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Materi 1: Mewaspadai Praktek Pedukunan, Ramal dan Sihir 

Fenomena: 

1. Masih banyak orang-orang yang mendatangi tukang ramal untuk mengetahu nasib di 

masa datang. 

2. Ketika ditimpa penyakit atau ingin menzalimi orang, sebagian masyarakat minta bantuan 

dukun. 

3. Orang lebih suka melawan sihir dengan sihir. 

Al-Qur’an Berbicara tentang Sihir 

ِكنَّ الشَّيَاِطيَن َكفَُروا ْحَر َوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن  َواتَّبَعُوا َما تَتْلُو الشَّيَاِطيُن َعلَٰى ُمْلِك سُلَْيَماَن ۖ َوَما َكفََر سُلَْيَماُن َولَٰ يُعَل ُِموَن النَّاَس الس ِ

قُوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت ۚ َوَما يُعَل َِماِن ِمْن أََحٍد  َوَزْوِجِه ۚ َحتَّٰى يَقُوََل إِنََّما نَْحُن فِتْنَةٌ فَََل تَْكفُْر ۖ فَيَتَعَلَُّموَن ِمْنُهَما َما يُفَر ِ

هُْم َوََل يَْنفَعُُهْم ۚ ِ ۚ َويَتَعَلَُّموَن َما يَُضرُّ يَن بِِه ِمْن أََحٍد إَِلَّ بِإِذِْن َّللاَّ  َولَقَدْ َعِلُموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي اْْلِخَرةِ ِمْن َخََلٍق ۚ َوَما هُْم بَِضار ِ

 َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم ۚ لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ 

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan 

mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak 

mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka 

mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri 

Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun 

sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu 

kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat 

menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi 

mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 

mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, 

sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan 

sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual 

dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” (QS. Al-Baqarah, 2: 102)  

Hukum Mendatangi dan Mempercayai Dukun, Ramalan, dan Sihir 

ِحِم  اِطُع الرَّ
َ
ْحِر َوق ِ

ٌق ِبالس  ِ
ْمِر، َوُمَصد 

َ
خ
ْ
: ُمْدِمُن ال

َ
ة َجنَّ

ْ
وَن ال

ُ
ل
ُ
 َيْدخ

َ
 َل
ٌ
ة
َ
ث
َ

َل
َ
 ث

“Tiga (golongan) yang tidak dimasukkan ke dalam surga adalah: pecandu khamr, orang yang 

membenarkan sihir dan pemutus hubungan kekeluargaan.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu 

Hibbân dalam Shahîh-nya). 

د   ى ُمَحمَّ
َ
ِزَل َعل

ْ
ن
ُ
َر ِبَما أ

َ
ف
َ
ْد ك

َ
ق
َ
ُه ِبَما َيُقْوُل ف

َ
ق َصدَّ

َ
اِهًنا ف

َ
ى ك

َ
ت
َ
 َمْن أ

"Barangsiapa yang mendatangi Kahin (dukun/peramal) lalu dia mempercayai perkataannya maka 

dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad shalallaahu alaihi 

wasalam." (HR. Muslim) 

Dalam hadits lain disebutkan, 
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هُ 
َ
ق َصدَّ

َ
ْيئ  ف

َ
ُه َعْن ش

َ
ل
َ
َسأ

َ
 ف
ً
افا ى َعرَّ

َ
ت
َ
 َمْن أ

ً
ْرَبِعْيَن َيْوما

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ُه َصَل

َ
ْقَبْل ل

ُ
ْم ت

َ
، ل  

“Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal kemudian bertanya sesuatu lalu dia 

mempercayainya, maka tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh hari.” (HR. Muslim) 

Sikap Seorang Muslim 

Penyakit yang terkait dengan fisik, pengobatannya kita serahkan kepada ahlinya, dan penyakit 

yang terkait dengan psikis kita serahkan kepada psikiater, dan jika terkena sihir maupun jin maka 

cara syar’i yang dilakukan adalah ruqyah. 

Contoh Bacaan Ruqyah 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan, 

تُْقَرأُ َخَرَج ِمَن اْلبَْيِت الَِّذي يُْقَرأُ فِيِه سُوَرةُ اْلبََقَرةِ  إِنَّ ِلكُل ِ َشْيٍء َسنَاًما َوَسنَاُم اْلقُْرآِن سُوَرةُ اْلبَقََرةِ، َوإِنَّ الشَّْيَطاَن إِذَا َسِمَع سُوَرةَ اْلبَقََرةِ   

“Sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Qur’an adalah surah Al-Baqarah, 

dan sesungguhnya setan jika mendengar surah Al-Baqarah dibaca maka ia akan keluar dari 

rumah yang dibaca di dalamnya surah Al Baqarah.” (HR. Hakim) 

At-Tirmidzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu 

‘anhu hadits berikut, 

نْ  يَتَعََوذُ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَاُ  َصلَى ّللَاه  َرسُولُ  َكانَ  ْنسه  َوَعْينه  اْلَجان ه  َعْينه  مه ذَتَانه  نََزلَتْ  فَلََما ,اإله ه َما أََخذَ  اْلُمعَو  َوى َما َوتََركَ  ,بههه ذَلهكَ  سه  

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berlindung dari mata jahat jin dan manusia. Ketika 

turun al–Mu’awwidzatain (QS. Al-Falaq dan An-Nas), beliau memakainya dan meninggalkan 

yang lain.” 

 

Materi 2: Prinsip dalam Meyakini Kebenaran Islam 

Islam Agama yang Benar 

 
َّ
ت
َ
 ت
َ
ِبُعوُه َوَل اتَّ

َ
ا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما ف

َ
نَّ َهذ

َ
ُقوَن َوأ تَّ

َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل
َ
ْم ِبِه ل

ُ
اك ْم َوصَّ

ُ
ِلك
َ
ْم َعْن َسِبيِلِه ذ

ُ
رََّق ِبك

َ
َتف
َ
ُبَل ف ِبُعوا السُّ  

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, dan 

janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu 

dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.” (Al-An’am, 6: 153) 

اِسِريَن 
َ
خ
ْ
ِخَرِة ِمَن ال

ْ
ْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْل

َ
ل
َ
ِم ِديًنا ف

َ
ْسَل ِ

ْ
ْيَر اْل

َ
 َوَمْن َيْبَتِغ غ

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak- lah akan diterima 

(agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Ali Imran, 3: 85) 

مُ 
َ

ِْسَل
ْ
ِ اْل

َّ
يَن ِعْنَد َّللا ِ

 ِإنَّ الد 

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.” (Ali Imran, 3: 19)  
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Tidak ada Kompromi dalam Masalah Aqidah 

ا َعبَدتُّْم ﴿٣﴾ َوََل أَنتُْم َعابِدُوَن َما أَْعبُدُ ﴿٢﴾ ََل أَْعبُدُ َما تَْعبُدُوَن ﴿١قُْل يَا أَيَُّها الْكَافُِروَن ﴿ ﴾ لَكُْم ٥دُ ﴿﴾ َوََل أَنتُْم َعابِدُوَن َما أَْعبُ ٤﴾ َوََل أَنَا عَابِدٌ مَّ

﴾٦ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن ﴿  

Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan 

kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa 

yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”. 

Tidak ada Paksaan dalam Agama 

 
َ
ى َل

َ
ق
ْ
ُوث
ْ
ُعْرَوةِ  ال

ْ
ِد  اْسَتْمَسَك  ِبال

َ
ق
َ
ِ  ف

َّ
وِت  َوُيْؤِمْن  ِباّلل

ُ
اغ
َّ
ُفْر  ِبالط

ْ
َمْن  َيك

َ
ي ِ  ف

َ
غ
ْ
ُد  ِمَن  ال

ْ
ش َن  الرُّ َبيَّ

َ
ْد  ت

َ
يِن  ق ِ

َراهَ  ِفي الد 
ْ
  ِإك

َ
 َل

ُ  َسِميٌع  َعِليمٌ 
َّ
َها َوَّللا

َ
ِفَصامَ  ل

ْ
 ان

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 

daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman 

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 

tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah, 2: 256) 

Muslim Tetap Berbuat Baik dan Adil Kepada Non Muslim yang Tidak Memusuhi 

 
َ
ُم يَ  َل

ُ
ُ  ْنَهاك

َّ
ِذيَن  َعِن  َّللا

َّ
ْم  ال

َ
ْم  ل

ُ
وك
ُ
اِتل

َ
يِن  ِفي ُيق ِ

ْم  الد 
َ
ْم  َول

ُ
ِرُجوك

ْ
ْم  ِمْن  ُيخ

ُ
ْن  ِدَياِرك

َ
وُهْم  أ َبرُّ

َ
وا ت

ُ
ْقِسط

ُ
ْيِهْم  َوت

َ
َ  ِإنَّ   ِۚإل

َّ
َّللا  

ْقِسِطيَن  ُيِحبُّ 
ُ ْ
اْل  

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 

tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah, 60: 8) 

َما ُم  ِإنَّ
ُ
ُ  َيْنَهاك

َّ
ِذيَن  َعِن  َّللا

َّ
ْم  ال

ُ
وك
ُ
ل
َ
ات
َ
يِن  ِفي ق ِ

  الد 
َ
ْم َوأ

ُ
َرُجوك

ْ
ْم  ِمْن  خ

ُ
اَهُروا ِدَياِرك

َ
ى   َوظ

َ
ْم  َعل

ُ
َراِجك

ْ
ْن  ِإخ

َ
ْوُهْم  أ

َّ
َول
َ
َوَمْن   ۚت  

ُهْم 
َّ
ِئَك  َيَتَول

 َ
ول
ُ
أ
َ
وَن  ُهُم  ف

ُ
اِْل
َّ
الظ  

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang 

memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) 

untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanah, 60: 9) 

 

Materi 3: Berpegang Teguh Kepada Petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah 

Mewaspadai Pihak-pihak yang Merongrong Aqidah 

Sebagian pihak dari kalangan luar Islam ada yang selalu berupaya mengajak umat agar berpaling 

dari ajaran Islam, lalu mengikuti ajaran-ajaran atau pedoman-pedoman lain. 
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ِ هَُو اْلُهدَٰى ۗ َّبَِع ِملَّتَُهْم ۗ قُْل إِنَّ هُدَى َّللاَّ  َولَئِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءهُْم بَْعدَ الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ۙ َما لََك ِمَن َولَْن تَْرَضٰى عَنَْك اْليَُهودُ َوََل النََّصاَرٰى َحتَّٰى تَت

 ِ ٍ َوََل نَِصيرٍ  َّللاَّ ِمْن َوِلي   

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti 

agama mereka. Katakanlah: ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)’. Dan 

sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, 

maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah, 2: 120) 

Umat Islam harus Meneguhkan Keyakinan 

 اْلَحقُّ ِمْن َرب َِك ۖ فَََل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرينَ 

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang 

yang ragu.” (QS. Al-Baqarah, 2: 147) 

Keimanan akan menghujam jika mereka memahami dan berpegang teguh kepada petunjuk Allah 

dan rasul-Nya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 تََرْكُت فِْيُكْم أَْمَرْيِن لَْن تَِضلُّْوا َما تََمسَّْكتُْم بِِهَما : ِكتَاَب هللاِ َو ُسنَّةَ َرُسْوِلهِ 

“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada 

keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah RasulNya”. (Hadits Shahih Lighairihi, HR Malik; al 

Hakim, al Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm). 

Jika Tidak Berhati-hati Umat Islam akan Menyimpang dari Kebenaran 

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 

َّبِعُنَّ َسنََن الَِّذيَن ِمْن قَبِْلُكْم ِشْبًرا بِِشْبٍر َوِذَراًعا بِِذَراعٍ َحتَّى لَْو دََخلُوا فِى ُجْحِر َضٍب  َلَ  ِ آْليَُهودَ َوالنََّصاَرى قَاَل : لَتَت تَّبَْعتُُموُهْم , قُْلنَا يَا َرُسوَل َّللاَّ

 فََمنْ 

“Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan 

sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhob (yang 

sempit sekalipun, -pen), pasti kalian pun akan mengikutinya.” Kami (para sahabat) berkata, 

“Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, 

“Lantas siapa lagi?” (HR. Muslim no. 2669) 

Imam Nawawi –rahimahullah– ketika menjelaskan hadits di atas menjelaskan, “Yang dimaksud 

dengan syibr (sejengkal) dan dzira’ (hasta) serta lubang dhab (lubang hewan tanah yang penuh 

lika-liku), adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan 

tingkah Yahudi dan Nashrani. Yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan 

berbagai penyimpangan, bukan dalam hal-hal kekafiran mereka yang diikuti. Perkataan beliau 

ini adalah suatu mukjizat bagi beliau karena apa yang beliau katakan telah terjadi saat-saat 

ini.”  (Syarh Muslim, 16: 219) 

 

Materi 4: Menutup Aurat 
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Menutup Aurat Wajib Bagi Laki-Laki Dan Perempuan 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

نْ  إَّل  َعْوَرتَكَ  اْحفَظْ  كَ  مه ينُكَ  َملََكتْ  َما أَوْ  َزْوجه يَمه  

“Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budak yang kau miliki” (HR Tirmidzi) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, 

، َعْوَرةه  إهَلى الَرُجلُ  رُ يَْنظُ  ّلَ  ُ  َوّلَ  الَرُجله ي َوّلَ  اْلَمْرأَةه، َعْوَرةه  إهَلى اْلَمْرأَة ، اْلَوا الثَْوبه  فهي الَرُجله  إهَلى الَرُجلُ  يُْفضه ده ي َوّلَ  حه تُْفضه  

 ُ َ  إهَلى اْلَمْرأَة ده  الثَْوبه  فهي اْلَمْرأَة اْلَوحه  

“Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita 

melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan 

tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain.” (HR. Muslim) 

Batasan Aurat 

Aurat laki-laki adalah dari pusar hingga lutut. Tidak boleh menampakkan maupun 

memperlihatkannya pada orang asing. Berdasarkan hadits dari ‘Ali radhiyallahu ‘anhu, 

فْ  َّل  ذَكَ  تَْكشه ذه  إهلَى تَْنظُرْ  َوَّل  فَخه َمي هت   َوَّل  َحي    فَخه  

“Jangan engkau perlihatkan pahamu, dan janganlah engkau lihat paha orang yang masih hidup 

maupun yang sudah meninggal.” (HR. Abu Dawud) 

Sedangkan aurat wanita di hadapan lelaki ialah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak 

tangan. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), 

ينَ  َوَّل  ينَتَُهنَ  يُْبده ْنَها َظَهرَ  َما إهَّل  زه مه  

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.” (QS. An 

Nur : 31). Ibnu Katsir rahimahullah membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, 

“Yaitu wajah dan kedua telapak tangan”. 

Demikian pula sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Asma’ binti Abu Bakr 

radhiyallahu ‘anhum, 

َ  إهنَ  أَْسَماءُ  يَا يضَ  لَغَته بَ  إهذَا اْلَمْرأَة ْنَها يَُرى أَنْ  يَْصلُحْ  لَمْ  اْلَمحه َوَهذَا َهذَا إهَّل  مه  

“Wahai Asma! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota 

badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan).” (HR. Abu 

Dawud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218.) 

Adapun aurat wanita di hadapan sesama wanita lainnya adalah dari pusar hingga lutut, dengan 

syarat aman dari fitnah dan tidak disertai dorongan syahwat. 

 

Materi 5: Keutamaan Penghafal Al-Qur’an 

Berhak Menjadi Imam Shalat 
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ِ فَإِْن كَانُوا فِى اْلِقَراَءةِ َسَواًء فَأَْعلَُمُهْم بِالسُّنَِّة  ُجَل فِى ُسْلطَانِهِ … يَُؤمُّ اْلقَْوَم أَْقَرُؤُهْم ِلِكتَاِب َّللاَّ ُجُل الرَّ نَّ الرَّ …َوَلَ يَُؤمَّ  

“Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan al-Quran-nya. Jika dalam 

hafalan quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah… dan 

seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain.” (HR. Ahmad 17526, Muslim 1564, 

dan yang lainnya) 

Diutamakan Menjadi Pemimpin Jika Mampu 

Ketika Umar radhiyallahu ‘anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi’ bin Abdul Harits untuk 

menjadi gubernur di Mekah. Suatu ketika, Umar bertemu Nafi’ di daerah Asfan. 

“Siapa yang menggantikanmu di Mekah?” tanya Umar. 

“Ibnu Abza.” Jawab Nafi’. 

“Siapa Ibnu Abza?” tanya Umar. 

“Salah satu mantan budak di Mekah.” Jawab Nafi’. 

“Mantan budak kamu jadikan sebagai pemimpin?” tanya Umar. 

“Dia hafal al-Quran, dan paham tentang ilmu faraid.” Jawab Nafi’. 

Kemudian Umar mengatakan, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, 

َ يَْرفَُع بَِهذَا اْلِكتَاِب أَْقَواًما َويََضُع بِِه آَخِرينَ   إِنَّ َّللاَّ

“Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini (al-Quran), dan Allah 

menghinakan kaum yang lain, juga karena al-Quran.” (HR. Ahmad dan  Muslim) 

Kedudukan yang Tinggi di Syurga 

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

  آيٍَة تَْقَرُؤَهايُقَاُل ِلَصاِحِب اْلقُْرآِن اْقَرأْ َواْرتَِق َوَرت ِْل َكَما ُكْنَت تَُرت ُِل فِى الدُّْنيَا فَإِنَّ َمْنِزلََك ِعْندَ آِخرِ 

Ditawarkan kepada penghafal al-Quran, “Baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan 

tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di 

surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi) 

Ditemani Malaikat 

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َو يَتَعَاهَدُهُ َوْهَو َعلَْيِه شَِديدٌ ، فَلَهُ أَْجَرانِ َمثَُل الَِّذى يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َوْهَو َحافٌِظ لَهُ َمَع السَّفََرةِ اْلِكَراِم ، َوَمثَُل الَِّذى يَْقَرأُ الْقُْرآَن َوهْ   

“Orang yang membaca dan menghafal al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. 

Sementara orang yang membaca al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban 

baginya, maka dia mendapat dua pahala.” (HR. Bukhari) 

Diberi mahkota dan pakaian kemuliaan di Akhirat 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
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ِ ِزدْ  ِه فَيُلْبَُس تَاَج اْلَكَراَمِة ثُمَّ يَقُوُل يَا َرب  ِ َحل ِ ِ اْرَض َعْنهُ فَيَْرَضى يَِجىُء اْلقُْرآُن يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَيَقُوُل يَا َرب  هُ فَيُْلبَُس ُحلَّةَ اْلَكَراَمِة ثُمَّ يَقُوُل يَا َرب 

ُكل ِ آيٍَة َحَسنَةً َعْنهُ فَيُقَاُل لَهُ اْقَرأْ َواْرَق َوتَُزادُ بِ   

Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, “Ya Allah, berikan dia perhiasan.” Lalu 

Allah berikan seorang hafidz al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, “Ya Allah, 

tambahkan untuknya.” Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, 

“Ya Allah, ridhai dia.” Allah-pun meridhainya. Lalu dikatakan kepada hafidz quran, “Bacalah 

dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca.” (HR. 

Turmudzi 3164 dan beliau menilai Hasan shahih). 

Al-Quran Memberi Syafaat Baginya 

Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 اْقَرُءوا اْلقُْرآَن فَإِنَّهُ يَأْتِى يَْوَم اْلِقيَاَمِة َشِفيعًا ألَْصَحابِهِ 

“Rajinlah membaca al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari 

kiamat.” (HR. Muslim 1910). 

Di Akhirat Orang Tuanya akan Diberi Mahkota Cahaya  

Dari Buraidah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ا الدُّْني ا ف ي قُْوال نَِ  :بِمَ  اِلد اهَُ ِحلَّت ْين ال َ ت قُْومَُ ل َهُم  يُْكس ى و  ْوءَِ الشَّْمِسَ ، و  ْوُؤهَُ ِمثْلَُ ض  اِلد اهَُ ي ْومَ  الِقي ام ة ت اجا َ ِمنَْ نُْورَ  ض  ع ِملَ  بِهَِ أُلْبِسَ  و  ت ع لَّمَ  و  أ َ القُْرآنَ  و  نَْ ق ر   م 

ا القُْرآنَ  ل ِدكُم   كُِسْين ا ه ذ ا ؟ ف يُق الَُ  :بِأ ْخذ و 

“Siapa yang menghafal al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan 

memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan 

kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian 

kedua orang tuanya bertanya, ‘Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?’ Lalu 

disampaikan kepadanya, ‘Disebabkan anakmu telah mengamalkan al-Quran.’” (HR. Hakim). 

 

Materi 6: Semangat Generasi Salaf dalam Menutut Ilmu 

Menuntut Ilmu adalah Kewajiban 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 َطلَُب اْلِعلِْم فَِريَضةٌ َعلَى ُكل ِ ُمْسِلمٍ 

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah) 

 

Orang Berilmu Ditinggikan Derajatnya 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعْلَم دََرَجاتٍ   يَْرفَعِ َّللاَّ

“…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah, 58: 11)  
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Harus Selalu ada Orang yang Fokus Melaksanakannnya 

Allah Ta’ala berfirman, 

َ َوَما كَاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِليَْنِفُروا كَ  يِن َوِليُْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذ ا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرونَ افَّةً ۚ فَلَْوََل نَفََر ِمْن ُكل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِي الد ِ  

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi 

dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah, 9: 122) 

Semangat Generasi Salafu Shalih dalam Menuntut Ilmu 

1. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu pergi ke Syam menempuh perjalanan selama satu 

bulan hanya untuk mendengarkan satu hadits saja dari Abdullah bin Unais radhiyallahu 

‘anhu. Yaitu hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: “Sesungguhnya manusia itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam 

keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian dan tidak dikhitan”  Riwayat 

Muslim dari Aisyah (2589) 

2. Abu Ayyub Al-Anshori pergi dari Madinah ke Mesir menemui ‘Uqbah bin Amir hanya 

untuk mendengarkan satu hadits saja yaitu sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam: 

“Barangsiapa menutup aib saudara muslimnya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya 

di hari kiamat” Riwayat Bukhari (2310), Muslim (2580) 

3. Abu Zur’ah berkata, “Adalah Imam Ahmad bin Hambal hafal satu juta hadits”. Berkata 

Sulaiman bin Syu’bah: “Sesungguhnya murid-murid Abu Dawud menyalin hadits dari Abu 

Dawud sebanyak 40.000 hadits. Sedangkan Abu Dawud tidak memiliki buku”. Abu Zur’ah 

Arrazi berkata: “Aku hafal 200.000 hadits seperti bagaimana orang lain menghafal surat 

Al-Ikhlash”. (Sifatusshofwah, II/337, IV/88) 

4. Ibnul ‘Aqil Al-Hambali berkata: “Sesungguhnya semangatku untuk menuntut ilmu di 

usiaku yang 80 tahun sama dengan semangatku ketika usiaku baru 20 tahun”. 

5. Imam Syafi’i pernah ditanya, “Bagaimanakah semangat Anda menuntut ilmu?” Beliau 

menjawab, “Saya mendengarkan huruf demi huruf seakan-akan huruf-huruf itu belum 

pernah saya temukan selama ini. Karena itu saya kerahkan seluruh anggota tubuh saya 

untuk menyimaknya.” Beliau ditanya lagi, “Bagaimana minat Anda terhadap ilmu?” 

Imam Syafi’i menjawab, “Minat saya laksana orang mengumpulkan makanan dan 

berambisi menikmati kelezatannya secara sempurna.” Beliau ditanya lagi, “Lalu 

bagaimana Anda mencarinya?” Imam Syafi’i menjawab, “Saya mencarinya laksana 

seorang wanita yang kehilangan anak satu-satunya yang di dunia ini yang ia tidak 

memiliki apa pun selain dia.” 

6. Muhammad bin Ishaq telah mengambil ilmu dari 1700 orang guru. Ia pergi menuntut ilmu 

dalam usia 20 tahun dan pulang dalam usia 40 tahun. Imam Bukhari mengambil ilmu lebih 

dari 1000 orang Syaikh. 

Nasihat Ibnu Mas’ud dan Hasan bin ‘Ali 
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Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata, “Ketahuilah bahwa tidak ada satupun diantara 

kalian yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan jalan 

belajar. Maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang ahli ilmu, atau orang yang menuntutnya, 

atau orang yangmendengarkannya. Belajarlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak tahu 

kapan ilmu kalian itu akan dibutuhkan”. (Al-Adab Assyar’iyyah, Ibnul Muflih II/34) 

Hasan bin ‘Ali radhiyallahu ‘anhu berkata, “Belajarlah kalian, tuntutlah ilmu, sesungguhnya 

jika kini kalian adalah orang-orang yang kecil dan tidak diperhitungkan manusia, maka kelak 

kalian akan menjadi orang-orang besar yang diperlukan manusia.” (Jami’u bayanil ‘ilmi, 

Ibnu Abdul Barr, I/82) 

 

Materi 7: Tanggung Jawab Pendidikan Keluarga 

Tanggung Jawab Pendidikan ada Pada Kepala Keluarga 

Allah Ta’ala berfirman, 

َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُرونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليكُْم نَاًرا َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمََلئَِكة     ِغََلظ  ِشَداد  ََل يَْعُصوَن َّللاَّ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan 

bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim, 66: 6) 

Seorang tabi’in, Qatadah, ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, 

تأمرهم بطاعة هللا وتنهاهم عن معصية هللا وأن تقوم عليهم بأمر هللا وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت هلل معصية ردعتهم 

 عنها وزجرتهم عنها

“Yakni, hendaklah engkau memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang 

mereka dari berbuat durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah 

kepada mereka serta perintahkan dan bantulah mereka untuk menjalankannya. Apabila engkau 

melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan dan cegahlah mereka.” (Tafsir 

al-Quran al-’Azhim 4/502). 

Setiap Anggota Keluarga Memiliki Tanggung Jawab 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun mengingatkan bahwa setiap kita adalah pemimpin, 

dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.  

ُجُل َراعٍ فِي أَ  َماُم َراعٍ َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه َوالرَّ ْهِلِه َوهَُو َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه َواْلَمْرأَةُ َراِعيَةٌ كُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه اْْلِ

َراعٍ فِي َماِل َسي ِِدِه َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ فِي بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسئُولَةٌ َعْن َرِعيَّتَِها َواْلَخاِدُم   

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas 

yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas 

rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas 

keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan 
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dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah 

pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan 

tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Al-Bukhari no. 844 dan Muslim no. 1829) 

Teladan Nabi Ya’kub 

Kesadaran akan tanggung jawab Pendidikan inilah yang mendorong Ya’kub ‘alaihissalam masih 

terus bertanya kepada anak-anaknya tentang hal pokok yang menjadi tanggung jawabnya, yakni 

tanggung jawab menjaga aqidah anak-anaknya; bahkan hal ini pun masih dilakukannya di saat 

menjelang akhir hayatnya. 

Allah Ta’ala berfirman,  

هَ آبَائَِك إِْبرَ أَْم كُْنتُْم شَُهدَاَء إِذْ َحضَ  َهَك َوإِلَٰ اِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َر يَْعقُوَب اْلَمْوُت إِذْ قَاَل ِلبَنِيِه َما تَْعبُدُوَن ِمْن بَْعِدي قَالُوا نَْعبُدُ إِلَٰ

ًها َواِحدًا َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ   إِلَٰ

“Adakah kamu hadir ketika Ya’kub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada 

anak-anaknya: ‘Apa yang akan kamu sembah sepeninggalku?’ Mereka menjawab: ‘Kami akan 

menyembah Sesembahan-mu dan Sesembahan nenek moyangmu; Ibrahim, Isma’il, dan Ishak, 

(yaitu) Sesembahan satu-satunya yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepada-Nya’”. (Al-

Baqarah, 2:133) 

Pemberian yang Utama 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 َما نََحَل َواِلد  َولََدهُ اَْفَضُل ِمْن اََدٍب َحَسنٍ 

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang 

baik.” (HR. Al Hakim: 7679). 

Investasi Masa Depan 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْنَساُن اْنقََطَع َعْنهُ َعَملُهُ إَِلَّ ِمْن ثَََلثٍَة إَِلَّ ِمْن َصدَقٍَة َجاِريٍَة أَْو ِعْلٍم يُْنتَفَُع بِهِ إِذَا  أَْو َولٍَد َصاِلحٍ يَدْعُو لَهُ  َماَت اْْلِ  

“Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga, 

yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendo’akannya.” (HR. 

Muslim: 1631). 

Melalui perantaraan do’a anak-anak yang shalih, Allah Ta’ala dapat mengangkat derajat kita di 

surga. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 َ ِ أَنَّى ِلي َهِذِه فَيَقُوإِنَّ َّللاَّ اِلحِ فِي اْلَجنَِّة فَيَقُوُل يَا َرب  ُل بِاْستِْغفَاِر َولَِدَك لَكَ  َعزَّ َوَجلَّ لَيَْرفَُع الدََّرَجةَ ِلْلعَْبِد الصَّ  

“Sesunguhnya Allah ta’ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga. 

Kemudian dia akan berkata, ‘Wahai Rabb-ku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku?’ Maka 

Allah menjawab, ‘Hal itu dikarenakan do’a yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu 

diampuni.’” (HR. Ahmad: 10618). 
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Materi 8: Teladan Luqman dalam Pendidikan Anak 

Berkenaan dengan pendidikan terhadap anak, Allah Ta’ala telah mengemukakan dalam Al-Qur’an 

pribadi Luqman sebagai contoh teladan. Dari ayat-ayat mulia ini (Luqman, 31:13-19) kita dapat 

mengetahui petunjuk tentang pendidikan apa saja yang harus kita sampaikan kepada anak-anak 

kita. 

Pertama, pendidikan tentang tauhidullah (mengesakan Allah) atau ma’rifatullah (mengenal 

Allah).  

Hal ini diisyaratkan melalui kisah pengajaran Luqman kepada anaknya yang disebutkan ayat 

berikut ini,  

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيمٌ  َوإِذْ قَاَل لُْقَماُن َِلْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ  ِ ۖ إِنَّ الش ِ يَا بُنَيَّ ََل تُْشِرْك بِاَّللَّ  

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 

kepadanya: ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman (ketidak adilan) yang besar’”. 

Kedua, pendidikan tentang adab kepada kedua orangtua. 

هُ َوْهنًا َعلَٰى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشكُْر ِلي وَ  ْنَساَن بَِواِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اْْلِ يَّ اْلَمِصيرُ ِلَواِلدَْيَك إِلَ َوَوصَّ  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (supaya berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; 

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-

Kulah kembalimu.” 

ُروفًا ۖ َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ َوإِْن َجاَهدَاَك َعلَٰى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فَََل تُِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمعْ 

ُ َمْرِجعُكُْم فَأُنَب ِئُكُ  ْم تَْعَملُونَ ْم بَِما كُْنت  

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu dengan Aku, hal yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya 

di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-

Kulah kembalimu, kemudian akan Ku-beritakan kepadamu kelak apa yang telah kamu kerjakan.” 

Ketiga, pendidikan tentang keimanan kepada hari akhir.  

َ لَِطيٌف َخبِيرٌ يَا بُنَيَّ إِنََّها إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْردَ  ُ ۚ إِنَّ َّللاَّ ٍل فَتَكُْن فِي َصْخَرةٍ أَْو فِي السََّماَواِت أَْو فِي اأْلَْرِض يَأِْت بَِها َّللاَّ  

(Luqman berkata): ”Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, 

dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya 

(membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui.” 

Keempat, pendidikan ibadah dan dakwah. 

ََلةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَٰى َما أَ  ِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُمورِ يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ َصابََك ۖ إِنَّ ذَٰ  
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“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah 

(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 

Kelima, pendidikan akhlak. 

َ ََل يُِحبُّ كُلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ  ْر َخدََّك ِللنَّاِس َوََل تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا ۖ إِنَّ َّللاَّ  َوََل تَُصع ِ

“Dan janganlah memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu 

berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong lagi membanggakan diri.” 

 َواْقِصدْ فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ۚ إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميرِ 

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-

buruk suara ialah suara keledai.”  

 

Materi 9: Keluarga Surga 

Di dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’du ayat 20 – 24, Allah tabaraka wa ta’ala telah menyebutkan ciri 

orang-orang yang layak dimasukkan ke dalam surga-Nya bersama orang tua, istri, dan anak-

anaknya. 

Pertama, jadilah kita orang-orang yang selalu memenuhi janji dan tidak merusak perjanjian.  

ينَ  يثَاقَ  يَْنقُُضونَ  َوَّل  ّللَاه  بهعَْهده  يُوفُونَ  الَذه اْلمه  

“(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,” (Q.S. Ar-Ra’du: 

20) 

“Memenuhi janji Allah” maksudnya adalah senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan 

Allah dalam Al-Qur’an. Sedangkan yang dimaksud “Tidak merusak perjanjian” adalah tidak 

merusak aqad-aqad muamalahnya diantara sesama manusia. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َب، َحدَثَ  إهذَا :ثاَلَث   اْلُمنَافهقه  آيَةُ  نَ  َوإهذَا لََف،أَخْ  َوَعدَ  َوإهذَا َكذه َخانَ  اْؤتُمه  

“Tanda munafiq itu ada tiga: Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia tidak tepati, dan jika 

diamanahi maka dia berkhianat” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Kedua, jadilah kita orang-orang yang senantiasa menghubungkan tali silaturahim dan 

persaudaraan. Serta jadilah kita orang-orang yang takut kepada Allah dan hisab-Nya. Allah 

tabaraka wa ta’ala berfirman, 

ينَ  لُونَ  َوالَذه َسابه  سُوءَ  َويََخافُونَ  َربَُهمْ  َويَْخَشْونَ  يُوَصلَ  أَنْ  بههه  ّللَاُ  أََمرَ  َما يَصه اْلحه  

“dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, 

dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.” (Q.S. Ar-Ra’du: 21) 
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Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْزقه  فهيْ  لَهُ  يُْسبَطَ  أَنْ  َسَرهُ  َمنْ  ،ره هه  فهيْ  يُْنَسأَلَهُ  َوأَنْ  هه لْ  أََشره فَْليَصه  

“Siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) 

maka hendaklah ia menyambung (tali) silaturrahim” (HR. Bukhari) 

Al-Khatib dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, 

لَةَ  اْلبهرَ  إهنَ  َفانه  َوالص ه َسابه  سُوءَ  لَيَُخف ه ينَ  : َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَاُ  َصلَى ّللَاه  َرسُولُ  تاَل ثُمَ  ، اْلقهيَاَمةه  يَْومَ  اْلحه لُونَ  َوالَذه أَنْ  بههه  ّللَاُ  أََمرَ  َما يَصه  

َسابه  سُوءَ  َويََخافُونَ  َربَُهمْ  َويَْخَشْونَ  يُوَصلَ  21 آية الرعد سورة اْلحه  “ 

“Berbuat kebajikan dan mengadakan hubungan silaturahim akan meringankan penghisaban yang 

buruk di hari kiamat…(kemudian Rasulullah saw membaca ayat 21 ini).” 

Ketiga, jadilah kita orang-orang yang sabar, selalu mendirikan shalat, selalu menginfakkan 

sebagian rizki, dan menjadi orang yang mampu menolak kejahatan dengan kebaikan. 

ينَ  مْ  َوْجهه  اْبتهغَاءَ  َصبَُروا َوالَذه َما َوأَْنفَقُوا الَصاَلةَ  َوأَقَاُموا َرب ههه ا َرَزْقنَاهُمْ  مه رًّ ئهكَ  الَسي هئَةَ  بهاْلَحَسنَةه  دَْرُءونَ َويَ  َوَعاَلنهيَة   سه لَُهمْ  أُولََٰ  

الدَاره  عُْقبَى  

“dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan 

menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-

terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat 

kesudahan (yang baik),” (Q.S. Ar-Ra’du: 22) 

Sabar yang dimaksud disini adalah sabar dalam ketaatan dan menahan hawa nafsu. Yakni kita 

sabar menjadi mujahid dan muhajir sejati. Rasulullah shallallahu ‘alaihi was allam bersabda, 

دُ  رُ  للاه  َطاَعةه  فهي نَْفَسهُ  َجاَهدَ  َمنْ  الُمَجاهه َعْنهُ  للاُ  نََهى َما َهَجرَ  َمنْ  َوالُمَهاجه . 

“Mujahid adalah orang yang menjihadi dirinya dalam rangka menta’ati Allah, dan Muhajir 

adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang.” (HR Ahmad) 

Selanjutnya, yang dimaksud mendirikan shalat adalah melaksanakan shalat sesuai dengan 

ketentuan yang digariskan agama, seperti khusyu, tidak riya, dan takut kepada Allah, disertai 

menyempurnakan rukun dan kaifiyatnya, demi mendapat pahala dari Allah. 

Menafkahkan sebagian rezki secara rahasia atau terang-terangan maksudnya adalah kepada istri, 

anak, kaum kerabat yang fakir, atau yang lainnya. 

Sedangkan yang dimaksud menolak kejahatan dengan kebaikan, menurut Ibnu Abbas adalah 

membalas kata-kata buruk dengan perkataan yang baik. 

Orang-orang yang memiliki karakter seperti itulah yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang 

baik, 

نْ  َصلَحَ  َوَمنْ  يَدُْخلُونََها َعدْن   َجنَاتُ  مْ  مه مْ  آبَائههه هه مْ  َوأَْزَواجه يَاتههه مْ  يَدُْخلُونَ  َواْلَماَلئهَكةُ   َۖوذُر ه نْ  َعلَْيهه بَاب   كُل ه  مه  



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 15 of 220 
 

“(yaitu) syurga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang 

saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk 

ke tempat-tempat mereka dari semua pintu” (Q.S. Ar-Ra’du: 23). 

 

Materi 10: Tiga Faktor Kelemahan dan Keterpurukan Umat Islam 

Penyebab kelemahan dan keterpurukan umat Islam saat ini sekurang-kurang ada tiga: 

Pertama, fenomena perpecahan (tafarruq). Umat Islam saat ini masih sering berselisih, berbantah-

bantahan, saling curiga, saling mengintip kekurangan, dll, sehingga hilanglah wibawa dan 

kekuatan mereka. 

يعُوا يُحكُمْ  َوتَذَْهبَ  فَتَْفَشلُوا تَنَاَزعُوا َوَّل  َوَرسُولَهُ  ّللَاَ  َوأَطه ينَ  َمعَ  ّللَاَ  إهنَ  َواْصبهُروا ره الَصابهره  

“Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta janganlah kamu berbantah-bantahan, yang 

menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya 

Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal, 8: 46). 

Umat Islam harus bersatu-padu agar kembali menjadi kuat dan berwibawa, 

ُموا يع ا ّللَاه  بهَحْبله  َواْعتَصه تَفََرقُوا َوَّل  َجمه  

“Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai 

berai…” (QS. Ali Imran, 3: 103). 

Kedua, fenomena juz’iyyah (parsial dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam).  

Sebagian umat ini ada yang memahami bahwa Islam hanyalah sebatas ibadah ritual belaka, mereka 

lalu hanya fokus pada hal itu seraya menganggap tidak penting hal-hal lainnya. Padahal Islam itu 

memperhatikan seluruh aspek kehidupan secara seimbang dan proporsional: Islam memperhatikan 

aqidah, syariah, akhlak, ibadah, amar ma’ruf nahi munkar, pendidikan, politik, ekonomi; dunia, 

akhirat; lahir, batin; akal, jiwa, raga, dlsb. 

Allah SWT berfirman, 

ينَ  أَيَُّها يَا ْلمه  فهي ادُْخلُوا آَمنُوا الَذه ُمبهين   َعدُو   لَكُمْ  إهنَهُ  الَشْيَطانه  ُخطَُواته  تَتَبهعُوا َوَّل  َكافَة   الس ه  

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaafah (menyeluruh), 

dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithon, karena ia adalah musuh yang nyata 

bagi kalian.” (QS. Al-Baqarah, 2: 208). 

Ketiga, fenomena tarkul jihad (meninggalkan jihad). 

Jihad yang dimaksud disini adalah mencakup pengertian jihad secara luas: jihad qitali (perang), 

jihad ta’limi (menuntut ilmu), jihad tablighi (menyampaikan dakwah), jihad iqtishadi (ekonomi), 

jihad siyasi (politik), jihad mali (harta), dll. 

‘Jihad’ berasal dari kata ‘jahada’ artinya bersungguh-sungguh. Jihad adalah ciri orang yang 

beriman, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, 
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نُونَ  إهنََما ينَ  اْلُمْؤمه مْ  َوَجاَهدُوا يَْرتَابُوا لَمْ  ثُمَ  َوَرسُولههه  بهاّلَله  آَمنُوا الَذه مْ َوأَْنفُ  بهأَْمَوالههه هه ئهكَ     ّللَاه  َسبهيله  فهي سه قُونَ  هُمُ  أُولََٰ الَصاده  

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) 

kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) 

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (QS. 

Al-Hujurat, 49: 15) 

Manakala kaum muslimin meninggalkan jihad, jadilah mereka orang-orang yang lemah. Musuh-

musuh tidak lagi gentar menghadapi mereka. Bahkan mereka berani menindas dan merampas 

kehormatan, kekayaan alam, dan apa saja yang dimiliki umat ini. 

