
 

41 

BAB IV 

ARAH BARU ISLAM DAN IMAN DALAM                                            

AL QUR’AN MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR 

Sebelum memasuki pemikiran Syahrur mengenai Islam dan iman, akan 

dijelaskan terlebih dulu Islam dan iman yang berkembang dalam masyarakat. 

A. Islam Dan Iman Dalam Aliran Ahlusunnah Wal Jama’ah 

 Selama ini, pemaknaan tentang Islam adalah sebagai suatu agama 

keyakinan yang dibawa Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab pada abad 

ketujuh. Selain itu, dalam beragama Islam dituntut untuk mengerjakan ajaran 

dasar, Komponen ajaran dasar tersebut ialah rukun Islam, iman dan ihsan.
1
 

Dengan demikian, pengertian kerangka dasar ajaran Islam adalah gambaran asli, 

garis besar, rute perjalanan, atau bagian pokok dari pesan ketuhanan yang 

disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Ketiga komponen ini tidak 

bisa dipisahkan, karena ketiganya saling berkaitan atau saling melengkapi 

satusama lain. Lalu trilogi agama ini, dalam perkembanganya melahirkan disiplin 

ilmu. Dalam dimensi keislaman melahirkan disiplin ilmu disebut fiqih, sedang 

dalam dimensi keimanan melahirkan disiplin ilmu disebut tauhid dan dalam 

                                                           
1
 Rukun Islam dan iman dikerjakan sesuai dengan tuntunan atau aturan syara‟ dan ihsan 

adalah menyembah Allah SWT hingga pada taraf seakan-akan kita melihat Allah, atau sebaliknya 

bahwa Allah melihat perbuatan kita. Lihat Muhammad Asnawi Ridwan, Membela Sunni (Kendal: 

Pustaka Amanah, 2008), 2.   
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dimensi keihsanan melahirkan disiplin ilmu yang disebut ilmu tasawuf atau 

akhlak.
2
   

Sementara itu, trilogi agama tersebut juga terdapat dalam aliran Ahlusunnah 

Wal Jamma‟ah atau aliran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
3
 

Kelompok ini berpendapat bahwa Islam dan iman merupakan sinonim. Menurut 

mereka, bahwa Islam itu ialah tunduk dan taat kepada perintah Allah dan kepada 

larangan-Nya. Mayoritas mereka berpendapat bahwa rukun Islam ada lima, yakni 

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, shalat, zakat, puasa ramadhan dan haji.
4
 Sedangkan iman adalah 

membenarkan segala sesuatu baik berupa perkataan, hati, maupun perbuatan. 

Agar bertambah ketaatan kepada Allah dan agar berkurang kemaksiatannya.
5
 

Ketika mengacu pada definisi tersebut, mayoritas golongan Ahlusunnah 

berpendapat rukun iman adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul-Nya, 

iman terhadap hari akhir dan iman terhadap qadla  dan qadar.
6
 Prinsip tersebut 

mengacu pada riwayat yang dinyatakan bahwa Nabi SAW ditemui seseorang 

                                                           
2
 Nur Sayyid Santoso Kristeva, Sejarah Teologi Islam Dan Akar Pemikiran Ahlusunnah 

Wal Jama‟ah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 207-208. 
3
 Ungkapan Ahlusunnah dapat didefinisikan merupakan mazhab Asy‟riyah dan merupakan 

lawan Mu‟tazilah. Aliran Ahlusunnah muncul yang dipelopori oleh Abu Hasan Al Asy’ari sekitar 
tahun 300 H. kelompok ini juga sering  disebut dengan sunni. Lihat Rosihon Anwar, Ilmu Kalam 

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 119.  
4
 M. Quraish Shihab, Sunnah- Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?, 87.  

5
 Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari dan Muhammad bin Ibrahim Al Hamad, Ringkasan 

Keyakinan Islam Aqidah Ahlusunnah Wal Jama‟ah, terj. Izzudin Karimi dan Najib Junaidi 

(Surabaya: eLBA, 2006), 69. 
6
 M. Quraish Shihab, Sunnah- Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?, 88. 
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berjubah putih yang menanyakan persoalan Islam, iman dan ihsan,
7
 lalu Nabi 

SAW menjelaskan bahwa yang datang adalah malaikat Jibril.
8
 

Kendati demikian, sebagaimana yang diketahui Islam berasal dari kata 

salama yang memiliki beberapa arti, yaitu doa untuk selamat, keselamatan, 

kedamaian, kesejahteraan, nama Tuhan, dan nama sebuah pohon.
9
 Arti Islam yang 

dominan dalam al-Qur’an adalah makna yang pertama sampai ketiga.  

Aksin Wijaya mendapati pembagian kata Islam dan maknanya dapat 

diklasifikasi menjadi tiga. Pertama, kata Islam bermakna agama, kata Islam ini 

dalam al-Qur’an ditemukan 50 kali. Dengan pembagian 8 kali berbentuk kata 

benda, 3 kali sebagai kata sifat laki-laki “muslim”, dan 39 kali disebutkan dalam 

                                                           
7
 “Musaddad memberi tahu kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim memberitahu kami, Abu 

Hayyan Al-Taimiy memberitahu kami, dari Abi Zur‟ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, pada suatu 

hari Nabi SAW. Berada di tengah-tengah manusia (para sahabat) secara jelas, lalu datanglah 

Jibril, seraya bertanya,“Apakah yang dimaksud iman itu?” Beliau bersabda, “Iman itu ialah, 
hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman (percaya) terhadap adanya para malaikat Allah, 

beriman kepada kitab-kitab-Nya, percaya akan adanya hari pertemuan dengan-Nya, dan beriman 

pada hari kebangkitan.” Selanjutnya ia bertanya, “Apakah yang dimaksud dengan Islam?” Beliau 
menjawab, “Islam ialah bahwa hendaklah kamu beribadah menyembah dan mengabdikan diri 

kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, kamu melaksanakan shalat, 

mengeluarkan zakat yang diwajibkan, dan puasa ramadhan.” Ia bertanya lagi, “Apakah ihsan 
itu?” Beliau menjawab, “Ihsan itu ialah hendaklah kamu beribadah menyembah kepada allah, 
seakan–akan kamu melihat-Nya, bila kamu belum bisa melihat-Nya, ketahuilah sesungguhnya ia 

melihat (memperhatikan) kamu. Jibril bertanya lagi, “Kapan datangnya (terjadinya) hari 

kiamat?” Beliau menjawab,“Orang yang ditanya tentangnya, tidaklah lebih tahu daripada orang 
yang bertanya. Namun demikian akan aku beri tahukan kepada kamu diantara tanda -tanda akan 

datangnya hari kiamat, yaitu apabila seorang budak wanita (pembantu) melahirkan anak tuannya 

(majikannya), apabila para penggembala binatang unjuk dalam persaingan mempertinggi 

(memperbesar dan bermegah-megahan) bangunan (rumah-rumah) mereka. Itulah diantara lima 

tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sedangkan mengenai terjadinya secara pasti tidak ada 

yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat “Sesungguhnya Allah, hanya 
pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat”. Lalu orang yang bertanya tersebut 
berbalik (pergi). Beliau bersabda, “coba lihat, mintalah dia kembali.” Tetapi mereka tidak 
melihat sesuatu pun. Maka Beliau bersabda, “Itulah dia, Jibril yang datang untuk mengajarkan 
kepada manusia mengenai urusan agama mereka.” Lihat Shahih Bukhari dalam kitab iman , 22. 

