkait nama-nama dan sifat-sifat Allah. 
Jahmiyah berasal dari nama pendirinya, yaitu al-Jahm bin S}afwa>n at-Tirmiz\i>, berasal dari 
Khurasa>n dan muncul pada abad kedua Hijriyah. Ia adalah seorang penganut akidah Jabariyah, 
orang yang pertama mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk dan menolak sifat-sifat Allah 
Ta‘a>la>. Lihat Ga>lib Ibn ‘Ali> ‘Iwa>ji>, Firaq Mu’a>s}rah Tantasibu ila> al-Isla>m wa Baya>n Mauqif al-
Isla>m Minha> (Jeddah: al-Maktabah al-‘As}riyyah az\-Z|ahabiyyah, 2001 M/1422 H), juz III, hlm. 
1131. 

7 Na>s}ir Ibn ‘Abd al-Kari>m al-‘Aql, Ciri-ciri dan Doktrin Akidah Khawarij…, hlm. 6. 
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37 H dan tahun-tahun setelahnya. Kedua kelompok ini muncul saat terjadi 

fitnah yang mana keduanya berasal dari benih-benih ajaran Saba’iyah, 

sekalipun terdapat beberapa perbedaan antar keduanya, misalnya dalam 

masalah vonis kafir.8 Baik Khawa>rij maupun Syi>‘ah mengkafirkan kaum 

muslimin yang tidak sepaham dengan mereka, namun prinsip-prinsip takfi>r 

antar keduanya memiliki perbedaan. Kaum Khawa>rij mengkafirkan sebagian 

sahabat Nabi Saw disebabkan arbitase (tah}ki>m), baik karena melakukannya 

maupun membenarkannya.9 Mereka juga mengkafirkan pelaku dosa besar di 

antara kaum muslimin, mengkafirkan siapa pun yang tidak sepaham dengan 

mereka dan tidak bergabung dengan mereka. Sedangkan kaum Syi>‘ah, 

disamping mengkafirkan seluruh sahabat Nabi Saw dan mengklaim bahwa 

mereka semua telah murtad, kecuali beberapa orang saja, mereka juga 

mengkafirkan seluruh pemuka ulama kaum muslimin.10  

Pada akhir masa generasi sahabat, tepatnya di akhir masa dinasti 

Umawiyah dan awal dinasti ‘Abba>siyah, virus takfi>r tanpa dalil syar’i 

menjangkiti Mu’tazilah dengan mengembangkan konsep Manzilah baina al-

Manzilatain bagi pelaku dosa besar. Menurut kalangan Mu’tazilah, pelaku 

dosa besar tidak mukmin tidak pula kafir, namun disebut fasiq. Ketida di 

dunia, ia berada manzilah baina al-manzilatain, sedangkan di akhirat ia tidak 

                                                            
8 Ibid., hlm. 26. 
9 Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa awal mula gelar Khawa>rij 

disematkan kepada orang-orang yang keluar dari kepemimpinan ‘Ali> Ibn Abi> T{a>lib Ra setelah dia 
menerima tahkim selepas perang S}iffi>n. Sebab, orang-orang Khawa>rij menganggap bahwa tah}ki>m 
tersebut sebuah kesalahan yang mengakibatkan kekafiran. Mereka pun menuntut ‘Ali> Ra untuk 
bertaubat dari dosa ini. Lihat Ah}mad Muh}ammad Ah}mad Jali>, Dira>sah ‘an al-Firaq fi> Ta>ri>kh al-
Muslimi>n; al-Khawa>rij wa asy-Syi>’ah (Riyadh: Syarikah at}-T{iba>’ah al-Arabiyyah as-Su’u>diyyah, 
1986 M/1406 H), hlm. 35. 

10 Na>s}ir Ibn Abd al-Kari>m al-‘Aql, Ciri-ciri dan Doktrin Akidah Khawarij…, hlm. 11. 
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masuk surga, sebab ia tidak melakukan amalan penghuni surga. Bahkan ia 

akan kekal di dalam neraka.11 

Seiring dengan perjalanan waktu, tradisi vonis kafir juga menjangkiti 

sebagian kalangan fuqaha>’ (ahli fikih). Fenomena inilah yang pernah 

disampaikan oleh Abu> al-Baraka>t ‘Abdulla>h Ibn Ah}mad Ibn Mah}mu>d dengan 

mengatakan, 

ووقع ذلك يف كثري من أتباع األئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي 
َوقَالَ الرُّْسُتْغفَنِيُّ لَا َتُجوُز الُْمَناكََحةُ َبْيَن أَْهلِ السُّنَِّة  وأمحد وغريهم

َشاَء اللَُّه َتَعالَى ؛ أََنا ُمْؤِمٌن إنْ  َواِلاْعِتَزالِ َوقَالَ الْفَْضلُ لَا َيُجوُز َبْيَن َمْن قَالَ
 12ِلأَنَُّه كَاِفٌر َوُمقَْتَضاُه َمْنُع ُمَناكََحِة الشَّاِفِعيَِّة

Fenomena ini kerap terjadi di kalangan pengikut madzhab, seperti 

pengikut Imam Ma>lik, asy-Sya>fi’i>, Ah}mad Ibn H{anbal, dan lainnya. Hal ini 

terlihat dari pernyataan Ar-Rusytugfani > yang mengatakan, “Tidak boleh 

pernikahan antara Ahl as-Sunnah dan Mu‘tazilah.” Al-Fadhl pun menimpali, 

“Tidak boleh menikah dengan orang yang mengatakan, ‘Aku mukmin, insya> 

Alla>h Ta‘a>la>.’ Sebab, orang yang mengatakan seperti itu telah kafir.” 

Kandungan dari pernyataannya tersebut adalah larangan menikah dengan 

kalangan asy-Sya>fi‘iyyah. Fenomena vonis kafir di kalangan fuqaha>’ juga 

terlihat dari ungkapan Abu> al-Qa>sim al-Bakari> yang membantah kalangan 

H{ana>bilah di hadapan murid-muridnya,  
                                                            

11 Ma>ni’ Ibn H{amma>d al-Juhani>, al-Mausu>’ah al-Muyassarah fi> al-Adya>n wa al-Maz\a>hib 
wa al-Ah}za>b al-Mu‘a>s}irah, (Riyadh: Da>r an-Nadwah al-‘A<lamiyyah li at}-T{iba>‘ah wa an-Nasyr wa 
at-Tauzi>‘, 1420 H), juz I, hlm. 68. 

12 Abu> al-Baraka>t ‘Abdulla>h Ibn Ah}mad Ibn Mah}mu>d, al-Bah}r ar-Ra>’iq Syarh} Kanz ad-
Daqa>’iq (Baerut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997 M/1418 H), juz III, hlm. 55. 
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وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا، واهللا ما كفر أمحد ولكن 
 13أصحابه كفروا

“Padahal Sulaiman tidak kafir, hanya setan-setanlah yang kafir. Demi 

Allah, tidaklah Ah}mad (Ibn H{anbal) kafir, hanya para sahabatnyalah yang 

kafir.” 