Meninggalkan jihad membuat umat ini seperti hidangan yang diperebutkan, 

كُ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَاُ  َصلَى ّللَاه  َرسُولُ  قَالَ  نْ  قَائهل   فَقَالَ  قَْصعَتهَها إهَلى اْْلََكلَةُ  تَدَاَعى َكَما َعلَْيكُمْ  تَدَاَعى أَنْ  اْْلَُممُ  يُوشه يَْوَمئهذ   نَْحنُ  قهلَة   َومه  

نَكُمْ  َكثهير   يَْوَمئهذ   أَْنتُمْ  بَلْ  قَالَ  نْ  ّللَاُ  َولَيَْنَزَعنَ  الَسْيله  غُثَاءه كَ  غُثَاء   َولَكه كُمْ  ُصدُوره  مه ْنكُمْ  اْلَمَهابَةَ  َعدُوه  فَنَ  مه اْلَوْهنَ  قُلُوبهكُمْ  فهي ّللَاُ  َولَيَْقذه  

يَةُ  الدُّْنيَا ُحبُّ  قَالَ  اْلَوْهنُ  َوَما ّللَاه  َرسُولَ  يَا َقائهل   فَقَالَ  اْلَمْوته  َوَكَراهه  

Bersabda Rasulullah shallallahu ’alaih wa sallam, “Hampir tiba masanya kalian diperebutkan 

seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya.” Maka seseorang bertanya: 

“Apakah karena sedikitnya jumlah kita?” Rasul bersabda, “Bahkan kalian banyak, namun kalian 

seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap 

kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit Al-Wahan.” Seseorang bertanya: 

“Ya Rasulullah, apakah Al-Wahan itu?” Nabi shallallahu ’alaih wa sallam bersabda: “Cinta 

dunia dan takut akan kematian.” (HR Abu Dawud) 

 

Materi 11: Memahami Surat Al-Ikhlash 

Asbabun Nuzul 

Sebab turun surat al-Ikhlas ini adalah munculnya pertanyaan orang-orang kafir tentang nasab Allah 

Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan di dalam hadits: 

ه  َعنْ  ينَ  أَنَ  َكْعب   ْبنه  أُبَي  كه الَصَمدُ  ّللَاُ  أََحد   ّللَاُ  هُوَ  قُلْ  ّللَاُ  فَأَْنَزلَ  َربَكَ  لَنَا اْنسُبْ  َوسَلَمَ  َعلَْيهه  ّللَاُ  َصلَى ّللَاه  لهَرسُوله  قَالُوا اْلُمْشره  

Dari Ubayy bin Ka’ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami!”, maka Allah menurunkan: 

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa”. (HR. Tirmidzi, no: 3364; Ahmad, no: 20714; 

Ibnu Abi ‘Ashim di dalam as-Sunnah 1/297) 

Penjelasan Ayat 1 – 4  

أََحد   ّللَاُ  هُوَ  قُلْ   

Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa”. 

Al-Qurtubhi mengatakan bahwa ( أََحد   ّللَاُ  هُوَ  قُلْ  ) maknanya adalah: 

دُ  تُْر، الَواحه ْيرَ  َوَّل  لَهُ، َشبهْيهَ  َّل  الَذهي الوه ْيكَ  َوَّل  َولَد َوَّل  َصاَحبَةَ، َوَّل  نَظه َشره  
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“Al Wahid Al Witr (Maha Esa), tidak ada yang serupa dengan-Nya, tidak ada yang sebanding 

dengan-Nya, tidak memiliki istri ataupun anak, dan tidak ada sekutu baginya.” 

Buya Hamka mengatakan bahwa inilah pokok pangkal akidah, puncak dari kepercayaan. 

Mengakui bahwa yang dipertuhan itu ALLAH nama-Nya. Dan itu adalah nama dari Satu saja. 

Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maha Esa, mutlak Esa, tunggal, tidak bersekutu yang lain dengan 

Dia 

الَصَمدُ  ّللَاُ   

“Allah adalah ash-Shamad.” 

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan Allahu as-Shamad, artinya, bahwa segala 

sesuatu ini adalah Dia yang menciptakan, sebab itu maka segala sesuatu itu kepada-Nyalah 

bergantung. Ada atas kehendak-Nya. 

Kata Abu Hurairah: “Arti Ash-Shamadu ialah segala sesuatu memerlukan dan berkehendak 

kepada Allah, berlindung kepada-Nya, sedang Dia tidaklah berlindung kepada sesuatu jua pun.” 

Husain bin Fadhal mengartikan: “Dia berbuat apa yang Dia mau dan menetapkan apa yang Dia 

kehendaki.” 

Muqatil mengartikan: “Yang Maha Sempurna, yang tidak ada cacat-Nya.” 

يُولَدْ  َولَمْ  يَلهدْ  لَمْ   

“Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,” 

Makna Kalimat ( يَلهدْ  لَمْ  ) sebagaimana dikatakan Maqatil adalah: “Tidak beranak kemudian 

mendapat warisan. Sedangkan kalimat ( يُولَدْ  َولَمْ  ) maksudnya adalah tidak disekutui. Demikian 

karena orang-orang musyrik Arab mengatakan bahwa Malaikat adalah anak perempuan Allah. 

Kaum Yahudi mengatakan bahwa ’Uzair adalah anak Allah. Sedangkan Nashara mengatakan 

bahwa Al Masih (Isa, pen) adalah anak Allah. Dalam ayat ini, Allah meniadakan itu semua.” 

Tegasnya, di ayat yang ketiga ini Allah Ta’ala membantah anggapan orang-orang musyrikin, 

kaum Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa Allah Ta’ala memiliki anak. 

ْ م 
َ
نْ  َول

ُ
ْ َيك

 
ه
َ
ًوا ل

 
ف
ُ
ْ ك

 
َحد

َ
أ  

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” 

Maksudnya adalah tidak ada seorang pun sama dalam setiap sifat-sifat Allah. Jadi Allah 

meniadakan dari diri-Nya memiliki anak atau dilahirkan sehingga memiliki orang tua. Juga Allah 

meniadakan adanya yang semisal dengan-Nya. 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa’di mengatakan makna ayat: “..dan tidak ada seorangpun 

yang setara dengan Dia” yaitu tidak ada yang serupa (setara) dengan Allah dalam nama, sifat, dan 

perbuatan. 

Keutamaan Surat Al-Ikhlash 
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut surat ini sebagai satu surat yang sebanding 

dengan sepertiga Al-Qur’an. 

ه  َعنْ  الدَْردَاءه  أَبهي َعنْ  زُ  قَالَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَاُ  َصلَى النَبهي  اْلقُْرآنه  ثُلُثَ  يَْقَرأْ  َوَكْيفَ  َقالُوا اْلقُْرآنه  ثُلُثَ  لَْيلَة   فهي يَْقَرأَ  أَنْ  أََحدُكُمْ  أَيَْعجه  

لُ  أََحد   ّللَاُ  هُوَ  قُلْ  قَالَ  اْلقُْرآنه  ثُلُثَ  تَْعده  

Dari Abud Darda’ dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Apakah seseorang 

dari kamu tidak mampu membaca sepertiga al-Qur’an di dalam satu malam?” Para sahabat 

bertanya, “Bagaimana seseorang (mampu) membaca sepertiga al-Qur’an (di dalam satu 

malam)?” Beliau bersabda: “Qul Huwallaahu Ahad sebanding dengan sepertiga al-

Qur’an.”  (HR. Muslim) 

Di dalam hadits lain disebutkan bahwa orang yang mencintainya akan dicintai oleh Allah Azza wa 

Jalla. 

يَة   َعلَى َرُجال   بَعَثَ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَاُ  َصلَى النَبهيَ  أَنَ  َعائهَشةَ  َعنْ  ُ  َوَكانَ  َسره َْصَحابههه  يَْقَرأ مْ  فهي ْله فَلََما أََحد   ّللَاُ  هُوَ  بهقُلْ  فَيَْختهمُ  َصاَلتههه  

ه  ذَلهكَ  ذََكُروا َرَجعُوا ه  َسلُوهُ  فَقَالَ  لَمَ َوسَ  َعلَْيهه  ّللَاُ  َصلَى لهلنَبهي  َي  َنََها فَقَالَ  فََسأَلُوهُ  ذَلهكَ  يَْصنَعُ  َشْيء   ْله فَةُ  ْله بُّ  َوأَنَا الَرْحَمنه  صه أَْقَرأَ  أَنْ  أُحه  

بُّهُ  ّللَاَ  أَنَ  أَْخبهُروهُ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَاُ  َصَلى النَبهيُّ  فَقَالَ  بهَها يُحه  

Dari ‘Aisyah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus seorang laki-laki memimpin 

sekelompok pasukan, (ketika mengimami shalat) dia biasa membaca di dalam shalat jama’ah 

mereka, lalu menutup dengan “Qul huwallaahu ahad”. Ketika mereka telah kembali, mereka 

menyebutkan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka beliau berkata: “Tanyalah 

dia, kenapa dia melakukannya!” Lalu mereka bertanya kepadanya, dia menjawab: “Karena surat 

ini merupakan sifat Ar-Rahmaan (Allah Yang Maha Pemurah), dan aku suka membacanya”. Maka 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Beritahukan kepadanya bahwa Allah 

mencintainya”. (HR. Al-Bukhâri, no. 7375; Muslim, no. 813) 

 

Materi 12: Birrul Walidain 

Makna Birrul Walidain 

Birrul walidain artinya berbudi pekerti yang baik kepada kedua orang tua. Yaitu mencakup sikap: 

al-ihsaanu ilaihima (berbuat baik kepada keduanya), al-qiyaamu bi huquuqihima (menegakkan 

hak-hak keduanya), iltizaamu thaa’atihima (komitmen mentaati keduanya), ijtinaabu isaa-atihima 

(menjauhi perbuatan yang menyakiti keduanya), dan fi’lu maa yurdhiihimaa (melakukan apa-apa 

yang diridhai keduanya). 

Perintah Birrul Walidain 

Allah Ta’ala berfirman, 

ْنَسانَ  َوَوَصْينَا كَ  َجاَهدَاكَ  َوإهنْ  ُحْسن ا بهَوالهدَْيهه  اإْله ْلم   بههه  لَكَ  لَْيسَ  َما بهي لهتُْشره ْعُهَما فاََل  عه عُكُمْ  إهلَيَ  تُطه تَْعَملُونَ  كُْنتُمْ  بهَما فَأُنَب هئُكُمْ  َمْرجه  

“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada kedua orangtuanya. Dan jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang 
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itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku 

kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Ankabut: 8). 

Unsur-unsur Birrul Walidain 

Pertama, al–muhafadhatu ‘alal qaul (memelihara tutur kata) 

Allah Ta’ala, 

اَلهُ َوقََضىَٰ َربَُّك أََّل  بََر أََحدُهَُما أَْو كه ْندََك اْلكه دَْينه إهْحَسان ا   إهَما يَْبلُغََن عه َما فاََل تَقُْل لَُهَما أُف   َوَّل تَْنَهْرهَُما َوقُلْ  تَْعبُدُوا إهَّل إهيَاهُ َوبهاْلَواله  

ا يم   لَُهَما قَْوّل  َكره

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 

kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra, 17: 23) 

Kedua, al-khafdhul janaah (merendahkan ‘sayap’, yakni bersikap sopan). 

Allah Ta’ala berfirman, 

ا ير  ه اْرَحْمُهَما َكَما َربَيَانهي َصغه َن الَرْحَمةه َوقُْل َرب   َواْخفهْض لَُهَما َجنَاَح الذُّل ه مه

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 

‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 

waktu kecil’” (QS. Al-Isra, 17: 24) 

Ketiga, at-tha’atul mushahabah (taat dan akrab) 

Allah Ta’ala berfirman, 

ْبُهَما فهي الدُّْنَيا مَ  ْعُهَما ۖ َوَصاحه ْلم  فاََل تُطه َك بهي َما لَْيَس لََك بههه عه ْعُروف ا ۖ َواتَبهْع َسبهيَل َمْن أَنَاَب إهلََي   ثُمَ َوإهْن َجاَهدَاَك َعلَىَٰ أَْن تُْشره  

عُكُْم فَأُنَب هئُكُْم بهَما كُْنتُْم تَْعَملُونَ   إهلََي َمْرجه

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya 

di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-

Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Luqman, 

31:15) 

 

Keempat, tsabatul birri ba’da wafatihima (tetap berbakti setelah keduanya wafat). 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْلم  يُْنتَفَُع بههه َوَولَد  صَ  يَة  َوعه ْن َصدَقَة  َجاره ْن ثاََلثَة  مه ْنَساُن اْنقََطَع َعَملُهُ إهَّل مه الهح  يَدْعُو لَهُ إهذَا َماَت اإْله  

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): 

sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shaleh” (HR. Muslim) 

Juga diriwayatkan dari Abu Usaid Malik bin Rabi’ah As-Sa’idi, ia berkata, 



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 20 of 220 
 

ْندَ َرسُوله ّللَاه  ْن بَنهى َسلهَمةَ فَقَاَل يَا َرسُوَل ّللَاه  -صلى للا عليه وسلم-بَْينَا نَْحُن عه ْن بهر ه أَبََوَى َشْىء  إهذَا َجاَءهُ َرُجل  مه   َهْل بَقهَى مه

َما قَاَل  هَُما بههه بَْعدَ َمْوتههه مه الَتهى ّلَ » أَبَرُّ لَةُ الَرحه َما َوصه هه ْن بَعْده َما مه هه ْستهْغفَاُر لَُهَما َوإهْنفَاذُ َعْهده َما َواّله   تُوَصُل إهّلَ نَعَمه الَصالَةُ َعلَْيهه

َما َوإهْكَراُم صَ  َمابههه يقههه ده  «. 

“Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika itu ada 

datang seseorang dari Bani Salimah, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk 

berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?’ Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Iya (yaitu dengan) mendo’akan keduanya, meminta ampun untuk 

keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim 

(kekerabatan) dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin dan memuliakan teman 

dekat keduanya.’” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) 

Fadhlu Birril Walidain (Keutamaan Birrul Walidain) 

Pertama, birrul walidain termasuk amal yang dicintai Allah Ta’ala.  

بهرُّ  قَالَ  أَي   ثُمَ  قَالَ  َوْقتهَها َعَلى الَصاَلةُ  قَالَ  ّللَاه  إهلَى أََحبُّ  اْلعََمله  أَيُّ  َوَسلَمَ  َعلَْيهه  ّللَاُ  َصلَى النَبهيَ  َسأَْلتُ  قَالَ  َمْسعُود   ْبنه  ّللَاه  َعْبده  َعنْ   

َهادُ  قَالَ  أَي   ثُمَ  َقالَ  اْلَوالهدَْينه  نَ  َحدَثَنهي قَالَ  ّللَاه  َسبهيله  فهي اْلجه لََزادَنهي اْستََزدْتُهُ  َولَوْ  بههه . 

Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Aku bertanya kepada nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam, ‘Amal apakah yang paling dicintai Allah?’. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menjawab: ‘Shalat tepat pada waktunya.’ Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu bertanya lagi: 

‘Kemudian amal apa lagi?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ‘Berbakti kepada 

kedua orang tua.’ Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu bertanya lagi: ‘Kemudian amal apa 

lagi? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ‘Jihad di jalan Allah’. (Setelah 

menyampaikan hadits ini) Abdullah nin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata:   “Telah 

disampaikan kepadaku dari Rasuluullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hal-hal ini, seandainya aku 

menambah pertanyaan (kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) tentu akan ditambahkan 

kepadaku jawaban lainnya” (HR.Bukhari) 

Kedua, birrul walidain menjadi sebab diampuninya dosa besar. 

ا ذَْنب ا أََصْبتُ  إهن هى ّللَاه  َرسُولَ  يَا الَ فَقَ  -وسلم عليه للا صلى- الَنبهىَ  أَتَى يم  نْ  لهى فََهلْ  َعظه نْ  لَكَ  َهلْ  قَالَ  تَْوبَة   مه َهلْ  قَالَ  .ّلَ  قَالَ  .أُم    مه  

نْ  لَكَ  فَبهَرَها قَالَ  .نَعَمْ  قَالَ  .َخالَة   مه  

Seorang laki-laki datang menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata, 

“Sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat?” 

Beliau balik bertanya, “Apakah engkau masih memiliki ibu?” ia menjawab, “Tidak.” Beliau 

bertanya lagi, “Apakah engkau masih memiliki bibi (saudari ibu)?” Ia menjawab, “Ya.” Maka 

beliau bersabda, “Berbaktilah kepadanya.” (HR. Tirmidzi) 

Ketiga, birrul walidain menjadi salah satu sebab dipanjangkannya umur dan ditambahnya rizki.  

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

هه  فهى لَهُ  يَُمدَ  أَنْ  َسَرهُ  َمنْ  ْزقههه  فهى لَهُ  َويَُزادَ  عُْمره لْ  َوالهدَْيهه  فَْليَبَرَ  ره َمهُ  َوْليَصه َرحه  
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“Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti 

kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim” (HR. Ahmad) 

Keempat, birrul walidain adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Ta’ala dan menjadi sebab 

teraihnya keridhaan. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

، َطاَعةُ  ّللَاه  َطاَعةُ  يَةُ  اْلَوالهده يَةُ  ّللَاه  َوَمْعصه َوالهده الْ  َمْعصه  

“Taat kepada Allah (salah satu bentuknya) adalah taat kepada orang tua. Durhaka terhadap Allah 

(salah satu bentuknya) adalah durhaka kepada orang tua” (HR. Thabrani) 

َضا ه  ره َضا فهى الَرب  ه  َوَسَخطُ  اْلَوالهده  ره ده  َسَخطه  فهى الَرب  اْلَواله  

“Keridhaan Tuhan ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan 

orang tua” (HR. Tirmidzi) 

Kelima, birrul walidain adalah salah satu amal yang menghantarkan ke surga. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

مَ  » مَ  ثُمَ  أَْنفُهُ  َرغه مَ  ثُمَ  أَْنفُهُ  َرغه ْندَ  َوالهدَْيهه  أَدَْركَ  َمنْ  » قَالَ  ّللَاه  َرسُولَ  يَا َمنْ  قهيلَ  .« أَْنفُهُ  َرغه بَره  عه َما أَوْ  أََحدَهَُما اْلكه لَْيهه يَدُْخله  لَمْ  ثُمَ  كه  

 « اْلَجنَةَ 

“Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina.” Ada yang bertanya, “Siapa, wahai 

Rasulullah?” Beliau bersabda, “(Sungguh hina) seorang yang mendapati kedua orang tuanya 

yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak 

masuk surga.” (HR. Muslim) 

ئْتَ  فَإهنْ  َجنَةه الْ  أَْبَوابه  أَْوَسطُ  اْلَوالهدُ  عْ  شه اْحفَْظهُ  أَوه  اْلبَابَ  ذَلهكَ  فَأَضه  

“Orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu 

itu (kau tidak mendapat surga) atau jagalah ia (untuk mendapatkan pintu surga itu).” (HR. 

Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

 

Materi 13: Keutamaan Dzikir 

يال   ْكرا  َكثهيرا . َوَسب هُحوهُ بُْكَرة  َوأَصه يَن آَمنُوا اذْكُُروا ّللَاَ ذه  يَا أَيَُّها الَذه

“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dengan dzikir yang 

sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang hari”. (QS. Al-

Ahzab: 41) 

 Makna Dzikir 

Dzikir artinya mengingat Allah Ta’ala dengan banyak menyebut nama-Nya, baik secara lisan 

maupun di dalam hati.  
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Berdzikir juga bisa diartikan sebagai sikap selalu mengingat Allah Ta’ala dalam berbagai keadaan; 

selalu merasa dilihat dan diawasi segala gerak-geriknya oleh Allah Ta’ala. Sehingga kapanpun 

dan dimana ia berada, tidak akan berani melakukan hal yang dilarang oleh-Nya. Inilah makna 

dzikir kepada Allah. 

Allah Ta’ala berfirman, 

مْ  ا َوقُعُْود ا َوَعلَى ُجنُْوب ه  ْيَن يَذْكُُرْوَن للاَ قهيَام   الَذه

“(Yaitu) Mereka yang berdzikir (mengingat) kepada Allah saat berdiri, duduk dan saat 

berbaring”. (QS. Ali Imran, 3: 191) 

Perintah Berdzikir 

ْركُمْ فَاذْكُُرونهي أَذْكُ   

“Maka ingatlah kepada-Ku niscaya Aku akan ingat kepadamu” (QS. Al-Baqarah, 2: 152) 

ْكُر ّللَاه أَْكبَرُ   َولَذه

“Dan sungguh dzikir kepada Allah adalah lebih besar (pahala dan manfaatnya)”. (QS. Al-

Ankabut, 29: 45) 

يَن آَمنُوا اذْكُ  يال  يَاأَيَُّها الَذه ا. َوَسب هُحوهُ بُْكَرة  َوأَصه ا َكثهير  ْكر  ُروا ّللَاَ ذه . 

“Wahai orang-orang yang beriman berdzikirlah kamu kepada Allah dengan dzikir yang banyak 

dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang”. (QS. Al-Ahzab, 33: 41-42) 

يَن ّللَاَ  ره اَوالذَاكه يم  ا َعظه َراته أََعدَ ّللَاُ لَُهْم َمْغفهَرة  َوأَْجر  ا َوالذَاكه   َكثهير 

“Dan orang-orang yang berdzikir laki-laki dan berdzikir dari wanita maka Allah siapkan bagi 

mereka ampunan dan ganjaran yang besar”. (QS. Al-Ahzab, 33: 35) 

ْبَكاره  َواذْكُْر َربَكَ  ه َواإْله ي  ا َوَسب هْح بهاْلعَشه َكثهير   

“Dan berdzikirlah kepada Tuhanmu dengan banyak dan bertasbihlah pada waktu pagi dan 

petang”. (QS. Ali Imran, 3: 41) 

مْ  ا َوقُعُود ا َوَعلَى ُجنُوبههه يَن يَذْكُُروَن ّللَاَ قهيَام   الَذه

“Mereka yang berdzikir kepada Allah pada saat berdiri, duduk dan berbaring”. (QS. Ali Imran, 

3: 191) 

ا ْكر  كُْم آبَاَءكُْم أَْو أََشدَ ذه ْكره َككُْم فَاذْكُُروا ّللَاَ َكذه هذَا قََضْيتُْم َمنَاسه  فَإ

“Maka jika kalian telah selesai menunaikan ibadah kalian maka berdzikirlah kepada Allah 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang tua kalian (sebelumnya) atau lebih banyak 

dzikirnya (dari mereka)”. (QS. Al-Baqarah, 2: 200) 

ْكره ّللَاه  كُْم أَْمَوالُكُْم َوَّل أَْوَّلدُكُْم َعْن ذه يَن آَمنُوا َّل تُْلهه  يَاأَيَُّها الَذه

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah harta dan anak-anak kamu membuat kamu lalai 

dari berdzikir kepada Allah”. (QS. Al-Munafiqun, 63: 9) 
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 إهلَْيهه يَْصعَدُ اْلَكلهُم الَطي هُب َواْلعََمُل الَصالهُح يَْرفَعُهُ

“Kepada-Nya ucapan-ucapan yang baik itu akan naik dan perbuatan shalih akan meninggikan 

derajatnya”. (QS. Fathir, 35: 10) 

ه َواْْلَصاله َوَّل تَكُْن مه  َن اْلقَْوله بهاْلغُدُو  يفَة  َودُوَن اْلَجْهره مه ع ا َوخه َك تََضرُّ َن اْلغَافهلهينَ َواذْكُْر َربََك فهي نَْفسه  

“Dan berdzikirlah kepada Tuhanmu dalam diri kamu dengan penuh ketundukan dan rasa takut 

dan tanpa dikeraskan dari ucapan (tersebut) pada saat pagi dan petang dan janganlah kemu 

menjadi orang yang lalai”. (QS. Al-A’raf, 7: 205) 

Adab-adab Dzikir  

1. Dilakukan dengan penuh khusyu’ dan khidmat. 

2. Hendaknya menggunakan bacaan yang ma’tsur baik ayat ataupun hadits nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam. 

3. Tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dan cepat. 

4. Sebaiknya dalam keadaan (bersuci) berwudlu 

5. Memulai dengan tahmid, tasbih dan tahlil kemudian shalawat nabi. 

6. Dilakukan dengan suara yang tidak keras dan tidak terlalu pelan. 

Keutamaan Berdzikir 

Allah Ta’ala dalam surat Ar-Ra’ad ayat 28 menyebutkan bahwa dzikir dapat memberikan 

ketenangan dan ketentraman pada hati dan jiwa manusia, 

ْكره ّللَاه تَْطَمئهنُّ اْلقُلُ  وبُ أَّل بهذه  

“Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram” 

Adapun keutamaan dzikir yang disebutkan dalam hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah 

sebagai berikut: 

Orang yang berdzikir hatinya selalu hidup 

َي للاُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل النَبهيُّ َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم : َعْن أَبهي ُمْوَسى اْلَشْ  ي َرضه ي ّلَ يَذْكُُر َربَهُ » عَره ي يَذْكُُر َربَهُ َوالَذه َمثَُل الَذه  

ه َواْلَمي هته  ثُْل اْلَحي  متفق عليه« . مه  . 

ي يَذْكُُر للاَ » َولَْفظُ ُمْسلهم  :  ه َواْلَمي هته  َمثَُل اْلبَْيته الَذه ثُْل اْلَحي  ي ّلَ يَذْكُُر للاَ فهْيهه مه رواه البخاري ومسلم« . فهْيهه َواْلبَْيته الَذه  

Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu berkata: “Nabi saw bersabda: ‘Perumpamaan 

orang yang berdzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berdzikir kepada Tuhannya 

adalah seperti orang yang hidup dan yang mati’”. (Muttafaqun alaih). Dan dalam lafadz riwayat 

imam Muslim: “Perumpaan rumah yang di dalamnya berdzikir kepada Allah dan rumah yang 

didalamnya tidak berdzikir kepada Allah adalah seperti orang hidup dan orang yang mati”.  

Orang yang berdzikir akan mendapat naungan dan rahmat dari Allah 
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دَا َعلَى النَبهيُّ َصلَى للاُ َعلَْيهه َوسَ  َي للاُ َعْنُهَما أَنَُهَما َشهه ْيد  َرضه ّلَ يَْقعُدُ قَْوم  يَذْكُُرْوَن للاَ » لََم أَنَهُ قَاَل : َوَعْن أَبهي هَُرْيَرةَ َوأَبهي َسعه  

يَتُْهُم الَرْحَمةُ ، وَ  ْندَهُ إهّلَ َحفَتُْهُم اْلَمالَئهَكةُ ، َوغَشه ْينَةُ ، َوذََكَرهُُم للاُ فهْيَمْن عه ُم الَسكه رواه مسلم« . نََزلَْت َعلَْيهه  

Dan dari Abu Hurairah dan Abu Said radhiyallahu ‘anhuma, bahwa keduanya menyaksikan bahwa 

Nabi saw telah bersabda: “Tidaklah duduk suatu kaum yang berdzikir kepada Allah, kecuali para 

malaikat akan mengelillingi mereka, rahmat meliputi mereka dan turun ketenangan atas mereka, 

dan Allah akan selalu menyebutnya pada siapa yang ada disisi-Nya”. (HR. Muslim) 

Orang yang berdzikir menjadi orang yang istimewa disisi Allah 

َي للاُ َعْنهُ قَاَل :  َوَعنْ  ْيقه َمَكةَ فََمَر َعلَى َجبَل  يُقَاُل لَهُ » أَبهي هَُرْيَرةَ َرضه ْيُر فهي َطره َكاَن َرسُْوُل للاه َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم يَسه  

دُْوَن. قَالُْوا : َوَما اْلمُ  ْيُروا َهذَا َجْمدَان ، َسبََق اْلُمفَر ه َراتُ َجْمدَان فَقَاَل : سه ا َوالذَاكه ُرْوَن للاَ َكثهْير  دُْوَن يَا َرسُْوَل للاه ؟ قَاَل : الذَاكه فَر ه  

 رواه مسلم . »

Dari Abu Hurairah ra berkata: “Saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berjalan disuatu 

simpang kota Makkah lewatlah sekelompok orang yang dinamakan Jamdan, beliau bersabda: 

‘Berjalanlah wahai Jamdan, telah berlalu Al-Mufarridun’. Mereka bertanya: ‘Apa yang anda 

maksud dengan al-Muafarridun wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda: ‘Mereka yang selalu 

banyak berdzikir kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan’”. (HR. Muslim) 

Allah akan kabulkan segala permohonan  

ه َماَلئهكَة  يَطُوفُوَن فهي  َ هذَا َوَجدُواَعْن أَبهي هَُرْيَرةَ َقاَل قَاَل َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم إهَن ّلله ْكره فَإ سُوَن أَْهَل الذ ه الطُُّرقه يَْلتَمه  

وا إهلَى َحاَجتهكُْم قَاَل  ا يَذْكُُروَن ّللَاَ تَنَادَْوا َهلُمُّ ْنُهْم َما يَقُ قَْوم  ْم إهلَى الَسَماءه الدُّْنيَا َقاَل فَيَْسأَلُُهْم َربُُّهْم َوهَُو أَْعلَُم مه ولُ فََيُحفُّونَُهْم بهأَْجنهَحتههه  

دُونََك قَاَل فَيَقُوُل َهْل َرأَْونهي قَ  ي قَالُوا يَقُولُوَن يَُسب هُحونََك َويَُكب هُرونََك َويَْحَمدُونََك َويَُمج ه بَاده اَل فَيَقُولُوَن َّل َوّللَاه َما َرأَْوَك قَالَ عه  

يد ا َوتَ  بَادَة  َوأََشدَ لََك تَْمجه ا قَاَل يَقُوُل فََمافَيَقُوُل َوَكْيَف لَْو َرأَْونهي قَاَل يَقُولُوَن لَْو َرأَْوَك َكانُوا أََشدَ لََك عه يد ا َوأَْكثََر لََك تَْسبهيح  ْحمه  

ه َما َرأَْوَها قَاَل يَقُوُل فََكيْ يَْسأَلُونهي قَاَل يَْسأَ  َف لَْو أَنَُهْم َرأَْوَها قَاَل يَقُولُونَ لُونََك اْلَجنَةَ قَاَل يَقُوُل َوَهْل َرأَْوَها قَاَل يَقُولُوَن َّل َوّللَاه يَا َرب   

ا َوأََشدَ لََها َطلَب ا وَ  ْرص  َن النَاره قَاَل يَقُوُل َوَهلْ لَْو أَنَُهْم َرأَْوَها َكانُوا أََشدَ َعلَْيَها حه َم يَتَعََوذُوَن قَاَل يَقُولُوَن مه أَْعَظَم فهيَها َرْغبَة  قَاَل فَمه  

ه َما َرأَْوَها قَاَل يَقُوُل فََكْيَف لَْو َرأَْوهَا قَاَل يَقُولُوَن لَْو  ا َوأََشدَ لََها َرأَْوَها َكانُوا أََشدَ َرأَْوَها قَاَل يَقُولُوَن َّل َوّللَاه يَا َرب  ْنَها فهَرار  مه  

ْم فاَُلن   َن اْلَماَلئهَكةه فهيهه دُكُْم أَن هي قَدْ َغفَْرُت لَُهْم قَاَل يَقُوُل َملَك  مه ْنُهْم إهنََما َجاَء لهَحاَجة  قَاَل هُُم اْلُجلََساءُ  َمَخافَة  قَاَل َفيَقُوُل فَأُْشهه لَْيَس مه  

ْم َجلهيسُُهمْ   َّل يَْشقَى بههه

Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

‘Sesungguhnya Allah subhanahu wa Ta’ala memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di jalan-

jalan mencari Ahli Dzikir. Jika mereka telah mendapatkan sekelompok orang yang berdzikir 

kepada Allah, mereka duduk bersama dengan orang-orang yang berdzikir. Mereka saling 

mengajak: ‘Kemarilah kepada hajat kamu’. Maka para malaikat mengelilingi orang-orang yang 

berdzikir dengan sayap mereka sehingga langit dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya 

kepada mereka, sedangkan Dia lebih mengetahui daripada mereka, ’Apa yang diucapkan oleh 

hamba-hambaKu?’ Para malaikat menjawab, ’Mereka mensucikan-Mu (mengucapkan tasbih: 

Subhanallah), mereka membesarkanMu (mengucapkan takbir: Allah Akbar), mereka memujiMu 

(mengucapkan Alhamdulillah), mereka mengagungkan-Mu’. Allah bertanya, ’Apakah mereka 

melihatKu?’ Mereka menjawab, ’Tidak, demi Alah, mereka tidak melihatMu’. Allah berkata, 

’Bagaimana seandainya mereka melihatKu?’ Mereka menjawab, ’Seandainya mereka melihatMu, 

tentulah ibadah mereka menjadi lebih kuat kepadaMu, lebih mengagungkan kepadaMu, lebih 
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mensucikan kepadaMu’. Allah berkata, ’Lalu, apakah yang mereka minta kepadaKu?’ Mereka 

menjawab, ’Mereka minta surga kepadaMu’.  

Allah bertanya, ’Apakah mereka melihatnya?’ Mereka menjawab, ’Tidak, demi Alah, Wahai Rabb, 

mereka tidak melihatnya’. Allah berkata, ’Bagaimana seandainya mereka melihatnya?’ Mereka 

menjawab, ’Seandainya mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih semangat dan lebih 

banyak meminta serta lebih besar keinginan’.” 

Allah berkata: “Lalu, dari apakah mereka minta perlindungan kepadaKu?” Mereka menjawab, 

‘Mereka minta perlindungan dari neraka kepadaMu.’ Allah bertanya, ‘Apakah mereka 

melihatnya?’ Mereka menjawab, ’Tidak, demi Allah, wahai Rabb. Mereka tidak melihatnya.” 

Allah berkata, “Bagaimana seandainya mereka melihatnya?” Mereka menjawab, ‘Seandainya 

mereka melihatnya, tentulah mereka menjadi lebih menjauhi dan lebih besar rasa takut (terhadap 

neraka).” Allah berkata, ‘Aku mempersaksikan kamu, bahwa Aku telah mengampuni mereka.” 

Seorang malaikat diantara para malaikat berkata, ‘Di antara mereka ada Si Fulan. Dia tidak 

termasuk mereka (yakni tidak ikut berdzikir, Pent). Sesungguhnya dia datang hanyalah karena 

satu keperluan.” Allah berkata, “Mereka adalah orang-orang yang duduk. Teman duduk mereka 

tidak akan celaka (dengan sebab mereka).” (HR. Muslim) 

Amalan yang dapat meneguhkan jiwa dan diri 

َي للاُ َعْنهُ :  ْسالَمه قَدْ َكثَُرْت َعلََي ، فَأَْخبهْرنهي بهَشْيء  » َوَعْن َعْبده للاه ْبنه بَْسر  َرضه أََن َرُجال  قَاَل : يَا َرسُْوَل للاه! إهَن َشَرائهَع اإله  

ْكره للاه  ْن ذه الترمذي وابن ماجه رواه« . أَتََشبَُث بههه . قَاَل : ّلَ يََزاُل لهَسانَُك ُرَطب ا مه  

Dari Abdullah bin Basar radhiyallahu ‘anhu: “Bahwa seseorang berkata kepada Rasul, wahai 

Rasulullah! Sesunggunya syariat Islam telah banyak atasku, beritahukan kepadaku apa yang 

harus saya pegang teguh dengannya. Beliau bersabda: “Hendaknya lisanmu selalu basah dari 

berdzikir kepada Allah”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

Allah membanggakannya dihadapan para malaikat 

ده فَقَاَل َما أَْجلََسكُْم قَالُوا َجلَ  يَةُ َعلَى َحْلقَة  فهي اْلَمْسجه ه قَاَل َخَرَج ُمعَاوه ي  يد  اْلُخدْره ْسنَا نَذْكُُر ّللَاَ قَاَل آّلَله َما أَْجلََسكُْم إهَّل َعْن أَبهي َسعه  

ْن َرسُوله ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلَ ذَاَك قَالُوا َوّللَاه َما أَْجلََسنَا إهَّل ذَاَك قَاَل أََما إهن هي لَْم أَْستَْحلهْفكُْم تُْهَمة  لَكُْم َوَما َكاَن أَحَ  لَتهي مه مَ د  بهَمْنزه  

ْن أَْصَحابه  ن هي َوإهَن َرسُوَل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم َخَرَج َعلَى َحْلقَة  مه يث ا مه هه فَقَاَل َما أَْجلََسكُْم قَالُوا َجلَْسنَا نَذْكُُر ّللَاَ أَقََل َعْنهُ َحده  

ْساَلمه َوَمَن بههه َعلَيْ  ْفكُمْ نَا قَاَل آّلَله َما أَْجلََسكُْم إهَّل ذَاَك قَالُوا َوّللَاه َما أَْجلََسنَا إهَّل ذَاَك قَاَل أََما إهن هي لَْم أَْستَ َونَْحَمدُهُ َعلَى َما َهدَانَا لهْْله ْحله  

يُل َفأَْخَبَرنهي أََن ّللَاَ َعَز َوَجَل يُبَاههي بهكُُم اْلَماَلئهَكةَ  ْبره نَهُ أَتَانهي جه  تُْهَمة  لَكُْم َولَكه

Dari Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata: “Mu’awiyah keluar menemui satu halaqah (kelompok 

orang yang duduk berkeliling) di dalam masjid, lalu dia bertanya, ‘Apa yang menyebabkan engkau 

duduk?’ Mereka menjawab, ‘Kami duduk berdzikir kepada Allah.’ Dia bertanya lagi, ‘Demi, 

Allah. Tidak ada yang menyebabkan engkau duduk, kecuali hanya itu?’ Mereka menjawab, ‘Demi, 

Allah. Tidak ada yang menyebabkan kami duduk, kecuali hanya itu?’ Dia berkata, ’Sesungguhnya 

aku tidaklah meminta engkau bersumpah karena sangkaan (bohong, Pent.) kepadamu. Tidaklah 

ada seorangpun yang memiliki kedudukan seperti aku dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, lebih sedikit haditsnya dariku. Dan sesungguhnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
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sallam pernah keluar menemui satu halaqah dari para sahabat beliau. Kemudian beliau 

bertanya,’Apa yang menyebabkan engkau duduk?’.” Mereka menjawab, ‘Kami duduk berdzikir 

kepada Allah.’ Beliau bertanya lagi, ‘Demi, Allah. Tidak ada yang menyebabkan engkau duduk, 

kecuali hanya itu?’ Mereka menjawab, ‘Demi, Allah. Tidak ada yang menyebabkan kami duduk, 

kecuali hanya itu?’ Beliau bersabda, ’Sesungguhnya, aku tidaklah meminta engkau bersumpah 

karena sangkaan (bohong, Pent) kepadamu. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku, lalu 

memberitahukan kepadaku, bahwa Allah subhanahu wa ta’ala membanggakanmu kepada para 

malaikat.’” (HR Muslim) 

Allah akan mengingat melebihi orang yang mengingat-Nya 

َي للاُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل الَنبهيُّ َصَلى للاُ َعلَْيهه َوسَلََم :  ي بهي ، َوأَنَا َمعَهُ » َوَعْن أَبهي هَُرْيَرةَ َرضه ْندَ َظن ه َعْبده قَاَل للاُ َعَز َوَجَل : أَنَا عه  

ي ، وَ  هه ذََكْرتُهُ فهي نَْفسه هْن ذََكَرنهي فهي نَْفسه ْنهُ إهذَا ذََكَرنهي ، فَإ رواه البخاري ومسلم« . إهْن ذََكَرنهي فهي َمأل  ذََكْرتُهُ فهي َمأل  َخْير  مه . 

Dari abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; 

Allah Azza wa Jalla berfirman: ‘Aku berada menurut dugaan hamba-Ku, dan Aku bersamanya 

jika berdzikir kepada-Ku, jika dia berdzikir dalam dirinya, maka Aku akan mengingatnya dalam 

diri-Ku, dan jika dia berdzikir didalam sekelompok orang maka Aku akan mengingatnya 

disekelompok yang lebih baik dari mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Ibadah yang paling baik, paling suci dan paling tinggi derajatnya disisi Allah. 

َي للاُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل َرسُْوُل للاه َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم :  كُمْ » َوَعْن أَبهي الدَْردَاءه َرضه ْندَ َملهْيكه أَّلَ أُنَب هئُكُْم بهَخْيره أَْعَمالهكُْم ، َوأَْزَكاَها عه  

ْن إهْنفَاقه  ، بُواَوأَْرفَعََها فهي دََرَجاتهكُْم ، َوَخْير  لَكُْم مه بُوا أَْعنَاقَُهْم َويَْضره ْن أَْن تُْلقُوا َعدَُوكُْم فَتَْضره الذََهبه َواْلَوَرقه ، َوَخْير  لَكُْم مه  

ْكُر للاه تَعَالَى  رواه الترمذي وابن ماجه. اْلَوَرُق : اْلفهَضةُ « . أَْعنَاقَكُْم ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَاَل : ذه  . 

