
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 20 November 2022/ 25 Rabii’ul Aakhir 1444   Brosur No. : 2102/2142/IA  

TASYABBUH (1) 

Pengertian Tasyabbuh 

Tasyabbuh berasal dari bahasa Arab:  

 َتَشب ًُّها -يَ َتَشبَُّه  –َتَشبََّه 
berarti menyerupai atau meniru terhadap sesuatu. 

Secara isthilah, tasyabbuh adalah sebuah usaha seseorang untuk 
meniru sosok yang dikaguminya, baik dari tingkah laku, penampilan, 
hingga sifat-sifatnya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Allah melarang kita kaum muslimin dalam cara beragama seperti 
orang orang yang telah diturunkan kitab kepada mereka (Yahudi dan 
Nashrani). Allah SWT berfirman : 

اَلَْ ََيِْن لِلَِّذْيَن ٰاَمنُ وْْٓا اَْن ََتَْشَع قُ ُلْوُُبُْم ِلذِْكِر اّللِٰٰ َوَما نَ َزَل ِمَن اْلَْقِِّٰۙ 
ُ   َوََل َيُكوْ  ُل َعل  َاَل َ َلَِْهُم اَْلَم  َ َْ ِمْن قَ ب  ْ ال  َِّذْيَن اُْوتُوا اْلِكت  ٰ نُ ْوا ك  َ

ُهْم ٰعِسُقْوَن.  ن ْ  وََكِثْْيٌ مِٰ
 16اْل ي  : عَ َقَسْت قُ ُلْوُُبُْمْۗ

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk 
tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah 
turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang 
yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian 
berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi 
keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang 
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fasiq. [QS. Al Hadiid : 16] 
 

Diantara kerusakan cara beragama orang-orang Yahudi dan Nashrani 
tersebut adalah : 

1) Mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya, para 
pemimpinnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah, mereka lebih 
mentha’ati para pemimpinnya daripada Allah dan Rasul-Nya. 

Allah SWT berfirman : 

َر  الْ نِ َوقَاَلِت اْلََ ُهْوُد ُ َزيْ رُ  ُُ اْبُن اّللِٰٰ اْبُن اّللِٰٰ َوقَاَلِت النَّص       ٰ َْ    ْۗ َمس       ِ

ْوَن قَ ْوَل الَِّذْيَن َكَ ُرْوا ِمْن قَ ْبلُ  اِه                      َُ   ْٰۗذِلَك قَ ْوُُلُْم ِِبَعْ َواِهِهْمْۚ ُيض       َ

اَاُْم اَْمَِبًِب  30) َاّنٰٰ يُ ْؤَعُكْونَ    ْۚ ق َ اتَ َلُهُم اّللُٰٰ  اَمُهْم َوُمْهب  َ ( ِاَت  ََُّذوْْٓا َاْبب  َ
ُُْبُ وْْٓا ِاُٰلًا وَّاِبً اْۚ    َوَمآْ اُِمُروْْٓا ِاَلَّ لََِ 

ْۚ
َُ اْبَن َمْرَََۚ َْ ْن ُدْوِن اّللِٰٰ َواْلَمس   ِ مِٰ

ْبٰحنَهٗ ََلْٓ اِٰلَه ِاَلَّ ُهَوْۗ   31-30التوبة : ( 31) ُيْشرُِكْونَ  َ مَّا س ُ
Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putra Allah" dan orang 
Nashrani berkata: "Al Masih itu putra Allah". Demikian itulah ucapan 
mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang 
kafir yang terdahulu. Dila’nati Allah-lah mereka; bagaimana mereka 
sampai berpaling? (30) 
Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka 
sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al 
Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah 
Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (31) 
[QS. At-Taubah 30-31] 

ُُ اْبُن َمْرَََۚ  َ ُهَو اْلَمِسَْ ُُ    َْۗلَقْ  َكَ َر الَِّذْيَن قَاُلوْْٓا ِانَّ اّللٰٰ َوقَاَل اْلَمِسَْ
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 ْ َ َم ِٰ ِْْيَل اْ ُبُ وا اّللٰٰ
رَاع َبِنْْٓ ِاس         ْ َّهٗ   ْۗ َومَبَُّكمْ ي ٰ رِ ْ   َمنْ  ِان   عَ َق ْ  ِِبّللِٰٰ  يُّش         ْ