Pada masa Ibn Taimiyyah, dia dikenal sebagai seorang ulama 

terkemuka sekaligus pemimpin jamaah jihad melawan kaum kafir. Berbagai 

disiplin ilmu yang telah ia kuasai dan ia tuangkan dalam berbagai karya yang 

menjadi rujukan ilmu kaum muslimin, mulai dari masalah akidah, tafsir, 

akhlak, politik, dan sejumlah bantahan terhadap kelompok-kelompok yang 

bertentangan dengan nilai-nilai dasar aqidah Ahl as-Sunnah wal Jama>‘ah. 

Kalangan Mu‘tazilah, Murjiah, Ra>fid}ah, dan sejumlah kelompok bid‘ah 

menjadi tantangan tersendiri baginya yang sedikit banyak mewarnai karya-

karya tulisnya. Sedangkan, dalam suhu kehidupan politik yang tidak menentu 

dan dilatari serangan militer orang-orang kafir terhadap kaum muslimin saat 

itu, mengharuskannya ikut berpartisipasi dalam jiha>d fi> sabi>lilla>h, bahkan 

menjadi salah satu penggeraknya.  

Pergulatannya dengan pasukan kafir Tartar dan kelompok-kelompok 

menyimpang pada saat itu menjadikan Ibn Taimiyah mencurahkan segala 

potensi yang dimilikinya untuk membela Islam, baik dengan pedang maupun 

pena. Ibn Taimiyah telah menghimpun seluruh kekuatan Ahl as-Sunnah untuk 

                                                            
13 Abu> al-H{asan Ibn Abi> al-Karam Muh}ammad Ibn Muh}ammad Ibn ‘Abd al-Kari>m Ibn 

‘Abd al-Wa>hid asy-Syaibani>, selanjutnya disebut Ibn As\i>r, Al-Ka>mil fi> at-Ta>ri>kh (Baerut: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987 M/1407 H), juz VIII, hlm. 428. 
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memerangi Tartar dan pasukan Salib serta para pendukung-pendukungnya. 

Meskipun demikian, dia tidak lalai untuk membangun manhaj Ahl as-Sunnah 

wa al-Jama>‘ah, membantah terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, 

baik dari kalangan kafir asli seperti Nasrani, maupun kaum murtad seperti 

penganut kebatinan, Ra>fid}ah dan kaum zindiq yang sangat beragam.14 

Iklim politik dan keagamaan yang terjadi di masa Ibn Taimiyah itu 

mengharuskan dia menyusun sejumlah karya yang memuat konsep-konsep 

dasar keislaman yang menjadi pegangan kaum muslimin dan membantah 

syubhat-syubhat yang di hadapi umat Islam. Melalui ketekunan dan semangat 

keislamannya, Ibn Taimiyah mewariskan karya tulis hingga mencapai 500-an 

jilid dalam usia 67 tahun.15 Rata-rata karya tulis Ibn Taimiyah berisikan 

bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, di antaranya; al-

Jawa>b as}-S{ahi>h li Man Baddala Di>n al-Masi>h, sebagai bantahan terhadap 

orang-orang Nasrani; Risa>lah fi> ar-Rad ‘ala> Ibn ‘Arabi>, sebagai bantahan 

terhadap pemikiran Ibn ‘Arabi> perihal keimanan Fir‘aun; ar-Rad ‘ala> al-

Bakari>, sebagai bantahan terhadap al-Bakari> perihal istiga>s\ah; ar-Rad ‘ala> al-

Mant}i>qi>n, sebagai bantahan terhadap ahli kalam; as}-S{a>rim al-Maslu>l, sebagai 

bantahan terhadap para penghina Nabi Saw; Minha>j as-Sunnah an-

Nabawiyyah, sebagai bantahan terhadap kalangan Ra>fid}ah; dan lain-lainnya. 

Konsep takfir pun tak lepas dari perhatian Ibn Taimiyah yang dia 

bahas dalam sejumlah karya tulis. Konsep ini banyak ditemui dalam kitab 

                                                            
14 ‘Abd ar-Rah}ma>n Ibn ‘Abd al-Kha>liq, Harakah Jihad Ibnu Taimiyah, terj. Wahyudin 

(Solo: Media Islamika, 2007), hlm. 143-144. 
15 Syaikh ‘Abd al-Fatta>h, Karena Ilmu Mereka Rela Membujang, terj. Abu Hudzaifah 

dkk. (Solo: Zamzam, 2008), hlm. 138.  
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Majmu>‘ Fata>wa>, Minha>j as-Sunnah an-Nabawiyyah, as}-S{a>rim al-Maslu>l, dan 

lainnya. Ini menunjukkan bahwa permasalahan takfi>r merupakan perkara 

penting yang harus dipahami dengan benar berdasarkan al-Quran dan as-

Sunnah. 

Ifra>t} (berlebih-lebihan) dan tafri>t} (meremehkan atau longgar) dalam 

masalah takfi>r dalam tubuh umat Islam menjadi tantangan tersendiri bagi Ibn 

Taimiyah. Sebagai contoh Mu‘tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar dan 

akan kekal di neraka, meski mereka tidak menyematkan gelar kafir tapi 

dengan gelar Manzilah baina al-Manzilatain. Mereka juga mengkafirkan 

siapa saja yang tidak sejalan dengan pendangan mereka ini.16  

Kelompok yang terlalu meremehkan dalam masalah takfi>r diwakili 

oleh kalangan Murjiah yang memiliki prinsip bertolak belakang dengan 

Khawa>rij. Bahkan mereka sampai pada taraf tidak mengkafirkan orang atau 

golongan yang nyata-nyata kafir. Hal ini berpulang kepada konsep iman yang 

mereka miliki. Menurut pandangan mereka, iman hanya sebatas 

membenarkan (tas}di>q) dan mengetahui (‘ilm) semata. 

Ra>fid}ah adalah salah satu kelompok yang paling getol melontarkan 

vonis kafir kepada pihak lain. Hal ini dengan mudah dapat dilacak dari kitab-

kitab mereka, misalnya mereka berkeyakinan bahwa penduduk Mekah adalah 

orang kafir, penduduk Madinah lebih najis dari penduduk Mekah. Al-Kulaini> 

menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab al-Us}ul mi al-Ka>fi>, 
                                                            

16 Ibn Taimiyah, ar-Rad ‘ala> al-Bakari> (Madinah: Maktabah al-Guraba>’ al-As\ari>, 1417 
H), hlm. 211; Ibn Taimiyah, Majmu>‘ Fata>wa>..., juz XVII, hlm. 270-273; juz XXXV, hlm. 68-69; 
juz XXXIV, hlm. 137; Ibn Taimiyah, al-Istiqa>mah (Madinah: Ja>mi’ah al-Ima>m Muh}ammad Ibn 
Su’u>d al-Isla>miyyah, 1403 H), juz I, hlm. 431; Ibn Taimiyah, an-Nubu>wa>t (Kairo: al-Mat}ba’ah as-
Salafiyyah, 1386 H), hlm. 200.  
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إن أهل : قال  -عليهما السالم–عن مساعة، عن أيب بصري، عن أحدمها 
مكة ليكفرون باهللا جهرة وإن أهل املدينة أخبث من أهل مكة، أخبث 

 17منهم سبعني ضعفا
 

Dari Sama’ah dari Abu Bashir, dari salah seorang dari keduanya 

berkata, “Sesungguhnya penduduk Mekah kafir kepada Allah secara terang-

terangan. Penduduk Madinah lebih najis dari penduduk Mekah, lebih najis 

dari mereka 70 kali lipat.”  