Dari Abu Darda radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah bersabda: ‘Maukah aku beritahukan 

sebaik-baik perbuatan, lebih bersih dan suci dihapan Tuhan kalian dan lebih tinggi derajatnya, 

dan lebih baik dari berinfaq dengan emas dan perak, bahkan lebih baik dari kalian berjumpa 

dengan musuh lalu kalian penggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian (syahid)?’ 

Mereka berkata: ‘Tentu!’ Nabi bersabda: ‘Dzikir kepada Allah”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

 

Materi 14: Taubat (1) 

Makna Taubat 

Menurut bahasa at-taubah berarti ar-rujuu’ (kembali), sedangkan menurut istilah taubat adalah 

kembali dari kondisi jauh dari Allah Ta’ala menuju kedekatan kepada-Nya. Juga bermakna: 

pengakuan atas dosa, penyesalan, berhenti, dan tekad untuk tidak mengulanginya kembali di masa 

yang akan datang. 

Mengapa Harus Bertaubat? 

1. Karena setiap manusia pasti tidak bisa luput dari dosa dan berbuat salah. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

لْ 
ُ
ْ ك ِ  

مَْ َبن 
َ
اءْ  آد

َّ
ط
َ
ْ َوْ خ ي   

َ
ي   َْ خ ائ 

َّ
ط
َ
خ
ْ
ْ ال

َ
ون اب  وَّ

َّ
الت  



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 27 of 220 
 

“Setiap anak Adam (manusia) pasti sering berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang 

berbuat kesalahan adalah yang mau bertaubat.” (H.R. Ibnu Majah No. 4251). 

2. Karena dosa adalah penghalang antara kita dan Sang Kekasih (Allah Ta’ala), maka lari dari 

hal yang membuat kita jauh dari-Nya adalah kemestian. 

3. Karena dosa pasti membawa kehancuran cepat atau lambat, maka mereka yang berakal sehat 

pasti segera menjauh darinya. 

4. Jika ada manusia yang tidak melakukan dosa, pasti ia pernah berkeinginan untuk 

melakukannya. Jika ada orang yang tidak pernah berkeinginan melakukan dosa, pasti ia pernah 

lalai dari mengingat Allah Ta’ala. Jika ada orang yang tidak pernah lalai mengingat Allah, 

pastilah ia tidak akan mampu memberikan hak Allah Ta’ala Semua itu adalah kekurangan 

yang harus ditutupi dengan taubat. 

5. Karena Allah Ta’ala memerintahkan kita bertaubat. Perhatikanlah ayat-ayat berikut, 

َها َيا ي 
َ
ينَْ أ ذ 

َّ
وا ال

 
وا آَمن وب 

 
ْ ت

َ
ل ْ  إ 

َّ
ْ اّلل

 
َبة و 

َ
وًحْ ت ص 

َ
ْ َعَسْى ان م 

ُ
ك ْ َرب 

 
ن
َ
َرْ أ

ِّ
ف
َ
ك ْ ي  م 

ُ
ك
 
ْ َعن م 

ُ
ك ات 
َ
ئ ْ َسيِّ م 

ُ
ك
َ
ل خ 

 
د ْ َوي  ات 

َّ
ِري َجن ج 

َ
نْ  ت َها م  ت 

ح 
َ
ْ ت َهار 

 
ن
َ  
مَْ اْل َيو   

ْ
َ
ِزي ل

 
خ ْ  ي  َّْ اّللَّ

ِ ن  
َّ
ينَْ الن ذ 

َّ
وا َوال

 
ْ آَمن

 
ْ َْۖمَعه م 

 
ه ور 

 
َعىْ ن ْ َبي   َْ َيس  م  يه  د 

ي 
َ
ْ أ م  ه  َمان 

ي 
َ
أ ْ َوب 

َ
ون

ُ
ول
 
اَربَّْ َيق

َ
ْ ن م  م 

 
ت
َ
ا أ

َ
ن
َ
ا ل

َ
وَرن

 
ْ ن ر  ف 

 
ْا َواغ

َ
ن
َ
ْ ْۖل

َ
ك
َّ
ن ىْ إ 

َ
لِّْ َعل
ُ
ك  

ءْ   ِ
َ ْ ش  ير  د 

َ
ق  

“Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-

murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan 

memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari 

ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia; 

sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka 

mengatakan: “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; 

sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (At-Tahrim, 66:8) 

وا وب 
 
ْ َوت

َ
ل ْ  إ 

َّ
يًعا اّلل ْ َجم 

َ
ه ي 
َ
ْ أ

َ
ون

 
ن م 
 
ؤ م 

ْ
ْ ال م 

ُ
ك
َّ
َعل
َ
ْ ل

َ
ون ح  ل 

 
ف
 
ت  

“Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 

beruntung.” (An-Nur, 24: 31) 

ْ ن 
َ
وا َوأ ر  ف 

 
غ
َ
ت ْ اس  م 

ُ
ك ْ َربَّ مَّ

 
وا ث وب 

 
هْ  ت
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َ
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ِّ
َمت ْي  م 

ُ
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َ
ا َمت

ً
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َ
ل ْ إ  َجل 
َ
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ُ
ي ك ْ ذ  ل 

 
ض
َ
ْ ف

 
ه
َ
ل
 
ض
َ
ْ ْۖف

 
ن ا َوإ  و 

َّ
َول
َ
ْ ت ِ

ن ِّ إ 
َ
ْ ف

 
اف

َ
خ
َ
أ  

ْ م 
ُ
ك ي 
َ
ل اَبْ عَ

َ
ذ ْ عَ م 

ْر َيو  ي  ب 
َ
ك  

“…dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. (Jika 

kamu, mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus 

menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi 

kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu 

berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.” (Huud, 11: 

3). 

6. Karena Allah Ta’ala mencintai orang yang bertaubat, 

ْ
َّ
ن ْ للاَْ إ  ب  ح 

ي   َْ ي  اب 
وَّ
َّ
ْ الت ب  ح 

نَْ َوي  ِري  هِّ
َ
ط
َ
ت م 
ْ
ال  
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“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang 

menyucikan diri.” (Al-Baqarah, 2: 222). 

7. Karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam senantiasa bertaubat padahal beliau seorang 

nabi yang ma’shum (terjaga dari dosa). Beliau bersabda, 

نْ 
َ
ْ ع ِ ن  
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ْ أ

َ
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ه
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َ
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ْ
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Demi Allah, sesungguhnya, aku membaca istighfar dan 

bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.’” (HR. Bukhari) 

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau beristighfar seratus kali dalam sehari. 

نْ 
َ
ْ َوع رِّ

َ
غ
َ
ِنْ اْل َسارْر ب 

َ
ْ ي ِ  

ن 
َ
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ْ للا

 
ه
 
ن
َ
الَْ ع
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َ
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 َّ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ن ِّ إ 
َ
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ف  

ْ م 
َيو 
ْ
هْ  ال

ي 
َ
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ائ ةْ  م 

م َرَواهْ ) َمرَّ ل 
س  (م   

Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Hai manusia, 

bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepada-Nya. Sesungguhnya, aku 

bertaubat seratus kali dalam sehari.” (HR. Muslim). 

Syarat-syarat Taubat 

1. Penyesalan dari dosa karena Allah Ta’ala. 

2. Berhenti melakukannya. 

3. Bertekad untuk tidak mengulanginya di masa datang. 

4. Dilakukan sebelum nyawa sampai di tenggorokan ketika sakaratul maut, atau sebelum 

matahari terbit dari barat (kiamat). 

5. Jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan sesama manusia, maka syaratnya bertambah satu, 

yakni: melunasi hak orang tersebut, atau meminta kerelaannya, atau memperbanyak amal 

kebaikan. Artinya, jika hak itu berupa harta benda, ia harus mengembalikan kepada 

pemiliknya. Jika berupa qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), ia harus menyerahkan 

dirinya untuk dijatuhi hukuman atau meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jika 

berupa ghibah (menggunjing orang lain), ia harus meminta maaf kepada orang tersebut. 

Setiap orang harus bertaubat dari segala dosa yang pernah diperbuat. Jika ia hanya bertaubat 

dari sebagian dosanya, taubat tersebut diterima, namun ia masih mempunyai tanggungan dosa 

yang lain. 

 

Materi 15: Taubat (2)  

Allah Pasti Menerima Taubat Hamba-Nya 

Hadits-hadits berikut ini menjelaskan tentang hal tersebut, 
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ْ اّلل

 
ت
َ
ال
َ
ْ َوق

 
ة
َ
ك ئ 

َ
ْ َمَل اب 

َ
َعذ

ْ
ْ ال

 
ه
َّ
ن ْ إ  م 

َ
َملْ  ل ا َيع  ً ي  

َ
ْ خ

 
ط
َ
ْ ق م 

 
اه
َ
ت
َ
أ
َ
ْ ف

 
ك
َ
ْ َمل ِ  

 
وَرةْ  ف

ْي ص 
ِ م 
َ
ْ آد

 
وه
ُ
َجَعل

َ
ْ ف م 

 
ه
َ
ن ْ َبي 

َ
الَْف
َ
وا ق يس  ْ َبي   َْ َما ق  ِ

ي   
َ
ض ر 

َ  
ْ اْل

َ
ل إ 

َ
َما ف ه  ت 

يَّ
َ
ْ أ

َ
ان
َ
ك  

ْ
ن َ
 
د
َ
َوْ أ

 
ه
َ
ْ ف

 
ه
َ
ْ ل

 
وه اس 

َ
ق
َ
ْ ف

 
وه
 
َوَجد

َ
ْ ف

ن َ
 
د
َ
ْ أ

َ
ل ِضْ إ  ر 

َ  
ْ اْل ِ ّن 

َّ
ْ ال

َ
َراد
َ
ْ أ

 
ه
 
ت
َ
َبض

َ
ق
َ
ْ ف

 
ة
َ
ك ئ 

َ
َمةْ  َمَل

ح  الرَّ  

Dari Abu Sa’id, Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Di kalangan umat sebelum kalian, ada seorang laki-laki 

yang telah membunuh 99 orang. (Karena ingin bertaubat), ia bertanya kepada seseorang, ‘Di 

mana orang yang paling banyak ilmunya berada?’ Ia ditunjukkan kepada seorang pendeta, lalu 

ia mendatangi pendeta itu. Orang yang mengantar berkata (kepada si pendeta), ‘Ia telah 

membunuh 99 orang. Apakah ia masih memiliki peluang bertaubat.’ Pendeta itu menjawab, 

‘Tidak.’ (Laki-laki pembunuh itu naik pitam) lalu membunuh si pendeta. Dengan demikian, ia 

telah membunuh seratus orang. 

Pembunuh itu bertanya kembali tentang keberadaan orang yang paling banyak ilmunya. Ia 

ditunjukkan kepada seorang ulama. (Sesampainya di tempat ulama itu), orang yang mengantar 

berkata, ‘Ia telah membunuh seratus orang, apakah masih terbuka pintu taubat baginya?’ Ulama 

itu menjawab, ‘Ya. Tidak ada yang menghalangi Allah untuk menerima taubat. Berangkatlah ke 

daerah ini dan ini. Di sana ada kaum yang menyembah Allah. Beribadahlah bersama mereka. 

Jangan kembali ke lingkunganmu, karena lingkunganmu adalah lingkungan yang buruk (penuh 

maksiat).’ Laki-laki itu berangkat (memenuhi nasihat ulama itu). Di tengah perjalanan, ia 

meninggal dunia. Malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar (memperebutkannya). Malaikat 

rahmat berkata, ‘Dia telah datang dalam keadaan bertaubat. Hatinya tertuju kepada Allah 

(karena itu, dia adalah bagianku).’ Malaikat azab berkata, ‘Dia belum melakukan kebaikan sedikit 

pun (karena itu, dia bagianku).’ 

Kemudian, datanglah seorang malaikat dalam bentuk manusia. Kedua malaikat itu 

mengangkatnya untuk menjadi penengah. Dia (malaikat penengah) berkata, ‘Ukurlah jarak dua 

tanah itu (tanah yang mengarah ke tempat pemberangkatan laki-laki yang akan bertaubat dan 

tanah yang akan dituju). Ke manakah dia lebih dekat, maka laki-laki itu miliknya.’ 

Dua malaikat mengukur tanah tersebut. Setelah itu, diketahui bahwa si pembunuh lebih dekat 

dengan tanah yang akan ditujunya. Dengan demikian, malaikat rahmatlah yang berhak 

mengambilnya.” (Muttafaq ‘alaih) 

Di dalam riwayat lain disebutkan: “Jarak ke tanah yang akan dituju lebih dekat satu jengkal, maka 

ia menjadi golongannya.” Di dalam riwayat lain disebutkan: “Allah memerintahkan kepada tanah 

tempat pemberangkatan untuk menjauh dan memerintahkan kepada tanah tempat tujuan untuk 

mendekat, lalu berfirman, ‘Ukurlah keduanya.’ Mereka mendapati bahwa tanah tujuan lebih dekat 

satu jengkal, maka dosa-dosanya diampuni.’” 



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 30 of 220 
 

Di dalam riwayat lain disebutkan: “Dada orang tersebut mendekat ke arah tanah yang dituju.” 

Dalam kisah lain disebutkan, 

ا
َ
ن
َ
ث
َّ
ْ َحد ب 

 
نْ  َوه ا َجِريرْر ب 

َ
ن
َ
ث
َّ
امْ  َحد

َ
ش نْ  ه 

َ
ْ ع َ ن 

نْ  َيح 
َ
ْ ع ِ ن  

َ
ْ أ

َ
َبة

َ
َل نْ  ق 

َ
ْ ع ِ ن  

َ
ْ أ ب 

َّ
ل
َ
ه م 
ْ
نْ  ال

َ
ْ ع

َ
َران م  ِنْ ع  ْ ب  ر

َصي    ْ ح 
َّ
ن
َ
ْ أ

 
ة
َ
َرأ نْ  ام  ْ م 

َ
ة
َ
ن ي 
َ
ه ْ ج 

 
ت
َ
ت
َ
َّْ أ

ِ ن  
َّ
ْ الن

َّ
َصل  

ْ
 َّ
يْ  اّلل

َ
ل
َ
َمْ هْ ع

َّ
َْ َوَسل ِ ْ َوه 

َ
ل ب  نْ  ح  ا م 

َ
ن
ِّ
ْ الز

 
ت
َ
ال
َ
ق
َ
ولَْ َيا ف ْ  َرس 

َّ
ْ اّلل ِ

ن ِّ ْ إ 
 
ت َصب 

َ
ا أ

ًّ
ْ َحد

 
ه م  ق 

َ
أ
َ
َّْ ف

ِ
َ

ل
َ
ا ع

َ
ع
َ
د
َ
ولْ  ف ْ  َرس 

َّ
ْ اّلل

َّ
ْ َصل

 َّ
هْ  اّلل

ي 
َ
ل
َ
َمْ ع

َّ
ا َوَسل

َ
ه يَّ َول   

الَْ
َ
ق
َ
ْ ف ب 

َ
ه
 
نْ  اذ س 

ح 
َ
أ
َ
ا ف

َ
ه ي 
َ
ل ا إ 

َ
ذ إ 
َ
ْ ف

 
َعت

َ
ا َوض

َ
ه
َ
ل ْ َحم  ِ  

ن  ت 
ْ
أ
َ
ا ف

َ
ه َعلَْ ب 

َ
ف
َ
َمَرْ ف

َ
أ
َ
ا ف

َ
ه ولْ  ب  ْ  َرس 

َّ
ْ اّلل

َّ
ْ َصل

 َّ
هْ  اّلل

ي 
َ
ل
َ
َمْ ع

َّ
ْ َوَسل

 
ت

َّ
ك
 
ش
َ
ا ف

َ
ه ي 
َ
ل
َ
ا ع

َ
ه َياب  ْ ث  مَّ

 
ث  

َمَرْ
َ
ا أ

َ
ه ْ ب 

 
َمت ج 

ر 
َ
ْ ف مَّ

 
ْ ث

َّ
ا َصل

َ
ه ي 
َ
ل
َ
الَْ ع

َ
ق
َ
ْ ف َمر 

 
ولَْ َيا ع ْ  َرس 

َّ
ْ اّلل ِ

ّ
َصل

 
ت
َ
ا أ

َ
ه ي 
َ
ل
َ
ْ ع

 
د
َ
ْ َوق

 
ت
َ
ن
َ
الَْ ز

َ
ق
َ
ْ ف

 
د
َ
ق
َ
ابَْ ل

َ
ْت

 
ْ ت

 
َبة و 

َ
و ْ ت

َ
ْ ل

 
َمت س 

 
ي  َْ َبي   َْ ق ع 

نْ  َسب  ْ م  ل 
 
ه
َ
أ  

ةْ 
َ
ين َمد 

ْ
ْ ال م 

 
ه
 
َعت َوس 

َ
لْ  ل

َ
ْ َوه

َ
ت

 
لَْ َوَجد

َ
ض
 
ف
َ
نْ  أ ْ م 

 
ن
َ
ْ أ

 
ت
َ
ا َجاد

َ
ه س 

 
ف
َ
ن ْ  ب 

َّ
ْ ّلل 

َّ
ز
َ
َوَجلَّْ ع  

Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari 

Yahya dari Abu Qilabah dari Abu Al Muhallab dari Imran bin Hushain bahwa seoerang wanita 

dari Juhainah datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan hamil karena 

berzina, dia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melanggar hukum, oleh karena 

itu tegakkanlah hukuman kepadaku!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggil 

walinya dan berkata: “Pergilah dan uruslah dia dengan baik, apabila telah melahirkan, bawalah 

ia kepadaku.” Walinya pun melakukan perintah beliau, setelah itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam memerintahkan supaya pakain wanita tersebut diikatkan ke badannya, beliau akhirnya 

memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Setelah itu beliau menshalatkan jenazah wanita 

tersebut, Umar berkata: “Wahai Rasulullah, apakah engkau menshalatkannya, sementara dirinya 

telah berzina?” Beliau bersabda: “Sungguh dirinya telah bertaubat dengan taubat yang 

seandainya di bagikan diantara tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka 

semua. Apakah engkau mendapatkan taubat yang lebih baik dari seseorang yang menyerahkan 

dirinya kepada Allah ‘azza wa jalla?” (HR. Ad-Darimi No. 2222) 

Mengenai penerimaan taubat, dalam hadits lain disebutkan, 

ِنْ َوَعِنْ ْ اب  اسر ِسْ َعبَّ
َ
ن
َ
ِنْ َوأ ْ ب  ك  َْ َمال  ِ  

ْ للاْ  َرض  م  ه 
 
ْ َعن

َّ
ن
َ
وْ  أ ْ للاْ  لََْرس 

َّ
هْ  للاْ  َصل

ي 
َ
َمْ َعل

َّ
الَْ َوَسل

َ
و ْ : ق

َ
ْ ل

َّ
ن
َ
ِنْ أ مَْ الب 

َ
ًيا آد نْ  َواد  ْ م  ب 

َ
ه
َ
ْ ذ َحبَّ

َ
ْ أ

 
ن
َ
أ  

ْ
َ
ن و 

ُ
ْ َيك

 
ه
َ
ْ ل َيان  نْ  َواد 

َ
ْ َول

َ
ل اهْ  َيم 
َ
ْ ف

َّ
ل ْ إ  اب  َ

 
ْ الّي ب  و 

 
ْ للاْ  َوَيت

َ
اَبْ َمنْ  َعل

َ
ت   

Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhum berkata bahwa Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya seseorang sudah memiliki satu lembah emas, ia ingin 

memiliki dua lembah emas. Tidak ada yang memenuhi mulutnya, kecuali debu. Dan, Allah 

menerima taubat orang yang mau bertaubat.” (Muttafaq ‘alaih) 

Allah Ta’ala Menyambut Orang yang Bertaubat 

ْ
َّ
ن ْ للاَْ إ  ب  ح 

ي   َْ ي  اب 
وَّ
َّ
ْ الت ب  ح 

نَْ َوي  ِري  هِّ
َ
ط
َ
ت م 
ْ
ال  

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan 

diri” (Al-Baqarah, 2: 222) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mentamtsilkan dalam haditsnya, 

نْ  ْ عَ ِ ن  
َ
ةْ  أ

زَ ِسْ َحم 
َ
ن
َ
ِنْ أ ْ ب  ك  َصاِري َمال 

 
ن
َ
مْ  اْل اد 

َ
ْ خ ل 

و  ْ للاْ  َرس 
َّ

هْ  للا ْ َصل
ي 
َ
ل َمْ عَ

َّ
َْ َوَسل ِ  

 ْ َرض 
َّ
ْ اّلل

 
ه
 
ن الَْ عَ

َ
الَْ ق

َ
ولْ  ق ْ  َرس 

َّ
ْ اّلل

َّ
 ْ َصل

َّ
هْ  اّلل

ي 
َ
ل َمْ عَ

َّ
 ْ َوَسل

َّ
اّلل  

ْ َرح 
 
ف
َ
َبةْ  أ

و 
َ
ت هْ  ب  د 

ن ْ َعب  ْ م  م 
ُ
ك َحد 

َ
ْ أ

َ
ط
َ
ْ َسق

َ
هْ َبعْ  َعل ِ ْ ي 

 
د
َ
ْ َوق

 
ه
َّ
ل
َ
ض
َ
ْ أ ِ  

ِضْ ف  ر 
َ
ةْ  أ

َ
ال
 
ْ) ف

 
ق
َ
ف
َّ
ت هْ  م 

ي 
َ
ْ (َعل ِ

ْ للْ  : أخرى رواية وف 
 
د
َ
ش
َ
ًحا أ ر 

َ
َبةْ  ف

و 
َ
ت هْ  ب  د 

ي   َْ َعب  ح   

ْ ب  و 
 
هْ  َيت

ي 
َ
ل ن ْ إ  ْ م  م 

ُ
ك َحد 

َ
ْ أ

َ
ان
َ
لَْ ك هْ  عَ ت 

َ
ل ِضْ َراح  ر 

َ
أ ةْ  ب 

َ
ال
 
ْ ف

 
ت
َ
ت
َ
ل
َ
ف
 
ان
َ
ْ ف

 
ه
 
ن ا م  هَ ي 

َ
ل ْ َوعَ

 
ه َعام 

َ
ابْ  ط َ

َ َْوش 
 
َسْ ه يَ

َ
أ
َ
ا ف هَ

 
ن ْ م 

َ
ّن
َ
أ
َ
ْ ف

 
َجَرة

َ
َجعَْ ش

َ
ط
 
اض

َ
ْ ف ِ  

ا ف  هَ
ّ
ل ْ ظ 

 
د
َ
َوق  
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َسْ
َ
ي
َ
نْ  أ هْ  م  ت 

َ
ل َما َراح 

َ
ن َبي 
َ
َوْ ف

 
ْ ه

َ
ك ل 

َ
ذ
َ
ْ ك

 
ذ َوْ إ 

 
ا ه

َ
ه ْ ب 

 
َمة ائ 

َ
ْ ق

 
ه
َ
ند ْ ع 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ا ف

َ
ه ام 

َ
ط ْ ب خ  مَّ

 
الَْ ث

َ
ن ْ ق ةْ  م 

َّ
د ِحْ ش  ر 

َ
ف
ْ
ْ ال مَّ

 
ه
َّ
ْ الل

َ
ت
 
ن
َ
ي أ د 

ب 
َ
ا ع

َ
ن
َ
ْ َوأ

َ
ك ْ َرب 

 
خ
َ
ْأ

َ
أ
َ
نْ  ط م   

ةْ 
َّ
د َرِحْ ش 

َ
ف
ْ
ال   

Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ‘anhu, pelayan Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam, berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah lebih 

gembira terhadap taubat hamba-Nya daripada seseorang di antara kamu yang mendapatkan 

kembali untanya yang telah hilang di gurun sahara.” (Muttafaq ‘alaih).  

Dalam riwayat lain disebutkan: “Allah sangat gembira terhadap hamba-Nya yang mau bertaubat. 

Kegembiraan Allah itu lebih besar daripada kegembiraan seseorang di antara kamu yang 

mendapatkan kembali untanya yang sarat dengan perbekalan. Sebelumnya, ia mengendarai 

untanya di gurun sahara, lalu unta yang ditungganginya lepas. Padahal, di atas unta tersebut 

terdapat makanan dan minuman perbekalannya. Ia sudah putus asa. Kemudian, ia mendekati 

sebuah pohon, dan berbaring di bawahnya. Dia sudah yakin bahwa untanya tidak akan kembali. 

Pada saat itulah, tiba-tiba unta tersebut berdiri di depannya. Ia memegang kendalinya. Lalu 

karena sangat gembiranya, ia mengucapkan, ‘Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah 

tuhan-Mu.’ Ia salah mengucapkannya karena sangat gembira.” (HR. Muslim) 

Buah dari Taubat 

Buah yang dapat kita petik dari amalan taubat adalah mendapatkan nikmat dari Allah Ta’ala saat 

di dunia ini. Allah Ta’ala berfirman, 

ْ
 
ت
ْ
ل
 
ق
َ
وا ف ر  ف 

 
غ
َ
ت ْ اس  م 

ُ
ك ْ َربَّ

 
ه
َّ
ن ْ إ 

َ
ان
َ
اًرا ك

َّ
ف
َ
ْ غ ل  س  ر  َماءَْ ي  ْ السَّ م 

ُ
ك ي 
َ
َراًرا َعل

 
د ْ م  م 

ُ
ك
 
د د 

م  ْ َوي  َوال 
م 
َ
أ ي  َْ ب  َعلْ  َوَبن  ْ َوَيج  م 

ُ
ك
َ
ْ ل ات 

َّ
َعلْ  َجن ْ َوَيج  م 

ُ
ك
َ
َهاًرا ل

 
ن
َ
أ  

“…maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia 

adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan 

membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 

mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS. Nuh, 71: 10-12) 

Ayat di atas menegaskan bahwa bagi umat yang senantiasa bertaubat akan diberikan: 

1. Hujan yang membawa berkah. 

2. Harta dan anak yang merupakan hiasan dunia. 

3. Kebun- kebun yang dapat dinikmati keindahannya. 

4. Buah-buahannya serta sungai-sungai yang dapat digunakan untuk mengairi tanaman dan 

memberi minum ternak. 

Materi 16: Taubat (Bag. 3) 

Jangan Sepelekan Dosa-dosa Kecil! 

Sekecil apa pun dosa dan kesalahan kita, segeralah bertaubat dan jangan disepelekan. Karena 

sesungguhnya dosa kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Ta’ala: 

Pertama, jika dilakukan terus menerus. 
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Dosa besar yang dilakukan hanya sekali, lebih bisa diharapkan pengampunannya dari pada dosa 

kecil yang dilakukan terus menerus karena meremehkannya. Setiap kali seorang hamba 

menganggap besar sebuah dosa, niscaya akan kecil di sisi Allah, dan setiap kali ia menganggap 

remeh sebuah dosa niscaya akan menjadi besar di sisi-Nya. 

Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata, 

ْ
َّ
ن نَْ إ  م 

 
ؤ م 

ْ
ْ َيَرى ال

 
وَبه

 
ن
 
ْ ذ

 
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
ْ ك

 
د اع 

َ
ْ ق ح 

َ
ْت

َ
ْ ت ْ َجَبل 

 
اف

َ
ْ َيخ

 
ن
َ
عَْ أ

َ
هْ  َيق

ي 
َ
ل
َ
ْ ع

َّ
ن َرْ َوإ  اج 

َ
ف
ْ
ْ َيَرى ال

 
وَبه

 
ن
 
ْ ذ َباب 

 
ذ
َ
ْ ك ْ َمرَّ

َ
ل
َ
هْ  ع ف 

 
ن
َ
الَْ أ

َ
ق
َ
هْ  ف ا ب 

َ
ذ
َ
ك
َ
الَْ ه

َ
و ق ب 

َ
أ  

ْ اب 
َ
ه هْ  ش  َيد  ْ ب 

َ
ق و 

َ
هْ  ف ف 

 
ن
َ
أ  

“Sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung, ia 

khawatir gunung itu akan menimpanya, sedangkan orang fajir (selalu berbuat dosa) melihat dosa-

dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti ini 

lalu terbang.” Abu Syihab (salah seorang periwayat hadits ini) mengisyaratkan dengan tangannya 

di atas hidungnya. (HR. Bukhari No. 5833) 

Bilal bin Sa’ad rahimahullah berkata: “Jangan kamu memandang kecilnya dosa, tapi lihatlah 

keagungan Zat yang kamu durhakai itu.” 

Kedua, jika seseorang melakukan dosa tanpa diketahui orang lain lalu ia menceritakannya dengan 

bangga kepada orang lain. 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berikut ini. 

ِريْ  َجاه 
م 
ْ
ْال

َّ
ل ْإ 

َعاف   ْم   ِ ّن 
مَّ
ُ
ْأ ل 

ُ
ْك (ْ ل  و 

 
َمَْيق

َّ
َْوَْسل ه 

ي 
َ
َْعل ْللا 

َّ
َْصل َلْللا  و  َْرس 

 
ت ع  َْسم  مَّ

 
ْث
 
َْعَمَل ل 

ي 
َ
ل
ْ
ال ْب 

ل  ج  َمَلْالرَّ َْيع 
 
ن
َ
ْأ ِرة  َجاه 

م 
ْ
َنْال ْم 

َّ
ن َنَْوإ  ْ

ْ ص  ي  ْو 
 
ه َْرب  ه   

 
ّي َْيس 

َ
َْبات

 
َوقد ْا

َ
ذ
َ
َوك ْا

َ
ذ
َ
ْك
َ
ْالَباِرَحة

 
ت
ْ
ل َْعم 

 
ن
َ
َل
 
ف َْيْا ل  و 

 
َيق
َ
ْف َهْللا  َ

َ
َْسّي

 
د
َ
َْوق

 
ح ب 

ص  ْي 
 
ه
 
َْعن ْللا  َ

َ
َْسّي ف  ش 

ْ
َْيك

 
ح ب   

“Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, ‘Setiap ummatku akan 

mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al Mujaahiriin yaitu semisal ada seorang 

laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan (buruk –ed.) pada malam hari kemudian ia 

menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (berupa perbuatan buruk – ed.). Lalu 

laki-laki tersebut mengatakan, ‘Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan 

buruk/jelek ini dan itu’. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia 

membuka aibnya sendiri di waktu subuh (keesokan harinya –ed.)” (HR. Bukhari  dan Muslim) 

Ketiga, jika yang melakukannya seorang alim yang menjadi panutan. 

Karena apa yang ia lakukan dicontoh oleh orang lain. Ketika ia melakukan dosa, maka ia juga 

mendapatkan dosa orang yang mencontohnya. 

نْ  ْ عَ ِ ن  
َ
ْ أ

َ
َرة َري 

 
ْ ه

َّ
ن
َ
ولَْ أ ْ  َرس 

َّ
ْ اّلل

َّ
 ْ َصل

َّ
هْ  اّلل

ي 
َ
ل َمْ عَ

َّ
الَْ َوَسل

َ
ا َمنْ  ق عَ

َ
ْ د

َ
ل ى إ 

 
د
 
ْ ه

َ
ان
َ
ْ ك

 
ه
َ
ن ْ ل رِْ م  ج 

َ  
لْ  اْل

 
ث ورِْ م  ج 

ُ
ْ َمنْ  أ

 
ب َعه

َ
ْ ت

َ
ْ ل ص 

 
ق
 
ْ َين

َ
ك ل 

َ
نْ  ذ ْ م  م  وِره 

ج 
ُ
أ  

ا
ً
ئ ي 
َ
ا َوَمنْ  ش عَ

َ
ْ د

َ
ل ةْ  إ 

َ
ل
َ
َل
َ
ْ ض

َ
ان
َ
هْ  ك

ي 
َ
ل نْ  عَ ْ م  م 

 
ث  
 
لْ  اْل

 
ث ْ م  ام 

َ
ْ َمن ْ آث

 
ب َعه

َ
ْ ت

َ
ْ ل ص 

 
ق
 
ْ َين

َ
ك ل 

َ
نْ  ذ ْ م  م  ه  ام 

َ
ا آث

ً
ئ ي 
َ
ش  

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Barang 

siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh 

orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, barang 

siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-

orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.” (HR. Muslim No. 4831). 
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Jangan Menunda-nunda Taubat! 

Orang-orang yang menunda taubat ibarat seseorang yang ingin mencabut pohon yang 

mengganggu, namun karena merasa sulit mencabutnya ia menundanya hingga esok atau lusa, 

hingga tanpa ia sadari semakin hari akar pohon itu makin menghunjam di tanah, sedangkan ia 

semakin tua dan lemah. 

Jangan menunda-nunda taubat karena mengandalkan rahmat dan ampunan Allah Ta’ala. Orang 

seperti itu ibarat seorang laki-laki yang menghabiskan seluruh hartanya dengan sia-sia dan 

meninggalkan keluarganya dalam kefakiran, lalu ia mengharapkan harta karun datang kepadanya 

tanpa bekerja. Mungkin harta karun itu ada, tapi orang ini jelas kurang sehat akalnya. Mengapa 

kita dapat berpikir logis dalam masalah keduniaan namun tidak demikian dalam urusan akhirat? 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْ َوَعنْ  ِ ن  
َ
َشْ أ و  ْ م 

 
د ِنْ للاْ  َعب  ْ ب  سر

ي 
َ
َعِري ق

 
ش
َ
ْ اْل ِ  

ْ َرض 
ْ للا 

 
ه
 
ِّْ َعنْ  : َعن

ِ ن  
َّ
ْ الن

َّ
ْ َصل

 َّ
هْ  اّلل

ي 
َ
َمْ َعل

َّ
الَْ َوَسل

َ
ْ ق

َّ
ن ْ إ 

َ َّ
ْ اّلل

ْ َوَجلَّْ َعزَّ
 

ط س  ْ َيب 
ه 
َ
ْ َيد

َّ
الل ْب  ل 
ي   

وَبْ
 
َيت ءْ  ل  ِ س  َهارِْ م 

َّ
ْ الن

 
ط س  هْ  َوَيب 

َ
َهارِْ َيد

َّ
الن وَبْ ب 

 
َيت ءْ  ل  ِ س  ْ م  ل 

ي 
َّ
ْ الل عَْ َحّنَّ

ُ
ل
 
ط
َ
ْ ت س  م 

َّ
نْ  الش َها م  ِرب   

 
َمغ  

Dari Abu Musa, Abdullah bin Qais Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda: “Allah membentangkan tangan-Nya di malam hari agar orang yang 

berbuat keburukan di siang hari bertaubat, dan membentangkan tangan-Nya di siang hari agar 

orang yang berbuat keburukan di malam hari bertaubat. (Ini akan terus berlaku) hingga matahari 

terbit dari arah barat.” (HR. Muslim) 

ْ وَعنْ  ِ ن  
َ
ْ أ

َ
َرة َري 

 
الَْ ه

َ
الَْ : ق

َ
ولْ  ق ْ  َرس 

َّ
ْ اّلل

َّ
ْ  َصل هْ  اّللَّ

ي 
َ
َمْ َعل

َّ
اَبْ َمنْ  َوَسل

َ
لَْ ت ب 

َ
ْ ق

 
ن
َ
عَْ أ

ُ
ل
 
ط
َ
ْ ت س  م 

َّ
نْ  الش َها م  ِرب   

 
اَبْ َمغ

َ
ْ  ت هْ  اّللَّ

ي 
َ
َعل  

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, “Barangsiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan 

menerima taubatnya.” (HR. Muslim) 

ْ َوَعنْ  ِ ن  
َ
د ْ أ

َمن َعب  ح  د ْ الرَّ
ِنْ للاْ  َعب  َمرِْ ب  ِنْ ع  ْ ب  اب 

َّ
ط
َ
خ
ْ
َْ ال ِ  

َما للاْ  َرض  ه 
 
ِّْ َعِنْ : َعن

ِ ن  
َّ
ْ الن

َّ
ْ ا َصل

َّ
هْ  ّلل

ي 
َ
َمْ َعل

َّ
الَْ َوَسل

َ
ْ ق

َّ
ن َْ إ 

َّ
َبلْ  اّلل

 
ْ َيق

َ
َبة و 

َ
د ْ ت

َعب 
ْ
ال  

ْ َما م 
َ
ْ ل ر  غ 

ر 
َ
غ ي   

Abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhuma berkata bahwa Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah yang Mahamulia dan Maha Agung menerima 

taubat hamba-Nya selama belum sekarat.” (Tirmidzi. Ia berkata, “Hadits ini hasan shahih.”) 

 

Materi 17: Berdo’a Pada Waktu-waktu Utama 

Do’a adalah Ibadah 

Allah Ta’ala berfirman, 

يَن يَسْ  ْب لَكُْم إهَن الَذه ينَ َوقَاَل َربُّكُُم ادْعُونهي أَْستَجه ره بَادَتهي َسَيدُْخلُوَن َجَهنََم دَاخه تَْكبهُروَن َعْن عه  

“Dan Tuhanmu berfirman: ‘Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 

Jahannam dalam keadaan hina dina’.” (QS. Ghafir: 60) 
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Firman Allah Ta’ala di atas mengandung perintah agar manusia berdoa kepada-Nya. Jika mereka 

berdoa, niscaya Dia akan memperkenankan doanya itu. Ayat ini pun mengandung peringatan dan 

ancaman yang keras kepada orang-orang yang enggan beribadat kepada-Nya. 

Do’a adalah salah satu bentuk peribadatan kepada Allah Ta’ala. Ia adalah refleksi keimanan akan 

kemahakuasaan Allah Ta’ala serta wujud ketundukkan dan penyerahan diri kepada-Nya. Oleh 

karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ُ ُّالد بَادَة َعاُء هَُو العه  

“Doa adalah ibadah,” (HR. Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah) 

Dalam hadits lain, 

بَادَةه أَْفَضل ؟ فَقَاََل : دَُعاُء اْلَمْرءه لهنَ هه عن عائشة رضي للا عنها قالت : سُئهَل النَبهيُّ صلى للا عليه وسلم أيُّ العه ْفسه  

Dari ‘Aisyah, dia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya orang: ‘Ibadat manakah 

yang paling utama?’. Beliau menjawab: ‘Doa manusia untuk dirinya’.” (HR. Bukhari) 

Waktu-waktu Utama 

Pertama, pada waktu tengah malam. Allah Ta’ala berfirman, 

 َ ْسَحاره هُْم يَْستَْغفهُرونَ َوبهاْْل  

“Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).” (Adz-Dzaaariyat: 18) 

Hadits dari Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

ُل َربُّنَا تَبَاَرَك َوتَعَالَى كُ  ْيَب يَْنزه ره يَقُْوُل: َمْن يَدْعُْونهْي فَأَْستَجه ْيَن يَْبَقى ثُلُُث الَلْيله اْْلخه لَهُ، َمْن يَْسأَلُنهيْ َل لَْيلَة  إهلَى الَسَماءه الدُّْنيَا حه  

يَهُ، َمْن يَْستَْغفهُرنهْي فَأَْغفهَر لَهُ  فَأُْعطه

“Rabb kita (Allah) tabaraka wa ta’ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir 

seraya berfirman; ‘Barangsiapa yang berdo’a kepada-Ku saat ini, niscaya Aku akan 

memperkenankannya, barangsiapa yang meminta kepada-Ku niscaya Aku akan memberikannya, 

barangsiapa yang meminta ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuninya.’” (HR. Al-

Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi) 

Kedua, di antara adzan dan iqamah. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َقاَمةه فَادْعُْوا  .اَلدَُّعاُء ّلَ يَُردُّ بَْيَن اْْلَذَانه َواإْله

“Do’a yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak, maka berdo’alah.” (HR. 

Abu Dawud dan Tirmidzi) 

Ketiga, di saat dalam sujud. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

د ، فَأَْكثهُروا الدَُّعاءَ  ْن َربه هه َو هَُو َساجه  .أَْقَرُب َما يَكُْوُن اْلعَْبدُ مه
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“Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud 

(kepada Rabb-nya), maka perbanyaklah do’a (dalam sujud kalian).” (HR. Muslim, Abu Dawud 

dan an-Nasa-i) 

Keempat, ketika adzan dan ketika berkecamuk peperangan. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ُم بَ  ْيَن يُْلحه ْندَ اْلبَأْسه حه ْندَ النه دَاءه َو عه ْعُضُهْم بَْعضا  ثهْنتَانه ّلَ تَُردَانه أَْو قَلَماَ تَُردَانه الدَُّعاُء عه . 

“Dua waktu yang tidak akan ditolak (permohonan yang dipanjatkan di dalamnya, atau sedikit 

kemungkinan untuk ditolak, yaitu do’a setelah (dikumandangkan) adzan dan do’a ketika 

berkecamuk peperangan, tatkala satu dan lainnya saling menyerang.” (HR. Abu Dawud dan ad-

Darimi) 

Kelima, setelah waktu ‘Ashar pada hari Jum’at. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

هه يُقَله لَُهافهيهه َساَعة  ّلَيَُوافهقَُها َعْبد  ُمْسلهم  َوهَُو قَائهم  يَُصله ْي يَْسأَُل للاَ تَعاَلَى َشْيئ ا إهّلَ أَْعَطاهُ إهيَ  اهُ َوأََشاَر بهيَده . 

“Pada hari itu (hari Jum’at) terdapat waktu-waktu tertentu, tidaklah seorang hamba berdiri 

melaksanakan shalat dan berdo’a memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan 

mengabulkannya. Kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan isyarat dengan 

tangannya (yang menggambaran) waktu itu pendek.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Waktu itu adalah saat setelah shalat ‘Ashar sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim dalam 

kitabnya Zaadul Ma’ad (I/390). 