8
 M. Quraish Shihab, Sunnah- Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?, 88. 

9
 Ibnu Mandzur, Lisan Al Arabi Jilid IV (Beirut: Dar Lisan al Arab, t.t.p), 191. 
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bentu jamak. Namun, hanya terdapat 3 kali kata Islam bermakna agama.
10

 Kedua, 

selain itu, kata Islam bermakna agama namun dengan kata cabang aslama dan 

kata yang senada denganya bermakna ketundukan atau kepatuhan dan penyerahan 

diri, kata tersebut disebutkan sebnyak 24 kali didalam al-Qur’an. Kata tersebut 

memiliki makna menyerahkan diri, seperti aslama wajhahu lillahi yang berarti 

menyerahkan diri, khusunya kepada Allah.
11

 Ketiga, Islam bermakna kedamaian 

dengan bentuk kata salam didalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 157 kali. 

Dalam rincianya berbentuk kata benda sebanyak 79 kali, bentuk kata sifat 

sebanyak 50 kali, bentuk kata kerja sebanyak 28 kali. Dalam pembagian bentuk 

kata Islam, berbentuk kata benda lebih banyak dari pada kata kerja, hal ini dalam 

pandangan Aksin Wijaya kata salam dengan makna tersebut yang dimaksud dari 

kata salam dalam al-Qur’an adalah merealisasikan nilai-nilai kedamaian secara 

objektif dan kreatif. Tidak hanya pada tataran ucapan saja, namun kedamaian juga 

direalisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural.
12

 

Senada dengan M.R Bawa Muhayyaddin yang dikuti oleh Ahmad Najib 

Burhani. Menurut seorang sufi kontemporer Srilanka tersebut, juga menyatakan 

bahwa kata Islam dan salam berasal dari kata yang sama. Makna kedua kata 

                                                           
10

 “Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih 

orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 

karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat 

Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”, Q.S Ali Imran (3): 19. “Barang siapa 
mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) 

daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”, Q.S Al Imran (3): 85, “…. dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka 

barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”, Q.S Al Maidah (5): 3. Aksin Wijaya, Arah Baru Studi 

Ulumul Al Qur‟an, 230. 
11

 Ibid., 231. 
12

 Ibid., 232.  
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tersebut menekankan persahabatan, perdamaian dan persatuan. Dengan logis, 

Islam bertemu siapa pun dan apa pun harus menampilkan sikap cinta dan 

kebijakan.
13

      

Kendati demikian, kata salam identik dengan dalam bahasa Ibrani dengan 

istilah shalom. Kata shalom memiliki makna yang hampir sama pula dengan 

salam. Shalom artinya kedamaian dan keharmonisan. Selain kata shalom 

bisasanya diungkapkan dengan kata salem, selamin, salom san shalem. Dalam 

setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. Namun dalam makna umum kata-

kata tersebut memiliki makna yang sama, yakni bermakna keselamatan dan 

keharmonisan.
14

 

Menurut Nur Kholis Madjid, untuk memahami term al Islam maka harus 

terfokuskan pada aspek makna. Jika mengacu pada aspek makna, maka kedua kata 

tersebut, salam dan shalom memiliki kesamaan makna, yaitu keselamatan dan 

keharmonisan. Jika mengacu pada aspek makna, maka sangat dimungkinkan dan 

tidak dipungkiri kata salam yang ada pada al-Qur’an bersumber dari bahasa yang 

berkembang sebelumnya.
15

  

 Secara historis term Islam sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. 

Terbukti dengan beberapa ayat al-Qur’an berbicara tentang term al Islam, ayat-

ayat tersebut sering kali mengkaitkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Sulaiman 

                                                           
13

 Ahmad Najib Burhani, Islami Dinamis Membongkar Doktrin Yang Membantu (Jakarta: 

Kompas, 2001), 18.  
14

 Ajat Sudrajat, Tafsir Inklusif Makna Islam (Yogyakarta: AK Group Yogyakarta, 2004), 

72. 
15

 Nurcholis Madjid, Dialog Agama-agama dalam Perspektif Universalisme Islam (Jakarta: 

Paramadina, 1998), 8. 
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dan Isa. Seperti ayat “Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang 

Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi muslim dan sekali-kali 

bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik." 
16

 

Selanjutnya mengenai iman, iman merupakan unsur penting bagi setiap 

muslim. Karena dengan iman seorang akan mendapatkan kehidupan yang baik di 

dunia dan akhirat. Secara shar’i (agama), iman yang sempurna mencakup qaul 

(perkataan) dan „amal (perbuatan).  

Sementara itu, mengenai kata iman dan perubahannya di dalam al-Qur’an 

terulang sebanyak 43 kali, adapun kata dasarnya yaitu أَِم  dan  َ  dengan  أََم

seluruh bentuk perubahannya, maka kita akan menemukan di dalam al-Qur’an 

akan terulang sebanyak 913 kali, jadi kata أَِم  dan  َ  digabungkan dengan kata  أََم

ا  dengan segala bentuk perubahannya terulang di dalam al-Qur’an  اإي

sebanyak 956 kali.
17

 Dalam kamus Munjid kata iman berasal dari bahasa Arab 

yaitu bentuk masdar dari kata kerja (fi’il) ام - يؤم - ام yang mengandung 

beberapa arti yaitu percaya, tunduk, tentram dan tenang. Dapat disimpulkan, iman 

adalah tashdiq di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. Dengan kata lain, 

seseorang bisa disebut beriman jika ia mempercayai dalam hatinya akan 

keberadaan Allah dan mengikrarkan (mengucapkan) kepercayaannya itu dengan 

lidah.  

                                                           
16

  Q.S Al Imran (3): 67. 
17

 Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam Al-Mufahras Li Al-Fadh al-Qur‟an, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H / 1992 M), 101-118. 
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Hal tersebut juga menjadi kegelisahan Syahrur terhadap para pembaru 

dalam Islam. Menurut Syahrur, sebaliknya yang terjadi pada para pembaru Islam 

telah membalikan fakta, bahwa mereka telah banyak mencampur antara Islam dan 

iman. Lebih sekedar itu, mereka juga telah menyingkirkan formulasi rukun Islam 

dan rukun iman yang dianggap final. Syahrur menyatakan bahwa rukun Islam dan 

rukun iman yang dijejalkan pada kita sama sekali tidak sesuai dengan Tanzil al 

Hakim.  Hanya satu rukun Islam yang benar, yakni kesaksian tiada Tuhan selain 

Allah atau syahadat. 