Menurut pandangan mereka imamah adalah pokok agama dan yang 

mengingkarinya kafir. Konsep ini tampak jelas dalam pernyataan Yu>suf al-

Bahrani,  

وليت شعري أي فرق بني من كفر باهللا سبحانه تعاىل ورسوله، وبني من 
كفر باألئمة عليهم السالم؟ مع ثبوت كون اإلمامة من أصول الدين بنص 

أنك قد عرفت : أوال ... الدالة كعني اليقني اآليات واألخبار الواصحة 
  18أن املخالف كافر، ال حظ له يف اإلسالم بوجه من الوجوه

“Ada perbedaan antara orang yang kufur terhadap Allah Swt dan 

Rasul-Nya dengan yang kufur terhadap para Imam ‘alaihi as-sala>m. Dengan 

kepastian bahwa al-Imamah bagian dari pokok agama sesuai dengan 

keterangan ayat-ayat dan riwayat yang jelas yang menunjukkan itu secara 

‘ainul yaqi>n (sangat pasti)…Pertama: Anda telah ketahui bahwa yang 

menyelisihi itu kafir, tidak ada bagiannya dalam agama Islam sedikitpun.” 

                                                            
17 Al-Kulaini>, al-Us}ul mi al-Ka>fi> (Teheran: Da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, 1388 H), juz III, 

hlm. 410. 
18 Yu>suf al-Bahrani, al-Hada>’iq an-Na>d}irah fi> Ah}ka>m al-‘Itrah at}-T{a>hirah (Beirut: Da>r 

al-Ad}wa>’, t.t) hlm. 136. 
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Ideologi para pedahulu Syi>‘ah di atas tidak berbeda dengan ideologi 

Syi>‘ah masa kini. Doktrin mengkafirkan golongan lain dibawa mentah-

mentah dan apa adanya ke Indonesia. Misalnya Jalaluddin Rakhmat, yang 

merupakan Ketua Dewan Syuro IJABI, menukil hadis\ H{aud} dan tanpa 

menjelaskannya sesuai dengan penjelasan ulama hadis\ menyimpulkan bahwa 

para sahabat murtad sepeninggal Nabi Saw, “Rasulullah sangat sedih, bahwa 

sahabatnya akan murtad sepeninggal dia.”19 

Emilia Renita Az., istri Jalaluddin Rakhmat, juga menukil dan 

menyimpulkan hadis\ mengenai orang yang tidak berbai‘at kepada seorang 

Khalifah lalu mati, maka ia mati dalam keadaan Jahiliyah, tanpa merujuk 

kepada penjelasan para ulama hadits \, 

“Barangsiapa yang mati dan tidak ada imam baginya, atau tidak 
mengenal imam zamannya, ia mati jahiliyah.” Mati jahiliyah berarti 
mati tidak dalam keadaan Islam.20 
 
Tentu yang dimaksud Emilia imam di sini adalah imam Syi>‘ah, 

artinya orang yang tidak mengenal imam Syi>‘ah mati jahiliyah. 

Selain kelompok Syi>‘ah, fenomena mudah mengkafirkan ini juga 

marak dilontarkan oleh pihak-pihak yang memiliki cara pandang sendiri 

terkait pemerintahan NKRI dan segala komponennya. Di antaranya adalah 

konsep takfir yang dilontarkan oleh Abu Bakar Ba‘asyir, Amir Jamaah 

Ansharut Tauhid, dalam dua bukunya Tadzkiroh. Melalui dua bukunya 

                                                            
19 Jalaluddin Rakhmat “Bersama al-Husein: Hidupkan Kembali Sunnah Nabawiyyah” 

dalam IJABI Jawa Barat, IJABI Sulsel dan Yayasan Muthahhari, Buletin at-Tanwir, Nomor: 298, 
Edisi Khusus Asyura: 27 Desember 2009/10 Muharram 1431 H, hlm. 4. 

20 Emilia Renita Az, 40 Masalah Syiah, Ed. Jalaluddin Rakhmat (t.tp: IJABI bekerjasama 
dengan The Jalal Center, 2013), hlm. 98. 
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tersebut Abu Bakar Ba‘asyir menyatakan “murtad” siapa saja yang terlibat 

dalam pemerintahan NKRI, mulai dari Presiden sampai Camat, MPR/DPR, 

hakim, jaksa, polisi dan tentara. Semuanya, seru Abu Bakar Ba‘asyir harus 

bertaubat dengan cara melepaskan jabatannya. Bahkan, Abu Bakar Ba‘asyir 

menyerukan kepada suami atau istri yang pasangannya terlibat dalam 

pemerintahan NKRI, jika tidak mau berlepas diri, untuk membatalkan 

pernikahannya, karena haram hukumnya mempertahankan pernikahan dengan 

orang kafir, 

Kepada para istri-istri mereka agar mendesak suaminya bertaubat 
melepaskan jabatan dan berlepas diri dari MPR/DPR dan berlepas diri 
dari pimpinan thaghut. BILA SUAMINYA MENOLAK ISTRINYA 
HARUS PERGI MELEPASKAN DIRI DARI SUAMINYA, karena 
pernikahannya batal, sebab suaminya menjadi kafir, muslimah tidak 
sah menjadi istri orang kafir.21 
 
Tokoh lain yang aktif menyebarkan pemikiran mudah mengkafirkan 

adalah Abu Sulaiman Aman Abdurrahman. Abu Sulaiman Aman 

Abdurrahman menilai bahwa seluruh PNS, anggota Dewan MPR/DPR, 

hakim, jaksa, TNI, Polri, bahwa mereka kafir karena zat pekerjaannya, yakni 

mendukung pemerintahan t}a>gu>t. Perhatikan kutipan berikut : 

“Bila seorang muslimah memiliki ayah, kemudian ayahnya itu murtad 
karena melakukan kesyirikan atau hal-hal apa saja yang membatalkan 
keislaman, misalnya menjadi Anggota Dewan di DPR/MPR atau dia 
menjadi salah satu anshar thaghut (tentara/polisi), ketika muslimah 
tersebut mau menikah, maka si ayah ini –dalam Islam- tidak memiliki 
perwalian dalam menikahkannya karena dia telah murtad dari Islam. 
Keberhakkan dalam perwaliannya gugur, dan karena Allah Swt 
melarang bagi orang muslim untuk memberikan kekuasaan kepada 
orang kafir.”22 

                                                            
21 Abu Bakar Ba‘asyir, Tadzkiroh (Jakarta Selatan: JAT MEDIA CENTER, 2014), hlm. 

293-294. 
22 Abu Sulaiman Aman Abdurrahman “Konsekuensi Bagi Orang Murtad” dalam Abu 

Bakar Ba‘asyir, Tadzkiroh…, hlm. 355. 
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“Kita tidak boleh shalat di belakang orang kafir atau orang murtad, 
umpamanya shalat di belakang anggota MPR/DPR atau polisi atau 
tentara atau anshar thaghut yang lainnya yang mana dia menjadi imam 
shalat.”23 
 
Pemaparan Abu Sulaiman Aman Abdurrahman terkait konsep takfi>r 

di atas banyak menukil dari pendapat-pendapat Ibn Taimiyah yang tertuang 

dalam kitab Majmu>‘ Fata>wa>. Penukilan tersebut perlu dikaji lebih serius 

untuk memastikan kebenaran pendapat Ibn Taimiyah perihal konsep takfi>r 

ini. 