Keenam, ketika hari ‘Arafah. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 …َخْيُر الدَُّعاءه دَُعاُء يَْومه َعَرفَةَ 

“Sebaik-baik do’a ialah do’a hari Arafah…” (HR. At-Tirmidzi dan Malik dalam al-Muwaththa’) 

Ketujuh, ketika turun hujan. 

Dari Sahl bin Sa’ad radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

ْندَ النه دَاءه َو تَْحَت اْلَمَطره   ثهْنتَانه َما تَُردَانه الدَُّعاُء عه

“Dua waktu yang padanya sebuah permohonan (do’a) tidak akan ditolak oleh Allah, do’a ketika 

setelah dikumandangkan adzan dan do’a ketika turun hujan.” (HR. Al-Hakim dan Abu Dawud) 

Kedelapan, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadhan (Lailatul Qadar). 

Dari ‘Aisyah radhiyallahu anhuma ia berkata, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah yang 

sebaiknya aku baca pada Lailatul Qadar?’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, 

‘Bacalah: 
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بُّ العَْفَو فَاْعُف َعنه يْ   .اَلل ُهَم إهنََك َعفُو  تُحه

‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau Mahapemberi maaf dan mencintai pemberian maaf, maka 

maafkanlah aku.’” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

 

Materi 18: Sudahkah Shalatmu Khusyu’? (Bag. 1) 

Urgensi Khusyu’ dalam Shalat 

Pertama, khusyu’ dalam shalat adalah cermin kekhusyu’an seseorang di luar shalat. 

Khusyu’ dalam shalat artinya adalah ketundukan hati dalam dzikir (mengingat Allah) dan 

konsentrasi hati untuk taat kepada-Nya, maka ia akan melahirkan nata’ij (pengaruh-pengaruh 

positif) terhadap hal-hal di luar shalat. Sahalat akan menjadi kendali diri sehingga jauh dari 

tindakan keji dan munkar. Allah Ta’ala berfirman, 

ْ م  ق 
َ
ْ َوأ

َ
ة
َ
َل ْ الصَّ

َّ
ن ْ إ 

َ
ة
َ
َل ْ الصَّ

َ
ه

 
ن
َ
اءْ  َعِنْ ت

َ
ش ح 

َ
ف
ْ
رِْ ال

َ
ك
 
ن م 
ْ
ْ َوال ر 

ْ
ك ذ 
َ
ْ  َول

َّ
ْ اّلل  َ ي 

ْ
ك
َ
ْ  أ ْ َواّللَّ م 

َ
ل ْ َما َيع 

َ
ون ع 

َ
ن ص 

َ
ت  

“Dan tegakkanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah tindakan keji dan munkar” (QS. Al-

Ankabut, 29: 45). 

Oleh karena itulah Allah Ta’ala memberi jaminan kebahagiaan bagi mu’min yang khusyu’ dalam 

shalatnya. 

ْ
 
د
َ
ْ ق

َ
ح
َ
ل
 
ف
َ
ْ أ

َ
ون

 
ن م 
 
ؤ م 

ْ
يَنْ ال ذ 

َّ
ْ ال م 

 
ْ ه ِ  

ْ ف  م  ه  ت 
َ
ْ َصَل

َ
ون ع  اش 

َ
خ  

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang dalam shalatnya selalu 

khusyu’” (QS. Al-Mu’minun, 23:1-3). 

Sebaliknya, orang yang melaksanakan shalat hanya sekedar untuk menanggalkan kewajiban 

dirinya dan tidak memperhatikan kualitas shalatnya, apalagi waktunya, maka Allah Ta’ala dan 

Rasul-Nya mengecam pelaksanaan shalat yang semacam itu. Allah Ta’ala berfirman, 

لْ  َوي 
َ
ي  َْ ف

ّ
َصل م 

ْ
ل ينَْ ل  ذ 

َّ
ْ ال م 

 
ْ َعنْ  ه م  ه  ت 

َ
ْ َصَل

َ
ون

 
َساه  

“Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya” (QS. 

Al-Maun, 107: 4-5) 

Shalat yang tidak khusyu’ merupakan ciri shalatnya orang-orang munafik. Seperti yang Allah 

Ta’ala firmankan, 

ْ
َّ
ن ي  َْ إ  ق  اف 

َ
ن م 
ْ
ْ ال

َ
ون ع  اد 

َ
خ َْ ي 

َّ
َوْ اّلل

 
ْ َوه م  ه  ع  اد 

َ
ا خ

َ
ذ وا َوإ  ام 

َ
ْ ق

َ
ل ةْ  إ 

َ
َل وا الصَّ ام 

َ
ْ ق

َ
َسال

ُ
ْ ك

َ
ون َراء  اَسْ ي 

َّ
ْ الن

َ
ْ َول

َ
ون ر 

ُ
ك
 
َْ َيذ

َّ
ْ اّلل

َّ
ل ْ إ 

 
يَل ل 

َ
ق  

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah (balas) menipu mereka. 

Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri malas-malasan, mereka memamerkan 

ibadahnya kepada banyak orang dan tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit” (QS. An-

Nisa’, 4:142). 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
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ْ
َ
ك
ْ
ل ْ ت 

 
ة
َ
ْ َصَل ق  اف 

َ
ن م 
ْ
ْ ال س  ل 

ْ َيج  ب 
 
ق َسْ َير  م 

َّ
ْ الش ا َحّنَّ

َ
ذ ْ إ 

 
ت
َ
ان
َ
ْ  َبي   َْ ك

ِ
ن َ ر 
َ
ْ ق ان 

َ
ط ي 

َّ
امَْ الش

َ
ا ق

َ
َره
َ
ق
َ
ن
َ
َبًعا ف ر 

َ
ْ أ

َ
ْ ل ر 

ُ
ك
 
ْ َيذ

َ َّ
ا اّلل

َ
يه ْ ف 

َّ
ل ْ إ 

 
يَل ل 

َ
ق  

“Itulah shalat orang munafiq, ia duduk-duduk menunggu matahari sampai ketika berada di antara 

dua tanduk syetan, ia berdiri kemudian mematok empat kali, ia tidak mengingat Allah kecuali 

sedikit.” (Diriwayatkan Al-Jama’ah kecuali Imam Bukhari). 

Kedua, hilangnya kekhusyu’an adalah bencana bagi seorang mukmin. 

Hilangnya kekhusyu’an dalam shalat adalah bencana besar bagi seorang mukmin yang 

berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan agamanya, karena shalat adalah tiang penyangga 

tegaknya agama. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berlindung kepada Allah Ta’ala 

dengan ungkapan do’a, 

ْ مَّ
 
ه
َّ
ْ الل ِ

ن ِّ ْ إ 
 
وذ
 
ع
َ
ْ أ

َ
ن ْ ب ك ْ م  م 

ْ
ل ْ ع 

َ
، ل ع 

َ
ف
 
ن ْ َين ْ َوم  ب 

ْ
ل
َ
ْ ق

َ
، ل ع 

َ
ش
 
ن ْ َيخ ْ َوم  سر

 
ف
َ
ْ ن

َ
، ل َبع 

 
ش
َ
نْ  ت اءْ  َوم 

َ
ع
 
ْ د

َ
َمعْ  ل س 
 
ي  

“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak 

khusyu’, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar (tidak 

dikabulkan).” (HR. Abu Dawud no. 1548, An-Nasa’i no. 5536, dan Ibnu Majah no. 3837. Hadits 

ini shahih.) 

Ketiga, khusyu’ adalah puncak mujahadah seorang mukmin 

Khusyu’ adalah puncak mujahadah dalam beribadah, yang hanya dimiliki oleh mukmin yang 

bersungguh-sungguh dalam muraqabatullah. Khusyu’ bersumber dari hati yang memiliki iman 

yang kuat dan sehat. Maka khusyu’ tidak dapat dibuat-buat atau direkayasa oleh orang yang 

imannya lemah. 

Pernah ada seorang laki-laki berpura-pura shalat dengan khusyu’ di hadapan Umar bin Khatthab 

radhiyallahu ‘anhu dan ia pun menegurnya, “Hai pemilik leher. Angkatlah lehermu! Khusyu itu 

tidak berada di leher namun berada di hati.” 

Ayat-ayat Tentang Khusyu’ dalam Shalat 

َْوا
ْ
وا
 
ين ع 

َ
ت ِْ س  ي  

الصَّ ةْ  ب 
َ
ال َها َوالصَّ

َّ
ن ْ َوإ 

 
ة َ ي  ب 

َ
ك
َ
ْ ل

َّ
ل ْ إ 

َ
ي  َْ َعل ع  اش 

َ
خ
ْ
ينَْ ال ذ 

َّ
ْ ال

َ
ون

 
ن
ُ
م َيظ ه 

َّ
ن
َ
و أ

 
ق
َ
ال ْ م  م  ه 

ْ َرب  ِّ م  ه 
َّ
ن
َ
هْ  َوأ

ي 
َ
ل ْ إ 

َ
ون ع  َراج   

“Dan mintalah pertolongan ( kepada ) Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhhya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang  khusu’, ( yaitu ) orang-orang yang 

menyakini , bahwa mereka akan menemui Robb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepad-Nya” 

(QS. Al Baqarah, 2: 45 – 46) 

ْ
 
د
َ
ْ ق

َ
ح
َ
ل
 
ف
َ
ْ أ

َ
ون

 
ن م 
 
ؤ م 

ْ
يَنْ ال ذ 

َّ
ْ ال

 
ْه ْ م  ِ  

ْ ف  م  ه  ت 
َ
ْ َصَل

َ
ون ع  اش 

َ
خ  

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang dalam shalatnya selalu 

khusyu’” (QS. Al-Mu’minun, 23:1-3). 

وا
ُ
ظ ْ َحاف 

َ
ل ْ عَ َوات 

َ
ل ةْ  الصَّ

َ
َل ْ َوالصَّ طَ س  و 

ْ
وا ال وم 

 
ْ  َوق

َّ
ْ ّلل  ي  َ ت  ان 

َ
ق  

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam 

shalatmu) dengan khusyu’.” (Al-Baqarah: 238). 
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Al-Mujahid berkata tentang kata qanithin (orang-orang yang qunut) dalam ayat di atas, “Di antara 

bentuk qunut adalah tunduk, khusyu’, menundukkan pandangan, dan merendah karena takut 

kepada Allah.” 

Hadits-hadits dan Atsar tentang Anjuran Shalat Khusyu’: 

نْ 
َ
ْ ع نسر

َ
َْ أ ِ  

ْ َرض 
 
ْ للا

 
ه
 
ن
َ
الَْ ع

َ
الَْ ق

َ
لْ  ق و  ْ للاْ  َرس 

َّ
هْ  للا َصل

ي 
َ
ل
َ
َمْ ع

َّ
ِرَْْ” َوَسل

ُ
ك
 
ذ
ْ
ْ ا

َ
ت َمو 

ْ
ْ ال  

 
ْ ف

َ
ك ت 

َ
ْ َصال

َّ
ن إ 
َ
لَْ ف ج  ا الرَّ

َ
ذ َرْ إ 

َ
ك
َ
ْ ذ

َ
ت َمو 

ْ
ْ ال  

 
هْ  ف ت 

َ
َصال  

َحِريْ 
َ
ْ ل

 
ن
َ
َنْ أ س 

ح  ْ ي 
 
ه
َ
ت
َ
ْ َصال

َّ
ْ َوَصل

َ
ة
َ
ْ َصال ل 

ْ َرج 
َ
ن ْ ل

ُ
ْ َيظ

 
ه
َّ
ن
َ
ْ أ

ّ
َصل ْ ي 

 
ة
َ
ا َصال

َ
ه َ ي  

َ
ْ غ

َ
اك يَّ لْ  َوإ 

ُ
رْر َوك

م 
َ
ْ أ ر 

َ
ذ
َ
ت ع  ْ ي 

 
ه
 
ن ْ الديلِّمْ رواهْ” م 

 
الفردوس مسند ف  

ْ تابعه و حجر ابن الحافظ وحسنه ِ
اْللبان   

Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ingatlah 

akan kematian dalam shalatmu karena jika seseorang mengingat kematian dalam shalatnya tentu 

lebih mungkin bisa memperbagus shalatnya dan shalatlah sebagaimana shalatnya seseorang yang 

tidak mengira bahwa bisa shalat selain shalat itu. Hati-hatilah kamu dari apa yang membutmu 

meminta ampunan darinya.” (Diriwayatkan Ad-Dailami di Musnad Firdaus, Al-Hafidz Ibnu Hajar 

menilainya hasan lalu diikuti Albani). 

ْ َعنْ  ِ ن  
َ
وَبْ أ ي 

َ
َصاِريِّْ أ

 
ن
َ  
الَْ اْل

َ
لْ  َجاءَْ ق ْ َرج 

َ
ل ِّْ إ 

ِ ن  
َّ
ْ الن

َّ
ْ  َصل هْ  اّللَّ

ي 
َ
َمْ َعل

َّ
الَْ َوَسل

َ
ق
َ
ْ ف ِ  

ن 
ْ
ظ ْ ع  ز  ج 

و 
َ
الَْ َوأ

َ
ق
َ
ا ف

َ
ذ ْ إ 

َ
ت م 

 
ْ ق ِ  

ْ ف 
َ
ك ت 

َ
َصلِّْ َصَل

َ
ْ ف

َ
ة
َ
ْ َصَل عر

ِّ
َود م   

ْ
َ
ْ َول م 

َّ
ل
َ
ك
َ
ْ ت م 

َ
َل
َ
ك ْ ب  ر  ذ 

َ
ت ع 
َ
ْ ت

 
ه
 
ن ا م 

ً
د
َ
َمعْ  غ ْ  َواج 

 
ا َياَسْاْل مَّ ْ م  ِ  

يْ  ف 
َ
اِسْ َيد

َّ
ْ وحسنه أحمد رواه الن ِ

اْللبان   

Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu ‘anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam, lalu berkata, “Nasihati aku dengan singkat.” Beliau bersabda, “Jika kamu 

hendak melaksanakan shalat, shalatnya seperti shalat yang terakhir dan janganlah mengatakan 

suatu ucapan yang engkau akan menyesalinya esok dan berputus asalah terhadap apa yang ada 

di tangan manusia.” (Diriwayatkan Ahmad dan dinilai hasan oleh Albani). 

ْ َعنْ  ف 
رِّ
َ
ط يهْ  َعنْ  م  ب 

َ
الَْ أ

َ
ْ ق

 
ت ي 

َ
ولَْ َرأ ْ  َرس 

َّ
ْ اّلل

َّ
ْ  َصل هْ  اّللَّ

ي 
َ
َمْ َعل

َّ
ْ َوَسل ِ

ّ
َصل ْ ي  ِ  

ِرهْ  َوف 
 
ْ َصد ِزيز 

َ
ِزيزِْ أ

َ
أ
َ
َحْ ك نْ  الرَّ اءْ  م 

َ
ك ب 
ْ
ْ ال

َّ
ْ  َصل هْ  اّللَّ

ي 
َ
َمْ َعل

َّ
َوَسل  

الّيمذي و داود أبو رواه  

Dari Mutharif dari ayahnya berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat 

dan di dadanya ada suara gemuruh bagai gemuruhnya penggilingan akibat tangisan.” 

(Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi). 

نْ  ْ عَ
َ
َبة
 
ق نَْ ع  ررْ ب  ام 

َْ عَ ِ  
ْ للا ْ َرض 

 
ه
 
ن ِنْ عَ ِّْ عَ

ِ ن  
َّ
الَْ الن

َ
ن ْ َما“ ق ْ م  م  ل 

س  ْ م 
َ
أَيت

َّ
ْ َوض

 
غ ب 

س  ي 
َ
ءَْ ف و 

 
ض و 

ْ
ْ ال مَّ

 
مْ  ث و 

 
ْ َيق  

هْ  ف  ت 
َ
ْ َصال م 

َ
ل َيع 

َ
لْ  َما ف و 

 
ْ َيق

َّ
ل لَْ إ 

َ
ف
َ
ت
 
ان  

َوْ
 
ْ َوه م 

َيو 
َ
ْ ك

 
ه
 
ت
َ
د
َ
ْ َول

 
ه م 
ُ
ْ وصححه الحاكم رواه أ ِ

اْللبان   

Utbah bin Amir meriyatkan dari Nabi yang bersabda, “Tidaklah seorang muslim berwudhu dan 

menyempurnakan wudhunya lalu melaksanakan shalat dan mengetahuai apa yang dibacanya 

(dalam shalat) kecuali ia akan terbebas (dari dosa) seperti di hari ia dilahirkan ibunya.” 

(Diriwayatkan Al-Hakim dan dinilai shahih oleh Albani). 

Kecaman Bagi yang Meninggalkan Kekhusyukan 

Sifat seorang mukmin adalah khusyu’ dalam shalat, sementara orang yang lalai dan tidak bisa 

khusyu’ dalam shalatnya seperti sifat orang-orang munafik. 

Allah Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah 

yang (membalas) menipu mereka. Apabila hendak shalat, mereka melaksanakannya dengan malas 
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dan ingin dilihat manusia serta tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam 

keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir): tidak masuk kepada golongan Ini 

(orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir), Maka kamu 

sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya.” (An-Nisa’: 142-143). 

Inilah sifat orang-orang munafik dalam amal yang sangat mulia, shalat. Ini disebabkan pada diri 

mereka tidak ada niat, rasa takut, dan keimanan kepada Allah Ta’ala. Sifat lahiriyah mereka adalah 

malas dan sifat batiniyah mereka lebih buruk lagi, agar dilihat oleh orang lain. 

Seperti firman Allah Ta’ala yang lain, “Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima 

dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) 

mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (At-Taubah: 54). 

Dalam kondisi apapun mereka tidak melakukan shalat selain bermalas-malasan. Karena tidak ada 

pahala yang mereka harapkan dan tidak ada yang mereka takutkan. Maka dengan shalat itu mereka 

hanya ingin menampakkan sebagai orang Islam dan demi kepentingan dunia semata. 

Abu Darda’ meriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

لْ  ْ أوَّ ر
ْ ن  
َ
عْ  ش

َ
ف ر  ن ْ ي  هْ  م  ذ 

َ
ةْ  ه

مَّ
 
ْ اْل

 
و ع

 
ش
 
خ
ْ
ْ ال ْ َحّنَّ

َ
َرى ل
َ
َها ت ي  ًعا ف  اش 

َ
خ  

“Hal pertama yang diangkat dari ummat ini adalah khusyu’ sampai-sampai kamu tidak 

menemukan seorang pun yang khusyu’.” (HR. Thabrani). 

Thalq bin Ali Al-Hanafi ra berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْ
َ
ْ ل ر 

ُ
ظ
 
ة للاْ  َين

َ
د ََْْصال

ْ َعب 
َ
ْ ل م  قي  َها ي  ي  ْ ف 

 
َبه
ْ
ل َها َبي   َْ ص  ع 

و 
ُ
ا  َوْ رك

َ
ه د 

و  ج  س   

“Allah tidak akan melihat shalat seseorang hamba yang tidak tegak tulang sulbinya antara ruku’ 

dan sujudnya.” (HR. Thabrani). 

ْ
 
َعه و 

ُ
ك ْر  م  ت 

ْي 
َ
ْل
 
ال َمَْرأىَْرج 

َّ
َْوَْسل ه 

ي 
َ
ْللاْ َعل

َّ
َلْللاَْصل و  َْرس 

َّ
ن
َ
َعِريْأ

 
ش
َ
ْاْل ْللا  د 

َْعب  ِ ن  
َ
ْأ لْ َعن  و  اَلَْرس 

َ
ق
َ
ْف ِ

ّ
َصل َوْي 

 
َْوه ه  د 

و  ج  ْس   
ْف  ر  ق 

 
َوين ْ

َمْ:ْْ للاْ 
َّ
َْوَْسل ه 

ي 
َ
ْللاَْعل

َّ
ْمَْ“َصل و 

َ
هْ ل َْحال 

َ
َعل ْا

َ
ذ
َ
ْه

َ
ِْْ ات ي  

َ
ْغ

َ
َْعل

َ
َْمات ه  ذ 

َ
َمْْ ه

َّ
َْوَْسل ه 

ي 
َ
َْعل ْللا 

َّ
َْصل د 

َحمَّ ْم  ة 
َّ
ل م ْ”ْم  ت 

ْي 
َ
يْل ذ 

َّ
ْال ل 

َ
َمث ْ

َْوْ
 
ه عَ و 

ُ
ك يْ ْ ر 

َ
ْش
 
ه
 
ن ْعَ َيان  ن 

 
غ ْي 
َ
ْل ِ
ي   
َ
َرت م 

َّ
ِوْالت

َ
ْأ
َ
َرْة م 

َّ
ْالت ل 

ُ
ئعْ،َْيأك َجا 

ْ
ْال َْمثل  ه  د 

و  ج  ْس   
ْف  ر  ق 

 
اَين

ً
ئ  

Abu Abdullah Al-Asy’ari meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat 

seseorang yang tidak menyempurnakan ruku’nya dan mematuk dalam sujudnya dalam shalatnya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kalau orang ini mati dalam keadaan seperti 

ini tentu ia mati di luar agama Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Lalu beliau bersabda 

lagi, “Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku’nya dan mematuk dalam sujudnya 

bagai orang lapar lalu ia makan satu atau dua biji kurma namun tidak merasa kenyang sedikit 

pun.” (Diriwayatkan Thabrani di Al-Kabir, Abu Ya’la, dan Khuzaimah). 

 

Materi 19: Sudahkah Shalatmu Khusyu’ (Bag. 2) 

Ibnul Qayyim menyebutkan lima tingkatan manusia dalam shalat: 
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Pertama: Tingkatan orang yang mendzalimi dan sia-sia. Orang yang selalu kurang dalam hal 

wudhu’nya, waktu-waktu shalatnya, batasan-batasannya, dan rukun-rukunnya. 

Kedua: Orang yang memelihara waktu-waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukun lahiriyahnya, 

dan wudhu’nya. Akan tetapi ia tidak bermujahadah terhadap bisikan-bisikan di saat shalat akhirnya 

ia larut dalam bisikan itu. 

Ketiga: Orang yang memelihara waktu-waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukun lahiriyahnya, 

dan wudhu’nya. Ia juga bermujahadah melawan bisikan-bisikan dalam shalatnya agar tidak 

kecolongan dengan shalatnya. Maka ia senantiasa dalam shalat dan dalam jihad. 

Keempat: Orang yang ketika melaksanakan shalat ia tunaikan hak-haknya, rukun-rukunnya, dan 

batasan-batasannya. Hanya tenggelam dalam upaya memelihara batasan-batasannya dan rukun-

rukunnya agar tidak ada yang menyia-nyiakannya sedikitpun. Seluruh perhatiannya terpusat 

kepada upaya memenuhi sebagaimana mestinya, secara sempurna dan utuh. Hatinya benar-benar 

larut dalam urusan shalat dan penyembahann kepada Tuhannya. 

Kelima: Orang yang menunaikan shalat seperti di atas (keempat) di samping itu ia telah 

meletakkan hatinya di haribaan Tuhannya. Dengan hatinya ia melihat Tuhannya, merasa diawasi-

Nya, penuh dengan cinta dan mengagungkan-Nya. Seoalah-olah ia melihat dan menyaksikan-Nya 

secara kasat mata. Maka dalam shalatnya ia sibuk bersama Tuhannya yang telah menjadi penyejuk 

matanya. 

Tingkatan pertama mu’aqab (disiksa karena kelalaiannya), yang kedua muhasab (dihisab), yang 

ketiga mukaffar ‘anhu (dihaspus kesalahannya), yang ketiga mutsab (mendapatkan pahala), dan 

yang kelima muqarrab min Rabbihi (yang didekatkan kepada Tuhannya) karena ia mendapatkan 

bagian dalam hal dijadikannya shalat sebagai penyejuk mata. Barangsiapa yang dijadikan 

kesenangannya pada shalatnya di dunia ia akan didekatkan kepada Tuhannya di akhirat dan di 

dunia ia diberi kesenangan. Lalu barangsiapa yang kesenangannya ada pada Allah dijadikan semua 

orang senang kepadanya dan barangsiapa yang kesenangannya bukan pada Allah ia akan 

mendapatkan kegelisahan di dunia. 

Kiat-kiat Khusyu’ dalam Shalat 

Pertama, mempersiapkan kondisi batin. 

▪ Menghadirkan hati dalam shalat sejak mulai hingga akhir shalat. 

▪ Berusaha tafahhum (memahami) dan tadabbur (menghayati) ayat dan do’a yang dibacanya 

sehingga timbul respon positif secara langsung. Ayat yang mengandung perintah disambut 

dengan tekad untuk melaksanakan. Ayat yang mengandung larangan disambut dengan tekad 

untuk menjauhi. Ayat yang mengandung ancaman memunculkan rasa takut dan berlindung 

kepada Allah. Ayat yang mengandung kabar gembira memunculkan harapan dan memohon 

kepada Allah. Ayat yang mengandung pertanyaan disambut dengan jawaban yang tepat.  Ayat 

yang mengandung nasihat diambil pelajarannya. Ayat yang menjelaskan nikmat disambut 
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dengan bersyukur dan bertahmid. Ayat yang menjelaskan peristiwa bersejarah diambil ibrah 

dan pelajarannya. 

▪ Berupaya untuk selalu mengingat Allah dan betapa sedikitnya kadar syukur kita. Merasakan 

haibah (keagungan) Allah ketika berada di hadapan-Nya, terutama saat sujud. 

نْ 
َ
ْ ع ِ ن  

َ
ْ أ

َ
َرة َري 

 
ْ ه

َّ
ن
َ
ولَْ أ ْ  َرس 

َّ
ْ اّلل

َّ
ْ َصل

 َّ
هْ  اّلل

ي 
َ
ل
َ
َمْ ع

َّ
الَْ َوَسل

َ
ْ ق َرب 

 
ق
َ
ْ َما أ

 
ون

ُ
ْ َيك

 
د َعب 

ْ
نْ  ال هْ  م 

َوْ َربِّ
 
ْ َوه

 
د وا َساج    

ي 
ْ
ك
َ
أ
َ
اءَْ ف

َ
ع
 
الد  

Dari Abu Huirairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sedekat-dekat 

seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa.” 

(Riwayat Muslim) 

▪ Gabungkanlah rasa raja’ (harap) dan khauf (takut) dalam kehidupan sehari-hari. Rasakanlah 

haya’ (malu) kepada Allah dengan sebenar-benar haya’. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 

َحَياءْ 
ْ
ْ ال

َ
ْ ل ِ ّن 

ْ
ْ َيأ

َّ
ل رْ إ 

 
ي 
َ
ب خ  

“Rasa malu tidak akan mendatangkan selain kebaikan” (Muttafaq ‘alaih). 

Dan para ulama berkata, “Hakikat haya’ adalah satu akhlak yang bangkit untuk 

meninggalkan tindakan yang buruk dan mencegah munculnya taqshir (penyia-nyiaan) hak 

orang lain dan hak Allah.” 

Kedua, mempersiapkan kondisi lahiriyah. 

▪ Menjauhi perbuatan haram dan maksiat, lalu banyak bertaubah kepada Allah. 

▪ Memperhatikan dan menunggu waktu-waktu shalat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

ْ
َ
ْ َيَزالْ  ل
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ْ
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“Seorang hamba senantiasa dalam keadaan shalat selama ia berada di dalam masjid 

menunggu (waktu) shalat selama tidak batal.” (Bukhari Muslim). 

▪ Berwudlu’ sebelum datangnya waktu shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam 

ْ َمنْ 
َ
أ
َّ
َوض

َ
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َ
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َ
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“Barangsiapa berwudhu dengan baik kemudian keluar untuk tujuan shalat. Maka orang  itu 

berada dalam shalat selama ia bertujuan menuju shalat. Setiap satu langkahnya ditulis 

kebaikan dan langkah lainnya dihapus kesalahan.” (Riwayat Imam Malik). 

▪ Berjalan ke masjid dengan tenang. 

ينَةه َوّلَ تَأْتُْوَها َوأْنتُْم تَْسعَْوَن فََما أدَْرْكتُْم فََصلُّْوا َوَماإهذَ  ْوا ا أَتَْيتُُم الَصاَلةَ فَعَلَْيكُْم بهالَسكه فَاتَكُْم فَأَتهمُّ  
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“Jika kalian berangkat shalat hendaklah dengan tenang janganlah kalian berangkat shalat 

tergesa-gesa, jika kalian mendapatinya shalatlah dan jika ketinggalan maka sempurnakan.” 

(Bukhari, Muslim, dan Ahmad). 

▪ Menempatkan diri pada shaf depan. 

▪ Melakukan shalat sunnah sebelum shalat wajib. 

▪ Shalat dengan menjaga sunnahnya dan menghindari makruhnya. 

 

Materi 20: Tabarruj dan Ikhtilath 

Secara bahasa, Ibnu Mandzur di Lisanul Arab mengatakan bahwa tabarruj adalah wanita yang 

memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki. Tabarrajatil mar’ah artinya wanita 

yang menampakkan kecantikannya, lehernya, dan wajahnya. Ada yang mengatakan, maksudnya 

adalah wanita yang menampakkan perhiasannya, wajahnya, kecantikannya kepada laki-laki 

dengan maksud untuk membangkitkan nafsu syahwatnya. Menurut pengertian syariah, tabarruj 

adalah setiap perhiasan atau kecantikan yang ditujukan wanita kepada mata-mata orang yang 

bukan muhrim. Termasuk orang yang mengenakan cadar, di mana seorang wanita membungkus 

wajahnya, apabila warna-warnanya mencolok dan ditujukan agar dinikmati orang lain, ini 

termasuk tabarruj jahiliyah terdahulu. Seperti yang disinyalir ayat, 

ْنكُمَُ َُ ِليُذِْهبَ  ع  ا يُِريدَُ ّللاَّ سُول هَُ إِنَّم  ر  أ ِطْعنَ  ّللاَّ َ و  ك اة َ و  ة َ وآتِينَ  الزَّ َل  أ قِْمنَ  الصَّ اِهِليَّةَِ اْْلُول ى و  جَ  اْلج  ْجنَ  ت ب رُّ الَ  ت ب رَّ ق ْرنَ  فِي بُيُوتِكُنََّ و   و 

ا كُمَْ ت ْطِهير  يُط ه َِر  ْجسَ  أ ْهلَ  اْلب ْيتَِ و   الر ِ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti 

orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah 

dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul 

bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab, 33: 33) 

Di ayat tersebut Allah melarang para wanita untuk tabarruj setelah memerintah mereka menetap 

di rumah. Akan tetapi apabila ada keperluan yang mengharuskan mereka keluar dari rumah, 

hendaknya tidak keluar sembari mempertontonkan keindahan dan kecantikannya kepada laki-laki 

asing yang bukan mahramnya. Allah juga melarang mereka melakukan tabarruj seperti 

tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Apa maksud tabarruj jahiliyah terdahulu itu? 

Mujahid berkata, “Wanita dahulu keluar dan berada di antara para laki-laki. Inilah maksud dari 

tabarruj jahiliyah terdahulu.” 

Qatadah berkata, “Wanita dahulu kalau berjalan berlenggak-lenggok genit. Allah melarang hal 

ini.” 

Muqatil bin Hayyan berkata, “Maksud tabarruj adalah wanita yang menanggalkan kerudungnya 

lalu nampaklah kalung dan lehernya. Inilah tabarruj terdahulu di mana Allah melarang wanita-

wanita beriman untuk melakukannya.” 
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 َ لهيَةه اْلُْولَى َقاَل َكانَته اْلَمْرأَةُ تَت َج اْلَجاهه د َوّلَ تَبََرْجَن تَبَرُّ ْيح  َعن ُمَجاهه جُ َرَوى اهْبُن أَبهي نَجه ي اْلقَْومه فَذَلهَك تَبَرُّ َمَشى بَْيَن أَْيده  

لهيَةه   اْلَجاهه

Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid, “Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti 

orang-orang Jahiliyah yang dahulu…” Dia (Mujahid) berkata, “Wanita dahulu berjalan-jalan di 

hadapan kaum (laki-laki). Itulah tabarruj Jahiliyah.” 

Ada yang mengatakan, yang dimaksud jahiliyah pertama adalah jahiliyah sebelum Islam, 

sedangkan jahiliyah kedua adalah ummat Islam yang melakukan perbuatan jahiliyah pertama. 

Sedangkan pengertian ikhtilath secara bahasa adalah bercampurnya dua hal atau lebih. Ikhtilath 

dalam pengertian syar’i maksudnya bercampur-baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan 

mahram di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam. 

Imam Abu Dawud meriwayatkan, 

َع َرسُوَل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلَ  ه َعْن أَبهيهه أَنَهُ َسمه ي  ده فَاْختَلَطَ َم يَقُوُل َوهُ َعْن َحْمَزةَ ْبنه أَبهي أَُسْيد  اْْلَْنَصاره ْن اْلَمْسجه ج  مه َو َخاره  

ْرنَ  يقه فََقاَل َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم لهلن هَساءه اْستَأْخه َجاُل َمَع الن هَساءه فهي الَطره يَق َعلَْيكُنَ  الر ه هنَهُ لَْيَس لَكَُن أَْن تَْحقُْقَن الَطره فَإ  

يقه فَكَ  ْن لُُصوقهَها بههه بهَحافَاته الَطره دَاره مه دَاره َحتَى إهَن ثَْوبََها لَيَتَعَلَُق بهاْلجه ُق بهاْلجه انَْت اْلَمْرأَةُ تَْلتَصه  

Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

keluar rumah dari masjid. Tiba-tiba orang laki-laki dan wanita berkumpul di jalanan. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bekata kepada para wanita itu, “Agar wanita di belakang saja, kalian 

tidak boleh berada di tengah-tengah jalan (ketika ada laki-laki) dan hendaknya kalian di 

pinggiran jalan.” Serta merta ada wanita yang merapat ke dinding (rumah) sampai-sampai 

pakaiannya tersangkut ke dinding itu karena terlalu nempel.” (Abu Dawud). 

Padahal peristiwa ini terjadi kebetulan, para sahabat itu kebetulan bertemu dengan wanita-wanita 

shahabiyah di jalanan. Bagaimana dengan mereka yang sengaja bertemu dan dengan dandanan 

yang mengundang fitnah. 

Al-Qur’an memberikan arahan kepada wanita bagaimana seharusnya mereka bsersikap, bersuara 

dan beragaul dengan lawan jenisnya. Allah berfirman, 

ْعُروف ا قُْلنَ  ق ْوالَ  م  ضَ  و  ر  عَ  الَِّذي فِي ق ْلبِهَِ م  ْعنَ  بِاْلق ْولَِ ف ي ْطم  دَ  ِمنَ  الن ِس اءَِ إِنَِ اتَّق ْيتُنََّ ف َل َ ت ْخض  َِ ل ْستُنََّ ك أ ح   ي ا نِس اءَ  النَّبِي 

“Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka 

janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit 

dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (Al-Ahzab.” (QS. Al-Ahzab, 33: 32). 

Di antara penyebab orang melakukan hal ini adalah karena ketidak-tahuan mereka terhadap ajaran 

Islam atau karena ikut-ikutan terhadap gaya penampilan wanita-wanita lain (baca: Barat). 

Sekarang ini pemandangan wanita tabarruj menjadi biasa, termasuk di negeri-negeri muslim. 

Dunia entertainment memiliki peran besar dalam mensosialisasikan budaya tabarruj yang serta 

merta ditiru oleh wanita-wanita muslim. Bahkan oleh sebagian kalangan gaya hidup ini dianggap 

memiliki nilai plus. Dalam pandangan mereka wanita tabarruj lebih modern dan lebih nge-tren 

ketimbang mereka yang menutup auratnya dengan rapi.  
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Ikhtilath juga juga tidak bisa dipisahkan dari budaya mereka yang kini menjadi budaya kaum 

Muslimin. Seorang pemuda laki-laki akan dipandang aneh jika tidak memiliki teman-teman wanita 

dan tidak bergaul dengan mereka. Lebih jauh lagi, pergaulan bebas telah menjadi gaya hidup para 

pemuda dan pemudi, anak-anak muslim. 

 

Materi 21: Bahaya Tabarruj dan Ikhtilath 

Berikut ini bebarapa hal yang berkaitan dengan bahaya tabarruj dan ikhtilah bagi, diri, keluarga, 

dan masyarakat. 

Maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya 

Dan barangsiapa bermaksiat kepada Allah akan merasakan akibatnya. Sama sekali tidak akan 

membahayakan Allah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

دََخَل اْلَجنَةَ َوَمْن َعَصانهي فَقَدْ أَبَى كُلُّ أَُمتهي يَدُْخلُْوَن اْلَجنَةَ إهّلَ َمْن أَبَى، فََقالُْوا: يَا َرسُْوَل للاه َمْن يَأْبَى؟ قَاَل: َمْن أََطاَعنهي  

“Setiap ummatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau.” Mereka (sahabat) bertanya, “Ya 

Rasulullah, siapakah yang tidak mau?” Beliau bersabda, “Barangsiapa taat kepadaku akan 

masuk surga dan barangsiapa bermaksiat kepadaku ia orang yang tidak mau.” (HR. Bukhari) 

Termasuk Dosa Besar 

Karena kedua hal ini merupakan sarana paling kuat terhadap perbuatan zina. Di riwayat yang 

shahih dari Ahmad diceritakan bahwa Umaimah binti raqiqah datang kepada Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk berbaiat kepada beliau dalam membela Islam. Beliau 

bersabda, 

قهي، َوّلَ تَْزنهي، َوّلَ تَقْتُلهي َولَدَكه َوّلَ تَأْتهي  ي بهاهلله َشْيئ ا، َوّلَ تُْسره كه ْجلَْيكه َوّلَ أُبَايهعَُك َعَلى أَْن ّلَ تُْشره ْينَهُ بَْيَن يَدَْيَك َوره بهبُْهتَان  تَْفتَره  

لهيَةه اْلُْوَلى َج اْلَجاهه ي تَبَرُّ ي َوّلَ تَتَبََرجه  تَنُْوحه

“Aku membaiatmu agar kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak 

berzina, tidak membunuh anakmu, tidak melakukan kebohongan dari hadapanmu (karena 

perbuatan lisan dan kemaluan), tidak meratapi (orang mati), dan tidak tabarruj dengan tabarruj 

jahiliyah pertama.” (HR. Bukhari). 

Lihatlah bagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengaitkan antara tabarruj dan 

dosa-dosa besar seperti syirik, mencuri, dan berzina. 

Mendatangkan Laknat 

Di Mustadrak-nya Al-Hakim dengan status hadits shahih menurut kriteria Bukhari Muslim dan di 

Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

لُوَن َعلَى  َجاله يَْنزه َجال  يَْرَكبُوَن َعلَى السُُّروجه َكأَْشبَاهه الر ه ره أَُمتهي ره يَات  يَقُوُل َسيَكُوُن فهي آخه يَات  َعاره ده نهَساُؤهُْم َكاسه أَْبَوابه اْلَمْسجه  

هنَُهَن َمْلعُونَات  لَْو كَانَْت َوَراَءكُْم أَُمة   َجافه اْلعَنُوهَُن فَإ ْم َكأَْسنهَمةه اْلبُْخته اْلعه هه ْن اْْلَُممه لََخدَْمَن نهَساُؤكُْم نهَساَءهُْم َكَماَعلَى ُرُءوسه مه  

ْمنَكُْم نهسَ  اُء اْْلَُممه قَْبلَكُمْ يَْخده  
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“Akan datang di akhir ummatku nanti laki-laki yang naik pelana (mewah) layaknya laki-laki yang 

turun ke pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka mengenakan pakaian namun telanjang, di 

kepala mereka seperti punuk unta kurus. Kutuklah wanita-wanita itu karena sesungguhnya mereka 

itu terkutuk. Jika setelah kalian ada kaum, tentu wanita-wanita kalian akan melayani wanita-

wanita mereka sebagaimana wanita-wanita kaum terdahulu melayani kalian.” 

Temasuk Sifat Penghuni Neraka 

Abi Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

بُوَن بهَها النَاَس َونهسَ  يَاط  َكأَذْنَابه اْلبَقَره يَْضره ْن أَْهله النَاره لَْم أََرهَُما قَْوم  َمعَُهْم سه ْنفَانه مه ياَلت  َمائهاَلت  صه يَات  ُممه يَات  َعاره اء  َكاسه  

يَرةه َكذَا َوَكذَاُرُءوسُُهَن َكأَْسنهَمةه اْلبُْخته اْلَمائهلَةه َّل يَدُْخْلَن اْلَجنَةَ َوَّل يَ  ْن َمسه يَحَها لَيُوَجدُ مه يَحَها َوإهَن ره دَْن ره جه  

“Ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku lihat sekarang ini. Satu kaum yang bersama 

mereka cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukul orang. Wanita-wanita 

mereka berpakian namun telanjang, bergaya pundak mereka dan berpaling dari kebenaran. 

Kepala mereka seperti punuk unta kurus, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. 

Padahal baunya tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim). 

Bentuk Kemunafikan yang akan Mendatangkan Kegelapan di hari Kiamat. 