ام ) ِمنْ  لِلظِٰٰلِمْيَ  َوَما  ْۗالنَّامُ  َوَمْأٰوىهُ  اْْلَنَّةَ   َ َلَْهِ  اّللُٰٰ  َبرَّمَ  ( 72اَْنص     َ
ة   ُ   َ ٰلث   َ ل   ِ ََ  َ اُلوْْٓا ِانَّ اّللٰٰ ِذْيَن ق   َ ْ  َكَ َر ال   َّ ٌه       َلق   َ ه  ِاَلَّْٓ اِل   ٰ ا ِمْن اِل   ٰ َوم   َ

ُهْم   ْۗ وَّاب ِ ٌ  نَّ ال َِّذْيَن َكَ ُرْوا ِمن ْ ا يَ ُقْوُلْوَن َلَََمس              َّ تَ ُهْوا َ م َّ َوِاْن َلَّْ يَ ن ْ
ٌٌ اَلٌَِْم) ٗ ِاََل اّللِٰٰ    ( اََعََل يَ تُ ْوبُ ْونَ 73 َ َذا ْوْنَه  َُ ِْ ُْ َِ ْ ْْ  َغُ ْومٌ   َواّللُٰٰ  َويَسْْْ

َلْت ِمْن قَ ْبِلِه  74)مَِّبَْمٌ  َْ  َقْ  
ْۚ
ْوٌل ُُ اْبُن َمْرَََۚ ِاَلَّ َمس     ُ َْ ( َما اْلَمس     ِ

ُلْۗ  هٗ الرُّس       ُ ُ  َكَْفَ   اُْنظُرْ    ْۗاللََُّامَ  نِ ََيُْكلٰ  َكانَ    ْۗص       ِ ِٰيْ َقةٌ   َوُامُّ  َُلُمُ   نُ َبيِٰ
  75-72املائ ة : ( 75 اْنظُْر َاّنٰٰ يُ ْؤَعُكْوَن )ُثَّ   اَْلٰٰيتِ 

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 
"Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam", padahal Al 
Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku 
dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan 
(sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya 
surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang 
dhalim itu seorang penolong pun. (72) 
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya 
Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan 
(yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak 
berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang 
kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (73) 
Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon 
ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (74) 
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Al Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya 
telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang 
sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan 
bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-
tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka 
berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu). (75) [QS. Al 
Maaidah : 72-75] 
 

2) Para pemimpinnya suka merubah ayat-ayat Allah, sedangkan 
orang awamnya bertaqlid kepada para pemimpinnya.  

Allah SWT berfirman : 

اِوَّ َوِاْن ُهْم ِاَلَّ َيظُن ُّْونَ  َْ ِاَلَّْٓ اَم  َ َُْلُمْوَن اْلِكت  ٰ َ ُّْوَن ََل يَ  ُهْم اُمِٰ   َوِمن ْ
َْ ِِبَْيِ ْيِهْم ُثَّ يَ ُقْوُلْوَن ٰهَذا ِمْن 78) ( عَ َوْيٌل لِٰل َِّذْيَن َيْكتُ بُ ْوَن اْلِكت ٰ

َ ُْوا  ُْم ّمَِّٰا َكتَ َبْت اَْيِ ْيِهْم َوَوْيٌل  عَ َويْ    ْۗقَِلًََْل  ََثًَنا ِبهٗ ِ ْنِ  اّللِٰٰ لََِش         ْ ٌل ُلَّ
ُْم ّمَِّٰا َيْكِسبُ ْوَن )  79-78البقرة : ( 79ُلَّ

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab 
(Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya 
menduga-duga. (78) 
Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al 
Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari 
Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit 
dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat 
dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan 
besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan. (79) 
[QS. Al Baqarah : 78-79] 

امُِ ْوَن َِ اْلُكْ ِر ِمَن   ََْزُْنَك الَِّذْيَن ُيس        َ ْوُل ََل  َي َُّها الرَّس        ُ الَِّذْيَن  ٰيْٰٓ
اُدْوا     ق َ اُلوْْٓا ٰاَمن  َّا ِِبَعْ َواِهِهْم َوَلَْ تُ ْؤِمْن قُ ُلْوُُبُمْ  ُُْوَن      َوِمَن ال  َِّذْيَن ه  َ َسٰٰ
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 َلَْ ََيْتُ ْو َ 
رِْيَنِّۙ َْ ُُْوَن لَِقْوم  ٰا ٌِ َسٰٰ ِذ ِ      ْۗ لِْلك   َ  بَ ُ   ْ