Dalam memahami Islam, menurut Syahrur dimulai dari Nabi Nuh yang 

melalui Nabi Ibrahim, Ya’qub, Isa, Musa dan berakhir pada Nabi Muhammad 

SAW. Menurutnya, Islam merupakan agama satu-satunya agama langit
18

 yang 

diketahui oleh manusia yang dibawa para nabi dan rasul dan risalahnya yang 

berbeda-beda.
19

 Yakni mereka yang mengikuti Nabi Ibrahim adalah hanif, orang 

yang percaya pada Nabi Musa menjadi Yahudi, mereka yang percaya pada Nabi 

Isa menjadi Nasrani dan yang percaya pada Nabi Muhammad menjadi mukmin. 

Hal ini membawa pada suatu pemahaman bahwa Islam adalah fitrah
20

 sedangkan 

iman adalah pembebanan.
21

 

                                                           
18

 Yang dimaksud agama langit adalah agama yang berasal dari Tuhan yang disampaikan 

melalui wahyu kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia, agama langit disebut juga 

agama samawi atau agama wahyu. Muhaimin, et. al, Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan 

Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2005), 45.   
19

Muhammad Syahrur, Islam dan Iman: Aturan- aturan Pokok, xxxvi. 
20

 Menurut Quraish Shihab, fitrah merupakan suatu sistem yang diwujudkan oleh Allah 

pada setiap makhluk yang berkaitan dengan jasad dan akal atau roh. Quraish Shihab, Wawasan al 

Qur‟an, Tafsir Maudhu‟I Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996), 396. 
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B. Konsep Islam dan Iman 

Syahrur menyatakan bahwa kata Islam dan iman itu mempunyai arti yang 

berbeda, meski ada persinggungan makna. Hal ini merupakan akibat konsekuensi 

atas prinsip anti sinonimitasnya. Menurut Syahrur untuk mengetahui perbedaan 

arti tersebut bisa diketahui dari beberapa ayat. Yakni, surat al Azhab ayat 35, at 

tahrim 5, dan hujurat 14. 

َواْلَقانِِتَن َواْلَقانَِتاِت َوالّصاِدِقَن َوالّصاِدقَاِت ِإّن اْلُمْسِلِمَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمَِن َواْلُمْؤِمَاِت 
قَاِت َوالّصائِِمَن َوالصّ  ِقَن َواْلُمَتَصدِّ َاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ ْْ َاِشِعَن َوا ْْ اِئَماِت َوالّصاِبرِيَن َوالّصاِبرَاِت َوا

َاِفظَاِت َوالّذاِكرِ  ْْ َاِفِظَن فُػُروَجُهْم َوا ْْ ُْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًماَوا ََ  ُ ّّ َ َكِثرًا َوالّذاِكرَاِت أََعّد ا ّّ يَن ا  

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 

perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan 

yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan 

yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan 

perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang 

banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka 

ampunan dan pahala yang besar.”22
 

 

ئَِباٍت عَ  ََ رًا ِمُْكّن ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَاٍت قَانَِتاٍت  ُ أَْزَواًجا َخيػْ ُ ِإْن طَّلَقُكّن َأْن يُػْبِدَل اِبَداٍت َعَسى َرّب
َكاًراَساِئَحاٍت ثَيَِّباٍت َوأَبْ   

“Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti 

kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang muslim, 

yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang 

berpuasa, yang janda dan yang perawan.”23
 

 

                                                                                                                                                               

Bandingkan dengan Muhaimin, et. al, Studi Islam Dalam ragam Dimensi Dan Pendekatan. Fitrah 

adalah citra awal yang ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Potensi itu ada sejak 

penciptaan manusia. Fitrah manusia terdapat banyak, seperti fitrah beragama, fitrah berakal, fitrah 

berlajar, fitrah sosial, fitrah susila fitrah berekonomi, fitrah berpolitik, fitrah seksual dan fitrah 

lainnya. Jadi, yang dimaksud fitrah beragama adalah potensi dari bawaan lahir yang mendorong 

manusia untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah atau kekuatan mutlak yang menguasi dan 

mengatur segala kehidupan  
21

 Muhammad Syahrur, Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok, xxxvii.  
22

 Q.S Al Azhab (33): 35.  
23

 Q.S At Tahrim (66): 5. 
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ْ تُػْؤِمُوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَا َوَلّما يَْدُخِل اإمَاُن ِِ قُػُلوِبُكْم َوإِ  ََ ْن ُتِطيُعوا قَاَلِت اأْعرَاُب آَمّا ُقْل 
َّّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ًئا ِإّن ا ُ ا يَِلْتُكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم َشيػْ َ َوَرُسوَل ّّ  ا

“Orang-orang Arab Badui itu berkata,"Kami telah beriman". Katakanlah 

(kepada mereka),"Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, "Kami telah 

tunduk", karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun 

(pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang".
24

 

Syahrur menyatakan, dari surat al Azha>b ayat 35 ini meindikasikan 

perbedaan bahwa ada komunitas muslim laki-laki dan muslim wanita atau 

muslimat dengan komunitas mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Lanjut pada 

surat at Tahrim ayat 5 menyebutkan kata wanita muslim menyifati sifat iman atau 

mukmina>t. Pada surat al hujurat ayat 14, cerita orang Badui tersebut 

meindikasikan bahwa Islam mendahului iman. Dapat disimpulkan dari ketiga ayat 

dalam surat yang berbeda itu bahwa Islam dan iman itu berbeda. Ini bisa 

dibuktikan dengan menelaah kembali pada surat Al Azhab ayat 35.  

 ِإّن اْلُمْسِلِمَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمَِن َواْلُمْؤِمَاتِ 

Huruf athaf yakni Kata waw tersebut yang maknanya “dan” menunjukan 

sesuatu yang berbeda pada muslim dan mukmin. Waw athaf tersebut berfungsi 

sebagai li taghyir, yakni untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Islam 

dan iman adalah sesuatu yang berbeda. Islam selalu mendahului iman, artinya 

berislam dahulu baru ia beriman.
25

 

Lanjut Syahrur mengumpulkan term-term Islam dalam Tanzil al Hakim 

untuk mendifinisikan tentang konsep Islam. 