Al-Baihaqi meriwayatkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan sanad shahih, 

يَةُ إهذَا اتَقَْيَن للاَ َوَشرُّ نهَسائهكُْم اَْلُمتَ  ْنُهنَ َخْيُر نهَسائهكُْم اَْلَودُْودُ اْلَولُْودُ اْلُمَواتهيَةُ اْلُمَواسه َجاُت اْلُمتََخيه الَُت َوهَُن اْلُمنَافهقَاُت ّلَ يَدُْخُل اْلَجنَة َمه بَره   

ثَْل اْلغَُرابه اْلَْعَصمه   إهّلَ مه

“Sebaik-baik wanita kalian adalah yang penyayang, yang banyak melahirkan, yang cocok 

(dengan suaminya) jika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruk wanita adalah yang 

tabarruj dan sombong. Mereka itulah orang-orang munafik. Tidak akan masuk surga salah 

seorang di antara mereka kecuali seperti gagak putih.” (HR. Baihaqi). 

Menodai Kehormatan Keluarga dan Masyarakat 

Diriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, 

ي ا َوأََمة  أَْو َعْبد  أَبََق فَ  َماَت َواْمَرأَة  َغاَب َعْنَها َزْوُجَها قَدْ ثاَلَثَة  ّلَ تَْسأَْل َعْنُهْم َرُجل  فَاَرَق اْلَجَماَعةَ َوَعَصى إهَماَمهُ َوَماَت َعاصه  

 َكفَاَها ُمْؤنَةَ الدُّْنيَا فَتَبََرَجْت بَْعدَهُ فاَلَ تَْسأَْل َعْنُهمْ 

“Ada tiga orang yang, kamu jangan bertanya kepada mereka: seseorang yang keluar dari jamaah 

dan durhaka kepada imamnya lalu mati dalam keadaan bermaksiat, seorang budak perempuan 

dan laki-laki yang berlari (dari tuannya) kemudian ia mati, dan seorang wanita ditinggal keluar 

oleh suaminya dan telah dicukupi kebutuhan dunianya lalu ia bertabarruj setelah itu. Maka 

jangan bertanya kepada mereka.” (HR. Ahmad). 

Sunnah Iblis 

Jika menutup aurat dan berhijab serta menjaga diri dan kehormatan adalah sunnah Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam, maka tabarruj dan ikhtilath adalah sunnah Iblis, di mana sasaran godaan pertama 
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terhadap manusia adalah agar auratnya terbuka. Allah mewanti-wanti hal ini kepada kita agar kita 

tidak terfitnah oleh tipu daya Iblis. Allah berfirman, 

“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah 

mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk 

memperlihatkan kepada keduanya ‘auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat 

kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah 

menjadikan syetan-syetan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yang tidak beriman.” (QS. 

Al-A’raf, 7: 27). 

Permulaan Zina 

Setiap kali penyimpangan terjadi akan melahirkan penyimpangan lain yang lebih besar. Ketika 

wanita tidak menutup auratnya dan tidak menjaga kehormatannya dengan bercampur bersama laki-

laki yang bukan mahramnya, terlebih dengan dandanan yang menyebar fitnah, rasa malu sudah 

sirna dan ghirah laki-laki mulai tiada, maka hal-hal haram manjadi mudah dilakukan bahkan dosa-

dosa besar menjadi hal yang biasa dan wajar. Termasuk di antaranya zina. Di tengah masyarakat 

kita sekarang terjadi perbedaan persepsi tentang zina. Bahkan tidak ada undang-undang yang 

menjadikan zina sebagai kejahatan kecuali ia terkait dengan hak-hak asasi manusia. 

Mengundang Sikasaan Allah 

Di hadits riwayat Ibnu Majah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْم الَطاعُوُن َواْْلَْوَجاعُ الَتهي لَ  َشةُ فهي قَْوم  قَطُّ َحتَى يُْعلهنُوا بهَها إهَّل فََشا فهيهه يَن َمَضْوالَْم تَْظَهْر اْلفَاحه ْم الَذه ْم تَكُْن َمَضْت فهي أَْساَلفههه  

“Tidaklah nampak zina di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan 

tersebar di tengah-tengah mereka tha’un (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah 

menjangkiti generasi sebelumnya.” (Ibnu Majah). 

Secara umum, kemaksiatan kerap kali menjadi penyebab terjadinya berbagai musibah. Seperti 

yang Allah sinyalir dalam Al-Qur’an, 

“Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang 

yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan 

dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), 

kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Isra’, 17: 16). 

Tentu saja yang akan terkena dampaknya tidak hanya pelaku kemaksitan, kaum mutabarrijat (ahli 

tabarruj) dan mereka yang tidak ada hijab dalam hubungan antar lawan jenis. Semua orang yang 

ada di sebuah komunitas akan terkena dampaknya. Maka kewajiban bagi semuanya adalah 

mencegah terjadinya berbagai kemaksiatan dan kemungkaran sebisa mungkin. Para ulama dan 

pemimpin menjadi penanggung jawab utama sebalum yang lain dalam menegakkan amar ma’ruf 

nahi mungkar. 

Abu Bakar As-Shidiq meriwayatkan bahwa ia mendengar sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, 
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قَاب  إهَن الَناَس إهذَا َرأَُوا اْلُمْنَكَر فَلَْم يُغَيه ُرْوهُ أَْوَشَك أَْن يَعَُمُهمُ للاُ    بهعه

“Jika manusia melihat kemungkaran lalu tidak merubahnya, hampir Allah meratakan siksanya 

kepada mereka semua.” (Diriwayatkan Empat Imam dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

 

Materi 22: Jagalah Lisan (Bag. 1) 

Diantara bagian tubuh yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh adalah lidah atau lisan kita. 

Ketahuilah, sekerat daging ini dapat mendatangkan keridhoan Allah ta’ala dan membawa kita ke 

surga jika digunakan untuk taat kepada-Nya; namun sebaliknya, ia dapat pula mendatangkan 

murka Allah Ta’ala dan menjerumuskan kita ke neraka jika digunakan untuk maksiat kepada-Nya. 

Jaminan Surga 

Dari Sahl bin Sa’ad As-Saidi radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa 

sallam bersabda, 

ْجلَْيهه أَْضَمْن لَهُ اْلَجنَةَ   َمْن يَْضَمْن لهي َما بَْيَن لهْحيَْيهه َوَما بَْيَن ره

“Barangsiapa yang menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya 

(janggut dan kumis) dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku menjamin surga 

untuknya.” (HR. Al-Bukhari no. 6474) 

Kebinasaan Karena Lisan 

ْضَوانه ّللَاه َّل يُْلقهي لََها بَاّل  يَْرفَعُهُ ّللَاُ بهَها دََرَجات   ْن ره ْن َسَخطه ّللَاه إهَن اْلعَْبدَ لَيَتََكلَُم بهاْلَكلهَمةه مه   َّل يُْلقهي لََها بَاّل   َوإهَن اْلعَْبدَ لَيَتََكلَُم بهاْلَكلهَمةه مه

ي بهَها فهي َجَهنَمَ   يَْهوه

“Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk 

keridhaan Allah, dia tidak menganggapnya penting; dengan sebab satu kalimat itu Allah 

menaikkannya beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara 

dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah, dia tidak menganggapnya penting; dengan 

sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka Jahannam”. (HR al-Bukhari, No. 6478). 

Berikut ini adalah afatul lisan (bahaya-bahaya lidah) yang harus kita hindari dengan sungguh-

sungguh: 

Pertama, pembicaraan yang tidak berguna. 

Berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak diperlukan meskipun tidak berdosa (mubah) 

akan berakibat beratnya hisab di hari kiamat kelak. Karena jika kita menyibukkan diri dengan 

pembicaraan semacam itu berarti kita telah menyia-nyiakan waktu, dan telah menggantikan 

ucapan-ucapan yang baik dengan ucapan yang lebih rendah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 

ْن ُحْسنه إهْسالَمه اْلَمْرءه تَْركُهُ َما ّلَ يَْعنهيهه   مه
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“Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak 

berguna baginya.” (HR Ibnu Majah dan Turmudzi). 

Kedua, melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil. 

Yaitu pembicaraan yang mengandung kemaksiatan, seperti memceritakan ihwal perempuan untuk 

membangkitkan syahwat, pembicaraan kekaguman dan keinginan terhadap kesenangan-

kesenangan orang-orang fasik, kata-kata celaan, ghibah, membahas hikayat-hikayat batil, dan lain 

sebagainya. 

Mengenai bahaya melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil ini, Abdullah bin Mas’ud 

radhiyallahu ‘anhu berkata, 

ل ا فهي اْلَباطه  إهَن أَْعَظَم الَناسه َخَطاَيا يَْوَم اْلقهيَاَمةه أَْكثَُرهُْم َخْوض 

“Orang yang paling besar dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak 

melibatkan diri dalam pembicaraan yang batil.” (HR. Thabrani). 

Ibnu Sirrin berkata, “Seorang Anshar melewati suatu majlis, lalu berkata kepada majlis tersebut, 

‘Berwudhulah kalian, karena sebagian yang kalian ucapkan lebih buruk dari hadats.’” 

Ketiga, perbantahan dan perdebatan. 

Banyak sekali hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang melarang perbantahan atau 

perdebatan. 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

د ا فَتُْخلهفَهُ  دْهُ َمْوعه ْحهُ, َوَّل تَعه  َّل تَُماره أََخاَك, َوَّل تَُمازه

“Janganlah engkau mendebat saudaramu dan janganlah engkau mencandainya dan janganlah 

engkau berjanji kepadanya dengan satu janji yang engkau akan menyelisihinya.” (HR Turmudzi). 

Hadīts ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang dhaif karena diriwayatkan dari jalan 

Laits bin Abi Sulaym, seorang perawi yang lemah, oleh karenanya didhaifkan oleh para Imam, 

seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Namun para ulama menjelaskan bahwa hadits ini 

meskipun secara sanad dia lemah akan tetapi maknanya benar dan didukung oleh hadits-hadīts 

yang lain. Banyak hadīts-hadīts yang menjadi syawahid (penguat) makna hadits ini. 

Berikut ini diantara hadits shahih yang berbicara tentang perdebatan, 

مُ أَ  َجاله إهَلى ّللَاه اْلَلَدُّ اْلَخصه ْبغََض الره   

“Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat (paling sengit dalam 

berdebat).” (Hadīts riwayat Bukhāri nomor 2457 dan Muslim nomor 2668) 

هه اْْليَةَ: َما َضَربُوهُ لَكَ َما َضَل قَْوم  بَْعدَ هُد ى َكانُوا َعلَيْ    إهَّل َجدَّل  بَْل هُمْ هه إهَّل أُوتُوا اْلَجدََل ثَُم تاََل َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم َهذه

ُمونَ   قَْوم  َخصه

“Tidaklah suatu kaum tersesat setelah tadinya mereka berada di atas petunjuk kecuali karena 

mereka adalah kaum yang senang melakukan perdebatan.” Kemudian beliau membaca ayat ini, 
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“Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud berdebat 

saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.” (QS. Az-Zukhruf: 58) (HR. At-

Tirmizi no. 3253, Ibnu Majah no. 47) 

Perdebatan lebih sering melukai orang yang didebat karena setiap orang selalu berusaha 

mempertahankan pendapatnya kendati salah. Al-Qur-an sendiri mengingatkan kita dari bicara 

serampangan karena syaitan itu memecah belah manusia dari perkataan yang buruk. 

ْنَسا َي أَْحَسُن إهَن الَشْيَطاَن يَْنَزغُ بَْينَُهْم إهَن الَشْيَطاَن َكاَن لهْْله ي يَقُولُوا الَتهي هه بَاده ا ُمبهين اَوقُْل لهعه نه َعدُوًّ  

“Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: ‘Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.’” (QS. Al-Isra, 17: 53) 

Oleh karena itulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, 

قًّا َوبهبَْيت  فهي َوسَطه اْلَجنَةه  َراَء َوإهْن َكاَن ُمحه يم  بهبَْيت  فهي َربَضه اْلَجنَةه لهَمْن تََرَك اْلمه ا َوبهبَْيت  أَنَا َزعه ح  َب َوإهْن َكاَن َمازه لهَمْن تََرَك اْلَكذه  

 فهي أَْعَلى اْلَجنَةه لهَمْن َحَسَن ُخلُقَهُ 

“Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meningalkan perdebatan 

walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang 

yang meningalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga 

yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaqnya.” (HR. Abu Dawud, no. 4800) 

Motivasi yang menggerakkan penyakit perbantahan dan perdebatan ini adalah rasa superioritas 

menampakkan keunggulan diri disertai serangan terhadap orang lain dengan merendahkannya dan 

menampakkan kekurangan dan kelemahan-kelemahan orang lain. 

 

Materi 23: Jagalah Lisan (Bag. 2) 

Afatul lisan (bahaya-bahaya lidah) yang harus kita hindari dengan sungguh-sungguh selanjutnya 

adalah: 

Keempat, memaksakan bersajak dan berfasih-fasih dalam bicara. 

Semua itu termasuk perkataan yang tercela karena menyebabkan bertele-telenya pembicaraan, 

bahkan menimbulkan kesalahfahaman. 

َمَها ّللَاُ قَالَْت َكاَن َكالَُم َرسُوله ّللَاه  عَهُ  -صلى للا عليه وسلم-َعْن َعائهَشةَ َرحه ا فَْصال  يَْفَهُمهُ كُلُّ َمْن َسمه كاَلَم  . 

Dari Aisyah rahimahallaahu, beliau berkata: “Bahwasanya perkataan Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam itu perkataan yang jelas sehingga bisa difahami oleh semua yang 

mendengar.” (HR Abu Daud 4839. Dinilai hasan oleh Al Albani dalam Shahih al Jaami’ no 4826)  

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْن أََحبه كُ  نَكُْم أَْخالَق ا. َوإهَن أَْبغََضكُْم إهلََي َوأَْبعَ إهَن مه نه ي َمْجلهس ا يَْوَم اْلقهيَاَمةه أََحاسه نه ي يَْوَم اْلقهيَاَمةه الثَْرثَاُرونَ ْم إهلََي َوأَْقَربهكُْم مه دَكُْم مه  

قُوَن. قَالُوا: يَا َرسُوَل للاه قَدْ َعلهمْ  قُوَن: قَاَل: اْلُمتََكبه ُرونَ َواْلُمتََشده قُوَن َواْلُمتَفَْيهه نَا الثَْرثَاُروَن َواْلُمتََشده قُوَن فََما اْلُمتَفَْيهه  
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“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat 

kedudukannya denganku pada hari kiamat kelak, yaitu orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang 

yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat kelak, yaitu 

tsartsarun, mutasyaddiqun dan mutafaihiqun”. Sahabat bertanya, “Ya, Rasulullah. Kami sudah 

mengetahui arti tsartsarun dan mutasyaddiqun, lalu apa arti mutafaihiqun?” Beliau menjawab, 

“Orang yang sombong.” (HR.  Tirmidzi, ia berkata: “Hadits ini hasan”.) 

Keterangan singkat ma’na kata: 

 .banyak omong dengan pembicaraan yang menyimpang dari kebenaran ,(tsartsarun) الثَْرثَاُرونَ 

 kata-kata yang meremehkan orang lain dan berbicara dengan suara ,(mutasyaddiqun) اْلُمتََشده قُونَ 

lagak untuk menunjukkan kefasihannya dan bangga dengan perkataannya sendiri. 

قُونَ   berasal dari kata al fahq, yang berarti penuh. Maksudnya, seseorang yang ,(mutafaihiqun) اْلُمتَفَْيهه

berbicara keras panjang lebar, disertai dengan perasaan sombong dan pongah, serta menggunakan 

kata-kata asing untuk menunjukkan, seolah dirinya lebih hebat dari y ang lainnya. 

Kelima, berkata keji, jorok dan cacian. 

Semua ini tercela dan dilarang karena menjadi sumber keburukan dan kehinaan. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ُن بهالَطعَانه َو َّل اللَ  ه لَْيَس اْلمـُْؤمه ي  شه َو َّل اْلبَذه عَانه َو َّل اْلفَاحه  

“Bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela, orang yang gemar melaknat, orang yang 

suka berbuat atau berkata-kata keji dan orang yang berkata-kata kotor/ jorok”. (HR. Tirmidzi) 

Tentang kata-kata celaan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ن ا بهكُْفر  فَُهَو َكقَتْلههه  نه َكقَتْلههه َوَمْن َرَمى ُمْؤمه  َولَْعُن اْلُمْؤمه

“Melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya, dan menuduh seorang mukmin dengan 

kekafiran pun adalah sama dengan membunuhnya.” (HR Bukhari). 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada umatnya untuk tidak mudah 

terprovokasi oleh celaan orang lain yang akan menyebabkan mereka melontarkan celaan balasan, 

َعيََرَك بهَشْيء   تَْعلَُمهُ فهْيهه , يَكُْن َوبَالُهُ َعلَْيهه َواَْجُرهُ لََك َوّلَتَسُبََن َشيْ َعلَْيَك بهتَْقَوى للاه . َواهنه اْمُرؤ  أ  يَْعلَُمهُ فهْيَك فاَلَتُعَي هُرهُ بهَشْيء   

“Hendaklah engkau tetap bertakwa kepada Allah. Jikalau ada seorang mencelamu dengan 

sesuatu hal yg ia ketahui ada di dalam dirimu, maka janganlah engkau membalas mencelanya 

dengan sesuatu hal yg engkau mengetahuinya ada di dalam dirinya. Dengan demikian, maka 

dosanya adalah di atas orang itu sedang pahalanya adalah untukmu. Jangan pula sekali-kali 

engkau memaki-maki seseorang.” (HR. Ahmad dan Thabrani) 

 

Afatul lisan (bahaya-bahaya lidah) yang harus kita hindari dengan sungguh-sungguh selanjutnya 

adalah: 
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Keenam, melaknati sesuatu. 

Agama Islam mencegah kita dari sikap mudah melaknat. Apakah melaknat manusia, melaknat 

binatang, ataupun melaknat hal-hal lainnya, semua itu adalah tercela. Di point sebelumnya sudah 

disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkaitan dengan hal ini, 

ه  ي  شه َو َّل اْلبَذه ُن بهالَطعَانه َو َّل اللَعَانه َو َّل اْلفَاحه  لَْيَس اْلمـُْؤمه

“Bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela, orang yang gemar melaknat, orang yang 

suka berbuat atau berkata-kata keji dan orang yang berkata-kata kotor/ jorok”. (HR. Tirmidzi) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kita mencela orang-orang yang masih hidup, 

maupun yang sudah mati, 

 ّلَتَسُبُّوااّْلَْمَواَت فَتُْؤذُْوابههه اّْلَْحيَاءَ 

“Janganlah memaki-maki orang yang telah mati, karena akan menyakiti orang-orang yang masih 

hidup.” (HR. Tirmidzi) 

Binatang –walaupun rendah dalam pandangan kita- juga tak boleh dicela, karena ia adalah nikmat 

ciptaan Allah yang membantu, dan memudahkan urusan dunia, dan akhirat kita. 

هه َواْمرَ  ْمَراَن ْبنه ُحَصْين  قَاَل بَْينََما َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم فهي بَْعضه أَْسفَاره َرتْ َعْن عه ْن اْْلَْنَصاره َعلَى َناقَة  فََضجه أَة  مه  

هنَ  َع ذَلهَك َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم فَقَاَل ُخذُوا َما َعلَْيَها َودَعُوَها فَإ َها َمْلعُونَة  فَلَعَنَتَْها فََسمه  

‘Imran bin Hushain berkata; “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu 

perjalanan, ada seorang wanita Anshar yang tengah mengendarai unta. Namun, unta yang sedang 

dikendarainya itu memberontak dengan tiba-tiba. Lalu dengan serta-merta wanita itu mencela 

untanya. Ketika Rasulullah mendengar ucapan wanita itu, beliau pun bersabda: ‘Turunkanlah 

beban di atas unta dan lepaskanlah unta tersebut, karena ia telah dikutuk.’ “ (HR. Muslim) 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kita mencela ayam jantan, karena ayam jantan itu 

berkokok untuk membangunkan manusia agar beribadah kepada penciptanya, 

ْيَك ف إهنَهُ يُْوقهظُ لهلَصاَلةه   َّل تَسُبُّْوا الد ه

“Janganlah kamu mencela ayam, karena ayam jantan itu membangunkan (orang) untuk shalat“. 

(HR. Abu Dawud dalam Sunan-nya) 

Kita pun dilarang melaknat atau mencaci-maki angin. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

ْن رَ  هنََها مه يَح فَإ نْ َعْن أَبهي هَُرْيَرةَ َقاَل قَاَل َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم َّل تُسُبُّوا الر ه ْوحه ّللَاه تَأْتهي بهالَرْحَمةه َواْلعَذَابه َولَكه  

َها َوتَعََوذُوا بهاّلَله  ْن َخْيره َهاَسلُوا ّللَاَ مه ْن َشر ه   مه

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, “Janganlah kalian mencaci-maki angin, karena sesungguhnya angin itu dari Allah yang 

datang membawa rahmat dan azab, akan tetapi meintalah kepada Allah dari kebaikannya dan 

berlindunglah kepada Allah dari keburukannya”.  (HR. Ibnu Majah dan Ahmad). 
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Oleh karena itu, seorang muslim yang baik akan sangat berhati-hati dalam melontarkan kata, 

apalagi jika itu adalah kata celaan. Ketahuilah, kata celaan itu jika tidak benar, maka ia kan kembali 

kepada orang yang melontarkannya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

دَْت اللَْعنَةُ إهلَى الَسَماءه فَتُْغلَُق أَْبَواُب الَسَماءه دُونََها ثَُم تَهْ  بهطُ إهلَى اْْلَْرضه فَتُْغلَُق أَْبَوابَُها دُونََها ثَُم تَأُْخذُ إهَن اْلعَْبدَ إهذَا لَعََن َشْيئ ا َصعه  

دْ َمَساغ ا َرَجعَْت إهلَ  هذَا لَْم تَجه َماّل  فَإ ين ا َوشه هْن َكاَن لهذَلهَك أَْهال  َوإهَّل َرَجعَْت إهلَى قَائهلهَهايَمه َن فَإ ي لُعه ى الَذه  

“Sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat sesuatu, niscaya laknatnya akan naik ke langit, 

maka tertutuplah pintu-pintu langit hingga ia (laknat -ed) tak dapat masuk, maka kembalilah ia 

terhujam ke bumi, akan tetapi pintu-pintu bumi pun tertutup untuknya, maka ia berputar-putar ke 

kanan dan kiri, dan jika tak menemui jalan keluar (menuju sasarannya), maka ia akan tertuju 

pada orang yang dilaknat jika memang ia pantas untuk dilaknat, akan tetapi jika tidak pantas, 

maka ia akan kembali kepada orang yang mengucapkan laknat tadi.” (HR. Abu Daud) 

Ibnu Mas’ud ra berkata, 

هَ  َهْت اللَْعنَةُ تََوَجَهْت إهلَى َمْن ُوج ه ْعُت َرسُوَل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم يَقُوُل إهذَا ُوج ه هْن َوَجدَْت فهيهه َمْسلَك ا َوَوَجدَتْ َسمه ْت إهلَْيهه فَإ  

ه إه  دْ فهيهه َمْسلَك ا فََماَسبهيال  َحلَْت بههه َوإهَّل َجاَءْت إهلَى َرب هَها فَقَالَْت يَا َرب  دْ َعلَْيهه َسبهيال  َولَْم أَجه َن فاَُلن ا َوَجَهنهي إهَلى فاَُلن  َوإهن هي لَْم أَجه  

ئْته  ْن َحْيُث جه ي مه عه  تَأُْمُرنهي فََقاَل اْرجه

“Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Apabila laknat yang 

diucapkan seseorang ditujukan kepada seseorang yang lain, jika memang layak maka laknat akan 

mengenainya. Jika tidak layak, maka laknat akan mengadu kepada Allah: ‘Ya Rabb, aku (laknat) 

ditujukan kepada si Fulan, namun aku tidak menemukan jalan untuk sampai kepadanya (karena 

tidak layak dilaknat)’. Maka dikatakan kepada laknat: ‘Kembalilah kepada tempat kau 

berasal.’”  (HR. Ahmad) 

Ketujuh, nyanyian dan syair 

Perkataan syair dan nyanyian yang baik –yang tidak mengandung kata-kata yang dibenci, adalah 

baik, tetapi yang isinya buruk haruslah ditinggalkan. Tetapi berkonsentrasi penuh untuk syair dan 

nyanyian adalah tercela, khususnya untuk jenis syair dan nyayian yang batil. Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, 

يَهُ  ا يَره كُْم قَْيح  اَْلَْن يَْمتَلهَئ َجْوُف أََحده ْعر  ْن أَْن يَْمتَلهَئ شه   َخْير  لَهُ مه

“Perut seseorang penuh dengan nanah yang berbau busuk itu lebih baik daripada penuh dengan 

bait-bait sya’ir.” (HR. Tirmidzi No. 2778) 

Kedelapan, senda gurau. 

Bersenda gurau yang tercela dan yang terlarang menurut agama ialah yang dilakukan secara terus-

menerus serta melampaui batas. Senda gurau yang dibolehkan adalah yang isinya tidak menyakiti, 

tidak dusta dan tidak berlebihan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam. 

Beliau bersabda, 
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 اهنه ْي َّلَْمَزُح َوّلَاَقُوُل اهّلَ َحق ا

Saya pun juga bersenda gurau, tetapi saya tidak akan mengucapkan melainkan yang haq. (HR. 

Thabrani) 

Materi 24: Jagalah Lisan (Bag. 3) 

Afatul lisan (bahaya-bahaya lidah) yang harus kita hindari dengan sungguh-sungguh selanjutnya 

adalah: 

Kesembilan, ejekan dan cemoohan. 

Allah Ta’ala berfirman, 

َعسَ  ْن نهَسآء  مه ْنُهْم َوّلَنهَسآء  امه ْن قَْوم  َعسَى ااَْن يَكُْونُْواَخْير  ْيَن اَمنُْواّلَيَْسَخْرقَْوم  مه ْنُهنَ ياَيَُّهاالَذه امه ى ااَْن يَكَُن َخْير   

“Hai orang-orang yg beriman, janganlah sesuatu kaum menghina kepada kaum yg lain, karena 

barangkali yg dihinakan itu bahkan lebih baik dari yg menghinakan. Jangan pula golongan wanita 

menghina kepada golongan wanita yg lain, karena barangkali yg dihinakan itu bahkan lebih baik 

dari yg menghinakan.” (QS. Al-Hujurat, 49: 11). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

نهُ لَم يَُمت َحتَى يَعَملَهُ   َمن َعيََر أََخاهُ بهذَنب  قَد تَاَب مه

“Barangsiapa yang menjelek-jelekkan saudaranya dengan suatu dosa yang ia telah bertaubat 

darinya, maka orang itu tidak akan mati sebelum melakukan dosa itu.” (HR Turmudzi, dia 

mengatakan hadits ini hasan gharib) 

Olok-olokan tersebut haram, jika yang diolok-olak merasa sakit hati. Jika yang diolok-olok merasa 

senang atau bahkan membuat dirinya menjadi olok-olokan maka hal ini termasuk senda gurau. 

Kesepuluh, menyebarkan rahasia. 

Tidak dibenarkan menyebarkan pembicaraan rahasia yang telah diamanahkan untuk dijaga. Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْيث  ثَُم اْلتَفََت فَُهَو أََمانَة    إهذَا َحدََث َرُجل  َرُجال  بهَحده

“Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh ke kiri dan ke 

kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia) maka itulah amanah (yang harus dijaga).” (HR. Abu 

Dawud) 

Tidak dibenarkan menyebarkan aib-aib diri sendiri padahal Allah Ta’ala telah menutupnya. 

Sebuah perbuatan dosa diri, hendaknya ditutupi dan segera diikuti dengan taubat dan istighfar. 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah berikut ini. 

عْ  َن اَسمه ْيَن َوإهَن مه ره ةه أَْن يَْعَمَل الَرُجُل بهاْللَْيله َعَمال  ُت َرسُْوَل للاه َصلَى للاُ َعلَْيهه َو َسلََم يَقُْوُل ( كُلُّ أَُمتهْي ُمعَاف ى إهَّل اْلُمَجاهه ره ْلُمَجاهه  

ْلُت البَ  ُف َستََر للاُ َعْنهُ ثَُم يُْصبهُح َوقَدْ َستََرهَ للاُ فَيَقُْوُل يَا فاَُلُن َعمه َحةَ َكذَا َوكَذَا َوقدْ بَاَت يَْستُُرهُ َربُّهُ ُويُْصبهُح يَْكشه اره ) 
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“Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, ‘Setiap ummatku akan 

mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al Mujaahiriin yaitu semisal ada seorang 

laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan (buruk –ed.) pada malam hari kemudian ia 

menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (berupa perbuatan buruk – ed.). Lalu 

laki-laki tersebut mengatakan, ‘Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan 

buruk/jelek ini dan itu’. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia 

membuka aibnya sendiri di waktu subuh (keesokan harinya –ed.)” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Begitupun aib-aib orang lain, hendaknya kita jaga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 َّل يَْستُُر َعْبد  َعْبد ا فهي الدُّْنيَا إهَّل َستََرهُ ّللَاُ يَْوَم اْلقهيَاَمةه 

“Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di 

hari kiamat kelak.” (Hadits Shahih Muslim) 

Termasuk rahasia yang tidak boleh disebarkan adalah hal yang berkaitan dengan hubungan seksual 

suami istri. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

 ُ ي إهلَْيهه ، ث ي إهلَى اْلَمْرأةه وتُْفضه لَة  يَْوَم القهيَاَمةه الَرُجَل يُْفضه ْندَ للاه َمْنزه ْن أَشره  النَاسه عه َرهَاإَن مه َم يَْنشُُر سه  

“Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia di sisi Allah dalam hal kedudukannya pada hari 

kiamat ialah seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya dan istrinya itu pun menyetubuhinya, 

kemudian menyiar-nyiarkan rahasianya itu.” (HR. Muslim) 

Kesebelas, janji palsu dan berdusta. 

Orang yang berjanji palsu dan berdusta terancam dengan kemunafikan. Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, 

,حَ  َن النه فَاقه ْنُهَن َكاَن فهْيهه َخْصلَة  مه تَى يَدََعَها: اهذَاَحدَثَ اَْربَع  َمْن كَُن فهْيهه َكاَن ُمنَافهق ا,َوَمْن َكانَْت فهْيهه َخْصلَة  مه  

 َكذََب,َواهذَاَوَعدَاَْخلَف,َواهذَاَعاَهدََغدََر,َواهذَاَخاَصَم فََجرَ 

“Ada empat perkara, barangsiapa yang memiliki semuanya itu dalam dirinya maka ia adalah 

seorang munafik, sedang barangsiapa yang memiliki salah satu dari sifat-sifat itu di dalam 

dirinya maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan, sehingga ia meninggalkan sifat tadi. Empat 

perkara itu ialah jikalau berbicara dusta, jikalau bersumpah menyalahi, jikalau menjanjikan 

sesuatu bercidera dan jikalau bermusuhan berlaku curang.” (HR. Bukhari Muslim) 

Adapun dusta yang dibolehkan adalah dusta yang terpaksa dilakukan demi tercapainya tujuan yang 

benar. Dari Ummu Kultsum binti Uqbah radhiallahu anha bahwa dia mendengar Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

ا ا أَْو يَقُوُل َخْير  ي َخْير  ي يُْصلهُح بَْيَن النَاسه فَيَْنمه  لَْيَس اْلَكذَاُب الَذه

“Bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia dengan 

cara dia menyampaikan hal-hal yang baik atau dia berkata hal-hal yang baik”. (HR. Al-Bukhari 

no. 2692 dan Muslim no. 2605) 



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 55 of 220 
 

Ibnu Syihab berkata, 

َما يَقُوُل النَاُس كَ  يثُ َولَْم أَْسَمْع يَُرَخُص فهى َشْىء  مه يُث الَرُجله اْمَرأَتَهُ َوَحده ْصالَُح بَْيَن النَاسه َوَحده ب  إهّلَ فهى ثاَلَث  اْلَحْرُب َواإله ذه  

 .اْلَمْرأَةه َزْوَجَها

“Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali 

pada tiga perkara, ‘Peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri 

atau istri pada suami (dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga).’” 

Kedua belas, menggunjing (ghibah). 

Allah Ta’ala berfirman, 

َن الَظن ه  ا مه يَن آَمنُوا اْجتَنهبُوا َكثهير  بُّ أََحدُكُْم أَْن يَأْكَُل لَْحمَ  يَا أَيَُّها الَذه ا أَيُحه إهَن بَْعَض الَظن ه إهثْم  َوَّل تََجَسسُوا َوَّل يَْغتَْب بَْعُضكُْم بَْعض   

يم   ْهتُُموهُ َواتَقُوا ّللَاَ إهَن ّللَاَ تََواب  َرحه يهه َمْيت ا فََكره  أَخه

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena 

sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 

janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” 

(QS. Al-Hujurat, 49: 12). 

Apakah ghibah atau bergunjing itu? Untuk memahaminya mari kita simak hadits dari Abu 

Hurairah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya, 

ْي َما أَقُ  ْكُرَك أََخاَك بهَما يَْكَرهُ. قهْيَل: أََفَرأَْيَت إهْن َكاَن فهْي أَخه ْيبَةُ؟ قَاَل: ذه ْوُل؟ قَاَل: إهْن َكاَن فهْيهه َما تَقُْوُل فَقَدْ يَا َرسُُل للاُ! َمااْلغه  

هه َما تَقُْوُل فَقَدْ بََهتَهُ. (رواه مسلم وأبو داود والترمذي)اهْغتَْبتَهُ, َوإهْن لَْم يَكُْن فهيْ   

“Wahai Rasulullah, apakah ghibah itu?” Beliau menjawab, “Engkau menyebut-nyebut 

saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya”. Beliau ditanya lagi, “Bagaimana pendapat 

engkau jika pada diri saudaraku itu ada sesuatu yang aku katakan?” Beliau menjawab, “Jika 

pada dirinya ada sesuatu yang engkau katakan, berarti engkau telah mengghibahnya, dan jika 

pada dirinya tidak ada sesuatu yang engkau katakan, berarti engkau telah mendustakannya.” 

(HR. Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi). 

Hasan, cucu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, berkata bahwa bergunjing itu ada tiga macam, 

ketiganya disebutkan dalam Al-Qur’an, yaitu ghibah, ifki, dan buhtan. Ghibah atau bergunjing, 

yaitu menyebut-nyebut keburukan yang ada pada orang lain. Adapun ifki atau desas-desus adalah 

menyebut-nyebut seseorang setelah berita-beritanya sampai kepada kita, dan buhtan atau tuduhan 

yang palsu ialah menyebut-nyebut kejelekan seseorang yang tidak ada padanya. 

Ghibah tidak hanya terbatas pada perkataan saja, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang 

menjelaskan kekurangan orang lain. An-Nawawi berkata, “Ghibah itu mencakup ucapan dan 

tulisan, atau simbol dan isyarat dengan mata, tangan maupun kepala. Tepatnya, ghibah adalah 

segala sesuatu yang menjelaskan kepada orang lain tentang kekurangan saudaramu sesama 
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muslim.” Yang juga termasuk ghibah adalah mendengarkan apa yang disampaikan orang lain 

dengan menampakkan keta’ajuban. 

 

Materi 25: Jagalah Lisan (Bag. 4) 

Afatul lisan (bahaya-bahaya lidah) yang harus kita hindari dengan sungguh-sungguh selanjutnya 

adalah: 

Ketigabelas, perkataan orang bermuka dua. 

Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan persetujuan dan kecintaan kepada kita; ketika 

berjumpa ia selalu menunjukkan wajah yang riang dan gembira. Namun apabila ia telah berpaling, 

maka diapun mencaci-maki kita dengan ucapan yang keras dan menghina bahkan disertai sumpah 

serapah yang keji. 

Mengenai tipikal orang seperti ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْن َشر ه النَ  ي يَأْتهي َهُؤَّلءه بهَوْجه  َوَهُؤَّلءه بهَوْجه  مه اسه ذُو اْلَوْجَهْينه الَذه  

“Seburuk-buruk manusia adalah pemilik dua wajah, yang datang kepada suatu kaum dengan satu 

wajah dan kepada kaum yang lain dengan wajah yang lainnya.” (HR. Abu Daud No.4229). 

Keempatbelas, pujian atau sanjungan. 

Pujian itu mengandung enam macam bahaya, yang empat macam mengenai orang yang memuji 

itu sendiri, sedang yang dua macam mengenai orang yang dipuji. 

Bahaya-bahaya yang mengenai orang yang memuji ialah; 

1. Adakalanya ia melampaui batas dalam memberikan pujiannya, sehingga akhirnya ia berdusta, 

sebab yang dipujikan bukan yang sebenarnya. 

2. Adakalanya dalam hatinya dimasuki oleh sifat memamerkan, sebab dengan mengemukakan 

pujian itu, seolah-olah ia menunjukkan kecintaan pada orang yang dipujinya, padahal 

hakikatnya ia sendiri mempunyai rasa tidak senang padanya atau ia sendiri meyakinkan bahwa 

tidak semua yang dikatakannya itu sesungguhnya benar. Dengan demikian ia termasuk 

golongan orang-orang ahli pamer (ria’) lagi munafik. 

3. Adakalanya ia mengucapkan sesuatu yang ia sendiri belum mengetahui benar akan 

kenyataannya, bahkan ia tidak mendapatkan jalan untuk memeriksanya itu dengan teliti dan 

kesungguhan. 

4. Mungkin sekali yang dipuji itu menjadi gembira dengan pujian yang dihadapkan padanya, 

padahal sebenarnya ia adalah seorang yang zalim atau fasik. Oleh sebab terus memperoleh 

pujian, maka ia tidak mengerti kekurangan dan kesalahannya dan akhirnya diteruskanlah 

perbuatannya itu berlarut-larut karena merasa benar senantiasa. Perbuatan memuji yang 

mengakibatkan semacam ini terlarang sekali. 
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Adapun bahaya yang mengenai orang yang dipuji, yaitu; 

1. Orang yang dipuji itu akan timbul kecongkakannya serta merasa bangga kepada dirinya 

sendiri. Congkak dan bangga pada diri sendiri adalah dua hal yang merusakkan jiwa seseorang. 

2. Seseorang yang dipuji itu biasanya menjadi senang dan gembira. Ini dapat mengakibatkan ia 

teledor dan rela atau merasa dirinya sendiri yang benar, lagi pula akan menyedikitkan usahanya 

untuk melenyapkan keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang dapat 

menghilangkan usaha itu sama sekali. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah seseorang yang paling berhati-hati dalam 

memberikan pujian. Beliau pernah bersabda kepada orang yang memuji-muji orang lain: 

ُب َكذَا  ا َّل َمَحالَةَ فَْلَيقُْل أَْحسه ح  ا إهْن َكاَن أََحدُكُْم َماده َرار  بهَك يَقُولُهُ مه يبُهُ َوْيَحَك قََطْعَت عُنَُق َصاحه َوَكذَا إهْن َكاَن يَُرى أَنَهُ َكذَلهَك َوَحسه  

ي َعلَى للاه أََحد ا  للاُ َوَّل يَُزك ه

 “Celaka engkau, engkau telah memotong leher temanmu (berulang kali beliau mengucapkan 

perkataan itu). Jika salah seorang di antara kalian terpaksa/harus memuji, maka ucapkanlah, 

‘Saya kira si fulan demikian kondisinya.’ -Jika dia menganggapnya demikian-. Adapun yang 

mengetahui kondisi sebenarnya adalah Allah dan janganlah mensucikan seorang di hadapan 

Allah.” (HR. Bukhari) 

 Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, 

ْيَن التَُّرابَ   أََمَرنَا رسوُل للاه صلى للا عليه وسلم أَْن نَْحثَُو فهي ُوُجْوهه اْلَمدَاحه

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menaburkan tanah ke wajah-

wajah orang yang berlebihan dalam memuji.” (HR. Muslim no. 3002) 

Sikap kehati-hatian terhadap pujian dan sanjungan ditunjukkan pula oleh Abu Bakar. Ketika dipuji 

dia berdo’a, 

َما يَظُنُّوْ  ا مه ْنُهْم اللَُهَم اْجعَْلنهى َخْير  ى مه ى َوأَنَا أَْعلَُم بهنَْفسه نه ى بهنَْفسه ذْنهى بهَماَن َواْغفهْر لهى َما ّلَ اللَُهَم أَْنَت أَْعلَُم مه يَْعلَُمْوَن َوّلَ تَُؤاخه  

 يَقُْولُْونَ 

“Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri dan aku lebih 

mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih 

baik dari yang mereka sangkakan, ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, 

dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka.”  (Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam 

Syu’abul Iman, 4: 228, no.4876) 

Sesekali memuji dengan tidak berlebih-lebihan tentu saja diperbolehkan. Terlebih lagi jika pujian 

itu menimbulkan kemaslahatan dan motivasi. 

Kelima belas, banyak bicara. 