Penjelasan Ibn Taimiyah seputar konsep takfi>r ini banyak ditemui 

dalam kitab Majmu>‘ Fata>wa>, mulai dari konsep global hingga yang detail. Ini 

memberikan makna bahwa kitab ini sangat tepat untuk dijadikan rujukan bagi 

kalangan akademis dan peneliti. Banyak sanjungan para ulama terkait kitab 

ini, di antaranya ‘Abd al-‘Azi>z Ibn ‘Abdulla>h Ibn ‘Abdurrah}ma>n Ibn Ba>z 

pernah ditanya perihal kitab-kitab yang direkomendasikan berkaitan tentang 

masalah-masalah akidah, maka dia menyebutkan yang pertama adalah al-

Quran, lalu kitab-kitab hadis\, lalu menyebutkan sejumlah kitab yang relevan. 

Di akhir jawabannya, dia menyebutkan bahwa kesemuanya terangkum dalam 

Fata>wa> Syaikhul Isla>m Ibn Taimiyyah dan ad-Durar as-Sanniyyah fi> al-

Fata>wa> an-Najdiyyah yang disusun oleh Syaikh ‘Abdurrah}ma>n Ibn Qa>sim.24 

Bakr Ibn ‘Abdulla>h Abu> Zaid menyatakan bahwa kitab Majmu>‘ Fata>wa 

                                                            
23 Ibid. 
24 ‘Abd al-‘Azi>z Ibn ‘Abdulla>h Ibn ‘Abdurrah}ma>n Ibn Ba>z, Majmu>‘ Fata>wa> wa Maqa>la>t 

Mutanawi’ah (Riyadh: Da>r al-Qa>sim, 1420 H), juz VII, hlm. 73. 
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merupakan cahaya di tengah-tengah masa, perhiasan bagi pemeluk agama 

Islam, lisan yang jujur bagi para ulama, inti bagi para peneliti.25 

Atas dasar pemaparan di atas, ada beberapa pertimbangan yang 

mendasari mengangkat judul ini : 

Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai masalah 

takfi>r, sehingga menjadikan sebagain orang mudah untuk menyematkan gelar 

kafir kepada orang yang tidak sependapat dengannya, tanpa di dasari bukti 

dan dalil yang mendasarinya. Bahkan ada sebagian yang tidak begitu 

memperdulikan masalah iman dan kafir sehingga menganggapnya sebagai hal 

yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan. 

Kedua, terjadi kesalahan-kesalahan di tengah-tengah masyarakat 

perihal konsep takfi>r, di antaranya; takfi>r dengan dalil yang muh}tamal 

(mengandung kemungkinan); takfi>r dengan sebab perbuatan muh}tamal; 

mencampuradukkan antara pemaksudan perbuatan yang mengkafirkan 

dengan pemaksudan kekafiran; mencampuradukkan antara sebab kekafiran 

dengan macam kekafiran; pensyaratan kekafiran hati untuk memvonis kafir; 

mencampuradukkan antara konsep takfi>r dalam Islam dengan konsep takfi>ri> 

yang dianut oleh sebagian kelompok kaum muslimin.  

Ketiga, kecenderungan sebagian orang atau golongan menjadikan 

pendapat Ibn Taimiyah sebagai landasan dalam mengambil sikap dan 

pendapat untuk mudah mengkafirkan (takfi>ri>). Hal ini mereka lakukan tanpa 

memahami secara betul makna dan maksud dari pendapat Ibn Taimiyah, atau 

                                                            
25 Bakr Ibn ‘Abdulla>h Abu> Zaid, al-Mada>khil ila> A<s\a>r Syaikh al-Isla>m Ibn Taimiyyah wa 

Ma> Lah}iqahu min A’ma>l (Mekah: Da>r ‘A<<lam al-Fawa>id, 1422 H), juz I, hlm. 93. 
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menyelewengkan ucapannya, atau mencomot sebagian-sebagian. Sehingga 

mengesan bahwa Ibn Taimiyah sependapat dengan pendapat mereka. 

Misalnya, orang-orang yang anti takfi>r mu’ayyan sering membawakan 

perkataan Syaikul Islam Ibn Taimiyyah. Menurut mereka, manhaj Ahl as-

Sunnah adalah pembedaan antara al-kufr al-mut}laq dan mut}laq al-kufr atau 

al-takfi>r al- mut}laq dan al-takfi>r ‘alal mu’ayyan. Di sinilah pentingnya 

mengetahui posisi dan sikap yang sebenarnya yang diambil oleh Ibn 

Taimiyah dalam masalah takfi>r. 

Keempat, pentingnya mengetahui pemikiran Ibn Taimiyah dalam 

masalah takfi>r, karena ia dikenal sebagai seorang yang memahami betul 

perihal maqa>sid asy-syar’i>yyah (tujuan-tujuan syari’at) dan memiliki ruh 

agama. Ia menguasai berbagai sisi dan dasar agama, sehingga senantiasa 

mendasarkan setiap pembahasannya dengan alasan-alasan yang tegas, kuat, 

meyakinkan dan memuaskan. Buku-buku yang ditulis oleh Ibn Taimiyah 

terasa hidup, karena ia menulisnya di tengah hiruk-pikuknya kehidupan. 

Orang yang membacanya dengan mudah dapat menangkap gejala sosial yang 

diketengahkan oleh penulisnya. Buku-bukunya juga mengisyaratkan 

kecenderungan, kecintaan, dan keberaniannya. Tampaklah penulisnya 

memiliki pemikiran yang tajam serta hati yang peka dan dinamis.26 

Kelima, kitab Majmu>‘ Fata>wa ibarat ensiklopedi berbagai disiplin 

ilmu, mendapat rekomendasi dari sejumlah ulama untuk mendalaminya, 

                                                            
26 Abu> H{asan ‘Ali> an-Nadawi>, Rija>l al-Fikr wa ad-Da’wah fi> al-Isla>m (Damaskus: Da>r al-

Qalam, 2002), juz II, hlm. 126-135. 
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proses pengumpulan dan penyusunan kitab Majmu>‘ Fata>wa adalah para 

ulama besar. 

Perlu kita memahami masalah takfi>r ini secara benar dan 

menempatkanya sebagai salah satu bagian dari syari’at Islam dengan merujuk 

kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Solusi awal 

yang hendak tawarkan adalah memahami konsep takfi>r dari sudut pandang 

pemikiran Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu>‘ Fata>wa>, yang dipilih dalam 

tema tesisi ini.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat 

dibatasi dan dirumuskan permasalahan pokok, yaitu : 

1. Bagaimana konsep takfi>r menurut pemikiran Ibn Taimiyah dalam kitab 

Majmu>‘ Fata>wa>?  

2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibn Taimiyah terkait masalah takfi>r 

dalam kitab Majmu>‘ Fata>wa> dengan konteks kekinian? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, jelaslah 

bahwa tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengurai secara rinci 

pemikiran Ibn Taimiyah tentang takfi>r. 