                                                           
24

 Q.S Al Hujura>t (49): 14. 
25

 Muhammad Syahrur, Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok, 5.  
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ّّ ِمّا اْلُمْسِلُموَن َوِمّا اْلَقاِسُطوَن َفَمْن َأْسَلَم  َََّرْوا َرَشًداَوَأ فَُأولَِئَك   

“Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang muslim dan ada 

(pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang 

taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.”26
 

ّا َوا َنْصَرانِياا َوَلِكْن َكاَن َحِيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَ َما َكاَن  يُم يَػُهوِد ِ ِإبْػرَا  

“Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan 
tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi muslim dan sekali-kali bukanlah 

dia termasuk golongan orang-orang musyrik." 
27

   

ُوُتّن ِإا َوأَنػْ  يَن َفا ََ َ اْصطََفى َلُكُم الدِّ ّّ ّ ِإّن ا ِِ َّ َب ِ َويَػْعُقوُب  يُم بَِي ِ َا ِإبْػرَا ُتْم ُمْسِلُمونَ َوَوّصى ِِ  

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian 

pula Yakub. Ibrahim berkata: "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah 

memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam 

memeluk agama Islam."
28

 

ََِْويِل اأَحاِديثِ  ِِ ِمْن  ِِ ِمَن اْلُمْلِك َوَعّلْمَت َت فَاِطَر الّسَماَواِت َواأْرِض أَْنَت َولِيِّي  َربِّ َقْد آتَػيػْ
ِِْنَ  لّصا ِِ ِْْْقِِ  ِِ ُمْسِلًما َوَأ  ِِ الّدنْػَيا َواآِخرَِة تَػَوّف

“Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku 

sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. 

(Ya Tuhan) pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan 

di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku 

dengan orang-orang yang saleh.”29
 

ِت َربَِّا َلّما  َّ ِِ رًا َوتَػَوفّػَا ُمْسِلِمنَ َوَما تَػِْقُم ِمّا ِإا َأْن آَمّا  َا َصبػْ َجاَءتْػَا َربّػَا أَْفرِْغ َعَليػْ  

“Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman 

kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami". 

(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami 

dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim."
30

 

ُ ا ّّ ِإَذا أَْدرََك ُ بَػْغًيا َوَعْدًوا َح ِِ ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر فَأَتْػبَػَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُوُد ْلَغَرُؽ قَاَل آَمُْت َوَجاَوْزَّ بَِب
َ ِإا اّلِذي آَمَْت  ُ ا ِإَل َّ ِمَن اْلُمْسِلِمنَ أَّن ِ بَػُو ِإْسرَائِيَل َوَأ ِب  
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“Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti 

oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas 

(mereka); hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: 

"Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai 

oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang muslim."
31

 

 ِّّ ََُْن أَْنَصاُر ا ََوارِيّوَن  ْْ ِّّ قَاَل ا ََ ا ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصارِي ِإ ػْ  آَمّا فَػَلّما َأَحّس ِعيَسى ِم
ّّ ُمْسِلُمو  َِِ ِّّ َواْشَهْد  نَ ِِ  

“Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israel) berkatalah 

dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan 

agama Allah?" Para Hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab,"Kami 

lah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan 

saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”32
 

ِّّ َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلمِ  ُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإا َعَلى ا نَ فَِإْن تَػَولّيػْ  

“Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun 

dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh 

supaya aku termasuk golongan orang-orang yang muslim."
33

 

 (35) فََأْخَرْجَا َمْن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِنَ 

 َّ َر بَػْيٍت ِمَن اْلُمْسِلِمنَ َفَما َوَجْد ِفيَها َغيػْ  (36) 

“Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri 

kaum Lut itu. Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah 

rumah dari orang-orang muslim.”34
 

Dari paparan ayat diatas, Syahrur menyimpulkan bahwa Islam tidak sebatas 

agama yang dibawa nabi Muhammad. Namun kata muslim disandarkan pada 

nabi-nabi seperti Ibrahim, Ya’qub dan anak cucunya, Isa, Nuh, Lut atau 

komunitas Jin, tukang sihir dan Hawariyun. Ini menandakan bahwa umat-umat 

terdahulu sebelum nabi Muhammad juga disebut Islam.
35
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“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah 

atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 

perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui”,
36

 Berlandaskan al-Qur’an surat Ar Rum ayat 30 

tersebut, Syahrur menyatakan bahwa Islam dalam pandangan Allah adalah 

bersifat fitri atau sejalan dengan tabiat dan kecenderungan  makhluk atau disebut 

juga fitrah insaniyyah, yang telah difitrahkan Allah pada makhluk-Nya.
37

 

Dengan menggunakan acuan prinsip diatas, lalu Syahrur menggunakanya 

untuk mendifinisikan konsep iman. Jika beragama Islam merupakan fitrah 

insaniyyah maka apakah benar rukun Islam tentang sholat, zakat, puasa dan haji 

sesuai dengan fitrah Insaniyyah?
38

 ini yang menjadi kritik Syahrur terhadap rukun 

Islam saat ini, sekaligus untuk menjelaskan tentang konsep iman. 

Dalam hal ini Syahrur mencontohkan tentang persoalan zakat. Zakat adalah 

mengeluarkan harta kekayaan dan meinfakkanya. Padahal Allah telah 

menciptakan pada manusia rasa cinta terhadap harta. 

ََاا َُِّبوَن اْلَماَل ُحباا   َو
“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”39

  

ِّّ َواْليَػوْ  ِِ ّ َمْن آَمَن  ُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِؽ َواْلَمْغِرِب َوَلِكّن اْلِِ ّ َأْن تُػَوّلوا ُوُجوَ ِم اآِخِر لَْيَس اْلِِ
اْلُقْرََ َواْليَػَتاَمى َواْلَمَساِكَن َواْبَن  َواْلَماِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالِّبيَِّن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّ َذِوي
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َُدوا  ْم ِإَذا َعا ِ الّسِبيِل َوالّسائِِلَن َوِِ الرِّقَاِب َوأَقَاَم الّصاَة َوآَتى الزَّكاَة َواْلُموفُوَن بَِعْهِد
ُُم اْلُمتّػُقونَ َوالّصاِبرِيَن ِِ اْلَبْأَساِء َوالّضرّاِء َوِحَن اْلَبْأِس أُولَِئَك اّلذِ  يَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك   

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan salat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 

imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”40
 

َُكْم َوَتَكا ٌْو َوزِيٌَة َوتَػَفاُخٌر بَػيػْ ََياُة الّدنْػَيا َلِعٌب َوََ ْْ َا ا ثُػٌر ِِ اأْمَواِل َواأْواِد َكَمَثِل َغْيٍث اْعَلُموا أَّّ
ّ َيُكوُن ُحطَاًما َوِِ اآِخرَِة َعَذاٌب َشِديٌد َومَ  ُُ ُ ُمْصَفراا  ّ يَِهيُج فَػتَػرَا ُُ  ُ ْغِفرٌَة ِمَن أَْعَجَب اْلُكّفاَر نَػَباُت

ََياُة الّدنْػَيا ِإا َمَتاُع اْلُغُرو  ْْ ِّّ َورِْضَواٌن َوَما ا رِ ا  

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan 

dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu 

serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan 

yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu 

menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. 

Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta 

keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan 

yang menipu.”41
 

ُلوًعا َ  (19) ِإّن اإْنَساَن ُخِلَق 

ُ الّشّر َجُزوًعا  (20) ِإَذا َمّس

“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila 

ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia 

amat kikir”42
 

Begitu pula persoalan tentang puasa, menurut Syahrur puasa itu sangat 

bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia butuh makan saat lapar, butuh 
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minum saat haus, dan sikap-sikap lainya. Namun puasa adalah sikap 

membungkam sisi liar yang menjadi fitrah.
43

 Contoh lain adalah tentang perang. 

Perang dibebankan bagi orang mukmin, “Diwajibkan atas kamu berperang, 

padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.”44
   

Memang benar, perang, zakat, puasa tidak sinkron dengan fitrah manusia. 

Singkat kata, menurut Syahrur bentuk ritual bertentangan dengan fitrah. Dalam 

pandangan Syahrur, jika ritual tersebut sesuai dengan fitrah manusia, mengapa 

Allah meletakan ayat tersebut pada ayat muhkam?
45

 Jika semua ritual semua itu 

fitrah, maka tidak akan dibebankan pada orang-orang mukmin. Dan tentunya, jika 

hal tersebut merupakan fitrah, maka dengan tidak perlu diperintah manusia tidak 

akan meninggalkanya dan akan mengerjakanya. 

ُ َثاثُ  ُ َوِفَصاُل ََُْل ُ ُكْرًا َو ا َوَوَضَعْت ُ ُكْرً ُ أُّم ََلْت ََ  ًّ ِ ِإْحَسا َا اإْنَساَن ِبَواِلَدْي وَن َشْهرًا َوَوّصيػْ
ِِ أَنػْ  ِِ أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك اّل ُ َوبَػَلَغ أَْربَِعَن َسًَة قَاَل َربِّ أَْوزِْع ّّ ِإَذا بَػَلَغ َأُشّد َعْمَت َعَلّي َح

ِِ إِِِّ تُػْبُت إِلَْيَك َوإِِِّ ِمَن الْ  ُ َوَأْصِلْح ِِ ِِ ُذرِّّي ًا تَػْرَضا ِْ ُمْسِلِمنَ َوَعَلى َواِلَدّي َوَأْن َأْعَمَل َصا  

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang 

ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan 

melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa 

dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah 

aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku 

dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang 

Engkau ridhai berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada 
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anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya 

aku termasuk orang-orang yang muslim."
46

 

Dari sudut pandang ayat tersebut, Syahrur menyatakan bahwa manusia 

dihadapkan tentang keyakinan di dunia ini makhluk akan berakhir atau mati, maka 

manusia akan mencari jalan menuju ke Allah, mengenal dan mengakui kebenaran 

apa yang dikenhendaki Allah melalui para Rasul dan Kitab-kitabnya.
47

   

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa Islam dan iman memang berbeda makna 

namun memiliki kesinggungan makna. Islam merupakan fitrah insaniyyah atau 

fitrah yang diberikan Allah pada manusia, sedang iman merupakan pembebanan 

terhadap orang-orang mukmin. Dengan kata lain, fitrah tidak membutuhkan 

risalah langit atau pengajaran, namun iman dalam artian ritual, perilaku dan 

perbuatan membutuhkan petunjuk dan pengajaran, terutama dari Allah yang 

melalui para rasul-Nya yang memberi petunjuk dan mengajarkannya kepada 

manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.  

C. Rukun Islam dan Rukun Iman 

Selama ini umat Islam berpandangan mengenai rukun Islam ada lima, Yaitu 

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, shalat, zakat, puasa ramadhan dan haji. Hal tersebut dikritik Syahrur 

terhadap golongan pembaru yang menganggap poin prinsipil final rukun Islam. 

Sebaliknya, Syahrur berpendangan lain, jika melihat al Dzikr akan ditemukan 

didalamnya semua ritual itu dibebankan kepada orang-orang mukmin, bukan 

orang-orang muslim.  

                                                           
46

 Q.S Al Ahqaaf  (46): 15. 
47

 Muhammad Syahrur, Islam dan Iman : Aturan-aturan Pokok, 29. 



56 

 

 

ُتْم فَأَِقيُموا  ػْ َ ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَػ ّّ ُتُم الّصاَة فَاذُْكُروا ا الّصاَة ِإّن فَِإَذا َقَضيػْ
ًِ َمْوُقوًَ   الّصاَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمَِن ِكَتا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu 

berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu 

telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. 

Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.”48
 

َّّ بَِ  ِّّ ِإّن ا ََُِدوُ ِعَْد ا ُموا أنْػُفِسُكْم ِمْن َخْرٍ  َمُلوَن ا تَػعْ َوأَِقيُموا الّصاَة َوآتُوا الزَّكاَة َوَما تُػَقدِّ
 َبِصرٌ 

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang 

kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”49
 

ََُونَ َوأَِقيُموا الّصاَة  َوآتُوا الزَّكاَة َوَأِطيُعوا الّرُسوَل َلَعّلُكْم تُػْر  

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, 

supaya kamu diberi rahmat.”50
 

ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعّلُكْم تَػتّػُقونَ  َّ أَيّػَها اّلِذيَن آَمُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اّلِذينَ   

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa.”51
 

ًُدى لِلّاِس َوبَيَِّاٍت  ِ اْلُقْرآُن  َُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمُْكُم َشْهُر َرَمَضاَن اّلِذي أُْنزَِل ِفي َْ ِمَن ا
ُ ِبُكُم اْلُيْسرَ  ّّ ٍم ُأَخَر يُرِيُد ا ّّ ُ َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعّدٌة ِمْن َأ  َوا يُرِيُد الّشْهَر فَػْلَيُصْم

 َّّ ُوا ا ََداُكْم َوَلَعّلُكْم َتْشُكُرونَ ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعّدَة َولُِتَكِِّ   َعَلى َما 

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di 

dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia 

dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 

hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri 

tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, 

dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 
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hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan 

bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”52
 

Paparan ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa ritual dalam rukun Islam, 

seperti zakat, puasa, sholat dan haji itu merupakan pembebanan bagi orang 

mukmin bukan orang muslim.  

Selanjutnya Syahrur mempertanyakan persoalan tema jihad, perang, qiyas, 

syura memenuhi janji dan sejumlah perintah atau taklif lainya yang diasingkan 

dalam rukun Islam, padahal semuanya memiliki nilai hukum yang sama seperti 

shalat, zakat, puasa dan haji.  

ُُم اْلُمْؤِمُوَن حَ  ِّّ َواّلِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك  َُدوا ِِ َسِبيِل ا اَجُروا َوَجا ُْم َواّلِذيَن آَمُوا َوَ ََ قاا 
 َمْغِفرٌَة َورِْزٌؽ َكرِيٌ 

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan 

berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. 

Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak 

terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”53
 

َا اْلُمْؤِمُوَن  ِّّ ِإّّ ِْم َوأَنْػُفِسِهْم ِِ َسِبيِل ا َِ َْمَوا ِِ َُدوا  بُوا َوَجا ََْ يَػْرََ  ّ ُُ  ِ ِّّ َوَرُسوِل ِِ  اّلِذيَن آَمُوا 
ُُم الّصاِدُقونَ   أُولَِئَك 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 

mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka 

itulah orang-orang yang benar.”54
 

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن  ًئا َوَُو َخيػْ ًئا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوَُو ُكْرٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُوا َشيػْ َُِّبوا َشيػْ
ُ يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم ا تَػْعَلُمونَ  ّّ  َوَُو َشّر َلُكْم َوا
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“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu 

yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat 

buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”55
 

ْلَعْبِد َواأنػْ  ِِ ُرِّ َواْلَعْبُد  ْْ ِِ ُّر  ْْ َلى ا أنْػَثى َّ أَيّػَها اّلِذيَن آَمُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِِ اْلَقتػْ ِِ َثى 
ََِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم  َفَمْن ُعِفيَ  ِِِْحَساٍن َذِلَك   ِ ْلَمْعُروِؼ َوأََداٌء إِلَْي ِِ ِ َشْيٌء فَاتَِّباٌع  ُ ِمْن َأِخي َل

ُ َعَذاٌب أَلِيمٌ  ٌََْة َفَمِن اْعَتَدى بَػْعَد َذِلَك فَػَل  َوَر
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, 

hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang 

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 

membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 

rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya 

siksa yang sangat pedih.”56
 

ُْم يُػِْفُقونَ  ّا َرَزقْػَا َػُهْم َوِِ  َواّلِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرِِِّْم َوأَقَاُموا الّصاَة َوأَْمُرُْم ُشوَرى بَػيػْ
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka.”57
 

رَ  َلى َعَلْيُكْم َغيػْ ِيَمُة اأنْػَعاِم ِإا َما يُػتػْ َِ ْلُعُقوِد أُِحّلْت َلُكْم  ِِ ُُِلِّي الّصْيِد  َّ أَيّػَها اّلِذيَن آَمُوا أَْوُفوا 
ََُْكُم َما يُرِيدُ   َّّ  َوأَنْػُتْم ُحرٌُم ِإّن ا

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya.”58
 

ِلَها  ْ ّّ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأ َر بُػُيوِتُكْم َح ٌر َّ أَيّػَها اّلِذيَن آَمُوا ا َتْدُخُلوا بُػُيوًَ َغيػْ َذِلُكْم َخيػْ
ُرونَ َلُكْم َلَعّلُكْم َتذَكّ   

                                                           
55

 Q.S Al Baqarah (2): 216. 
56

 Ibid., 178. 
57

 Q.S Asy Syura (42): 38. 
58

 Q.S Al Maaidah (5): 1. 



59 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang 

bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 

penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) 

ingat.”59
 

Ini yang menjadi kegelisahan Syahrur, mengapa tema-tema diatas tidak 

masuk pada rukun Islam, padahal nilai hukumnya sama dengan sholat, zakat, 

puasa dan haji. sehingga Syahrur berpandangan rukun Islam yang mencakup 

persoalan ritual ini menjadi kesalahan fatal terhadap pemahaman al-Qur’an. 

Menurut Syahrur, jika kembali pada konsep Islam seperti dijelaskan di atas, 

bahwa Islam merupakan agama fitri insaniyyah atau sejalan dengan fitrah 

manusia, sebagaimana fitrah  yang diturunkan Allah kepada manusia, maka rukun 

Islam yang berbentuk ritual tersebut tidak masuk dalam rukun Islam. Karena 

sifatnya pembebanan bagi orang mukmin bukan pada orang muslim.
60

 Dan jika 

Islam merupakan agama fitri insaniyyah, maka kembali pada konsep Islam 

tersebut, artinya Islam adalah suatu agama yang dibawa melalui para Rasul Allah. 

ِّّ َواْليَػْوِم اآِخِر َوَعِمَل صَ  ِِ اُدوا َوالَّصاَرى َوالّصابِِئَن َمْن آَمَن  َ ًا ِإّن اّلِذيَن آَمُوا َواّلِذيَن  ِْ ا
َََْزنُونَ فَػَلُهْم َأْجُرُْم ِعَْد رَ  ُْم  ِِِّْم َوا َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوا   

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-

benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan 

menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”61
 

َََْزنُ  ُْم  ُ َأْجُرُ ِعَْد َربِِّ َوا َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوا  ُُِْسٌن فَػَل ِّ َوَُو  ِّ ُ ونَ بَػَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَه  
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“(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada 

Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi 

Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati.”62
 

َا ِإّنَك أَْنَت َربّػَا َواْجَعْلَا ُمْسِلمَ  ْنِ َلَك َوِمْن ُذرِّيِّتَا أُّمًة ُمْسِلَمًة َلَك َوأَِرَّ َمَاِسَكَا َوُتْب َعَليػْ
 التّػّواُب الّرِحيمُ 

“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang muslim kepada 

Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh 

kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat 

ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah 

Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”63
 

ِّّ َوَعمِ  ََ ا ّْن َدَعا ِإ ِِ ِمَن اْلُمْسِلِمنَ َوَمْن َأْحَسُن قَػْوا ِِ ًا َوقَاَل ِإّن ِْ َل َصا  

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, "Sesungguhnya 

aku termasuk orang-orang yang berserah diri?"
64

 

َا يُوَحى  ٌ َواِحٌد فَػَهْل أَنْػُتْم ُمْسِلُمونَ ُقْل ِإّّ ُُكْم إَِل ََ َا ِإ َِّ أَّّ ِإ  

“Katakanlah, "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah 

bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa, maka hendaklah kamu 

berserah diri (kepada-Nya)".
65

 

ّْن َأسْ  يَم َخِلياَوَمْن َأْحَسُن ِديًا ِِ ِ ُ ِإبْػرَا ّّ َََّذ ا يَم َحِيًفا َوا ِ ُُِْسٌن َواتّػَبَع ِمّلَة ِإبْػرَا ِّ َوَُو  ِّ ُ َلَم َوْجَه  

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas 

menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, 

dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, Dan Allah mengambil Ibrahim 

menjadi kesayangan-Nya.”66
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ّّ أَنْػزَْلَا  نِّيوَن وَ ِإ اُدوا َوالّرِّ َ َا الِّبّيوَن اّلِذيَن َأْسَلُموا لِّلِذيَن  ََُْكُم ِِ ًُدى َونُوٌر  اأْحَباُر التّػْورَاَة ِفيَها 
َََْشُوا الّاَس َواْخَشْوِن َوا َتْشتَػُرو  ِ ُشَهَداَء َفا  ِّّ وََكانُوا َعَلْي ِِ ِبَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب ا َّ ِِ ا 

ُُم اْلَكاِفُرونَ  ُ فَُأولَِئَك  ّّ ََُْكْم ِبَا أَنْػَزَل ا  ََْ ًَا قَِليا َوَمْن  ََ 
“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 menyerah 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. Barang siapa yang tidak memutuskan 

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang 

yang kafir.”67
 

Dari ayat-ayat diatas Syahrur menyimpulkan bahwa Islam adalah 

penerimaan adanya Allah, hari Akhir dan amal shalih. Meski siapapun memiliki 

sifat ketiga tersebut maka ia disebut sebagai muslim, tanpa melihat pelakunya dari 

kelompok pengikut nabi Muhammad SAW (allazi>na a>manu>), para penolong Isa 

(Nasa>ra>) atau kelompok umat agama yang lain.  