ََُرِٰعُ ْوَن اْلَكِلَم ِمْنْۢ
 ٗ ِ ه  ِْْ ُتمْ  ِانْ   يَ ُقْوُلْونَ   َمَواضْْْ   ْۗتُ ْؤتَ ْوُه عَاْبَذُمْوا َلَّْ  َوِانْ  َعُخُذْوهُ  ٰهَذا اُْوتَِ ْ

  ُ ًا اّللِٰٰ  ِمنَ  َلٗ   ََتِْلكَ  عَ َلنْ   ِفْتنََِهٗ َوَمْن يُّرِِد اّللٰٰ كَ   َْۗشَْ  َ ىِٕ
ع
رِِد يُ   َلَْ   الَِّذْينَ  اُوٰل

َر قُ ُلْوَُبُمْ  ُ اَْن يَُّلهِٰ ْز ٌ   ْۗاّللٰٰ ِْ ََ ا  نْ  ٌٌ وَّ  ۖ َُلُْم َِ ال  ُّ َرِة  َ َذا ِْ َُلُْم َِ اَْلٰ
 41. املائ ة :   َ ِظَْمٌ 

Hai 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; dan (juga) di antara orang-orang 
Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-
berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang 
lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka mengubah 
perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka 
mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah diubah-ubah oleh 
mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang 
bukan ini, maka hati-hatilah." Barangsiapa yang Allah menghendaki 
kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak 
sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-
orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka 
beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 
besar. [QS. Al Maaidah : 41] 

ُُْوَن َكََلَم  َم ُهْم َيس         ْ ن ْ ُُْوَن اَْن ي ُّْؤِمنُ ْوا َلُكْم َوَقْ  َكاَن َعرِْيٌق مِٰ اَعَ َتْلَم
ِفُْونَهٗ اّللِٰٰ ُثَّ   َ ُْ ِ  ِمْنْۢ  ُُيَ َُْلُمْونَ  َوُهمْ  َ َقُلْوهُ  َما بَ   75البقرة : . يَ 

Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, 
padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka 
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mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka 
mengetahui?[QS. Al Baqarah : 75] 

وْ  َُْكْم َمس   ُ
ِْ َقْ  َجاع َْهَل اْلِكٰت ُتْم َُتُْ ْوَن  ٰيْٰٓ ُ َلُكْم َكِثْْيًا ّمَِّٰا ُكن ْ لَُنا يُ َبيِٰ

 ٌْ نُ ْوٌم وَِّكت    ٰ َن اّللِٰٰ  َُْكْم مِٰ
اع ْ  ج    َ ُُْ ْوا َ ْن َكِثْْي ْۗ ق    َ َويَ   ِْ ِمَن اْلِكت    ٰ

 15املائ ة : مُِّبْيٌ. 
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, 
menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu 
sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya 
telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang 
menerangkan.[QS. Al Maaidah : 15] 
 

3) Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. 

Allah SWT berfirman : 

ََُْكُم ُِبَا النَِّبَ ُّْوَن الَِّذْيَن َاْسَلُمْوا   
َها ُهً   وَّنُ ْوٌمْۚ ِانَّْٓ اَنْ زَْلَنا الت َّْوٰمىَة ِعَ ْ

ِْ اّللِٰٰ  لِل َِّذْيَن َهاُدْوا َوالرَِّبَّ  ُتْكِ ظُْوا ِمْن ِكت ٰ نَِ ُّْوَن َواَْلَْببَ اُم ِمَا اس              ْ
َه َ  َ ُْوا ِِبٰٰيِ ْ وََكانُ ْوا َ َلَِْه ش  ُ ْوِن َوََل َتش  ْ ش  َ ْْ ُوا النَّاَ  َوا َْْۚ َعََل ََتْش  َ
اع

َك ُهُم اْلٰكِ ُرْوَن )  ََْۗثَنً ا قَِلًََْل  ى ِٕ
ع
ُ عَ اُوٰل َآْ اَنْ َزَل اّللٰٰ ََُْكْم م ِ ( 44َوَمْن َلَّْ 