2. Untuk menemukan relevansi dan kontribusi pemikiran Ibn 

Taimiyah dalam mengatasi masalah-masalah kekenian, khususnya 

masalah takfi>r. 
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Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademik : untuk menambah pengembangan dan 

memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bidang pemikiran 

teologi Islam. 

2. Manfaat Praktis : Penetian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan dasar pijakan bagi : 

a. Masyarakat : Agar lebih berhati-hati dalam mensikapi 

perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam 

masalah takfi>r. 

b. Ormas Islam : Agar lebih hati-hati dan bijaksana dalam 

memberikan arahan ke arus bawah perihal penerapan konsep 

takfi>r.  

c. Pemerintah : Agar menjadi salah satu bahasan pertimbangan 

dan masukan sebelum memutuskan dan menetapkan 

kebijaksanaan dalam mensikapi status sebuah lembaga, 

golongan, atau sekte yang terindikasi sesat dan menyimpang 

dari ajaran Islam. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian mengenai Ibn Taimiyah ini bukanlah kajian pertama, sebagai 

salah satu tokoh intelektual dan pembaharuan dalam keilmuan Islam. Namun, 

dalam pembahasan tentang pemikiran Ibn Taimiyah dalam masalah takfi>r 

belum ditemukan literaturnya yang sangat komprehensip. 
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Kajian tentang Ibn Taimiyah telah banyak yang menelitinya, baik dari 

sisi biografi, politik, tata negara, ekonomi, dan yang lainnya. Di antara kajian 

yang berkaitan dengan pemikiran Ibn Taimiyah yang pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya adalah Ahmad Ainur Ridho dengan judul penelitian  

Pemikiran Hadis Ibnu Taimiyah (Kajian Ontologis dan Epistemologis), tahun 

2010.27 Kesimpulan dari tesis tersebut bahwa antara hadis dan al-Quran 

memiliki pertalian hubungan yang erat, dank arenanya satu sama lain tidak 

dapat dipisahkan kendatipun keduanya bisa dibedakan dari berbagai aspeknya. 

Hal ini yang mendasari sikap ontologism dan epistemologis Ibn Taimiyah 

dalam memandang al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, dan 

ijtihad merupakan sumber hukum ketiga. Kajian Ahmad Ainur Ridho berbeda 

dengan tesis ini, meski tokoh yang dikaji sama, sebab tesis ini mengkaji 

pemikiran Ibn Taimiyah dari sudut pandang konsep takfi>r yang dimilikinya. 

Penelitian lain dilakukan oleh Dedi Saputra yang mengangkat judul 

tesis Etika politik (Studi Pemikiran Ibn Taimiyah dalam kitab as-Siya>sah asy-

Syar’i>yyah fi> Is}lah} ar-Ra>’i wa ar-Ra’i>yyah), tahun 2011.28 Kesimpulan 

penelitian tersebut, bahwa Ibn Taimiyah ingin mengembalikan konsep dasar 

etika polotik, baik dari pemerintahan, pelayanan, dan hukum dikembalikan 

kepada gagasan besar yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Ibn Taimiyah mencoba 

melihat ruang publik berakar dari orentasi publik yang berpijak dari konsep 

                                                            
27 Ahmad Ainur Ridho, Tesis Pemikiran Hadis Ibnu Taimiyah (Kajian Ontologis dan 

Epistemologis), Program Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi al-Qur’an dan Hadits, 
2010. 

28 Dedi Saputra, Tesis Etika politik (Studi Pemikiran Ibn Taimiyah dalam kitab as-
Siya>sah asy-Syar’i>yyah fi> Is}lah} ar-Ra>’i wa ar-Ra’i>yyah, UIN Sunan Kalijaga Program Paska 
Sarjana, 2011.  
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kepentingan bersama dengan tujuan jaminan sosial dari negara dan 

kepentingan bersama. Ibn Taimiyah dalam ijtihad sosialnya atas yang 

dipimpin yaitu agar terjadi fleksibelitas dan kemudahan. Kajian Dedi Saputra 

berbeda dengan tesis ini, baik dari sisi tema maupun kitab yang dikaji. 

Adapun terma takfi>r yang pernah dijadikan bahan penelitian dapat kita 

temukan dalam buku berjudul D}awa>bit} at-Takfi>r ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-

Jama>’ah,29 yang ditulis oleh ‘Abdulla>h Ibn Muh}ammad al-Qarni>, yang 

diterbitkan oleh Muassasah ar-Risa>lah Baerut, tahun 1992. Buku ini 

membahas permasalahan takfi>r dalam sekup yang lebih luas. Tentu buku ini 

memiliki sudut pandang berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini 

terfokus pada tokoh Ibn Taimiyah.   

Ada juga buku berjudul Konsep Kufr dalam al-Qur’an (Suatu Kajian 

Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik)30 yang ditulis oleh Harifuddin 

Cawidu. Asal buku ini merupakan disertasi yang dipertahankan oleh 

penulisnya di depan penguji pada tanggal 27 Maret 1989 dalam Ilmu Agama 

Islam pada Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta, telah diterbitkan dalam bentuk buku oleh PT. Bulan 

Bintang pada tahun 1991 dengan tebal 242 halaman. Menurut Harifuddin 

Cawidu, secara semantis, term kufr mempunyai keterikatan kuat dengan term-

term lain dalam al-Qur’an yang mengandung etika buruk. Term-term yang 

secara langsung dan eksplisit, mengandung makna kufr pada dirinya. Selain 

                                                            
29 ‘Abdulla>h Ibn Muh}ammad al-Qarni, D}awa>bit} at-Takfi>r ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-

Jama>’ah (Baerut: Muassasah ar-Risa>lah, 1992). 
30 Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an; Suatu Kajian Teologis dengan 

Pendekatan Tafsir Tematik, (Jakarta: Bulan Bintang,1991). 
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tem kufr sendiri adalah juh}ud, ilh}a>d, inka>r dan syirk. Sedangkan term-term 

lain yang secara tidak langsung dan implisit mengandung makna kekafiran 

adalah fusu>q, z}ulm, fuju>r, jurm, d}ala>l, gaiy, fasa>d, i‘tida>’, isra>f, ‘isya>n, 

takabbur, khiz\b dan gafla>t. Term-term ini bila muncul dalam bentuk isim fa>‘il 

biasanya merujuk pada orang-orang kafir. Ini membuktikan bahwa kufr adalah 

term yang berdimensi banyak dapat dilihat dari berbagai aspek makna dan 

sekaligus menempati posisi sentral dari seluruh etik jahat dalam al-Qur’an. 

Tentu buku ini memiliki sudut pandang berbeda dengan penelitian ini, karena 

penelitian ini terfokus pada tokoh Ibn Taimiyah. 