Selanjutnya Syahrur memaparkan beberapa ayat yang dijadikan sebagai 

landasan rukun Iman.  

 ِ ِ َواْلِكَتاِب اّلِذي نَػّزَل َعَلى َرُسوِل ِّّ َوَرُسوِل ِِ َواْلِكَتاِب اّلِذي أَنْػَزَل َّ أَيّػَها اّلِذيَن آَمُوا آِمُوا 
ِ َواْليَػْوِم اآِخِر فَػَقْد َضّل َضاا بَِعيًدا ِ َوُرُسِل ِ وَُكُتِب ِّّ َوَماِئَكِت ِِ  ِمْن قَػْبُل َوَمْن َيْكُفْر 

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta 

kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari 

kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”68
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ََْ َّ أَيّػهَ  ِ َوَََْعْل َلُكْم نُورًا  َِت َْ ِ يُػْؤِتُكْم ِكْفَلْنِ ِمْن َر َ َوآِمُوا ِبَرُسوِل ّّ ِ ا اّلِذيَن آَمُوا اتّػُقوا ا ُشوَن ِب
ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ّّ  َويَػْغِفْر َلُكْم َوا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah 

kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua 

bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu 

dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.”69
  

ِِِْم َواّلِذيَن آَمُوا َوَعِمُلوا الصّ  ُهْم َسيَِّئا ػْ َّْْق ِمْن َرِِِّْم َكّفَر َع َُُّمٍد َوَُو ا َاِت َوآَمُوا ِبَا نُزَِّل َعَلى  ِْ ا
ُمْ  ََ َِ  َوَأْصَلَح 

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh 

serta beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan 

itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-

kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.”70
 

ِّ ُجُوُد  ِِِْم َوِّ ًّ َمَع ِإمَا الّسَماَواِت َُو اّلِذي أَنْػَزَل الّسِكيََة ِِ قُػُلوِب اْلُمْؤِمَِن لِيَػْزَداُدوا ِإمَا
ُ َعِليًما َحِكيًما ّّ  َواأْرِض وََكاَن ا

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang 

mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka 

(yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan 

adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”71
 

ًّ َفَأّما اّلِذيَن آَمُوا فَػزَادَ  ِذِ ِإمَا َ  ُ ُهْم َمْن يَػُقوُل أَّيُكْم زَاَدْت ػْ ًّ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِم تْػُهْم ِإمَا
 َوُْم َيْستَػْبِشُرونَ 

" Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang 

munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara kamu yang bertambah 

imannya dengan (turunnya) surat ini?" Adapun orang-orang yang beriman, 

maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira”.72
 

ََ رِْجِسِهْم َوَماتُوا َوُْم َكاِفُرونَ َوأَّما الّ  ِذيَن ِِ قُػُلوِِِْم َمَرٌض فَػزَاَدتْػُهْم رِْجًسا ِإ  
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 Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka 

dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya 

(yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir.”73    

Pada tiga ayat diatas kata beriman, yakni pada surat An nisa’ ayat 136, Al 

Hadid 28 dan Muhammad ayat 2 terdapat pengulangan dua kata. Untuk kata 

beriman yang pertama Syahrur menyatakan yang dimaksud kata iman tersebut 

ialah orang muslim yang meyakini adanya Allah, hari akhir dan amal shalih.
74

 

Bagi Syahrur, kata iman dalam al-Qur’an memiliki makna polivalen atau disebut 

juga suatu kata yang memiliki lebih dari satu makna. Iman diartikan sebagian 

yang diartikan Islam dan sebagian ayat yang lain memiliki arti beriman kepada 

nabi Muhammad SAW. Sebab adanya polivalen biasanya karena dalam suatu ayat 

terdapat dua kata yang bersinggungan potensi makna. Untuk mengetahui potensi 

tersebut makna yang mana dikehendaki oleh suatu ayat, maka harus mencermati 

konteks dan logika ayat yang dimaksud.  

Dari elaborasi diatas, referensi kata alladzi>na a>mmanu>  pada ketiga ayat 

tersebut adalah alladzi>na aslamu atau muslimu>n, dalam arti luas, yakni seluruh 

manusia sejak dulu sampai hari kiamat, yang beriman kepada Allah, beriman pada 

hari akhir, dan amal saleh. 

Kaitan pada penjelasan diatas Syahrur menemukan dua kategori keimanan, 

sebagaimana dianalogikan pada ayat keempat dan kelima diatas. Kata faza>dhatum 

i>ma>nan dan fazha>dathun rijsan menurut Syahrur itu tidak pada satu wadah 

keimanan. Sebaliknya, namun iman memiliki dua wadah yang masing-masing 

                                                           
73

 Ibid., 125. 
74

 Muhammad Syahrur, Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok, 26. 



64 

 

 

tidak berkurang dan tidak bertambah. Hal ini diilustrasikan pada ayat kelima, 

iman yang dianalogikan kufr dengan sakit, iman dengan sehat. Seperti halnya 

sakit, sehat tidak memiliki bagian-bagian yang bertambah dan tidak berkurang.
75

 

Syahrur menyatakan, yang dimaksud saki>nah pada ayat empat adalah Tanzi>l 

Haki>m. Sebagaimana yang diketahui bahwa rukun Islam adalah orang-orang 

mukmin yang memmpercayai adanya Allah, hari akhir, dan ama saleh, jadi yang 

dimaksud Syahrur dua wadah ini adalah mereka yang beriman diwadah pertama 

ini merupakan keimananya pada rukun Islam, sedang saki>nah yang dimaksud 

Syahrur adalah sebagai pemenuh wadah pertama dan sebagai untuk memennuhi 

wadah iman selanjutnya atau kedua, yakni iman kepada Nabi Muhammad SAW 

dan kitab-Nya. Hal ini diperkuat dengan menggunakan argumen dengan kembali 

pada surat al Hujurat ayat 14
76

 dan 17.
77

  Dalam hal ini Syahrur menyatakan pada 

ayat pertama terlihat adanya korelasi antara Islam dan iman, begitu pula pada ayat 

kedua, terlihat adanya hubungan Islam sabagi keimanan pertama, yakni iman 

kepada Allah, hari  akhir dan amal saleh, sedang iman sebagai bentuk keimanan 

kedua, yakni terhadap petunjuk, kebenaran, rasul dan kitab sama>wiyyah.78   

Demikian juga, dalam memahami mengenai  orang-orang yang mengingkari 

(kufr) Muhammad, bahwa Islam adalah batas minimal yang dituntut Allah atas 
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manusia, lihat pada surat al hijr ayat 2, “Orang-orang yang kafir itu sering kali 

(nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi 

orang-orang muslim.” Dari ayat tersebut Syahrur menyimpulkan rukun iman 

tidak memuat penerimaan eksitensi Allah, hari akhir dan amal saleh. Semua itu 

termasuk rukun Islam.  