 َُ َُْيَ ِِبْل َواْل الن َّْ ََّ ِِبلن َّْ َِّ  آْ اَنَّ  ه    َ َ َلَِْهْم ِعَ ْ ا  ن    َ َواَْلَْنَف وََكتَ ب ْ ْيِ 
اٌ ْۗ َعَمْن  نِِّٰۙ َواْْلُُرْوَف ِقص      َ نَّ ِِبلس      ِٰ ِِبَْلَْنِف َواَْلُُذَن ِِبَْلُُذِن َوالس      ِٰ

ٗ  َك َّاَمةٌ   عَ ُهوَ  ِبهٗ َتص       َ ََّ   كَ  اّللُٰٰ  اَنْ َزلَ   ِمَآْ  ََُْكمْ  َلَّْ  َوَمنْ    ْۗلَّ ىِٕ
ع
 ُهمُ  عَاُوٰل
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ى اْبِن َمْرَََۚ ُمص        َ ِٰقًا  45) الظِٰٰلُمْونَ  َُِْس        َ مِِهْم ِب ََ َنا َ لْٰٓى ٰا ( َوقَ  ََّ ْ
ََْل ِعَِْه ُهً   وَّنُ ْوٌمِّۙ وَُّمَص ِٰقًا    ۖ لَِٰما َبْيَ َيَ ْيِه ِمَن الت َّْوٰمىةِ  ٰنُه اَْلِْنِْ َوٰاتَ َ ْ

لِْٰلُمتَّقِ  ًة  ً   وََّمْوِ ظ    َ َوه    ُ الت َّْوٰمى    ِة  ِمَن  ِه  َ ي    ْ ي    َ َبْيَ  ا  )لِٰم    َ ( 46ْيَْۗ 
 ُ َآْ اَنْ َزَل اّللٰٰ ََُْكْم م ِ َْ هِْۗ َوَمْن َلَّْ  ُ ِع َآْ اَنْ َزَل اّللٰٰ َْ ِل م ِ ُل اَْلِْنِْ َوْلََْكُكْم اَه ْ

َك ُهُم اْلٰ ِسُقْوَن ) ىِٕ
ع
 47-44املائ ة : ( 47عَاُوٰل

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya 
(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu 
diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang 
menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan 
pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan 
memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. 
Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah 
kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga 
yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (44) 
Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung 
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka 
(pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) 
nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. 
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan 
Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim. (45) 
Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan ‘Isa 
putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. 
Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya 
(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab 
yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta 
pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. (46) 
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Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang fasiq. (47) [QS. Al Maaidah : 44-
47] 
 
4) Mereka berbuat bid’ah dengan mengadakan peraturan tidak 
beristri atau tidak bersuami. 

Allah SWT berfirman : 

ى اْبِن  َُِْس              َ َنا ِب ِلَنا َوقَ  ََّ ْ مِِهْم ِبُرس              ُ ََ َنا َ لْٰٓى ٰا ٰنُه  ُثَّ قَ  ََّ ْ َمْرَََۚ َوٰاتَ َ ْ
لَ  ْ  َ ُُْوُه مَْةع  ًَة وََّم   َْةً    ِّۙ اَْلِْنِْ ٌِ ال  َِّذْيَن ات َّبَ  ْ قُ ُلْو ا ِْ َُْلن  َ ةَ    ْۗ َوَج انَِ  َّ      َوَمْهب  َ

ا  ا َمَ ْوه َ َواِن اّللِٰٰ َعم َ َْ مِن              ْ
ا َ َلَِْهْم ِاَلَّ ابِْتءَ اع ه َ ن ٰ ا َكتَ ب ْ ا م َ ابْ تَ َ ُ ْوه َ

ا ايَِته    َ ن    َ    ْۚ َبقَّ مِ     َ ٰاتَ َ ْ َاْجَرُهمْ ع    َ ُهْم  ِمن ْ ٰاَمنُ ْوا  ِذْيَن  ال    َّ ُهْم    ْۚ ا  ن ْ مِٰ وََكِثْْيٌ 
 27اْل ي  : ٰعِسُقْوَن. 

Kemudian Kami iringkan di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami 
dan Kami iringkan (pula) ‘Isa putra Maryam; dan Kami berikan 
kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang 
mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-
adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada 
mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk 
mencari keridlaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan 
pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-
orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara 
mereka orang-orang yang fasiq. [QS. Al Hadiid : 27] 
 

 

(Bersambung) 