E. Kerangka Teoritik 

Secara bahasa, al-kufru (الُكْفُر) maknanya na>qid} al-i>ma>n,lawan dari 

iman, al-‘is}ya>n (maksiat), dan al-imtina>‘ (pembangkangan).31 Menurut Ibn 

Manz}u>r, kata kufr aslinya bermakna tagt}iyah asy-syai’ (menutup sesuatu 

sampai tidak nampak). Al-Laits mengatakan, “Orang kafir dinamakan kafir 

karena kekafirannya telah menutupi hatinya.”32  

Menurut istilah, dalam pandangan Ibn Taimiyah, kafir adalah tidak 

beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya, baik disertai pendustaan atau 

tidak, atau karena berpaling dari mengikuti Rasulullah Saw karena h}asad 

                                                            
31 Abu> al-H{asan ‘Ali> Ibn Isma>’i>l Ibn Sayyidah al-Mursi>, al-Muh}kam wa al-Muhit} al-

A’d}am (Baerut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000 M), juz VII, hlm. 3; Abu> ‘Abd ar-Rah}ma>n al-
Khali>l Ibn Ah}mad al-Fara>hidi>, selanjutnya disebut al-Fara>hidi, Kita>b al-‘Ain (Baerut; Da>r wa 
Maktabah al-Hila>l, t.t), juz V, hlm. 356; Muh}ammad Ibn Mukarram Ibn Manz}u>r al-Afriqi> al-
Mis}ri>, selanjutnya disebut Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab (Baerut: Da>r as}-S{a>dir, t.t), juz V, hlm. 144.  

32 Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab..., juz V, hlm. 145. 
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(dengki) atau sombong, atau karena mengikuti hawa nafsu yang memalingkan 

pemiliknya dari mengikuti risalah.33 

Menurut Ibn H{azm, kafir dalam perkara agama adalah mengingkari 

salah satu di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah untuk diimani setelah 

ditegakkan h}ujjah kepadanya, yaitu dengan sampainya kebenaran kepada yang 

bersangkutan, baik penginkarannya dengan hati saja, dengan lisan saja, atau 

dengan kedua-duanya. Kekufuran bisa terjadi karena ia melakukan sebuah 

tindakan yang menurut syariat dapat mengeluarkan pelakunya dari 

keimanan.34  

Perlu dipahami bahwasanya iman dan kufur merupakan perkara yang 

sangat mendasar dalam Islam. Dua perkara inilah yang akan mendudukkan 

seseorang di hadapan Allah Swt, apakah menjadi mukmin atau kafir; menjadi 

penduduk surga atau neraka. Itu, tidak mungkin dua perkara di atas berkumpul 

dalam diri seseorang.35  

                                                            
33 Ibn Taimiyah, Majmu>‘ Fata>wa>…, juz XXI, hlm. 335. 
34 Abu> Muh}ammad ‘Ali> Ibn Ah}mad Ibn Sa’i>d Ibn H{azm, selanjutnya disebut Ibn H{azm, 

al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m (Baerut: Mansyu>ra>t Da>r al-Afa>q al-Jadi>dah, t.t), juz I, hlm. 49-50. 
35 Banyak ayat dan hadis\ Nabi Saw yang mempermisalkan makna iman dan kufur yang 

saling bertolak belakang, misalnya dalam firman Allah Ta’a>la> dalam surat Hu>d ayat 24, 

~  d  c  b   a  `  _e  h  g  fi  l   k  j    
“Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), 
seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. 
Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil 
pelajaran (daripada perbandingan itu)?” Lihat Departemen Agama RI, al-Qur’an dan 
Terjemahannya (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li T{iba>’a>t al-Mus}h}af asy-Syari>f, 
1418 H), hlm. 330.  
Firman Allah Ta’a>la> dalam surat al-An’a>m ayat 125, 

H  G  F  E  D  C   B  AI     S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J
U  TV  _  ^  ]       \  [    Z  Y  X  W    

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya 
dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang 
dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, 
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Menurut pandangan Ahl as-Sunnah wa al-Jama>‘ah, iman adalah 

membenarkan dengan hati,36 mengakui dengan lisan,37 dan beramal dengan 

anggota badan.38 Iman dapat bertambah dan berkurang; bertambah karena 

                                                                                                                                                                   
seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-
orang yang tidak beriman.” Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., 
hlm. 208.  
Firman Allah Ta’a>la> dalam surat al-Mulk ayat 22-24, 

    Ï   Î  Í  Ì  Ë    Ê     É  È  Ç  Æ  Å    Ä   Ã   Â    Á  À  ¿  ¾  ½     ¼  »
ÐÑ  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø     ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    

“Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak 
mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? 
Katakanlah: “Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. Katakanlah: "Dia-lah Yang 
menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu 
kelak dikumpulkan." Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., hlm. 957. 
36 Firman Allah Ta’a>la> dalam surat al-H<ujura>t ayat 14, 

|  _  ~  }`  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  al  ...  {     
“Orang-orang Arab Badui itu berkata, “Kami telah beriman.” Katakanlah, “Kamu 
belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke 
dalam hatimu...” Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., hlm. 848.  
Firman Allah Ta’a>la> dalam surat al-Muja>dilah ayat 22, 

...  [   Z  Y  X  W...  y     
“...Meraka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka...” 
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., hlm. 912.  
Firman Allah Ta’a>la> dalam surat al-Ma>idah ayat 41, 

c    r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f   e  d
st  ...  Ò     

“Hari rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera 
(memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan 
mulut mereka, “Kami telah beriman,” padahal hati mereka belum beriman...” 
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., hlm. 165.  
37 Firman Allah Ta’a>la> dalam surat al-Baqarah ayat 136, 

  X  W   V  U  T  S...r     
“Katakanlah (hai orang-orang mukmin), “Kami beriman kepada Allah dan apa yang 
diturunkan kepada kami...” Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., 
hlm. 35.  
Firman Allah Ta’a>la> dalam surat al-‘Ankabu>t ayat 46,  

...  U    T  S  R  Q  P  O...\     
“...Dan katakanlah, “Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada 
kami dan yang diturunkan kepadamu...” Departemen Agama RI, al-Qur’an dan 
Terjemahannya..., hlm. 635.  
38 Berdasarkan sabda Nabi Saw, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda,  
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melaksanakan ketaatan, dan berkurang lantaran mempraktikkan kemaksiatan. 

Kandungan iman adalah gabungan antara ucapan, yang mencakup ucapan hati 

yang disebut niat dan ucapan lisan yang disebut pernyataan, dengan perbuatan. 

Oleh karenanya, orang munafik tidak sebut beriman karena ucapan lisan dan 

perbuatan anggota badannya tidak diringi dengan keyakinan hati. 

Apabila iman belum mantap dan kokoh dalam hati, belum dikatakan 

beriman. Kemantapan itu seakan-akan diikat, itulah yang disebut akidah, 

itulah keimanan yang mutlak (obsolut). Tanpa keyakinan kepercayaan dan 

keimanan terhadap segala persoalan, tidak akan lahir gerak kehidupan. 