Banyak bicara adalah ancaman yang berbahaya bagi seseorang, kecuali jika lisannya “fasih”, 

didukung ilmu yang luas, dan sifat wara’ (hati-hati terhadap perkara yang dapat membawa kepada 

dosa). 
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 

يع ا َوّلَ إهَن ّللَاَ يَْرَضى لَكُْم ثاَلَث ا َويَْكَرهُ لَكُْم ثاَلَث ا فَيَْرَضى لَكُْم أَْن تَْعبُدُوهُ َوّلَ تُْشره  ُموا بهَحْبله ّللَاه َجمه كُوا بههه َشْيئ ا َوأَْن تَْعتَصه  

 تَفََرقُوا َويَْكَرهُ لَكُْم قهيَل َوقَاَل َوَكثَْرةَ السَُّؤاله َوإهَضاَعةَ اْلَماله 

“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal dan membenci tiga hal bagi kalian. Dia meridhai kalian 

untuk menyembah-Nya, dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, serta berpegang 

teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci tiga hal bagi 

kalian, menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang 

harta.” (HR. Muslim no. 1715) 

Tentang makna qila wa qala, Imam Nawawi menyatakan, 

فَاتهمْ  ْن أَْحَوالهْم َوتََصرُّ َكايَات َما َّل يَْعنهي مه  اْلَخْوض فهي أَْخبَار النَاس ، َوحه

“Yang dimaksud adalah menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan orang, dalam hal 

yang tidak manfaat yang membicarakan aktivitas atau gerak-gerik orang lain.” (Syarh Shahih 

Muslim, 12: 11) 

Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda, 

ا أَْو لهيَْصُمتْ  ره فَْليَقُْل َخْير  ُن بهاهلله َواليَْومه اْلخه  َمْن َكاَن يُْؤمه

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata yang baik atau 

diam.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Keenam belas, terlalu banyak bertanya sehingga menimbulkan kesulitan. 

عُْت َرسُْوَل للاه َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم يَقُْوُل: َما نََهيْ  َي للاُ َعْنهُ قَاَل: َسمه بُْوهُ، َوَما أََمْرتُكُْم بههه تُكُْم َعْنهُ فَاْجتَنه َعْن أَبهْي هَُرْيَرةَ َرضه  

ْم َواْختهالَفُُهْم عَ  ْن قَْبلهكُْم َكثَْرةُ َمَسائهلههه ْيَن مه هنََما أَْهلََك الَذه ْنهُ َما اْستََطْعتُْم، فَإ مْ فَأْتُْوا مه لَى أَْنبهَيائههه . 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda,’Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa 

saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa 

yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan 

menyelisihi Nabi-nabi mereka’.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Dalam riwayat lain disebutkan latar belakang hadits di atas dari riwayat Muhammad bin Ziyad 

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berkhutbah kepada kami, kemudian beliau bersabda, 

، يَا َرسُْوَل للاه ؟ فَسَ  : أَكَُل َعام  ْوا. فَقَاَل َرُجل  كََت. َحتَى قَالََها ثاَلَث ا. فَقَاَل َرسُْوُل للاه أَيَُّها الَناُس، قَدْ فََرَض للاُ َعلَْيكُُم اْلَحَج فَُحجُّ  

هنََما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَكُْم بهَكثَْرةه لَْو قُْلُت : نَعَْم لَ  ْم َعلَىَوَجبَْت َولََما اْستََطْعتُْم. ثَُم قَاَل: ذَُرْونهْي َما تََرْكتُكُْم، فَإ ْم َواْختهالَفههه سَُؤالههه  

ْنهُ َما اْستَطَْعتُْم، َوإهذَا نََهيْ  هذَا أََمْرتُكُْم بهَشْيء  فَأْتُْوا مه ْم، فَإ تُكُْم َعْن َشْيء  فَدَعُْوهُ أَْنبهيَائههه . 

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah”. 

Seseorang bertanya, “Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?” Maka beliau diam hingga orang 

tersebut mengulanginya sampai tiga kali, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
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bersabda, “Kalau aku katakan ya, niscaya hal tersebut menjadi wajib, dan niscaya kalian tidak 

akan sanggup,” kemudian beliau bersabda, “Biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan 

kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena pertanyaan dan 

penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, 

kerjakan semampu kalian. Dan jika aku melarang sesuatu pada kalian, tinggalkanlah”. 

 Adapula hadits lain dari Sa’ad bin Abi Waqqash bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 

ْن أَْجله َمْسأَلَتههه  َم مه ا َمْن َسأََل َعْن َشْيء  لَْم يَُحَرْم، فَُحره  ْيَن ُجْرم   .إهَن أَْعَظَم اْلُمْسلهمه

“Sesungguhnya kaum Muslimin yang paling besar dosanya ialah orang yang menanyakan sesuatu 

yang tidak diharamkan, kemudian sesuatu tersebut diharamkan dengan sebab pertanyaannya itu.” 

(HR al-Bukhâri, No. 7289) 

Ketujuhbelas, namimah (menghasut/mengadu domba). 

Perbuatan namimah sangat berbahaya karena dapat menimbulkan permusuhan berkepanjangan. 

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara 

dua orang yang sedang diazab di kubur. Beliau pun bersabda, 

ي  ، َوَكاَن اْلَخُر يَْمشه ْن بَْولههه ، بَلَى، َكاَن أََحدُهَُما ّلَ يَْستَتهُر مه ، َوَما يُعَذَبَانه فهي َكبهير  يَمةه يُعَذَبَانه بهالنَمه  

“Mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun 

sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika 

kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba (namimah).” (HR. 

Bukhari no. 216 dan Muslim no. 292). 

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa namimah bertujuan merusak hubungan manusia. Beliau 

berkata, “Para ulama menjelaskan namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada 

orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka.” (Syarh Nawawi LiShahih 

Muslim 1/214) 

Itulah diantara bahaya-bahaya lisan yang harus kita hindari. Semoga Allah Ta’ala menjauhkan 

kita dari perbuatan-perbuatan tercela ini. 

Materi 26: Ghadhul Bashar (Menundukkan Pandangan) 

ْم َويَْحفَظُوا فُُروَجُهْم ذَلهَك أَْزَكى لَُهْم إهَن ّللَاَ َخبهير  بهَما  هه ْن أَْبَصاره وا مه نهيَن يَغُضُّ نَاته يَْغُضْضنَ ٣٠نَعُوَن (يَصْ قُْل لهْلُمْؤمه ) َوقُْل لهْلُمْؤمه  

َن َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَ  هه ْن أَْبَصاره  مه

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya 

dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Katakanlah kepada wanita yang beriman: 

‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya’. (Q.S. An-Nur: 30-

31) 
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Secara bahasa,  َغضُّ البََصره (gadh-dhul bashar) berarti menahan, mengurangi atau menundukkan 

pandangan. Berasal dari kata  ََغض yang berarti  ََكف (menahan) atau  َنَقَص (mengurangi) atau  ََخفَض 

(menundukkan) (Lihat: Tajul ‘Arus 1/4685, dan Maqayisul Lughah 4/306). 

Syaikh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Halal dan Haram menjelaskan bahwa menahan 

pandangan bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali atau 

menundukkan kepala ke tanah, karena bukan ini yang dimaksudkan di samping tidak akan mampu 

dilaksanakan. Tetapi yang dimaksud adalah menjaganya dan tidak melepas kendalinya hingga 

menjadi liar. Pandangan yang terpelihara adalah apabila seseorang memandang sesuatu yang 

bukan aurat orang lain lalu ia tidak mengamat-amati kecantikan/kegantengannya, tidak berlama-

lama memandangnya, dan tidak memelototi apa yang dilihatnya. 

Dalam Tafsir At-Thabari (19/154) dan Tafsir Ibnu Katsir (6/41) disebutkan bahwa ghadhul bashar 

adalah menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya untuk kita 

memandangnya. 

Para ulama tafsir menyebutkan bahwa kata min dalam kalimat min absharihim (Q.S. An-Nur: 30 

– 31) maknanya adalah sebagian, untuk menegaskan bahwa yang diharamkan oleh Allah SWT 

hanyalah pandangan yang dapat dikontrol atau disengaja, sedangkan pandangan tiba-tiba tanpa 

sengaja dimaafkan. Atau untuk menegaskan bahwa kebanyakan pandangan itu halal, yang 

diharamkan hanya sedikit saja. Berbeda dengan perintah memelihara kemaluan yang tidak 

menggunakan kata min karena semua pintu pemuasan seksual dengan kemaluan adalah haram 

kecuali yang diizinkan oleh syariat saja (nikah). (Lihat: Al-Jami’ Li Ahkamil Quran, Al-Qurthubi, 

1/3918). 

Larangan menahan pandangan didahulukan dari menjaga kemaluan karena pandangan yang haram 

adalah awal dari terjadinya perbuatan zina. 

Nasihat Nabi tentang Ghadhul Bashar 

Beberapa hadits Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam yang memerintahkan menahan pandangan 

diantaranya adalah, 

يره ْبنه َعْبده ّللَاه قَاَل َسأَْلُت َرسُوَل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم عَْن نََظره اْلفَُجاَءةه فَ  يَعْن َجره َف بََصره أََمَرنهي أَْن أَْصره   

Dari Jarir bin Abdillah ra berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang pandangan tiba-

tiba (tanpa sengaja), lalu beliau memerintahkanku untuk memalingkannya.” (HR. Muslim). 

Maksudnya jangan meneruskan pandanganmu, karena pandangan tiba-tiba tanpa sengaja itu 

dimaafkan, tapi bila diteruskan berarti disengaja. 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ي الَرجُ  ، َوّلَ تَْنظُُر اْلَمْرأَةُ إهلَى َعْوَرةه اْلَمْرأَةه، َوّلَ يُْفضه ، َوّلَ ّلَ يَْنظُُر الَرُجُل إهَلى َعْوَرةه الَرُجله ده ُل إهلَى الَرُجله فهي الثَْوبه اْلَواحه  

)). (رواه مسلم وأحمد وأبو  ده (داود والترمذياْلَمْرأَةُ إهَلى اْلَمْرأَةه فهي الثَْوبه اْلَواحه . 

“Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh 

melihat aurat perempuan lain. Seorang laki-laki tidak boleh bersatu (bercampur) dengan laki-laki 
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lain dalam satu pakaian, dan seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan perempuan lain 

dalam satu pakaian.” (HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud & Tirmidzi). 

َرةُ  هَن لََك اْلُْولَى، َولَْيَسْت لََك اْلخه ، ّلَ تُتْبهعه النَْظَرةَ النَْظَرةَ؟ فَإ  يَا َعلهيُّ

“Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena yang 

pertama itu boleh (dimaafkan) sedangkan yang berikutnya tidak.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud 

dan di-hasan-kan oleh Al-Bani). 

نَاهَُما النََظرُ  ، َوزه  اْلعَْينَانه تَْزنهَيانه

“Dua mata itu berzina, dan zinanya adalah memandang.” (Muttafaq ‘alaih). 

Akibat Negatif Memandang yang Haram 

Pertama, menyebabkan rusaknya hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi shalallahu 

‘alaihi wa sallam,  

تَْت فهي قَْلبههه نُْكتَة  سَْودَاُء  يئَة  نُكه يدَ فهيَها َحتَى تَْعلُوَ إهَن العَْبدَ إهذَا أَْخَطأَ َخطه هذَا هَُو نََزَع َواْستَْغفََر َوتَاَب سُقهَل قَْلبُهُ ، َوإهْن َعادَ زه ، فَإ  

ي ذََكَر ّللَاُ  بُونَ ” قَْلبَهُ ، َوهَُو الَراُن الَذه ْم َما َكانُوا يَْكسه َكاَل بَْل َراَن َعلَى قُلُوبههه ” 

“Sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan kesalahan, maka akan tercemari hatinya 

dengan satu bercak hitam. Jika ia menghentikan kesalahannya dan beristighfar (memohon ampun) 

serta bertaubat, maka hatinya menjadi bersih lagi. Jika ia melakukan kesalahan lagi, dan 

menambahnya maka hatinya lama-kelamaan akan menjadi hitam pekat. Inilah maksud dari ‘al-

Raan’ (penutup hati) yang disebut Allah dalam firman-Nya: ‘Sekali-kali tidak (demikian), 

sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.’”  (Qs. Al-Muthaffifin: 

14)” (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 

Kedua, terancam jatuh kepada perzinaan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata bahwa pandangan 

mata yang haram akan melahirkan lintasan pikiran, lintasan pikiran akan melahirkan ide, 

sedangkan ide memunculkan nafsu, lalu nafsu melahirkan kehendak, kemudian kehendak itu 

menguat hingga menjadi tekad yang kuat dan biasanya diwujudkan dalam amal perbuatan (zina). 

Ketiga, lupa ilmu. Hal ini karena ilmu hanya akan betah di dalam hati yang segar dan sehat, bukan 

hati yang berpenyakit dan penuh noda. 

Keempat, turunnya bala’ (bencana). Karena memandang yang haram adalah perbuatan dosa. 

Sedangkan dosa adalah pengundang bencana. Amr bin Murrah berkata: “Aku pernah memandang 

seorang perempuan yang membuatku terpesona, kemudian mataku menjadi buta. Ku harap itu 

menjadi kafarat penghapus dosaku.” 

Kelima, merusak nilai amal. Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Barangsiapa 

membayangkan bentuk tubuh perempuan di balik bajunya berarti ia telah membatalkan 

puasanya.” 

Keenam, menambah lalai terhadap Allah Ta’ala dan hari akhirat. Hal ini—sekali lagi—karena 

perbuatan memandang kepada yang haram adalah perbuatan dosa yang hina yang menggelapkan 
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hati. Membiarkan diri terombang-ambing di dalamnya akan menjauhkan diri dari mengingat Allah 

dan hari akhirat. 

Rendahnya perbuatan ini dalam pandangan syariat Islam tergambar dalam hadits berikut, 

فََخذَْفتَهُ بهَحَصاة  فَفَقَأَْت َعْينَهُ  َعْن أَبهي هَُرْيَرةَ َقاَل: قَاَل َرسُْوُل للاه صلى للا عليه وسلم: لَوه اَطلََع أََحد  فهي بَْيتهَك َولَْم تَأْذَْن لَهُ، ، 

 َما َكاَن َعلَْيَك ُجنَاح  

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Jika seseorang melongok ke dalam 

rumahmu tanpa izinmu, lalu kau sambit dengan kerikil hingga buta matanya, tak ada dosa bagimu 

karenanya.” (Muttafaq ‘alaih) 

 

Materi 27: Menjauhi Tempat-tempat yang Haram 

Menjauhi tempat-tempat yang haram adalah sebuah keharusan, karena ia mengandung berbagai 

macam bahaya. Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang haram adalah tempat-tempat yang 

dijadikan sarana perbuatan maksiat, atau di sana diperjualbelikan barang-barang yang haram baik 

secara terang-terangan maupun tersembunyi, legal maupun illegal, seperti: tempat pelacuran, 

perjudian, bioskop yang memutar film-film haram, tempat penjualan atau penyewaan barang-

barang haram dan sejenisnya. 

Hamba Allah yang beriman selalu berusaha menjaga keimanannya agar tidak melemah dan 

terkikis. Diantara hal-hal yang dapat melemahkan iman adalah mendekati tempat-tempat yang di 

dalamnya dilakukan perbuatan-perbuatan yang haram. 

Allah Ta’ala berfirman tentang salah satu sifat hamba-hambaNya yang beriman: 

ا َرام  وا كه وا بهاللَْغوه َمرُّ  َوإهذَا َمرُّ

 “…apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang 

tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (QS. Al-Furqan, 25: 

72) 

Bila perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah saja harus ditinggalkan, apalagi dengan perbuatan-

perbuatan yang haram. 

َشة  َوَساَء َسبهيال   َنا إهنَهُ َكاَن فَاحه  َوَّل تَْقَربُوا الز ه

 “Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan 

suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra, 17: 32) 

Allah Ta’ala mengharamkan mendekati zina yakni melakukan perbuatan yang dapat 

menjerumuskan kepada zina seperti berdua-duan dengan lawan jenis yang bukan mahram, melihat 

aurat lawan jenis baik langsung atau melalui media, atau mendekati tempat-tempat perbuatan zina. 

Dari ayat di atas dapat dipahami secara tersirat bahwa mendekati tempat-tempat yang dipastikan 

dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan haram hukumnya adalah haram. 
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Bahaya Mendekati Tempat-tempat yang Haram  

Berikut ini adalah akhtharul iqtirab min amakinil muharramat (beberapa bahaya mendekati 

tempat-tempat yang haram): 

Pertama, itsarat asy-syahawat (menimbulkan gejolak syahwat). Hawa nafsunya bangkit dan 

tergoda, padahal sebelumnya dapat terkendali. 

Seseorang yang mendekati dan masuk ke tempat-tempat yang haram, cepat atau lambat akan 

tergoda hatinya, dan hawa nafsunya menjadi sulit untuk dikendalikan. Hal ini terjadi karena setan 

selalu menjadikan maksiat itu indah bagi yang melihatnya terutama mereka yang lemah iman. 

Ditambah lagi hawa nafsu manusia yang cenderung mengikuti hal-hal buruk dan merasa berat 

dalam mentaati Allah Ta’ala. 

ينَ  ره  َوَزيََن لَُهُم الَشْيَطاُن أَْعَمالَُهْم فََصدَهُْم َعنه الَسبهيله َوَكانُوا ُمْستَْبصه

“Syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan (buruk) mereka, lalu ia 

menghalangi mereka dari jalan (Allah), padahal mereka adalah orang-orang berpandangan 

tajam.” (QS. Al-Ankabut 29: 38) 

Perhatikan bagaimana pengaruh tipu daya setan terhadap mereka? Allah Ta’ala menyatakan 

bahwa orang-orang yang tadinya berpandangan tajam pun dapat terpengaruh dengan tipuan setan 

sehingga mereka menganggap baik perbuatan buruk, atau minimal menganggap bahwa mereka 

masih dapat bertobat sewaktu-waktu setelah melakukan perbuatan maksiat. Lalu bagaimana 

dengan orang yang berpikiran picik? 

يم   َم َرب هي إهَن َرب هي َغفُور  َرحه  إهَن النَْفَس َْلََماَرة  بهالسُّوءه إهَّل َما َرحه

“…karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi 

rahmat oleh Tuhanku.” (QS. Yusuf, 12: 53) 

Syahwat yang tergoda mengakibatkan idhthirabun nafsi (konsentrasi dan ketenangan hati serta 

jiwa terganggu). Kemaksiatan yang dilihat terus menerus akan mempengaruhi perasaan dan 

konsentrasi hati, lalu memalingkannya dari perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat. Apabila hati 

sudah tergoda dengan perbuatan haram, maka sewaktu-waktu akan muncul hasratnya untuk 

mencoba melakukannya bila ada kesempatan. Dengan kata lain, gejolak syahwat yang timbul 

karena mendekati tempat-tempat maksiat akan menyebabkan seseorang jatuh kepada kemaksiatan 

(al-wuqu’ fi al-ma’ashi). 

Kedua, menimbulkan su’u dzannil akharin (menimbulkan prasangka buruk orang lain). 

Seorang muslim yang baik selalu berusaha agar dirinya tidak menjadi penyebab orang lain 

berburuk sangka kepadanya. Hal ini dilakukan demi menjaga ukhuwah islamiyyah dan 

kehormatan diri. 

Suatu malam, Shafiyyah radhiyallahu ‘anha, salah satu istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, datang ke masjid untuk mengunjungi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang sedang 

i’tikaf di masjid. Setelah berbicara dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Shafiyyah 
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pamit dan Rasulullah pun berdiri mengantarnya. Saat beliau sedang berdua, ada dua orang sahabat 

Anshar yang melihat dan mereka berjalan terburu-buru seperti menghindari Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam, maka beliau memanggil mereka dengan berkata: 

(( ْسلهكَُما إهنََها َصفهيَةُ بهْنُت ُحيَي   فَقَاّلَ: سُْبَحاَن ّللَاه يَا َرسُوَل ّللَاه. قَاَل: ((إهَن الَشْيطَ  ْنَسانه َمْجَرى الدَمه َوإهن هيَعلَى ره ْن اإْله ي مه اَن يَْجره  

يُت أَ  ا أَْو قَاَل َشْيئ اَخشه َف فهي قُلُوبهكَُما سُوء  ْن يَْقذه )). 

 “Tahan sebentar wahai sahabatku! Ini adalah Shafiyah binti Huyay istriku.” Mereka menjawab: 

“Maha Suci Allah, ya Rasulullah (maksudnya: kami tidak punya prasangka buruk kepadamu ya 

Rasulullah)”. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya setan itu meyelusup dalam diri manusia 

seperti peredaran darah, aku khawatir ia membisikkan hal-hal buruk ke dalam hati kalian atau 

mengatakan yang bukan-bukan.” (HR. Bukhari). 

Perhatikan bagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berusaha menghilangkan potensi 

kecurigaan dan prasangka buruk sahabat kepada beliau agar persaudaraan dan ukhuwah ummat 

Islam tetap terjaga dengan baik. Padahal saat itu beliau berada di masjid, tempat yang baik dan 

mulia. 

Tentunya, kita lebih diharuskan untuk menghindari prasangka buruk orang lain dengan menjauhi 

tempat-tempat yang jelas-jelas digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram. Oleh karena 

itu jika kita terpaksa harus memasuki atau melewati tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan 

kecurigaan saudara sesama muslim, hendaklah kita tidak melewatinya sendirian, tetapi ajaklah 

kawan-kawan kita yang baik agar kecurigaan itu tidak muncul sekaligus agar kita terjaga dan tidak 

tergoda melakukan perbuatan yang haram. 

Ketiga, al-wuqu’ fin-nadzhar al-muharram (terjatuh kepada perbuatan melihat yang diharamkan 

oleh Allah Ta’ala). 

Mendekati tempat-tempat yang haram khususnya tempat-tempat di mana aurat dibuka tanpa rasa 

malu otomatis membuat kita mengotori mata dengan dosa (dan bukan cuci mata). 

نَاهَُما النََظُر)) ]متفق عليه[ ، َوزه  .((اْلعَْينَانه تَْزنهَيانه

“Dua mata itu berzina, dan zinanya adalah memandang.” (Muttafaq ‘alaih). 

Keempat, idh’aful-iman wa ‘adamu karahiyatul-ma’ashi (melemahkan iman dan kehilangan 

kebencian kepada kemaksiatan). 

Selalu memandang perbuatan yang haram di tempat-tempat haram tak pelak lagi akan mengikis 

iman secara langsung. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat 

dan dosa. Agar keimanan tidak terkikis, Islam mewajibkan muslim yang melihat kemunkaran 

untuk melakukan nahi munkar sesuai dengan kesanggupannya, sehingga kebencian terhadap 

kemunkaran itu tetap ada dalam hatinya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْع فَبهقَلْ  هْن لَْم يَْستَطه ْع فَبهلهَسانههه فَإ هْن لَْم يَْستَطه هه فَإ ا فَْليُغَي هْرهُ بهيَده ْنكُْم ُمْنَكر  )) (رواه مسلم عن أبي((َمْن َرأَى مه يَمانه بههه َوذَلهَك أَْضعَُف اإْله  

 .(سعيد الخدري رضي للا عنه
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“Siapa diantaramu melihat kemunkaran, maka ubahlah (cegahlah) ia dengan tangannya, jika 

tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika tidak sanggup maka dengan hatinya (tetap 

membencinya) dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim dari Abu Sa’id Al-Khudri ra) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: 

َي َمَجالهسُنَا نَتََحدَُث فهيَها. قَالَ  )) فَقَالُوا: َما لَنَا بُد  إهنََما هه هذَا أَبَْيتُْم إهَّل اْلَمَجالهَس فَأَْعطُوا((إهيَاكُْم َواْلُجلُوَس َعلَى الطُُّرقَاته : ((فَإ  

؟ قَاَل: ((َغضُّ اْلبَصَ  يقه يَق َحقََها)) قَالُوا: َوَما َحقُّ الَطره ((ره َوَكفُّ اْْلَذَى َوَردُّ الَساَلمه َوأَْمر  بهاْلَمْعُروفه َونَْهي  َعْن اْلُمْنَكره الَطره . 

“Jauhilah duduk-duduk di (pinggir) jalan!” Mereka menjawab: “Kadang kami tak bisa 

menghindarinya ya Rasulullah karena harus berbicara di sana”. Rasul bersabda: “Jika kamu 

tidak dapat menghindarinya, maka berikan hak-hak jalan!” Mereka berkata: “Apakah hak jalan 

itu?” Sabda Rasulullah Saw: “Menundukkan pandangan, menahan diri (dari menyakiti orang 

lain), menjawab salam dan amar ma’ruf nahi munkar.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Perintah menundukkan pandangan adalah untuk mencegah kita melihat kecantikan atau aurat 

lawan jenis, perintah menahan diri adalah agar kita terhindar dari ghibah atau menggunjing orang 

lain, perintah menjawab salam adalah agar kita menghormati orang-orang yang lewat, dan amar 

ma’ruf nahi munkar adalah agar kita menegakkan yang disyariatkan dan mencegah hal-hal yang 

diharamkan. 

Kelima, ‘urdhatun li su-il khatimah (terancam meninggal dalam su’ul khatimah). 

Orang-orang yang sering mendatangi tempat-tempat maksiat dan melakukan kemaksiatan di 

dalamnya, peluangnya untuk meninggal dalam su’ul khatimah menjadi semakin besar. Padahal 

Allah Ta’ala berfirman, 

يَن آَمنُوا اتَقُوا ّللَاَ َحَق تُقَاتههه َوَّل تَُموتَُن إهَّل َوأَْنتُْم ُمْسلهُمونَ   يَا أَيَُّها الَذه

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; 

dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali Imran 

3: 102) 

Tentunya kita tidak hanya ingin mati dengan berstatus muslim, namun kita ingin meninggalkan 

dunia ini sebagai muslim yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah Ta’ala. Hal ini tidak 

mungkin dapat diwujudkan selain dengan berusaha untuk mengislamkan kehidupan kita. 

Mengambil ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, tinggal dan mencintai tempat-tempat yang 

baik, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan tempat-tempat yang haram. Ingatlah hadits 

Rasulullah berikut ini: 

(( ُق حه  ن  َوَّل يَْسره يَن يَْشَرُب َوهَُو ُمْؤمه ن  َوَّل يَْشَرُب اْلَخْمَر حه يَن يَْزنهي َوهَُو ُمْؤمه ن  َّل يَْزنهي الَزانهي حه ُق َوهَُو ُمْؤمه يَن يَْسره …)) 

“Tidaklah beriman orang yang berzina tatkala ia berzina, tidaklah beriman orang yang minum 

khamr tatkala ia meminumnya dan tidaklah beriman orang yang mencuri ketika ia mencuri…” 

(HR. Bukhari Muslim) 

Keenam, mashdarun li-intisyaril-ma’ashi fi al-mujtama’ (tempat maksiat menjadi sumber 

tersebarnya maksiat tersebut ke tengah masyarakat). 
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Tempat-tempat maksiat dapat menjadi sumber tersebarnya kemaksiatan ke tengah-tengah keluarga 

dan masyarakat. Hal ini akan terjadi jika masyarakat membiarkan tempat-tempat maksiat itu 

beroperasi tanpa ada upaya untuk memberantasnya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. 

Apalagi bila justru anggota masyarakat tersebut menjadi konsumen dan pelanggan tempat-tempat 

haram itu, maka azab dari Allah bisa jadi akan ditimpakan kepada mereka. 

ه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلَ  هه لَتَأُْمُرَن بهاْلَمْعُروفه َولَتَْنَهُوَن َعْن اْلُمْنَكره أَوْ َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنه اْليََمانه َعْن النَبهي  ي بهيَده ي نَْفسه َم قَاَل: ((َوالَذه  

ْنهُ ثَُم تَدْعُونَهُ فاََل يُْستََجاُب لَكُْم)) (رواه الترمذي وقَا قَاب ا مه َكَن ّللَاُ أَْن يَْبعََث َعلَْيكُْم عه يث  َحَسن  لَيُوشه (َل: َهذَا َحده . 

Dari Hudzaifah bin Yaman ra dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: 

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian harus melakukan amar ma’ruf dan nahi 

munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman dari-Nya kemudian kalian berdoa kepada-Nya 

dan Dia tidak mengabulkan doa kalian.” (HR Tirmidzi, beliau berkata: hadits ini hasan). 

Semoga Allah Ta’ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba yang bertaqwa. Wallahu 

A’lam. 

 

Materi 28: Menjaga Rahasia 

Salah satu sikap terpuji yang harus menghiasi diri pribadi muslim adalah kitman; yaitu menjaga 

rahasia agar aib atau keamanan diri, orang lain, dan umat secara keseluruhan terjaga demi 

terwujudnya kemaslahatan yang diperintahkan agama. 

Menjaga Rahasia Pribadi 

Setiap pribadi muslim wajib menjaga rahasia-rahasia pribadinya, diantaranya adalah: 

Pertama, merahasiakan perbuatan dosa dan maksiat. 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah berikut ini. 

ْعُت َرسُْوَل للاه َصلَى للاُ َعلَْيهه َو َسلََم يَقُْوُل ( كُلُّ أَُمتهْي ُمعَ  ةه أَْن يَْعَمَل الَرُجُل بهاْللَْيله َعَمال  ثُمَ َسمه ره َن اْلُمَجاهه ْيَن َوإهَن مه ره اف ى إهَّل اْلُمَجاهه  

َحةَ َكذَا َوَكذَا َوقدْ بَاَت يَْستُُرهُ َربُّهُ ُويُصْ  ْلُت البَاره ُف َستََر للاُ يُْصبهُح َوقَدْ َستََرهَ للاُ فَيَقُْوُل يَا فاَُلُن َعمه  ( َعْنهُ بهُح يَْكشه

“Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, ‘Setiap ummatku akan 

mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al Mujaahiriin yaitu semisal ada seorang 

laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan (buruk –ed.) pada malam hari kemudian ia 

menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya (berupa perbuatan buruk – ed.). Lalu 

laki-laki tersebut mengatakan, ‘Wahai Fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan 

buruk/jelek ini dan itu’. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya lalu ia 

membuka aibnya sendiri di waktu subuh (keesokan harinya –ed.)” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, 

تَاَب ّللَاه  ي لَنَا َصْفَحتَهُ نُقهْم َعلَْيهه كه هنَهُ َمْن يُْبده  فَإ

“Barangsiapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka akan kami tegakkan atasnya 

hukum Allah.” (Hadits Shahih Riwayat Malik dan Ahmad) 
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Diriwayatkan pula bahwa setelah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam merajam seseorang dari 

bani Aslam, beliau bersabda, 

تْره ّللَاه َولْيُتُْب إهلَ  هه اْلقَاذُوَرةَ اَلتهي نََهى ّللَاُ َعْنَها فََمْن أَلََم فَْليَْستَتهْر بهسه ْلنَا َصْفَحتَهُ نُقهمْ اْجتَنهبُوا َهذه هنَهُ َمْن يُْبده تَاَب ّللَاه  ى ّللَاه فَإ َعلَْيهه كه  

 َعَز َوَجلَ 

“Jauhilah perbuatan menjijikkan yang Allah larang ini. Siapa yang pernah melakukannya, 

hendaknya dia merahasiakannya dengan tabir yang Allah berikan kepadanya, dan bertaubat 

kepada Allah. Karena siapa yang kesalahannya dilaporkan kepada kami, maka kami akan 

tegakkan hukuman seperti dalam kitab Allah.” (HR. Hakim 3/272, al-Baihaqi dalam as-Shughra 

2719 dan dishahihkan ad-Dzahabi). 

Selain itu kita pun mengambil faidah dari Maryam binti Thariq yang meriwayatkan bahwa seorang 

wanita menemui Aisyah radhiyallahu ‘anha. “Wahai Aisyah,” kata wanita itu, “ketika aku sedang 

pergi haji menuju Baitullah, laki-laki yang menyewakan kendaraan untuk jamaah haji itu sengaja 

menyentuh betisku…” 

Belum selesai kalimat itu, Aisyah langsung menghentikannya. “Sudah, cukup!”. Aisyah kemudian 

berpaling dan menyuruh wanita tersebut keluar. Setelah itu, ummul mukminin juga keluar dan 

mengumpulkan para wanita mukminah lantas menasehati mereka semua: “Wahai wanita-wanita 

mukminah, jika kalian berbuat salah, janganlah sekali-kali menceritakannya kepada orang lain. 

Mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah. Manusia seringkali menginginkan membuka 

aibnya dan tidak menutupinya. Sedangkan Allah bermaksud menutupinya dan tidak 

membukanya.” 

Kedua, merahasiakan tentang hubungan seks suami istri. 

Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

لَة  يَْوَم القهيَاَمةه الَرُجَل يُفْ  ْندَ للاه َمْنزه ْن أَشره  النَاسه عه َرهَاإَن مه ي إهلَْيهه ، ثَُم يَْنشُُر سه ي إهلَى اْلَمْرأةه وتُْفضه ضه  

“Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia di sisi Allah dalam hal kedudukannya pada hari 

kiamat ialah seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya dan istrinya itu pun menyetubuhinya, 

kemudian menyiar-nyiarkan rahasianya itu.” (HR. Muslim) 

Ketiga, merahasiakan beberapa hal secara umum demi terwujudnya kemaslahatan. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

ي نهْعَمة  َمْحسُود   هَن كَُل ذه ، فَإ تَْمانه ينُوا َعلَى إهْنَجاحه اْلَحَوائهجه بهاْلكه  اْستَعه

“Jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa 

kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkinya.” (HR 

Thabrani: 20/94 dan dinilai shahih oleh Al-Albani). 

Kita memang diperintahkan untuk melakukan tahadduts bi ni’mah, yaitu menceritakan atau 

menyebut-nyebut dan memberitahukan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain sebagai 

implementasi rasa syukur yang mendalam kepada Allah Ta’ala. Namun, jika hal itu dikhawatirkan 
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akan menimbulkan rasa dengki, dan untuk menghindarkan kerusakan akibat kedengkian dan tipu 

muslihat orang lain, maka menyembunyikan nikmat dalam hal ini bukan termasuk sikap kufur 

nikmat, bahkan diperintahkan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dalam hadits di atas. 

Menjaga Rahasia Orang Lain 

Yaitu merahasiakan berbagai macam perbuatan dosa, maksiat, dan urusan pribadi mereka; kecuali 

jika hal itu akan membawa kemudhorotan kepada khalayak ramai jika dirahasiakan. 

Perintah untuk menutupi rahasia dan aib orang lain diantaranya disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

 َّل يَْستُُر َعْبد  َعْبد ا فهي الدُّْنيَا إهَّل َستََرهُ ّللَاُ يَْوَم اْلقهيَاَمةه 

“Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di 

hari kiamat kelak.” (Hadits Shahih Muslim) 

Diantara contoh menjaga rahasia orang lain adalah menyimpan rahasia (aib) mayit. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Abu Rafi’ Aslam, maula (bekas hamba sahaya) Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

يَن َمَرة  َمْن َغَسَل َميتا  فََكتََم َعلَْيهه ، َغفََر للاُ لَهُ أربَعه

“Barangsiapa yang memandikan seorang mayit, lalu ia merahasiakan keburukan mayit itu, maka 

Allah ampuni dia sebanyak empat puluh kali.” (HR. Al Hakim) 

Menjaga Rahasia Strategi Perjuangan 

Allah Ta’ala memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak menyampaikan berita 

rahasia kepada musuh-musuh Islam. Contoh berkaitan dengan hal ini adalah peristiwa pembocoran 

rahasia oleh Hathib bin Abi Balta’ah radhiyallahu ‘anhu terkait rencana penyerangan Makkah. 

Hathib bermaksud untuk melindungi keluarganya yang ada di Mekah, seandainya kaum muslimin 

memasuki kota Mekah nanti, bukan bermaksud untuk membukakan rahasia itu kepada kaum 

musyrikin. 

Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Ta’ala menurunkan beberapa ayat Al-Qur’an surat Al-

Mumtahanah, 

ْم بهاْلَمَودَةه َوقَدْ  ي َوَعدَُوكُْم أَْولهيَاَء تُْلقُوَن إهلَْيهه ه ذُوا َعدُو  يَن آَمنُوا َّل تَتَخه ُجوَن الَرسُولَ يَا أَيَُّها الَذه ه يُْخره َن اْلَحق  َكفَُروا بهَما َجاَءكُْم مه  

وَن إهلَْيهه َوإهيَاكُْم  رُّ َهاد ا فهي َسبهيلهي َواْبتهغَاَء َمْرَضاتهي تُسه نُوا بهاّلَله َرب هكُْم إهْن كُْنتُْم َخَرْجتُْم جه ْم بهاْلَمَودَةه َوأَنَا أَْعلَُم بهَما أَْخفَْيتُمْ أَْن تُْؤمه  

ْنكُْم فَقَدْ َضَل َسَواَء الَسبهيله   َوَما أَْعلَْنتُْم َوَمْن يَْفعَْلهُ مه

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi 

teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa 

kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang 

kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, 

Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku 

(janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita 
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Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu 

sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, 

maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Mumtahanah, 60: 1) 

Wallahu A’lam. 

Materi 29: Cinta Karena Allah 

Diantara ciri-ciri pengikut Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah ruhama bainahum 

(saling menyayangi di antara mereka), sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta’ala, 

َحَمد  َرسُوُل ّللَاه  دَاُء َعلَى اْلكُفَاره ُرَحَماُء بَْينَُهمْ مُّ يَن َمعَهُ أَشه     َوالَذه

“Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras 

terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka…..” (QS. Al-Fath, 48: 29) 

Sementara itu di dalam hadits, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bahwa 

diantara wujud ikatan iman yang kokoh adalah mencintai karena Allah. Rasulullah shalallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, 

:اْلُمَواّلَةُ فهي للاه  ْيَمانه ، َواْلُمعَادَاةُ فهي للاه، َواْلُحبُّ فهي للاه، َوالبُْغُض فهي للاه أَْوثَُق عَُرى اإْله  

“Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah, 

mencintai karena Allah dan membenci karena Allah.” (HR. Ath-Thabrani dalam Mu’jamul Kabir 

[no.11537], lihat Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah [IV/306, no. 1728]) 

Oleh karena itu, diantara tuntutan iman yang harus kita tumbuhkan dalam jiwa adalah perasaan al-

hubbu fillah ini. Ada beberapa hadits lain yang berbicara tentang keutamaannya, 

Manisnya Iman 

Anas radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau 

bersabda, 

َواهَُما َوأَ  َما سه يَمانه أَْن يَكُوَن ّللَاُ َوَرسُولُهُ أََحَب إهلَْيهه مه ه َوأَْن يَْكَرهَ ثاََلث  َمْن كَُن فهيهه َوَجدَ َحاَلَوةَ اإْله َ بُّهُ إهَّل ّلله َب اْلَمْرَء َّل يُحه ْن يُحه  

اره أَْن يَعُودَ فهي اْلكُْفره َكَما يَْكَرهُ أَْن يُْقذََف فهي النَ   

“Ada tiga perkara yang barangsiapa berada di dalamnya akan mendapatkan manisnya keimanan: 

menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain keduanya; tidak mencintai 

seseorang kecuali karena Allah; benci kembali kepada kekafiran sebagaimana benci dilemparkan 

ke neraka.” (Muttafaq Alaihi). 

Perlindungan Allah 

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa 

beliau bersabda, 

َل إهَّل  ل ههه يَْوَم َّل ظه لُُّهْم ّللَاُ تَعَالَى فهي ظه ده َوَرُجاَلنه َسْبعَة  يُظه بَادَةه ّللَاه َوَرُجل  قَْلبُهُ ُمعَلَق  فهي اْلَمَساجه لُّهُ إهَمام  َعدْل  َوَشاب  نََشأَ فهي عه ظه  

ب  َوَجَمال  فَقَاَل    ّللَاَ َوَرُجل  تََصدََق بهَصدَقَة  إهن هي أََخافُ تََحاَبا فهي ّللَاه اْجتََمعَا َعلَْيهه َوتَفََرقَا َعلَْيهه َوَرُجل  دََعتْهُ اْمَرأَة  ذَاُت َمْنصه

ينُهُ َوَرُجل  ذََكَر ّللَاَ َخالهي ا فَفَاَضْت َعْينَاهُ  َمالُهُ َما تُْنفهُق يَمه  فَأَْخَفاَها َحتَى َّل تَْعلََم شه
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“Ada tujuh golongan yang akan dilindungi Allah di hari yang tiada perlindungan selain 

perlindungan Allah: Pemimpin adil, pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah, 

seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, 

bertemu dan berpisah karena Allah, seseorang yang dipanggil seorang wanita (untuk berzina) 

yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, ia mengatakan: ‘Aku takut kepada Allah’, seseorang 

yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang 

dilakukan tangan kanannya, dan seseorang yang mengingat Allah di kala sepi lalu berlinang air 

matanya.” (Muttafaq Alaihi). 

Ciri Ahli Surga 

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

نُوا َحتَى تََحابُّوا أََوَّل  نُوا َوَّل تُْؤمه أَدُلُّكُْم َعلَى َشْيء  إهذَا فَعَْلتُُموهُ تََحابَْبتُْم أَْفشُوا الَساَلَم بَْينَكُمْ  َّل تَدُْخلُوَن اْلَجنَةَ َحتَى تُْؤمه  

“Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai 

kalian saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang jika kalian 

lakukan akan saling mencinta; sebarkan salam di antara kalian.” (Muslim). 