Dengan demikian, manusia dihadapkan pada fitrahnya yang primodial 

eksitensi Allah sebagai pencipta, sedang manusia sebagai makhluk berakhir maka 

manusia akan mencari jalan apa yang dikehendaki Allah, akhirnya mereka akan 

meyakini apa yang dikehendaki Allah melalui rasul-Nya dan kitab-Nya. 

Lalu Syahrur menyatakan bahwa rukun iman kepada Muhammad dan apa 

yang diturunkan padanya atau risalahnya merupakan menjadi sesuatu yang 

sentral. Dalam Tanzil Hakim ini diarahkan untuk semua orang yang beriman pada 

Allah, hari akhir dan amal saleh.  

Pertama, iman kepada Muhammad dan apa yang diturunkan padanya. 

َّْْق ِمْن َرِِِّْم َكّفَر عَ  َُُّمٍد َوَُو ا َاِت َوآَمُوا ِبَا نُزَِّل َعَلى  ِْ ِِِْم ػْ َواّلِذيَن آَمُوا َوَعِمُلوا الّصا ُهْم َسيَِّئا
ُمْ  ََ َِ  َوَأْصَلَح 

“Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amal-

amal yang saleh serta beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada 

Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan 

kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.”79
 

Kedua, mendirikan salat. 

ُتْم فَأَِقيُموا  ػْ َ ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَػ ّّ ُتُم الّصاَة فَاذُْكُروا ا الّصاَة ِإّن فَِإَذا َقَضيػْ
ًِ َمْوُقوًَ الّصاَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمَِن   ِكَتا  
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“Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (mu), ingatlah Allah di 

waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila 

kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). 

Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.”80
  

Ketiga, menunaikan zakat. 

  (01) َقْد أَفْػَلَح اْلُمْؤِمُونَ   

ُْم لِلزَّكاِة فَاِعُلونَ   (04) َواّلِذيَن 

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,… dan orang-

orang yang menunaikan zakat.”81
 

Keempat, Puasa di bulan Ramadhan. 

نَ َّ أَيّػَها اّلِذيَن آَمُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اّلِذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعّلُكْم تَػتّػُقو   

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa.”82
 

Kelima, berhaji ke Baitullah.  

ِّ َعَلى الّاِس ِحّج اْلبَػْيِت َمِن اْستَ  ُ َكاَن آِمًا َوِّ يَم َوَمْن َدَخَل ِ ٌت بَيَِّاٌت َمَقاُم ِإبْػرَا َّ ِ آ طَاَع ِفي
ِ َسِبيا َوَمْن َكَفَر  ّ َعِن اْلَعاَلِمنَ إِلَْي َّّ َغِِ فَِإّن ا  

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; 

barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, 

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, Barang siapa 

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”83
 

Keenam, syu>ra>. 

ُْم يُػِْفُقونَ َواّلِذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرِِِّْم َوأَقَاُموا الّصاَة  ّا َرَزقْػَا َػُهْم َوِِ َوأَْمُرُْم ُشوَرى بَػيػْ  
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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 

berikan kepada mereka.”84
 

Ketujuh, perang memperjuangkan kemerdekaan dan menghilangkan kezaliman 

dan tidak memaksakan agama.  

ٌر َلُكْم َوَعَسى َأنْ  ًئا َوَُو َخيػْ ًئا  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوَُو ُكْرٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُوا َشيػْ َُِّبوا َشيػْ
ُ يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم ا تَػْعَلُمونَ  ّّ  َوَُو َشّر َلُكْم َوا

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu 

yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat 

buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”85
  

Jadi, sebagaimana djelaskan diatas, bahwa iman pembebanan atau dengan 

kata lain iman bukanlah fitrah dalam artian secara naluri manusia tidak mau 

melakukanya, jika orang tersebut melakukannya, hal itu dikarenakan atas 

dorongan imannya. Dan iman hanya dikhusukan bagi umat Muhammad SAW, 

karenanya al-Qur’an menyebutnya mereka dengan sebutan mu’minun atau orang-

orang yang beriman. 

Dapat disimpulkan, rukun Islam menurut Syahrur ada tiga, yakni pertama, 

penerimaan adanya Allah, kedua, hari Akhir dan ketiga, amal shalih. Siapapun 

memiliki sifat ketiga tersebut maka ia disebut sebagai muslim. Sedangkan iman 

ada tujuh, yakni pertama, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 

Kedua, menegakan shalat fardhu. Ketiga, menunaikan pembayaran zakat. 

Keempat, menunaikan ibadah puasa ramadhan. Kelima, menunaikan ibadah haji. 
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Keenam, melaksanakan syu>ra>. Dan ketujuh, perang memperjuangkan 

kemerdekaan dan menghilangkan kezaliman dan tidak memaksakan agama. 

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa iman bukanlah fitrah, ia melakukan rukun 

iman tersebut karena terdorong oleh rasa imannya. Orang yang melakukan rukun 

iman disebut al mu’minu>n atau orang-orang yang beriman. 

Kendati demikian, rukun iman yang dikontruksi oleh Syahrur tersebut 

rancu. Pertama, tidak sejalan dengan tidak didasarkan pada apa yang di imani, 

namun didasarkan pada khita>b atau sapaan yang ditujukan pada orang beriman. 

Padahal jika mengacu pada khita>b atau sapaan tersebut maka rukun iman akan 

menjadi sangat banyak.
86

 Menurut temuan Abdul Mustakim, jika Syahrur 

konsisten menggunakan khita>b orang beriman maka rukun iman tidak tujuh, 

menurut dia ditemukan ada 75 ayat yang menggunakan khita>b ya> ayyuhalladzi>na 

a>manu> “hai orang-orang beriman”.87
 Kedua, Hadis yang digunakan para ulama 

sebagai dasar rukun iman secara ilmu hadis, hadis tersebut shahih, benar-benar 

dari Nabi Muhammad, apakah hal tersebut akan diabaikan begitu saja?, itulah 

yang menjadi kritikan konsep rukun iman yang dikontruksi oleh Syahrur.  
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