Keyakinan dan kepercayaan itulah sarana yang dapat mengantarkan manusia 

untuk kencapai tujuan, sedangkan puncak keimanan ialah percaya terhadap 

adanya Yang Maha Pencipta.39 

Unsur penting dalam agama Islam adalah keimanan. Sebuah bangunan 

atau sebuah pohon tegak dengan kokoh karena ia ditopang dengan pondasi 

atau akar yang kuat dan mantap. Pondasi bagi bangunan atau akar bagi pohon 

inilah iman dalam agama. Agama tanpa dasar iman tidak akan tegak dan 

kebaikan tanpa landasan iman akan sia-sia. Kalangan ahli ilmu menyatakan 

                                                                                                                                                                   

 إَِماطَةُ َوأَْدَناَها اللَُّه إِلَّا إِلََه لَا قَْولُ فَأَفَْضلَُها ُشْعَبةً َوِستُّونَ بِْضٌع أَْو َوَسْبُعونَ بِْضٌع الْإَِميانُ
  الْإَِمياِن ِمْن ُشْعَبةٌ َوالَْحَياُء الطَّرِيقِ َعْن الْأَذَى

 
“Iman itu lebih dari tujuh puluh atau enam puluh cabang. Cabang yang paling utama 
adalah ucapan “La> ila>ha illalla>h” dan cabang yang paling rendah yaitu menyingkirkan 
sesuatu yang mengganggu dari jalan. Malu adalah salah satu cabang iman.” Muhy ad-
Di>n Abu> Zakariya> Yah}ya> Ibn Syaraf asy-Sya>fi’i>, selanjutnya disebut an-Nawawi>, S}ah}i>h} 
Muslim bi Syarh} an-Nawawi> (Kairo: Da>r al-Hadi>s\, 2001 M/1422 H), juz I, hlm. 278.  
39 Muh}ammad Mutawalli> asy-Sya‘ra>wi>, Anda Bertanya Islam Menjawab, terj. Abu 

Abdillah Almansyur (Jakarta: GIP, 2007), hlm. 134. 
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bahwa salah satu syarat sah sebuah amal kebaikan adalah hendaknya 

pelakunya beriman. Firman Allah Ta‘a>la> dalam surat al-Furqa>n ayat 23,  

  k  j  i   h  g  f  e  d      c  b 

 
“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami 
jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.”40  
 
Firman Allah Ta‘a>la> dalam Ibra>hi>m ayat 18, 

   

  ÃÂ    Á  À  ¿  ¾  ½         ¼  »   º¹           ¸  ¶  µ
   Ï  Î   Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ   Å     Ä 

 
“Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka 
adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang 
berangin kencang. mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun 
dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu 
adalah kesesatan yang jauh.”41 
 

Kufur adalah lawan dari iman yang mengindikasikan penentangan 

terhadap nikmat Allah, sedangkan kafir adalah lawan dari muslim. Makna 

kufur yang menyeluruh dari segala jenis dan macamnya serta pelakunya, 

yaitu menentang apa-apa yang dibawa oleh Nabi Saw, atau menentang 

sebagiannya. Kekafiran inilah maksiat yang pertama kali disebutkan dalam 

al-Quran (QS. al-Baqarah : 6).42 Semua bentuk ketaatan adalah cabang iman 

dan semua bentuk kemaksiatan adalah cabang kekafiran, sebab pokok iman 

adalah sikap membenarkan (tas}di>q) dengan penuh ketundukan yang 

melahirkan kepatuhan untuk bersikap taat, sedangkan pokok kekafiran adalah 

                                                            
40 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., hlm. 563. 
41 Ibid., hlm. 382. 
42 Sa’i>d Ibn ‘Ali> Ibn Wahf al-Qaht}a>ni>, Kapan Manusia menjadi Kafir?, terj. Khairul 

Anwar, (Solo: Pustaka al-‘Alaq, 2007), hlm. 56. 
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adalah sikap mengingkari dan durhaka yang melahirkan kesombongan dan 

kecenderungan melanggar.43 

Terkait konteks keislaman, kita juga mengenal istilah murtad. Yang  

dimaksud dengan murtad adalah kafir setelah Islam, baik dengan perkataan, 

perbuatan, maupun dengan keragu-raguan.44 Inilah yang dimaksud dengan 

kekafiran besar yang mengeluarkan pelakunya dari keimanan secara total, 

yaitu al-kufr al-i‘tiqa>di> yang menafikan perkataan dan amalan hati atau salah 

satunya.45 

Adapun makna takfi>r adalah memvonnis atau mensifati seseorang 

dengan kekafiran, atau mensifatinya dengan hukum kafir, baik dengan alasan 

yang benar ataupun tidak. Takfi>r merupakan hukum syar’i yang merupakan 

wewenang Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh kita meniadakan atau 

menolaknya.46 Menurut as-Subki>, takfi>r dalam hukum syar’i bisa terjadi 

karena pengingkaran terhadap rubu>biyah Allah, wah}da>niyah (keesaan)-Nya, 

risalah, atau mengatakan sesuatu yang dihukumi oleh syariat sebagai 

perkataan dan perbuatan kufur, walau kenyataannya tidak melakukan 

penginkaran.47 

Vonis kafir bukanlah masalah sepele, tetapi masalah yang besar dari 

sisi pihak yang menimpanya, maksud di balik vonis tersebut, dan hukuman 

                                                            
43 Hafiz} Hakami>, 200 Tanya Jawab Akidah Islam (Jakarta: GIP, 2005), hlm. 196. 
44 Sa’i>d Ibn ‘Ali> Ibn Wahf al-Qaht}a>ni>, Kapan Manusia..., hlm. 55. 
45 Hafiz} Hakami>, 200 Tanya Jawab Akidah Islam..., hlm. 196. 
46 Majalah As-Sunnah Edisi 11/Tahun VIII/1425H/2005M Rubrik Liputan Khusus yang 

diangkat dari ceramah Syaikh Abu> ‘Usa>mah Sa>lim Ibn I<d al-Hilali>, tanggal 5 Desember 2004 di 
Masjid Istiqlal Jakarta. 

47 Abu> al-H{asan Taqy ad-Di>n ‘Ali> Ibn ‘Abd al-Ka>fi> as-Subki>, selanjutnya disebut as-
Subki, Fata>wa> as-Subki> (Baerut: Da>r al-Ma’rifah, t.t), juz II, hlm. 586. 
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bagi yang menimpanya. Seseorang yang telah divonis kafir, sama artinya ia 

telah murtad (keluar dari Islam). Menurut Ibn Taimiyah, orang yang murtad 

lebih buruk dibandingkan dengan orang kafir asli.48 Vonis kafir tersebut 

terkandung konsekuensi-konsekuensi hukum syar’i bagi yang mendapat gelar 

tersebut, di antaranya haram menikahi wanita muslimah (QS. al-Baqarah : 

221); orang kafir tidak berhak mendapatkan hak waris dari keluarganya yang 

muslim; orang kafir atau murtad tidak boleh menjadi pemimpin kaum 

muslimin; orang kafir dan murtad tidak bisa menjadi saksi bagi seorang 

muslim dan tidak boleh menjadi hakim yang memutuskan perkara umat 

Islam; jenazah orang kafir dan murtad tidak dimandikan, tidak dishalatkan, 

tidak dikuburkan di pekuburan umat Islam, dan tidak didoakan; orang kafir 

dan murtad tidak mendapat wala>’ (loyalitas) dari seorang muslim. 