Dicintai Allah 

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

ا لَهُ فهي قَْريَة  أُخْ  ا لهي فه أََن َرُجال  َزاَر أَخ  يدُ أَخ  يدُ َقاَل أُره هه َرى فَأَْرَصدَ ّللَاُ لَهُ َعلَى َمدَْرَجتههه َملَك ا فَلََما أَتَى َعلَْيهه قَاَل أَْيَن تُره ي َهذه  

ْن نهْعَمة  تَُربَُّها قَاَل َّل َغْيَر أَن هي أَْحبَْبتُهُ فهي ّللَاه َعَز َوجَ  هن هي َرسُوُل ّللَاه إهلَْيَك بهأََن ّللَاَ قَدْ أََحبَكَ اْلقَْريَةه َقاَل َهْل لََك َعلَْيهه مه َل قَاَل فَإ  

 َكَما أَْحبَْبتَهُ فهيهه 

“Bahwa seseorang sedang mengunjungi saudaranya di sebuah desa dan Allah mengutus seorang 

malaikat untuk memantau jalannya. Sesampainya di tempat itu ia berkata, ‘Hendak ke mana 

kamu?’ Ia menjawab, ‘Aku hendak menemui seorang saudara di negeri ini.’ Ia bertanya, ‘Apakah 

ada kenikmatan yang kamu inginkan darinya?’ Ia menjawab, ‘Tidak, hanya karena aku 

mencintainya karena Allah Azza wa Jalla.’ Ia (malaikat) berkata, ‘Ketahuilah bahwa aku ini 

utusan Allah, (untuk memberitakan kepadamu) bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana 

kamu mencintainya karena-Nya.” 

Abu Idris Al-Khaulani radhiyallahu ‘anhu bercerita, 

هذَا فَت ى َشاب  بََراُق الثَنَاَيا َوإهذَا النَاُس َمعَهُ إهذَا اْختَلَفُوا فهي َشْيء  أَسْ  َمْشَق فَإ دَ ده نَدُوا إهلَْيهه َوَصدَُروا َعْن قَْولههه فََسأَْلُت َعْنهُ دََخْلُت َمْسجه  

يره َوَوَجدْتُهُ يَُصل هي قَاَل فَاْنتََظْرتُهُ َحتَى َقَضىفَقهيَل َهذَا ُمعَاذُ ْبُن َجبَل  فَلََما َكاَن اْلغَدُ َهَجْرُت فَوَ  َجدْتُهُ قَدْ َسبَقَنهي بهالتَْهجه  

ه فَقَاَل  َ بَُّك ّلله هه فََسلَْمُت َعلَْيهه ثَُم قُْلُت َوّللَاه إهن هي َْلُحه ْن قهبَله َوْجهه ئْتُهُ مه أّلََله فَقُْلُت أّلََله فَقَاَل أّلََله فَقُْلتُ أّلََله فَقُْلُت أّلََله فَقَاَل َصاَلتَهُ ثَُم جه  

ْعُت َرسُوَل ّللَاه َصلَى ّللَاُ  ْر فَإهن هي َسمه دَائهي فََجبَذَنهي إهلَْيهه َوقَاَل أَْبشه   َعلَْيهه َوَسلََم يَقُوُل قَاَل ّللَاُ تَبَاَركَ أّلََله قَاَل فَأََخذَ بهُحْبَوةه ره

لهيَن فهيَ َوتَعَالَى َوَجبَْت مَ  يَن فهَي َواْلُمتَبَاذه ره يَن فهَي َواْلُمتََزاوه َحبَتهي لهْلُمتََحاب هيَن فهَي َواْلُمتََجالهسه  

“Aku pernah memasuki masjid Damaskus, ternyata di sana terdapat seorang pemuda dengan gigi 

yang putih dan orang-orang bersamanya. Jika mereka memperselisihkan sesuatu mereka 
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mengandalkannya dan mengembalikannya kepada pendapatnya. Aku pun bertanya tentangnya 

dan dijawabnya bahwa dia Muadz bin Jabal. Esok harinya aku berangkat (ke masjid) pagi-pagi, 

ternyata ia telah mendahuluiku. Aku mendapatinya melakukan shalat. Ia mengatakan, aku pun 

menunggunya sampai ia menyelesaikan shalatnya. Setelah itu aku menemuinya dari depannya dan 

aku ucapkan salam kepadanya dan aku katakan, ‘Demi Allah, aku mencintaimu karena Allah’ Ia 

mengatakan, ‘Allah.’ Aku katakan, ‘Allah.’ Ia katakan, ‘Allah?’ Aku katakan, ‘Allah,’ Lalu ia 

memegang dada jubahku dan menarikku kepadanya dan berkata, ‘Berbahagialah, karena aku 

pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Alah Tabaraka wa Ta’ala 

berfirman, ‘Orang-orang yang saling mencinta karena-Ku pasti mendapatkan kecintaan-Ku, yang 

bergaul karena-Ku, yang saling mengunjungi karena-Ku, dan yang saling bekorban karena-Ku.” 

(Hadits shahih riwayat Malik di Al-Muwattha’ dengan sanad shahih). 

Kedudukan Mulia di Akhirat 

Muadz meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْن نُور  يَْغبهطُُهْم النَبهيُّوَن َوالشَُّهدَا ءُ قَاَل ّللَاُ َعَز َوَجَل اْلُمتََحابُّوَن فهي َجاَللهي لَُهْم َمنَابهُر مه  

“Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Bagi orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku 

mimbar-mimbar dari cahaya dari cahaya yang membuat iri para nabi dan syuhada.” (Tirmidzi, 

hadits hasan). 

*** 

Perintah untuk Menyatakan Cinta 

Agar cinta dan kasih sayang terjalin erat, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk 

menampakkan rasa cinta yaitu dengan menyatakan cinta dengan lisan kepada orang orang yang 

kita cintai. 

Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma’di Karib radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

بُّهُ  إهذَا أََحَب الَرُجُل أََخاهُ فَْليُْخبهْرهُ أَنَهُ يُحه

“Jika seseorang mencintai saudaranya hendaknya ia memberitahukan kepadanya bahwa dia 

mencintainya.” (Tirmidzi dan Abu Dawud, hadits hasan shahih). 

Muadz radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

memegang tangannya seraya bersabda, 

يَك يَا ُمعَاذُ َّل تَدََعَن فهي دُبُره كُ  بَُّك فَقَاَل أُوصه بَُّك َوّللَاه إهن هي َْلُحه كَ يَا ُمعَاذُ َوّللَاه إهن هي َْلُحه ْكره ن هي َعَلى ذه ل ه َصاَلة  تَقُوُل اللَُهَم أَعه  

بَادَتهكَ  َك َوُحْسنه عه  َوشُْكره

“Hai Muadz, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Lalu aku berwasiat kepadamu, ya 

Muadz, jangan sampai –setiap kali usai shalat- kamu tidak mengucapkan, ‘Ya Allah, tolonglah 

aku untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu.” 

(Abu Dawud dan Nasa’i dengan sanad shahih). 
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Anas radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan, 

ه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم فََمَر بههه َرُجل  فَقَاَل يَا َرسُوَل ّللَاه إهن ه  ْندَ الَنبهي  ُ أََن َرُجال  َكاَن عه بُّ َهذَا فَقَاي َْل حه  

قَهُ فَقَاَل إهن هي  ي أَْحبَْبتَنهي لَهُ َل لَهُ النَبهيُّ َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم أَْعلَْمتَهُ قَاَل َّل قَاَل أَْعلهْمهُ قَاَل َفلَحه بَُّك فهي ّللَاه فَقَاَل أََحبََك الَذه أُحه  

“Seseorang berada di samping nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian ada seseorang lewat, 

maka (laki-laki yang berada di samping nabi itu) berkata, ‘Ya Rasulullah, aku mencintai orang 

ini.’ Nabi bersabda kepadanya, ‘Apakah kamu sudah memberitahukan kepadanya?’ (Anas) 

berkata, lalu laki-laki itu menyusulnya dan mengatakan, ‘Aku mencintaimu karena Allah.’ Orang 

itu menjawab, ‘Mudah-mudahan Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintaiku karena-

Nya.” (Abu Dawud dengan sanad shahih). 

 

Materi 30: Hak Ibu 

Perintah Allah Ta’ala 

Allah Ta’ala telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya; dan 

mengingatkan mereka secara khusus tentang jasa ibu yang telah mengandung dan menyusuinya 

dengan susah payah, 

هُ َوْهن ا َعلَىَٰ َوْهن   ْنَساَن بهَوالهدَْيهه َحَملَتْهُ أُمُّ يرُ َوَوَصْينَا اإْله َوفهَصالُهُ فهي َعاَمْينه أَنه اْشكُْر لهي َولهَوالهدَْيَك إهلََي اْلَمصه  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; Ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tuamu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” 

(QS. Luqman, 31: 14) 

Ibu Paling Berhak atas Perlakuan Baik 

Islam mengajarkan bahwa Ibu adalah orang yang paling berhak atas perlakuan yang baik dari anak-

anaknya. Selain diisyaratkan dalam ayat di atas, hal ini pun kita ketahui dari hadits berikut ini, 

َي للاُ َعْنهُ قَاَل َجاَء َرُجل  إهَلى َرسُْوله للاه َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم فَقَاَل :يَ  ا َرسُْوَل للاه، َمْن أََحقُّ النَاسه بهُحْسنه َعْن أَبهْي هَُرْيَرةَ َرضه  

َك، قَاَل ثَُم َمْن؟ قَا َك، قَاَل ثَُم َمْن؟ قَاَل أُمُّ َك، قَاَل ثَُم َمْن، قَاَل أَبُْوكَ َصَحاَبتهي؟ قَاَل أُمُّ َل أُمُّ  

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti 

pertama kali?’ Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut 

kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam 

menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau 

menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu 

‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Jawaban Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut ‘Ibumu’ dengan diulang tiga kali 

menunjukkan bahwa ibu lebih berhak atas anaknya dengan bagian yang lebih lengkap, seperti al–

bir (kebajikan) dan ihsan (pelayanan). Ibnu Al Baththal mengatakan, 
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 أن يكون لها ثالثة أمثال ما لألب : من البر فقد ذكر اْلب في الحديث مرة واحدة ، وكأن ذلك لصعوبة الحمل ، ثم الوضع ، ثم

اْلمور الثالثة تنفرد بها اْلم ، وتشقى بها ، ثم تشارك اْلب في التربيةالرضاع ، فهذه   

“Bahwa ibu memiliki tiga kali hak lebih banyak daripada ayahnya. Karena kata ‘ayah’ dalam 

hadits disebutkan sekali sedangkan kata ‘ibu’ diulang sampai tiga kali. Hal ini bisa difahami dari 

kerepotan ketika hamil, melahirkan, dan menyusui. Tiga hal ini hanya bisa dikerjakan oleh 

seorang ibu, dengan berbagai penderitaannya, kemudian ayah menyertainya dalam tarbiyah 

(pembinaan dan pengasuhan).” 

Di hadits yang lain ditegaskan hal yang sama. Imam al-Bukhari dalam al-Adab Mufrad dan Ibnu 

Majah, dari al-Mikdam bin Ma’di Karib, beliau pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda, 

ْيكُ  ْيكُْم بهآبَائهكُْم ثَُم يُْوصه ْيكُْم بهأَُمَهاتهكُْم ثَُم يُْوصه ْيكُْم بهأَُمَهاتهكُْم ثَُم يُْوصه ْم بهاْْلَْقَربه فَاْْلَْقَربه إهَن للاَ يُْوصه  

“Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian ibu-ibu kalian, kemudian ibu-ibu kalian, 

kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian bapak-bapak kalian, kemudian keluarga yang paling 

dekat dengan kalian dan baru keluarga yang dekat lagi.” (HR. Al-Bukhari di dalam al-Adab 

Mufrad, no. 60 dan Ibnu Majah, no. 3661) 

Ibu Memiliki Hak yang Besar atas Anak Lelakinya 

Pengutamaan Ibu, ditekankan terutama kepada anak lelaki, sebagaimana diisyaratkan oleh hadits 

dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, 

؟« َزْوُجَها»َسأَْلُت النَبهَي َصَلى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم أَيُّ النَاسه أَْعَظُم َحقًّا َعَلى اْلَمْرأَةه؟ َقاَل:  قُْلُت: فَأَيُّ الَناسه أَْعَظُم َحقًّا َعلَى الَرُجله  

هُ »قَاَل:  أُمُّ « 

“Aku telah bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: ‘Siapa yang paling memiliki hak 

paling besar atas seorang wanita?’ Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: ‘Suaminya.’ 

Aku bertanya lagi: ‘Siapa yang paling besar haknya atas seorang laki-laki?’ Beliau menjawab: 

‘Ibunya.’” (HR. An-Nasai di Sunan al-Kubra no.9103 dan al-Hakim di al-Mustadrok no.7244.) 

Jika Ibu Kita Musyrik, Haruskah Kita Berbuat Baik Padanya? 

Perlakuan yang baik ini bahkan berlaku walaupun kepada seorang Ibu yang musyrik selama 

mereka tidak memusuhi dan memerangi umat Islam. 

Suatu hari, pada masa damai antara Rasulullah dan Kafir Quraisy pasca peristiwa Hudaibiyah; 

Qiylah, Ibunda dari Asma, yang telah diceraikan oleh Abu Bakar di masa jahiliyah, datang 

menemui Asma’ dengan membawa hadiah—zabib (kismis), keju, dan kulit yang telah disamak—

namun Asma’ tidak segera menerima hadiah itu atau memasukkan Ibundanya ke rumahnya 

sebelum ia bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

ه َصلَى ّللَاُ  بَة  فهي َعْهده النَبهي  ي َراغه َي ّللَاُ َعْنُهَما قَالَْت: أَتَتْنهي أُم ه   َعلَْيهه َوَسلََم، فََسأَْلُت النَبهَي َصلَى ّللَاُ عن أَْسَماء بهْنت أَبهي بَْكر  َرضه

لَُها؟ قَاَل: نَعَْم، قَاَل اْبُن عُيَْينَةَ: فَ  ينه َعلَْيهه َوَسلََم: آصه يَن لَْم يُقَاتهلُوكُْم فهي الد ه أَْنَزَل ّللَاُ تَعَالَى فهيَها: َّل يَْنَهاكُْم ّللَاُ َعْن الَذه  

Dari Asma’ binti Abu Bakr radliallahu ‘anhuma dia berkata; “Ibuku (yang musyrik) datang 

menemuiku pada masa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam keadaan sangat berharap, lalu 
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aku bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam; ‘Apakah saya boleh bersilaturahim 

dengannya?’ beliau menjawab: ‘Ya.’ Ibnu ‘Uyainah lalu berkata; “Kemudian Allah Ta’ala 

menurunkan ayat, ‘Allah tidak melarang kalian (berbuat baik) kepada orang-orang 

(kafir/musyrik) yang tidak memerangi agama kalian (QS Al Mumtahanah; 8).’” (HR. Al-Bukhari, 

Muslim, dan Abu Dawud). 

Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, “Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa 

dengan ibu yang masih kafir tetap harus dijalin hubungan silaturahim sebagaimana dengan ibu 

yang telah masuk Islam, baik dengan memberikan harta atau yang lainnya. Demikian pula dengan 

ayah yang masih kafir dan yang lainnya, misalnya dengan saudara yang masih musyrik.” 

 

Materi 31: Amanah (Bag. 1) 

Secara bahasa, amanah berasal dari kata bahasa Arab:   َن يَأَْمُن أَْمنا  .yang berarti aman/tidak takut أَمه

Dengan kata lain, aman adalah lawan dari kata takut. Dari sinilah diambil kata amanah yang 

merupakan lawan dari kata khianat. Dinamakan aman karena orang akan merasa aman menitipkan 

sesuatu kepada orang yang amanah. 

Secara istilah, ada sebagian orang yang mengartikan kata amanah secara sempit yaitu menjaga 

barang titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Padahal sebenarnya hakikat amanah 

itu jauh lebih luas. Amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibebankan kepada 

manusia dari Allah Ta’ala seperti kewajiban-kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan 

harta.  

Luasnya ruang lingkup amanah disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Islamuna: “Amanah 

adalah segala sesuatu yang wajib dipelihara dan ditunaikan kepada orang yang berhak 

menerimanya. Amanah adalah kata yang pengertiannya luas mencakup segala hubungan. 

Konsisten dalam keimanan serta merawayatnya dengan faktor-faktor yang menyebabkan 

berkembang dan kekalnya adalah amanah, memurnikan ibadah kepada Allah adalah amanah, 

berinteraksi secara baik dengan perorangan dan kelompok adalah amanah; dan memberikan 

setiap hak kepada pemiliknya adalah amanah.”   

Taujih Rabbani tentang Amanah 

يع اإهَن ّللَاَ يَأُْمُركُْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاته إهلَى أَْهلهَها َوإهذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَاسه أَْن تَْحكُُموا به  ظُكُْم بههه إهَن ّللَاَ َكاَن َسمه َما يَعه اْلعَدْله إهَن ّللَاَ نهعه  

ا ير   بَصه

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58). 

Ayat ini diturunkan pada saat Fathu Makkah (penaklukan Makkah) mengenai ‘Utsman bin 

Thalhah yang mengunci pintu Ka’bah, dan dia enggan memberikan kuncinya kepada 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan berkata, “Kalau saya mengetahui dia seorang Rasul, 
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niscaya saya tidak akan mencegahnya untuk masuk ke dalam Ka’bah”, maka ‘Ali radhiallahu 

‘anhu mengambil kunci Ka’bah dengan paksa, kemudian Rasulullah masuk kedalam Ka’bah dan 

sholat dua raka’at kemudian memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan dan 

menyingkirkan patung-patung. 

Ketika beliau keluar dari Ka’bah, ‘Abbas meminta kepada Rasulullah untuk diberikan kunci 

Ka’bah supaya beliau menggabungkan antara tugas pemberi minum kepada jama’ah haji dan 

menjadi penjaga Ka’bah, lalu Allah Ta’ala menurunkan ayat ini. Rasulullah kemudian 

memerintahkan kepada ‘Ali radhiallahu ‘anhu untuk mengembalikan kunci Ka’bah kepada 

‘Utsman dan meminta maaf—karena telah mengambil dengan paksa, Utsman Bin Thalhah berkata, 

“Kamu mengambil dengan paksa, menyakiti, kemudian sekarang datang meminta belas kasih”, 

lalu ‘Ali radhiallahu ‘anhu berkata, “Allah telah menurunkan ayat tentangmu.”, kemudian ‘Ali 

membacakan (إهَن للاَ يَأُْمُركُْم أَْن تَُؤدُّوا اْلََماَناته إهلَى أَْهلهَها ), maka terbukalah hati ‘Utsman untuk menerima 

Islam. 

Pengertian ‘amanat’ pada QS. An-Nisa ayat 58 ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada 

seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Taujih rabbani lainnya, 

ْنَها ْلنََها َوأَْشفَْقَن مه بَاله فَأَبَْيَن أَْن يَْحمه ا َجُهوّل   إهنَا َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى الَسَماَواته َواْْلَْرضه َواْلجه ْنَساُن إهنَهُ َكاَن َظلُوم  َوَحَملََها اإْله  

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, 

maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, 

dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,” 

(QS. Al-Ahzab: 72). 

Syaikh Muhammad asy-Syinqithi rahimahullah memaknai ‘amanah’ dalam ayat di atas yaitu 

beban-beban agama yang diiringi dengan pahala dan hukuman. Hal itu ditawarkan kepada langit, 

bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya, sedangkan manusia menyatakan siap 

menerimanya. Maka manusia mana saja yang tidak menjaga amanah, dia amat zalim dan amat 

bodoh, yaitu banyak kezhaliman dan kebodohan.  

Taujih Nabawi tentang Amanah 

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

َن َخانَ  َب، َوإهذَا َوَعدَ أَْخلََف، َوإهذَا اْؤتُمه : إهذَا َحدََث َكذه  آيَةُ اْلُمنَافهقه ثاَلَث 

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga; jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan 

jika diberi amanat ia berkhianat.” (Muttafaq Alaihi). 

Di riwayat lain ditambahkan, 

 َوإهْن َصاَم َوَصلَى َوَزَعَم أَنَهُ ُمْسلهم  

“Walaupun ia berpuasa dan shalat serta mengklaim dirinya muslim.” 
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Keutamaan Amanah 

Pertama, jalan menuju kesuksesan. 

Allah Ta’ala menyebutkan salah satu golongan yang akan memperoleh 

kesuksesan/keberuntungan, 

ْم َراعُونَ  هه ْم َوَعْهده ََمانَاتههه يَن هُْم ْله  َوالَذه

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat   dan janjinya.” (QS. Al-Mu’minun: 8) 

Kedua, sifat hamba-hamba mulia. 

Amanah merupakan sifat para Nabi dan rasul, di dalam Al-Qur’an Allah Ta’ala menceritakan hal 

ini. Nabi Nuh ‘alaihis salam berkata, 

ين    أَّل تَتَقُوَن. إهن هي لَكُْم َرسُول  أَمه

“Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.” (QS. Asy-

Syu’ara:107) 

Nabi Hud ‘alaihis salam berkata, 

ح  أَ يَا قَْومه  َساَّلته َرب هي َوأَنَا لَكُْم نَاصه يَن. أُبَل هغُكُْم ره ه اْلعَالَمه ْن َرب  ن هي َرسُول  مه ين   لَْيَس بهي َسفَاَهة  َولَكه مه  

“Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun, tetapi aku ini adalah utusan dari 

Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan Aku hanyalah 

pemberi nasehat yang terpercaya bagimu” (QS. Al-A‘raf: 67-68) 

Ketiga, tanda keimanan. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْيَن لهَمْن ّلَ َعهْ  دَ لَهُ ّلَ إهْيَماَن لهَمْن ّلَ أََمانَةَ لَهُ َوّلَ ده  

“Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak 

memmegang janji.” (HR. Ahmad) 

َن ا ” ْصلَة  مه ْنُهَن َكانَْت فهْيهه خه ْصلَة  مه ا، َوَمْن َكانَْت فهْيهه خه َن َخانَ لن ه أَْربَع  َمْن كَُن فهْيهه َكاَن ُمنَافهق ا َخالهص  فَاقه َحتَى يَدَعَُها: إهذَا ائْتُمه ، 

 َوإهذَا َحدََث َكذََب، َوإهذَا َعاَهدَ َغدََر، َوإهذَا َخاَصَم فََجرَ 

“Empat hal, barang siapa dalam dirinya ada empat hal tersebut, dia munafik murni, dan barang 

siapa yang ada sebagian dari sifat itu, dia memiliki sebagian sifat nifak hingga dia 

meninggalkannya. Yaitu: Jika dipercaya khiyanat, jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar dan 

jika bermusuhan (berseteru) dia jahat.” (Bukhari Muslim) 

Keempat, kekayaan hakiki yang menandingi dunia dan seisinya. 

، وَ أَ  ، َوُحْسُن ُخلُق  ْيث  دُْق َحده ، َوصه ْفظُ أََمانَة  َن الدُّْنيَا:حه فَةُ طُْعَمة  ْربَع  إهذَا كَُن فهْيَك فاَلَ َعلَْيَك َما فَاتََك مه عه  

“Empat hal jika dia ada dalam dirimu, engkau tidak merugi walupun kehilangan dunia: Menjaga 

amanah, berkata dengan jujur, berakhlak yang mulia dan menjaga makanan (dari yang haram).” 

(HR. Ahmad) 
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Kelima, salah satu kompentensi terpenting bagi seorang ‘amil (pekerja). 

Hal ini seperti dikisahkan di dalam Al-Qur’an ketika salah seorang putri Nabi Syu’aib ‘alaihis 

salam merekomendasikan Nabi Musa ‘alaihis salam agar diangkat menjadi pekerja, 

ينُ  يُّ اْْلَمه ْرهُ إهَن َخْيَر َمنه اْستَأَْجْرَت اْلقَوه  قَالَْت إهْحدَاهَُما يَا أَبَته اْستَأْجه

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang 

bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”. (QS. 28:26) 

 

Materi 32: Amanah (Bag. 2) 

Ruang Lingkup Amanah 

Pertama, amanah fitrah (iman kepada Allah). 

Iman kepada Allah Ta’ala adalah amanah fitrah yang diberikan Allah Ta’ala kepada manusia sejak 

lahir. Allah Ta’ala berfirman, 

ْم أَلَْسُت بهَرب هكُمْ  هه يَتَُهْم َوأَْشَهدَهُْم َعلَى أَْنفُسه ْم ذُر ه هه ْن ظُُهوره ْن بَنهي آدََم مه دْنَا أَْن تَقُولُوا يَْوَم اْلقهيَاَمةه إهنَا َوإهذْ أََخذَ َربَُّك مه قَالُوا بَلَى َشهه  

 كُنَا َعْن َهذَا َغافهلهينَ 

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka 

dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): ‘Bukankah Aku ini 

Tuhanmu?’ Mereka menjawab: ‘Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi’. (Kami lakukan 

yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: ‘Sesungguhnya kami (bani Adam) 

adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)’,” (QS. 7:172) 

Dengan ayat ini, Allah Ta’ala bermaksud untuk menjelaskan kepada manusia, bahwa hakikat 

kejadian manusia itu didasari atas kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa. Sejak manusia 

dilahirkan dari sulbi orang tua mereka, ia sudah menyaksikan tanda-tanda keesaan Allah Ta’ala 

pada kejadian mereka sendiri.  

Pada ayat lain, Allah Ta’ala berfirman, 

ينه  يُن اْلقَي هُم َولَكه فَأَقهْم َوْجَهَك لهلد ه يَل لهَخْلقه ّللَاه ذَلهَك الد ه َن أَْكثََر النَاسه َّل يَْعلَُمونَ  َحنهيف ا فهْطَرةَ ّللَاه الَتهي فََطَر الَناَس َعلَْيَها َّل تَْبده  

“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” (QS. Ar-Rum, 30: 30). 

Sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah adalah “Islam”. Hal ini dikatakan oleh Abu 

Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir.[6] 

Dengan kata lain, fitrah disini maksudnya ialah tauhid atau iman kepada Allah Ta’ala. 

Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َسانههه  َرانههه أَْو يَُمج ه دَانههه أَْو يُنَص ه ه  كُلُّ َمْولُود  يُولَدُ َعلَى اْلفهْطَرةه فَأَبََواهُ يَُهو 

https://tarbawiyah.com/2018/05/22/amanah-dalam-pandangan-islam/#_ftn6
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“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah; orangtuanyalah yang menjadikan ia yahudi, 

nasrani, atau majusi.” (HR. Bukhari) 

Kedua, amanah ibadah. 

Ibadah hanya kepada Allah Ta’ala merupakan bagian dari amanah yang harus ditunaikan, karena 

ibadah kepada-Nya merupakan salah satu konsekwensi iman dan merupakan tujuan utama manusia 

diciptakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta`ala, 

ْنَس إهَّل لهيَْعبُدُونه  َن َواإْله  َوَما َخلَْقُت اْلجه

“Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-

Dzaariyaat, 51: 56) 

Dan yang dimaksud dengan ibadah adalah untuk mentauhidkan Allah, malaksanakan ajaran-ajaran 

agama-Nya, dan tidak melakukan penyembahahan selain kepada-Nya. 

Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu berkata, 

 .اْلمانة ّلزمة في كل شيء، حتى الوضوء والغسلة والصالة والزكاة والصوم وسائر أنواع العبادات

“Menunaikan amanah wajib pada semua hal, pada wudhu’, mandi, sholat, zakat, dan semua jenis 

ibadah”. 

Ketiga, amanah dakwah. 

Tugas dakwah dan jihad adalah amanah yang harus dipikul oleh orang muslim. Setiap muslim 

harus menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. 

Allah Ta’ala berfirman, 

ِئَك 
َ
ول
ُ
ِر َوأ

َ
ْنك
ُ ْ
ْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْل

َ ْ
ُمُروَن ِباْل

ْ
ْيِر َوَيأ

َ
خ
ْ
ى ال

َ
 َيْدُعوَن ِإل

ٌ
ة مَّ

ُ
ْم أ

ُ
ْن ِمْنك

ُ
َتك
ْ
ْفِلُحوَن َول

ُ ْ
ُهُم اْل  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 

kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” 

(Ali Imran, 3: 104) 

نُوَن بهاّلَله  َجْت لهلَناسه تَأُْمُروَن بهاْلَمْعُروفه َوتَْنَهْوَن َعنه اْلُمْنَكره َوتُْؤمه  كُْنتُْم َخْيَر أَُمة  أُْخره

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, 

dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (Ali Imran, 3: 110) 

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, 

ه  هه، فَإ ْنكُْم ُمْنَكرا  فَْليُغَيه ْرهُ بهيَده ْيَمانه َمْن َرأَى مه ْع فَبهقَْلبههه َوذَلهَك أَْضعَُف اإْله هْن لَْم يَْستَطه ، فَإ ْع فَبهلهَسانههه ْن لَْم يَْستَطه  

“Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 

rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut 

adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim) 

Keempat, amanah dalam harta. 
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Harta adalah amanah dari Allah Ta’ala yang harus dikelola dan dipergunakan untuk kebaikan. 

Allah Ta’ala telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menunaikan amanah dalam harta, 

termasuk pula yang berkaitan dengan titipan, pinjaman, wasiat dan lain sebagainya. 

Di antara bentuk amanah dalam harta yang harus ditunaikan seseorang adalah memberikan nafkah 

terhadap orang yang menjadi tanggungannya seperti isteri, anak, orang tua, dan pembantu, baik 

dalam bentuk makanan, pakaian, biaya pendidikan dan lain sebagainya. 

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan jenis nafkah yang paling utama, karena 

memberikan nafkah kepada keluarga termasuk wajib, sedangkan yang lainnya termasuk sunnah. 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

يْ  ْسكه ْينَار  تََصدَْقَت بههه َعلَى مه ، َوده ْينَار  أَْنفَْقتَهُ فهي َرقَبَة  ْينَار  أَْنَفْقتَهُ فهْي َسبهْيله للاه، َوده اده ْينَـار  أَْنفَْقتَهُ َعَلـى أَْهلهَك، أَْعَظُمَها أَْجر  ، َوده ن  ، 

ْي أَْنفَْقتَهُ َعلَى أَْهلهكَ   اَلَذه

“Satu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta’ala, satu dinar yang engkau 

keluarkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin 

dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya dari 

semua nafkah tersebut adalah satu dinar yang engkau nafkahkan untuk 

keluargamu.” (HR. Muslim) 

Begitu juga harta yang ada di dalam kendali seseorang dalam sebuah yayasan, organisasi atau 

negara yang bukan milik pribadinya, melainkan milik yayasan, organisasi atau negara tersebut, 

maka harus memeliharanya atau memberikannya kepada yang berhak. Berkaitan dengan ini Ibnu 

Taimiyah rahimahullah berkata di dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar`iyyah: “…Bagi setiap 

penguasa dan wakilnya dalam pemberian hendaknya memberikan setiap hak kepada pemiliknya, 

dan para pengurus harta itu tidak boleh membagikannya menurut keinginannya sendiri seperti 

pemilik harta membagikan hartanya, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah 

dan para wakil bukan pemilik.”  

Sebagai amanah, maka orang yang menerima harta orang lain akan berurusan dengan Allah 

sebelum ia berurusan dengan orang yang memberikan amanah kepadanya. Jika dalam menerima 

amanah tersebut ia mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah pun akan 

membantunya untuk dapat mengembalikannya. Tapi jika ia mempunyai niat untuk tidak 

mengembalikannya, maka Allah pun akan membinasakannya. 

 

Materi 33: Amanah (Bag. 3) 

Ruang Lingkup Amanah 

Kelima, amanah menjaga keselamatan orang lain dan menjaga kehormatannya. 

Setiap kita memiliki amanah untuk menahan diri dari menyakiti dan mengganggu fisik serta nyawa 

orang lain, seperti menghina, menyakiti, membunuh dan semacamnya. Serta menjaga 

kehormatannya, yakni tidak mencemarkan nama baik atau merusak kehormatannya. Di antara 
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perbuatan yang dilarang berkenaan dengan amanah ini adalah berghibah, mengadu domba, 

menuduh orang lain berzina, dan semacamnya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

هه  ْن لهَسانههه َويَده  المْسلهُم َمْن َسلهَم المْسلهُمْوَن مه

“Orang muslim (sejati) adalah apabila orang-orang muslim disekitarnya merasa aman dari lisan 

dan tangannya.” (Bukhari dan Muslim) 

 Keenam, amanah dalam menjaga rahasia. 

Apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia kepada kita, itulah amanah 

yang harus dijaga. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْيث  ثَُم اْلتَفََت فَُهَو أََمانَة    إهذَا َحدََث َرُجل  َرُجال  بهَحده

“Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh ke kiri dan ke 

kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia) maka itulah amanah (yang harus dijaga). (HR. Abu 

Dawud) 

Dalam sebuah keluarga, suami isteri harus menjaga rahasia keluarga, lebih-lebih lagi rahasia 

ranjang. Masing-masing tidak boleh membeberkan rahasia ranjang keluarganya kepada orang lain, 

kecuali kepada dokter, penasehat perkawinan atau hakim pengadilan untuk tujuan yang sesuai 

dengan bidang tugas mereka masing-masing. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 ُ ي إهلَْيهه ث ي إهَلى اْمَرأَتههه َوتُْفضه ْندَ ّللَاه يَْوَم اْلقهيَاَمةه الَرُجَل يُْفضه ْن أَْعَظمه اْْلََمانَةه عه َرَهاإهَن مه َم يَْنشُُر سه  

“Sesungguhnya amanat yang paling besar di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah seseorang yang 

bersetubuh dengan istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian dia (suami) 

menyebarkan rahasianya.” (HR. Muslim) 

Begitu juga pembicaraan dalam sebuah pertemuan atau hasil keputusan yang dinyatakan rahasia, 

tidak boleh dibocorkan kepada orang lain yang tidak berhak mengetahuinya. Dalam hal ini 

Rasulullah bersabda, 

، أَْو اهْقتهَطاعه َمال  بهغَيْ  ، أَْو فَْرج  َحَرام  : َمْجلهُس َسْفكه دَم  َحَرام 
ره َحق   اَْلَمْجلهُس بهاْلََمانَةه إهّلَ ثاَلَثَة   

“Semua majlis itu merupakan amanah kecuali tiga hal, yaitu:  majelis penumpahan darah, majelis 

hubungan badan yang diharamkan, dan majlis pelanggaran terhadap harta orang lain.” (HR. 

Abu Dawud dan Ahmad). 

Ketujuh, amanah kekuasaan. 

Kekuasaan adalah amanah. Tidak boleh dimanfaatkan untuk meraup keuntungan bagi pribadi atau 

keluarga kecuali sebatas yang menjadi haknya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
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ْخيَط ا فََما فَْوقَهُ َكاَن غُلُوّل  يَأْتهي بههه يَْوَم اْلقهيَامَ  ْنكُْم َعلَى َعَمل  فََكتََمنَا مه ْن اْْلَْنَصاره َمْن اْستَْعَمْلنَاهُ مه ، قَاَل: فَقَاَم إهلَْيهه َرُجل  أَْسَودُ مه ةه  

، فَقَاَل: يَا َرسُوَل ّللَاه اْقبَْل َعن ه  ْعتَُك تَقُوُل َكذَا َوَكذَا، قَاَل: َوأَنَا أَقُولُهُ اْْلَن، َمنْ َكأَن هي أَْنظُُر إهلَْيهه ي َعَملََك، قَاَل: َوَما لََك؟، قَاَل: َسمه  

َي َعْنهُ انْ  ْنهُ أََخذَ َوَما نُهه هه فََما أُوتهَي مه يلههه َوَكثهيره ْئ بهقَله ْنكُْم َعلَى َعَمل  فَْليَجه تََهىاْستَْعَمْلنَاهُ مه  

“Barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia 

menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul (belenggu, 

harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat”. (‘Adiy) berkata: Maka ada seorang lelaki 

hitam dari Anshar berdiri menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, seolah-olah aku 

melihatnya, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, copotlah jabatanku yang engkau tugaskan.” 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Ada apa gerangan?” Dia menjawab, “Aku 

mendengar engkau berkata demikian dan demikian (maksudnya perkataan di atas, Pen.).” Beliau 

shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berkata, “Aku katakan sekarang, (bahwa) barangsiapa di antara 

kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), maka hendaklah dia membawa 

(seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, maka dia 

(boleh) mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh.” (HR. Muslim). 

Di antara bentuk amanah dalam kekuasaan adalah memberikan suatu tugas atau jabatan kepada 

orang yang paling memiliki kapabilitas dalam tugas dan jabatan tersebut. Memberikan tugas atau 

jabatan kepada orang yang tidak kapabel atau kepada seseorang yang dianggap kapabel padahal 

ada orang yang lebih kapabel lagi, disebabkan karena ada hubungan kerabat atau persahabatan, 

satu daerah, suku, golongan, partai, atau karena suap dan semacamnya, berarti ia telah berbuat 

khianat dan akan menyebabkan kehancuran. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, 

ْنهُ فَقَدْ َخاَن للاَ َوَرسُْولَهُ َواْلُمْؤمه  ْم َمْن هَُو أَْرَضى هلله مه َصابَة  َوفهْيهه نُْونَ َمْن اهْستَْعَمَل َرُجال  َعلَى عه  

“Barangsiapa mengangkat pemimpin karena fanatisme golongan, padahal disana ada orang yang 

lebih diridloi oleh Allah, maka dia telah berhianat kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang 

mu’min.” (HR. Hakim) 

ره الَساَعةُ، قاََل َكْيَف إهَضاعَ َوإهْعَطاُء اْلُحْكمه إهلَى أَْهلههه أََمانَة  : قَاَل اْلَْعَربهْي: َمتَى الَساَعةُ ؟ قَاَل إهذَا ُضي هَع اْلََمانَةُ فَانْ  تهَها ؟ فَقاَلَ تَظه  

ره الَساَعةُ  دَ اْْلَْمُر إهلَى َغْيره أَْهلههه فَاْنتَظه البخاري”/ إهذَا ُوس ه  

“Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat.” Sahabat bertanya: “Disia-siakan 

yang bagaimana?”, Rasulullah bersabda: “Jika urusan telah diserahkan kepada yang bukan 

ahlinya maka tunggulah hari kiamat.” (HR. Bukhari) 

Suatu ketika, Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu menghadap kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dan meminta jabatan, 

هه عَ  ْلنهْي؟ فََضَرَب بهيَده ْزي  َونَديَا َرسُْوَل للاه أَّلَ تَْستَْعمه ْيف  وإَنََها أََمانَة  َوإهنََها يَوَم اْلقهيَاَمةه حه بََي ثَُم قَاَل : يَا أَباَ ذَر   إهنََك َضعه اََمة  لَى َمْنكه  

ى َعلَْيهه فهْيَها  إهّلَ َمْن أََخذََها بهَحق هَها َوأَدَى الَذه

“Wahai Rasulullah jadikan-lah saya sebagai pemimpin”, maka Rasulullah menepuk pundaknya 

sambil berkata, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah dan kepemimpinan 
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itu adalah amanah, dia dihari kiamat nanti merupakan penyesalan dan kesedihan, kecuali yang 

mengambilnya dengan haknya dan menunaikan semua kewajiban didalamnya.” (HR. Muslim) 

Berkenaan dengan amanah kepemimpinan ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْير  َعاَمهُ  ْن أَمه َر أَْعَظُم مه ، أَّلَ َوّلَ َغاده ، يَْرفَُع لَهُ بهقَدْره غُدَْرتههه ْندَ إهْستههه ر  لهَواء عه  لهكُل ه َغاده

“Setiap pengkhianat akan mendapatkan bendera di belakang (bokong). Panjang dan pendek 

bendera tersebut sesuai dengan kadar penghianatannya. Ketahuilah bahwa penghiyanatan yang 

paling besar adalah penghianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari) 

 

Materi 34: Amanah (Bag. 4) 

Ruang Lingkup Amanah 

Kedelapan, amanah ilmu pengetahuan. 

Seorang berilmu wajib menyebarluaskan ilmunya kepada masyarakat dan menerangi hati mereka. 

Orang yang menyembunyikan ilmunya berarti telah berbuat khianat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam mengancam orang yang bersikap demikian. 

ْن نَار  يَْوَم اْلقهيَاَمةه  ْلم  فََكتََمهُ أَْلَجَمهُ ّللَاُ بهلهَجام  مه  َمْن سُئهَل َعْن عه

“Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka Allah akan 

mengekangnya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat nanti.” (HR. Abu Dawud dan 

Tirmidzi) 

Di antara sikap amanah dalam ilmu adalah kembali kepada yang benar setelah yang benar itu jelas. 

Seperti jika ada orang yang mengemukakan suatu pendapat, kemudian dia melihat bahwa ada dalil 

yang lebih kuat berbeda dengan pendapatnya, maka ia hendaknya mencabut pendapatnya dan 

beralih kepada dalil yang lebih kuat. Hal ini disinggung oleh Rasulullah dalam haditsnya, 

ينههه  ْنَها فَْلَيأْتهَها َوْليَُكف هْر َعْن يَمه ا مه ين  َفَرأَى َغْيَرَها َخْير   َمْن َحلََف َعلَى يَمه

“Barangsiapa bersumpah dengan sebuah sumpah lalu ia melihat ada yang lebih baik selainnya, 

maka hendaklah ia mengambil yang lebih baik dan membayar kaffarah terhadap sumpahnya.” 