Tidak gampang memvonis kafir adalah prinsip yang dipegang kalangan 

Ahl as-Sunnah, sebagaimana yang disampaikan ‘Abd al-Lat}i>f Ibn ‘Abd ar-

Rah}ma>n A<lu Syaikh terkait kaidah yang dipegang oleh Syaikh Muh}ammad 

Ibn ‘Abd al-Wahha>b bahwasanya Syaikh Muh}ammad Ibn ‘Abd al-Wahha>b 

termasuk orang yang paling berhenti dan menahan diri dari menyatakan 

kekafiran, sampai-sampai beliau tidak memastikan kafirnya seorang yang 

jahil yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan penghuni kuburan atau 

yang lainnya, jika tidak dimudahkan baginya adanya orang yang 

mengingatkannya.49 

                                                            
48 Ibn Taimiyah, Majmu>‘ Fata>wa>..., juz XXVIII, hlm. 400. 
49 ‘Abd al-Lat}if Ibn ‘Abd ar-Rah}ma>n Ibn H{asan A<lu al-Syiakh, Minha>j at-Ta’si>s wa at-

Taqdi>s (Riyadh: Da>r al-Hida>yah, 1987 M/1407 H), hlm. 89-90. 
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Sikap lain yang dipegang oleh kalangan Ahl as-Sunnah dalam masalah 

takfi>r adalah tidak mudah memvonis kafir kepada orang yang tidak 

sependapat dengannya. Hal ini ditegaskan oleh Ibn Taimiyah bahwa takfi>r 

merupakan hak Allah, maka tidaklah dikafirkan kecuali orang yang telah 

dikafirkan Allah dan Rasul-Nya. Selain itu mengkafirkan seseorang tertentu 

tergantung kepada sampainya h}ujjah nabawiyyah kepadanya.50  

F. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan 

menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak 

dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitaif.51  

Sugiyono menyimpulkan bahwa metode penelitian kulitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitaif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

                                                            
50 Ibn Taimiyah, ar-Rad ‘ala> al-Bakari> (Madinah: Maktabah al-Guraba>’ al-As\ariyyah, 

1417 H), juz II, hlm. 492. 
51 Saryono, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan (Yogyakarta: 

Nuha Medika, 2010), hlm. 1. 
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menekankan makna dari pada generalisasi.52 Penelitian kualitatif ini 

menitikberatkan pada proses dengan metode analisis isi. 

2. Jenis Penelitian  

Berdasarkan ruang lingkup, penelitian ini merupakan penelitian agama. 

Sedangkan berdasarkan tempat penelitian, penelitian ini merupakan 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 

menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat 

kabar, dan dokumen lain.53 Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif, 

yaitu mendiskripsikan secara terperinci realitas atau fenomena-fenomena 

dengan memberikan kritik atau penilaian terhadap fenomena tersebut sesui 

dengan sudut pandang atau pendekatan yang digunakan.54  

3. Pendekatan  

Pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

teologis/normativ, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti 

masalah-masalah ketuhanan dan sifat-sifat yang melekat pada diri tuhan. 

Pendekatan ini juga digunakan untuk meneliti ajaran agama mengenai 

Allah, Nabi, Malaikat, hari kiamat, akal, dan wahyu, dan semua hal yang 

tidak dapat dilepaskan dari eksistensi Allah.55  

                                                            
52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 15. 
53 Abuddin Nata, Metodologi Studi Agama (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 125. 
54 Sudarno Shobron et.al, Pedoman Penulisan Tesis (Surakarta: Sekolah Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 12. 
55 Ibid., hlm. 13-14. 



29 
 

 
 

4. Sumber Data :   

a. Data Primer 

Data primer merupakan data autentik atau data langsung dari 

tulisan Ibn Taimiyah. Sumber data primer yang digunakan dalam Tesis 

ini adalah kitab Majmu>‘ Fata>wa>  yang diterbitkan oleh Mujamma’ al-

Malik Fahd li T{iba>’ah al-Mus}h}af asy-Syari>f Madinah terbitan tahun 

2003 M/1426 H. Juga termasuk sumber data primer dalam tesis ini 

adalah karya-karya Ibn Taimiyah yang lain. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari 

sumber atau pendapat lain.56 Sumber sekunder merupakan sumber 

penunjang yang dibutuhkan untuk memperkaya data atau menganalisa 

data dan atau menganalisa permasalahan yaitu pustaka yang berkaitan 

dengan pembahasan dan dasar teoritis.57 Data sekunder ini meliputi 

buku-buku lain yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan tema 

tesis ini. 

5. Obyek dan Subyek Penelitian  

Penelitian ini fokus pada pemikiran Ibn Taimiyah terkait masalah 

takfi>r yang digali dari kitab Majmu>‘ Fata>wa>.  

                                                            
56 Gusain Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2000), hlm. 42. 
57 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 

1983), hlm. 27. 
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6. Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

sistem dokumentasi, yaitu peneliti memperoleh informasi dari macam-

macam sumber tertulis atau dari dukumen yang ada pada informan dalam 

bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir.58 Pengumpulan 

data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. 

7. Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis konten (content analysis), 

yaitu suatu prosedur sistematis untuk menarik kesimpulan yang sahih dari 

sebuah buku atau dokumen.59 Penelitian ini ditulis untuk menelusuri 

pemikiran Ibn Taimiyah tentang konsep takfi>r dalam kitab Majmu>‘ 

Fata>wa>. 

G. Sistematika Pembahasan  

Kajian dalam Tesis ini terdiri dari enam bab yang disusun secara padu-

integral, sekaligus diharapkan dapat menemukan jawaban atas persoalan yang 

dicari dan memberi kontribusi keilmuan dan kemanusiaan. Sebagai harapan 

untuk memberikan arahan yang tepat dan tidak memperluas obyek penelitian, 

maka perumusan sistematikan pembahasan disusun sebagai berikut : 

Bab pertama berisi pengantar pada kajian ini yang di dalamnya 

dijelaskan mengapa, apa yang dikaji, untuk apa, posisinya dalam kajian, dalam 

bingkai apa dan bagaimana tesis ini ditulis. Semua uraian tersebut terdapat 

                                                            
58 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2011), hlm. 148. 
59 Lihat Lexy J Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosada 

Karya, 1998), hlm. 163.  
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dalam latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teori, metode dan pendekatan yang digunakan, serta 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi pandangan umum tentang takfi>r. Bab ini 

menguraikan definisi kafir, penggunaan istilah kafir dalam syariat Islam, 

macam-macam kakafiran, kaidah-kaidah takfi>r, sebab-sebab takfi>r, 

penghalang-penghalang takfi>r mu’ayyan, pengkafiran golongan, dan sebab-

sebab berlebihan dalam takfi>r.   

Bab ketiga menguraikan biografi Ibn Taimiyah. Uraian ini penting 

karena menelisik pergulatan intelektual Ibn Taimiyah dengan lingkungan 

sosial dan keilmuan yang diaksesnya. Dengan diuraikannya bab ini, 

diharapkan terungkap sisi-sisi historis yang mendorong lahirnya pemikiran Ibn 

taimiyah berkaitan dengan konsep takfi>r. 

Bab keempat memaparkan pemikiran Ibn Taimiyah tentang konsep 

takfi>r dalam kitab Majmu>‘ Fata>wa>. Bab ini memuat infiormasi seputar kitab 

Majmu>‘ Fata>wa> dan bangunan pemikiran Ibn Taimiyah tentang konsep takfir 

yang meliputi; definisi kafir, kaidah-kaidah takfi>r, sebab-sebab takfi>r, 

penghalang-penghalang takfi>r mu’ayyan, pengkafiran golongan, dan sebab-

sebab berlebihan dalam takfi>r. 

Bab kelima adalah analis pemikiran Ibn Taimiyah tentang konsep 

takfir dan relevansinya tentang masalah-masalah kekinian. 
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Bab keenam merupakan akhir dari penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran guna pengembangan studi tema 

ini dikemudian hari, serta rekomendasi dari hasil penelitian. 

  