(HR. Muslim) 

Di antara amanah dalam ilmu adalah tidak malu menjawab dengan kalimat, “Saya tidak tahu”, 

jika memang ia tidak mengetahui tentang suatu masalah. 

Kesembilan, amanah diri sendiri. 

Diri kita sendiri adalah amanah yang harus dijaga, yakni dengan tidak melakukan sesuatu kecuali 

yang paling baik dan paling bermanfaat bagi diri. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

ْن ُحْسنه إهْسالَمه اْلَمْرءه تَْركُهُ َما ّلَ يَْعنهْيهه   مه
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“Dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat 

baginya.” (HR. Tirmidzi, Malik dan Ahmad) 

Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, seperti 

umur, kesehatan, dan bahkan seluruh organ yang ada pada tubuh adalah amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Ta’ala kelak. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-

Qur’an, 

ئهَك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوّل  إهَن الَسْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤادَ كُلُّ  أُولََٰ  

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai 

pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra: 36) 

Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, 

ْجُل أََمانَة ، َوَّل إهيَماَن لهَمْن َّل فَاْلَفْرُج أََمانَة ، َواْْلُذُُن أََمانَة ، َواْلعَْيُن أَ  أََمانَةَ  َمانَة ، َوالله َساُن أََمانَة ، َواْلبَْطُن أََمانَة ، َواْليَدُ أََمانَة ، َوالره   

 لَهُ 

“Kemaluan itu adalah amanah, telinga adalah amanah, mata adalah amanah, lidah adalah 

amanah, ucapan adalah amanah, tangan adalah amanah, kaki adalah amanah, dan tidak ada 

iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah.”  

Kesepuluh, amanah keluarga. 

Suami istri dalam kehidupan berkeluarga memiliki amanah dan tanggung jawab yang diembannya 

masing-masing. Mereka akan ditanya tentang amanah dan tanggung jawabnya tersebut. Hal ini 

diantaranya disebutkan dalam hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini, 

يَتههه َوالَرُجُل َراع  فهي أَ  َماُم َراع  َوَمْسئُول  َعْن َرعه يَتههه اإْله كُْم َمْسئُول  َعْن َرعه
كُْم َراع  َوكُلُّ

يَتههه كُلُّ ْهلههه َوهَُو َمْسئُول  َعْن َرعه  

ُم  يَتهَها َواْلَخاده َها َوَمْسئُولَة  َعْن َرعه يَة  فهي بَْيته َزْوجه يَتههه َواْلَمْرأَةُ َراعه هه َوَمْسئُول  َعْن َرعه َراع  فهي َماله َسي هده  

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas 

yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas 

rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas 

keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah 

pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan 

tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Bukhari No. 844) 

Kesebelas, amanah kerja profesional. 

Islam membimbing umatnya untuk selalu berbuat ihsan (melaksanakan yang terbaik) dan itqan 

(sempurna) dalam beramal. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْحَساَن َعلَى كُل ه َشْيء    اهَن للاَ َكتََب َعلَْيكُُم اّْله

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan pada segala sesuatu…” (HR. Muslim). 

َل أََحدُكُْم َعمَ  بُّ إهذَا َعمه ال  أَْن يُتْقهنَهُ إهَن للا يُحه  
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“Sesungguhnya Allah menyukai jika kalian melakukan perbuatan dilakukan secara itqan 

(sempurna).” (HR. Al Baihaqi) 

Hadits-hadits yang berkaitan pula dengan hal ini telah disebutkan sebelumnya, lihat hadits riwayat 

Muslim di point ketujuh tentang amanah kekuasaan, serta hadits riwayat Bukhari di point 

kesepuluh tentang amanah keluarga. Hadits-hadits tersebut menyebutkan tentang sikap amanah 

yang harus dijaga oleh seorang pekerja. 

 

Materi 35: Amanah (Bag. 5) 

Peringatan Bagi Orang yang Berkhianat 

Orang yang berkhianat, yakni orang yang tidak amanah, hendaknya segera bertaubat. Karena 

mereka terancam berbagai bahaya. 

Pertama, khianat merupakan sifat munafik. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َن َخانَ   آية المنافق ثالثة : إهذَا َحدََث َكذََب، َوإهذَا َوَعدَ أَْحلََف، َوإهذَا ائْتُمه

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga; jika berbicara berbohong, jika berjanji ingkar dan jika 

dipercaya berhianat.” (HR. Bukhari Muslim) 

Kedua, pengkhianat akan dipermalukan di hari kiamat. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

هه غُدَْرةُ فاُلَن    فَكَُل َغادَر  لهَواء  يَْوَم اْلقهيَاَمةه يُقَاُل: َهذه

“Setiap penghianatan akan mendapat bendera di hari kiamat, disebutkan ini penghianatan si fulan 

dan ini penghianatan sifulan.” (HR. Bukhari Muslim) 

 Ketiga, pengkhianat tidak disukai Allah Ta’ala. 

Allah Ta’ala berfirman, 

بُّ اْلَخائهنهينَ   إهَن ّللَاَ َّل يُحه

“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfal: 58) 

Keempat, khianat adalah sifat orang-orang Yahudi. 

Allah Ta’ala berfirman, 

هه َونَسُ  عه فُوَن اْلَكلهَم َعْن َمَواضه يَة  يَُحر ه يثَاقَُهْم لَعَنَاهُْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُهْم قَاسه ْم مه هه ُروا بههه َوَّل تََزاُل تََطلهعُ فَبهَما نَْقضه َما ذُك ه وا َحظًّا مه  

نهينَ َعلَى َخائهنَة  مه  بُّ اْلُمْحسه ْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم َواْصفَْح إهَن ّللَاَ يُحه ْنُهْم إهَّل قَلهيال  مه  

“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka 

keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka 

(sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu 

(Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara 
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mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Maidah:13) 

Kelima, khianat adalah salah satu jalan menuju neraka. 

Allah Ta’ala berfirman, 

نَا َصاله  بَاده ْن عه يَن َكفَُروا اْمَرأَةَ نُوح  َواْمَرأَةَ لُوط  َكانَتَا تَْحَت َعْبدَْينه مه ذه
َن ّللَاه َضَرَب ّللَاُ َمثاَل  لهلَ َحْينه َفَخاَنتَاهَُما فَلَْم يُْغنهيَا َعْنُهَما مه  

لهينَ   َشْيئ ا َوقهيَل ادُْخاَل الَناَر َمَع الدَاخه

“Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya 

berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu 

kedua isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat 

membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): ‘Masuklah ke 

neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)’”. (QS. At-Tahrim:10) 

Wallahul Musta’an…. 

 

Materi 36: Istiqamah  

Salah satu nasihat singkat dan padat yang disampaikan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada 

umatnya adalah istiqamah,  

 قُْل آَمْنُت بهاهلله ثَُم اْستَقهمْ 

“Katakanlah: ‘Aku beriman kepada Allah’, kemudian beristiqomah-lah”. (HR. Muslim). 

Ini adalah sebuah nasihat agung agar umatnya memiliki kesadaran bahwa ada tuntutan pada diri 

mereka untuk selalu menjaga, memelihara, dan merealisasikan nilai-nilai keimanan; selalu 

berpegang teguh pada ajaran-Nya—dinul Islam, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Definisi 

Istiqamah adalah anonim dari thughyan (penyimpangan atau melampaui batas). Ia bisa bermakna: 

‘berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser’. Akar kata istiqamah adalah qaama yang 

berarti berdiri. Maka secara etimologi, istiqamah berarti tegak lurus.  

Secara terminologi, istiqamah bisa diartikan dengan beberapa pengertian berikut ini: 

1. Abu Bakar As-Shiddiq ketika ditanya tentang istiqamah ia menjawab bahwa istiqamah 

adalah kemurnian tauhid (tidak menyekutukan Allah dengan apa dan siapa pun). 

2. Umar bin Khattab berkata, “Istiqamah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan 

serta tidak menipu sebagaimana tipuan musang” 

3. Utsman bin Affan berkata, “Istiqamah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah Ta’ala”. 

4. Ali bin Abu Thalib berkata, “Istiqamah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban”. 
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5. Al-Hasan berkata, “Istiqamah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan”. 

6. Mujahid berkata, “Istiqamah adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai bertemu 

dengan Allah Ta’ala” 

7. Ibnu Taimiyah berkata, “Mereka beristiqamah dalam mencintai dan beribadah kepada-

Nya tanpa menoleh kiri kanan” 

Jadi, muslim yang ber-istiqamah adalah muslim yang selalu mempertahankan keimanan dan 

akidahnya dalam situasi dan kondisi apapun. 

Dalil-Dalil Tentang Istiqomah 

Di dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, banyak sekali ayat dan 

hadits yang berkaitan dengan masalah istiqamah, di antaranya adalah: 

ير   ْرَت َوَمْن تَاَب َمعََك َوَّل تَْطغَْوا إهنَهُ بهَما تَْعَملُوَن بَصه  فَاْستَقهْم َكَما أُمه

“Maka tetaplah (istiqamahlah) kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan 

kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui 

batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Hud, 11:112) 

Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan orang-

orang yang bertaubat bersamanya harus beristiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan. 

Istiqamah dalam mabda (prinsip), minhaj (pedoman) dan hadaf (tujuan) yang telah digariskan dan 

tidak boleh menyimpang dari perintah-perintah ilahiah. 

ُم اْلَمالئهَكةُ أَّل تََخافُوا َوّل تَْحَزنُ  يَن َقالُوا َربَُّنا ّللَاُ ثَُم اْستَقَاُموا تَتَنََزُل َعلَْيهه ُروا بهاْلَجنَةه اَلتهي كُْنتُْم تُوَعدُوَن (إهَن الَذه ) نَْحنُ ٣٠وا َوأَْبشه  

ي أَْنفُسُكُْم َولَكُْم فهيَها َما تَدَعُوَن (أَْولهيَاُؤكُْم فهي اْلَحَياةه الدُّْنَيا َوفهي  َرةه َولَكُْم فهيَها َما تَْشتَهه )٣١اْلخه  

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: ‘Tuhan kami ialah Allah’ kemudian mereka 

meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): 

‘Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu 

dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu’”. Kamilah pelindung-

pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat;  di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu 

inginkan dan memperoleh  (pula) apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan 

Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Fushilat, 41: 30 – 31). 

ْم َوَّل هُْم يَْحَزنُوَن أُولَئهَك أَْصَحابُ  يَن َقالُوا َربَُّنا ّللَاُ ثَُم اْستَقَاُموا فاََل َخْوف  َعلَْيهه يَن فهيَها َجَزاء  بهَما َكانُواإهَن الَذه   اْلَجنَةه َخالهده

 يَْعَملُونَ 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka 

tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka 

cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas 

apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Ahqaf, 46: 13-14) 

Empat ayat di atas menggambarkan urgensi istiqamah setelah beriman dan pahala besar yang 

dijanjikan oleh Allah Ta’ala, seperti hilangnya rasa takut, sirnanya kesedihan dan surga bagi 
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hamba-hamba-Nya yang senantiasa memperjuangkan nilai-nilai keimanan dalam setiap kondisi 

dan situasi apapun. 

Sedangkan hadits yang berbicara tentang istiqamah diantaranya adalah hadits berikut ini. 

َي للاُ َعْنهُ قَاَل : قُْلُت : يَا  ْسالَمه قَْوّل  ّلَ َعْن أَبهي َعْمرو، َوقهْيَل : أَبهي َعْمَرةَ سُْفيَاُن ْبنه َعْبده للاه الثَقَفهي َرضه َرسُْوَل للاه قُْل لهي فهي اإْله  

 أَْسأَُل َعْنهُ أََحدا  َغْيَرَك . قَاَل : قُْل آَمْنُت بهاهلله ثَُم اْستَقهمْ 

Dari Abu Amr, -ada juga yang mengatakan- Abu ‘Amrah, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqofi 

radhiallahu anhu dia berkata, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah katakan kepada saya tentang 

Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorangpun selainmu’. Beliau 

menjawab, ‘Katakanlah, ‘saya beriman kepada Allah’, kemudian beristiqomah-lah”. (HR. 

Muslim). 

Selain ayat-ayat dan hadits di atas, ada pula pernyataan ulama tentang urgensi istiqamah yang patut 

kita renungkan. Sebagian orang-orang arif berkata, “Jadilah kamu orang yang memiliki istiqamah, 

bukan menjadi orang yang mencari karamah (kemuliaan). Karena sesungguhnya dirimu bergerak 

untuk mencari karamah (karamah) sementara Rabbmu menuntutmu untuk beristiqamah.” 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Sebesar-besar karamah adalah memegang istiqamah.”   

Pengaruh Positif dan Buah Istiqomah 

Muslim yang beristiqomah, yakni yang selalu berkomitmen terhadap nilai-nilai kebenaran Islam 

dalam seluruh aspek hidupnya, akan merasakan pengaruh positif dan buah istiqamah: 

Pertama, keberanian (syaja’ah). 

Muslim yang selalu istiqomah akan memiliki keberanian yang luar biasa. Ia tidak akan gentar 

menghadapi segala rintangan di jalan kebenaran. Ia tidak akan pernah menjadi seorang pengecut 

dan pengkhianat dalam hutan belantara perjuangan. 

Akan sangat berbeda dengan orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit nifaq, yang selalu 

mengalami kegamangan dalam melangkah dan kekhawatiran serta ketakutan dalam menghadapi 

berbagai rintangan. Perhatikan firman Allah Ta’ala dalam surat Al-Maidah ayat 52 di bawah ini; 

يبَنَا دَائهَرة  فَعََسى ّللَاُ أَ  ْم يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن تُصه عُوَن فهيهه ْم َمَرض  يَُساره يَن فهي قُلُوبههه هه فَتََرى الَذه ْنده ْن عه ْن يَأْتهَي بهاْلفَتْحه أَْو أَْمر  مه  

ينَ  مه ْم نَاده هه وا فهي أَْنفُسه  فَيُْصبهُحوا َعلَى َما أََسرُّ

“Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) 

bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, “Kami takut akan mendapat 

bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau 

sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang 

mereka rahasiakan dalam diri mereka.” (QS. Al-Maidah, 5: 52) 

Di dalam sejarah kita melihat parade keberanian para sahabat. Hal ini tiada lain adalah karena 

pengaruh dari istiqamah yang telah menghujam di dalam dada mereka. 
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Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menawarkan pedang kepada para sahabat dalam 

perang Uhud, seketika Abu Dujanah berkata, “Aku yang akan memenuhi haknya, kemudian 

membawa pedang itu dan menebaskan ke kepala orang-orang musyrik.”. 

Pada saat seorang sahabat mendapat jawaban dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bahwasanya ia masuk surga kalau mati terbunuh dalam medan pertempuran, maka ia tidak pernah 

menyia-nyiakan waktunya lagi seraya melempar kurma yang ada di genggamannya kemudian ia 

meluncur ke medan pertempuran dan akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan yaitu, syahadah 

(mati syahid). 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Ali bin Abu Thalib setelah ia menerima 

bendera Islam dalam peperangan Khaibar sebagai berikut, “Jalanlah, jangan menoleh sehingga 

Allah memberikan kemenangan kepada kamu.” Lantas Ali berjalan, kemudian berhenti sejenak 

dan tidak menoleh seraya bertanya dengan suara yang keras; “Ya Rasulullah atas dasar apa aku 

memerangi manusia?” Beliau bersabda, “Perangi mereka sampai bersaksi bahwasanya tiada 

Tuhan selain Allah……” (HR Muslim) 

Inilah gambaran keberanian para sahabat yang lahir dari keistiqomahannya yang harus kita 

teladani dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan Islam. 

Kedua, ithmi’nan (ketenangan) 

Keimanan seorang muslim yang telah sampai pada tangga kesempurnaan akan melahirkan tsabat 

dan istiqomah di medan perjuangan. 

Tsabat dan istiqomah sendiri akan melahirkan ketenangan, kedamaian dan kebahagian. Meskipun 

ia melalui rintangan dakwah yang panjang, melewati jalan terjal perjuangan dan menapak tilas 

lika-liku belantara hutan perjuangan. Karena ia yakin bahwa inilah jalan yang pernah ditempuh 

oleh hamba-hamba Allah yang agung yaitu para Nabi, Rasul, generasi terbaik setelahnya dan 

generasi yang bertekad membawa obor estafet dakwahnya. Perhatikan firman Allah di bawah ini, 

ب هيُّوَن َكثهير  فََما َوهَنُوا لهَما أََصابَُهْم فهي َسبهيله ّللَاه َوَما َضعُفُ  ْن نَبهي   قَاتََل َمعَهُ ره ينَ َوَكأَي هْن مه بُّ الَصابهره وا َوَما اْستََكانُوا َوّللَاُ يُحه  

“Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari 

pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa 

mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepadamusuh). Allah menyukai 

orang-orang yang sabar.” (QS. Ali Imran, 3:146) 

يَن َءاَمنُوا َولَ  ْم يَْلبهسُوا إهيَمانَُهْم بهظُْلم  أُولَئهَك لَُهُم اْْلَْمُن َوهُْم ُمْهتَدُونَ الَذه  

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman 

(syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” (QS. Al-An’am, 6: 82) 

ْكره ّللَاه تَْطَمئهنُّ اْلقُلُوبُ  ْكره ّللَاه أََّل بهذه يَن َءاَمنُوا َوتَْطَمئهنُّ قُلُوبُُهْم بهذه  الَذه

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. 

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra’du, 13:28) 
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Ketiga, tafa’ul (optimis). 

Keistiqamahan yang dimiliki seorang muslim juga melahirkan sikap optimis. Ia jauh dari sikap 

pesimis dalam menjalani kehidupan. Ia tidak pernah merasa lelah dan gelisah yang akhirnya 

melahirkan frustasi dalam menjalani kehidupannya. Kefuturan yang mencoba mengusik jiwa, 

kegalauan yang ingin mencabik jiwa mutmainnah-nya dan kegelisahan yang menghantui benaknya 

akan terobati dengan keyakinannya kepada kehendak dan putusan-putusan ilahiah. Hal ini 

sebagaimana yang diisyaratkan beberapa ayat di berikut ini, 

ْن قَْبله أَْن نَْبَرأََها إهَن ذَلهَك عَ  تَاب  مه كُْم إهَّل فهي كه يبَة  فهي اْْلَْرضه َوّل فهي أَْنفُسه ْن ُمصه ير  َما أََصاَب مه ا َعلَى َمالهَكْيال تَأْسَوْ   َلى ّللَاه يَسه  

بُّ كَُل ُمْختَال  فَُخور    فَاتَكُْم َوّل تَْفَرُحوا بهَما آتَاكُْم َوّللَاُ ّل يُحه

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan 

telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang 

demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan 

berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira 

terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 

sombong lagi membanggakan diri.” (QS. Al-Hadid, 57: 22 – 23) 

ْن َرْوحه  ْن َرْوحه ّللَاه إهنَهُ ّل يَْيأَُس مه يهه َوّل تَْيأَسُوا مه ْن يُوسَُف َوأَخه َهبُوا فَتََحَسسُوا مه
ّللَاه إهَّل اْلقَْوُم اْلَكافهُرونَ  يَابَنهَي اذْ  

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan 

kamu berputus asa dari rahmat Allah.  Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 

melainkan kaum yang kafir”. (QS. Yusuf, 12: 87) 

ْن َرْحَمةه َرب ههه إهَّل الَضالُّونَ   قَاَل َوَمْن يَْقنَطُ مه

(Ibrahim) berkata, “Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-

orang yang sesat”. (QS 15:56) 

Maka dengan tiga buah istiqamah ini, seorang muslim akan selalu mendapatkan kemenangan dan 

merasakan kebahagiaan, baik di dunia maupun yang dijanjikan nanti di akherat kelak. 

ي ُم اْلَمالئهَكةُ أََّل تََخافُوا َوّل تَْحَزنُوا َوأَْبشه إهَن الَذه ُروا بهاْلَجنَةه اَلتهي كُْنتُْم تُوَعدُوَن نَْحنُ َن َقالُوا َربَُّنا ّللَاُ ثَُم اْستَقَاُموا تَتَنََزُل َعلَْيهه  

َرةه َولَكُْم فهيَها َما ي أَْنفُسُكُْم َولَكُْم فهيَها َما تَدَعُوَن  أَْولهيَاُؤكُْم فهي اْلَحَياةه الدُّْنَيا َوفهي اْْلخه يم   تَْشتَهه ْن َغفُور  َرحه نُُزّل  مه  

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka 

meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, 

“Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah 

yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia 

dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) apa 

yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”(QS. Fushshilat, 41:30-32) 
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Materi 37: Kewajiban Membentuk Rumah Tangga Islami 

Islam diturunkan oleh Allah Ta’ala ke muka bumi untuk menata seluruh dimensi kehidupan 

manusia. Setiap ajaran yang digariskan agama ini tidak ada yang bertentangan dengan fitrah 

manusia. Unsur hati, akal dan jasad yang terdapat dalam diri manusia senantiasa mendapatkan 

khithab ilahi (arahan ilahi) secara proporsional. 

Oleh karena itu, Islam melarang ummatnya hidup membujang laiknya para pendeta, yang 

hidupnya hanya diarahkan untuk memuaskan dimensi jiwa semata. Sementara kehidupan 

berkeluarga dijauhinya karena dianggap akan menghalangi dirinya menuju kepuasan batin. 

Anggapan seperti itu jelas merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia. 

Berkeluarga dalam pandangan Islam adalah merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua 

makhluk—kecuali malaikat tentunya. Bahkan Islam menekankan bahwa nikah adalah sunnah—

tradisi dan ajaran—Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang harus diikuti oleh umat ini. 

Perhatikanlah hadits berikut ini: 

يلُ  يدُ ْبُن أَبهى َمْريََم أَْخبََرَنا ُمَحَمدُ ْبُن َجْعفَر  أَْخبََرنَا ُحَمْيدُ ْبُن أَبهى ُحَمْيد  الَطوه َع أَنََس ْبَن َمالهك  َحدَثَنَا َسعه رضى للا عنه – أَنَهُ َسمه  – 

بَادَةه النَبهى ه  –عليه وسلم صلى للا  –يَقُوُل َجاَء ثاَلَثَةُ َرْهط  إهلَى بُيُوته أَْزَواجه النَبهى ه  فَلََما –صلى للا عليه وسلم  –يَْسأَلُوَن َعْن عه  

َن النَبهى ه  ْن ذَْنبههه َوَما تَأََخَر . قَالَ  –صلى للا عليه وسلم  –أُْخبهُروا َكأَنَُهْم تَقَالُّوَها فَقَالُوا َوأَْيَن نَْحُن مه قَدْ غُفهَر لَهُ َما تَقَدََم مه  

ُر . َوقَاَل آَخرُ أَحَ  هن هى أَُصل هى اللَْيَل أَبَد ا . َوقَاَل آَخُر أَنَا أَُصوُم الدَْهَر َوّلَ أُْفطه ُل الن هَساَء فاَلَ أَتََزَوُج أَبَد ادُهُْم أََما أَنَا فَإ  .  أَنَا أَْعتَزه

ي» فَقَاَل  –صلى للا عليه وسلم  –فََجاَء َرسُوُل ّللَاه  ن هى أَُصومُ  َن قُْلتُْم َكذَا َوَكذَا أََماأَْنتُُم الَذه ه َوأَتْقَاكُْم لَهُ ، لَكه َ َوّللَاه إهن هى ْلَْخَشاكُْم ّلله  

ن هى  َب َعْن سُنَتهى فَلَْيَس مه ُر ، َوأَُصل هى َوأَْرقُدُ َوأَتََزَوُج الن هَساَء ، فََمْن َرغه ، رواه البخاري 2/7 – 745تحفة « . َوأُْفطه  

Sa’id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja’far mengabarkan kepada 

kami Humaid bin Abu Humaid At-Thawil mengabarkan kepada kami bahwasanya ia mendengar 

Anas bin Malik ra berkata: “Ada tiga orang yang mendatangi rumah-rumah Istri Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam menanyakan tentang ibadah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka tatkala 

diberitahu, mereka merasa seakan-akan (ibadahnya) tidak berarti (sangat sedikit). Mereka 

berkata: ‘Di mana posisi kami dibanding Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, padahal beliau telah 

diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang’. Salah satu dari mereka 

berkata: ‘Saya akan qiamullail selama-lamanya.’ Yang lain berkata: ‘Aku akan puasa 

selamanya.’ Dan yang lain berkata: ‘Aku akan menghindari wanita, aku tidak akan pernah 

menikah.’ Lalu datanglah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya bersabda: ‘Kalian yang 

bicara ini dan itu, demi Allah, sungguh aku yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah. 

Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat, aku tidur dan aku juga menikah. Barang siapa 

yang benci terhadap sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku.’” (HR. Al-Bukhari). 

Urgensi Pembentukan Keluarga  

Ada beberapa faktor yang mendasari urgensinya pembentukan keluarga dalam Islam: 

Pertama, perintah Allah Ta’ala.  
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Membentuk dan membangun keluarga merupakan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah 

Ta’ala dalam beberapa Firman-Nya. Hikmahnya adalah tiada lain agar teralisir kesinambungan 

hidup dalam kehidupan dan agar manusia berjalan selaras dengan fitrahnya. 

ْنُهمَ  ْنَها َزْوَجَها َوبََث مه دَة  َوَخلََق مه ْن نَْفس  َواحه ي َخلَقَكُْم مه ييَا أَيَُّها الَناُس اتَقُوا َربَكُُم الَذه ا َونهَساء  َواتَقُوا ّللَاَ الَذه َجاّل  َكثهير  ا ره  

َعلَْيكُْم َرقهيب ا تََساَءلُوَن بههه َواْْلَْرَحاَم إهَن ّللَاَ َكانَ   

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari 

seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah 

yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-

Nisa, 4: 1) 

ْن أَ  ْن آيَاتههه أَْن َخلََق لَكُْم مه َ َومه ا لهتَْسكُنُوا إهلَْيَها َوَجعََل بَْينَكُْم َمَودَة  َوَرْحَمة  إهَن فهي ذَلهَك َْليَات  لهقَْوم  يَت كُْم أَْزَواج  فََكُرونَ ْنفُسه  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum, 30: 21) 

Kedua, membangun rasa tanggung jawab dalam Diri Seorang Muslim. 

Sebelum seseorang berkeluarga, seluruh aktivitas hidupnya hanya fokus kepada perbaikan diri. 

Tanggung jawabnya terpusat pada ucapan, perbuatan dan tindakan yang terkait dengan dirinya 

sendiri. Akan tetapi setelah membangun mahligai rumah tangga, ia tidak hanya bertanggungjawab 

terhadap dirinya saja. Ia juga harus bertanggungjawab terhadap keluarganya; bagaimana mendidik 

dan memperbaiki istrinya agar menjadi wanita yang memahami dan melaksanakan hak serta 

kewajiban rumah tangganya, juga mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi rabbani dan 

qurani. Perhatikanlah beberapa hadits berikut ini: 

َعَما اْستَْرَعاهُ َحفهَظ ذَلهَك أَمْ  للاَ تَعَالَى َسائهل  كَُل َراع   َعْن قَتادَةَ َعْن أَنَس  ْبنه َمالهك  أََن النَبهَي َصلَى للاُ َعلَْيهه َو َسلََم قَاَل إهنَ   

َحتَى يُْسأََل الَرُجُل َعْن أَْهله بَْيتههه   َضيَعَهُ   

Dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Sesungguhnya Allah Ta’ala akan meminta pertanggung jawaban kepada setiap pemimpin atas 

apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaga kepemimpinannya atau melalaikannya, sehingga 

seorang laki-laki ditanya tentang anggota keluarganya”. (Hadits Gharib dalam Hilayatul Auliya, 

9/235, diriwayatkan oleh An-Nasa’i dalam Isyratun Nisaa’, hadits No. 292 dan Ibnu Hibban dari 

Anas dalam Shahihul Jami’, No. 1775; As-Silsilah Ash-Shahihah, No.1636) 

َى ّللَاُ َعْنَها قَالَْت قَاَل النَبهىُّ  َخْيُركُْم َخْيُركُْم ْلَْهلههه َوأَنَا َخْيُركُْم ْلَْهلهى : -صلى للا عليه وسلم-َعْن َعائهَشةَ َرضه . 

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Sebaik-

baik kamu adalah yang paling baik pada kelurganya dan aku paling baik bagi keluargaku.’” (HR. 

Al-Baihaqi) 
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نهيَن إيَمانا  أْحَسنُُهْم ُخلُقا  :  –صلى للا عليه وسلم  –، قَاَل : قَاَل َرسُول للا  –رضي للا عنه  –وعن أَبي هريرة  أْكَمُل الُمؤمه  ، 

يَاُركُْم خياركم لهنهَسا مْ وخه ئههه  

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: ‘Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya dan 

yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.’” (HR. At-

Tirmidzi, dan ia berkata: “Hadits hasan shahih”). 

Ketiga, langkah penting membangun masyarakat muslim 

Keluarga muslim merupakan batu bata atau institusi terkecil dari masyarakat muslim. Seorang 

muslim yang membangun dan membentuk keluarga, berarti ia telah mengawali langkah penting 

untuk berpartisipasi membangun masyarakat muslim. Berkeluarga merupakan usaha untuk 

menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat dan sekaligus memperbanyak anggota baru 

masyarakat. 

يد ا ، تََزَوُجواَعن أنس  رضي للا عنه قَاَل : } َكاَن َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوسَلََم يَأُْمُرنَا بهاْلبَاَءةه ، َويَْنَهى  َعْن التَبَتُّله نَْهي ا َشده  

هن هي ُمَكاثهر  بهكُْم اْْلَْنبهيَاَء يَْوَم اْلقهيَاَمةه   { اْلَولُودَ اْلَودُودَ .فَإ

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan 

kami ‘ba-ah’ (nikah) dan melarang membujang dengan larangan yang keras seraya bersabda: 

‘Nikahi wanita yang banyak anak dan yang banyak kasih sayang. Karena aku akan berlomba 

dengan jumlah kamu terhadap para nabi pada hari kiamat.’” (HR. Ahmad, dishahihkan Ibnu 

Hibban. Memiliki “syahid” pada riwayat Abu Dawud, An-Nasaai dan Ibnu Hibban dari hadits 

Ma’qil bin Yasaar). 

Keempat, mewujudkan keseimbangan hidup. 

Orang yang membujang dianggap masih belum menyempurnakan sisi lain keimanannya. Ia hanya 

memiliki setengah keimanan. Bila ia terus membujang maka akan terjadi ketidak seimbangan 

dalam hidupnya, kegersangan jiwa dan keliaran hati. Untuk menciptakan keseimbangan dalam 

hidupnya, Islam memberikan terapi dengan melaksanakan salah satu sunnah rasul yaitu 

membangun keluarga yang sesuai dengan rambu-rambu ilahi. 

ْينه  ْبدُ فَقَده اْستَْكَملَ َعْن أَنَس  ْبنه َمالهك  قَاَل : قَاَل َرسُْوُل للاه َصلَى للا َُعلَْيهه َوَسلََم : إهذَا تََزَوَج اْلعَ  فَْلَيتَقه للاَ فهى نهْصَف الد ه  

اْلبَاقهى. َرَواهُ اْلبَْيَهقهي  الن هْصفه   

Dari Anas bin Malik berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Apabila 

seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan setengah agama. Hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah dalam setengahnya lagi.’” (HR. Imam Al-Baihaqi) 

Menikah juga bisa menjaga keseimbangan emosi, ketenangan pikiran, dan kenyamanan hati.  

هنَهُ أََغضُّ  ْعشََر الَشبَابه يَا مَ »  -صلى للا عليه وسلم-َعْن َعْبده ّللَاه قَاَل قَاَل لَنَا َرسُوُل ّللَاه  ْنكُُم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزَوْج فَإ َمنه اْستََطاَع مه  

َجاء   هنَهُ لَهُ وه ْع فَعَلَْيهه بهالَصْومه فَإ ْلفَْرجه َوَمْن لَْم يَْستَطه  » لهْلبََصره َوأَْحَصُن له

Dari Abdullah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami: ‘Wahai 

para pemuda, barang siapa dari kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah. 
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Karena sesungguhnya menikah itu akan menundukkan pandangan dan memelihara farji 

(kemaluan). Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu 

merupakan benteng baginya.” (HR. Muslim) 

 

Materi 38: Karakteristik Rumah Tangga Islami 

Rumah tangga seperti apakah yang harus dibangun seorang muslim? 

Bertolak dari kesadaran terhadap tugas utama manusia untuk beribadah hanya kepada Allah 

Ta’ala, 

ْنَس إهَّل لهيَْعبُدُونه  َن َواإْله  َوَما َخلَْقُت اْلجه

“Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-

Dzaariyaat, 51: 56), serta kesadaran terhadap mas’uliyah (tanggung jawab) yang dibebankan oleh 

Allah Ta’ala kepada setiap manusia untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, 

َجاَرةُ َعلَْيَها َماَلئهَكة   ا َوقُودَُها النَاُس َواْلحه يَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهلهيكُْم نَار  دَاد  َّل يَْعُصوَن ّللَاَ يَا أَيَُّها الَذه اَلظ  شه َما أََمَرهُمْ  غه  

 َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمُرونَ 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan 

bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim, 66: 6), maka rumah tangga islami yang hendaknya 

dapat diwujudkan, sekurang-kurangnya memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 

Pertama, memelihara ketauhidan 

Inilah selayaknya yang menjadi perhatian utama setiap rumah tangga muslim; yaitu memelihara 

ketauhidan atau menjaga aqidah seluruh anggotanya. Inilah ‘kegelisahan’ yang seharusnya selalu 

tertanam dalam diri setiap pasangan muslim sampai akhir hayatnya. 

Perhatikanlah bagaimana Ya’kub ‘alaihis salam memperhatikan tanggung jawab pemeliharaan 

ketauhidan atau aqidah anak keturunannya, 

ي قَالُوا نَ ْن بَْعده يلَ أَْم كُْنتُْم شَُهدَاَء إهذْ َحَضَر يَْعقُوَب اْلَمْوُت إهذْ قَاَل لهبَنهيهه َما تَْعبُدُوَن مه يَم َوإهْسَماعه ْعبُدُ إهلََهَك َوإهلَهَ آبَائهَك إهْبَراهه  

د ا َونَْحُن لَهُ ُمْسلهُمونَ  ا َواحه  َوإهْسَحاَق إهلَه 

“Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-

anaknya: ‘Apa yang kamu sembah sepeninggalku?’ Mereka menjawab: ‘Kami akan menyembah 

Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa 

dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.’” (QS. Al-Baqarah, 2: 133) 

Kegelisahan terhadap kecukupan hal-hal yang bersifat materi untuk anak keturunan adalah hal 

yang wajar, namun hal itu tidak seharusnya mengalahkan kegelisahan berkenaan keselamatan 

aqidah mereka. 

Kedua, memperhatikan Ibadah 
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Rumah setiap muslim hendaknya menjadi madrasah bagi seluruh anggotanya. Selain 

tempat penanaman aqidah, rumah mereka pun sepantasnya dijadikan tempat pengajaran ibadah. 

Salah satu contohnya adalah ibadah shalat, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam, 

بو نيَن, واْضره قوا بينَهم في الَمَضاجعُمُروا أوّلدَكم باهلصالةه وهُْم أْبناُء َسْبعه سه هُم علَْيها وهُْم أبناُء َعشر  وفر ه  

“Perintahkan anak-anakmu menjalankan shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun, dan jika 

sudah berusia sepuluh tahun pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahlah 

tempat tidur mereka”. (HR Bukhari) 

Ketiga, menyemai akhlak Islami 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus oleh Allah Ta’ala, diantaranya adalah dalam 

rangka memperbaiki akhlak manusia, 

َم َصالهَح اْلَْخالَقه  ثُْت ْلُتَم ه  إهنََما بُعه

“Bahwasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak.” (HR. Ahmad) 

Maka, hal ini pun menjadi bagian dari tugas setiap rumah tangga muslim dalam rangka ittiba’ 

kepada beliau. Setiap rumah tangga muslim harus menjadi tempat penyemaian nilai-nilai mulia, 

berupaya meneladani akhlak Nabi yang mulia. 

Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, 

ه  ُخلُقَ  فَإهنَ  القُرآنَ  َكانَ  َوَسلَمَ  َعلَيهه  ّللَاُ  َصلَى ّللَاه  نَبهي   

“Sesungguhnya akhlak Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah Al-Qur’an” (HR. Muslim) 

Keempat, terwujudnya perhatian dan kebaikan 

Rumah tangga muslim harus menjadi tempat bernaung yang menentramkan anggotanya. Hal ini 

diantaranya dilakukan dengan cara menebarkan aura kebaikan di dalamnya; cinta, kasih sayang, 

kepedulian, perhatian, dan lain sebagainya. Teladanilah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. 

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, 

َخْيُركُْم َخْيُركُْم ْلَْهلههه َوأَنَا َخْيُركُْم ْلَْهلهى -صلى للا عليه وسلم-قَاَل َرسُوُل ّللَاه   

“Rasulullah shallallau ‘alaihi wasallam berasabda: “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang 

paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. 

Tirmidzi) 

Kelima, berpartisipasi dalam dakwah dan perjuangan Islam 

Allah Ta’ala berfirman, 

نَاُت بَْعُضُهْم أَْولهيَاُء بَْعض  يَأُْمُروَن بهاْلَمْعُروفه َويَنَْهْوَن َعنه اْلُمْنَكره َويُ  نُوَن َواْلُمْؤمه لَصاَلةَ َويُْؤتُوَن الَزَكاةَ قهيُموَن اَواْلُمْؤمه  

يم   يز  َحكه يعُوَن ّللَاَ َوَرسُولَهُ أُولَئهَك َسيَْرَحُمُهُم ّللَاُ إهَن ّللَاَ َعزه  َويُطه
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“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 

penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah 

dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah, 9: 71) 

Ayat di atas menyebutkan tentang kesatuan hati yang terjalin diantara seorang mu’min dan 

mu’minat. Mereka terikat oleh tali keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, 

saling mengasihi dan saling tolong menolong. Kesemuanya itu didorong oleh semangat setia 

kawan yang menjadikan mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan tembok yang saling kuat-

menguatkan dalam menegakkan keadilan dan meninggikan kalimat Allah. 

Rumah tangga muslim sejati adalah rumah tangga tempat lahirnya pribadi-pribadi muslim yang 

memiliki ghirah terhadap agamanya. 

 

Materi 39: Karakteristik Rumah Tangga Islami (Bag. 2) 

Keenam, memelihara syariat.  

Anggota rumah tangga islami adalah mereka-mereka yang telah ridho kepada Allah sebagai Rabb, 

Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul. 

ين ا َوبهُمَحَمد  َرسُوّل   ْساَلمه ده َي بهاّلَله َربًّا َوبهاإْله يَمانه َمْن َرضه  ذَاَق َطْعَم اإْله

 “Akan merasakan kelezatan iman, orang yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, 

dan Muhammad sebagai Rasul” (HR Muslim) 

Oleh karena itu mereka selalu berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan sunnah sebagaimana 

diwasiatkan oleh nabinya, 

تَاَب للاه َوسُــنَةَ َرسُـْولههه  لُّْوا أَبَد ا كه َما لَْن تَضه  تََرْكُت فهْيكُْم أَْمَرْينه َما إهْن تََمس ـْكتُْم بههه

“Telah aku tinggalkan bagi kamu dua perkara yang jika kamu berpedoman pada keduanya 

niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur’an) dan sunnah 

rasul-Nya (Al-Hadits)”. (HR. Al-Malik dan Al-Hakim) 

Mereka senantiasa berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam demi meraih keselamatan di dunia dan akhirat. 

Imam Malik berkata, 

قَ  بَها نََجا َوَمْن تََخلََف َعْنها َغره ثُل َسفهينَةه نُْوح , َمْن َركه  السُنَةُ مه

“Sunnah (Rasulullah) itu ibarat perahu nabi Nuh (saat terjadi taufan), maka barang siapa naik 

ke atasnya maka selamatlah ia, dan barang siapa tidak mau menaikinya maka tenggelamlah ia.” 

Ketujuh, memelihara keindahan 
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Islam tidak hanya menghargai keindahan maknawiyah; namun ia pun menghargai dan 

memperhatikan keindahan fisik dan materi. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

بُّ أَْن يَكُْوَن ثَْوبُهُ َحَسنا  َونَْعلُهُ َحَسنَ ّلَ يَدُْخُل اْلَجنَةَ َمْن َكاَن فهيْ  : إهَن الَرُجَل يُحه ْبر  قَاَل َرُجل  ْن كه ثْقَاُل ذََرة  مه ة . قاََل: إهَن للاَ قَْلبههه مه  

ْبُر بََطُر اْلَحقه  َوَغْمطُ النَاسه  بُّ اْلَجَماَل، اْلكه ْيل  يُحه  َجمه

“Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu.” Ada 

seseorang yang bertanya, “Sesungguhnya setiap orang suka (memakai) baju yang indah, dan alas 

kaki yang bagus, (apakah ini termasuk sombong?”. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah 

Maha Indah dan mencintai keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan 

merendahkan orang lain.” (HR. Muslim) 

Oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang buruk dalam pandangan Islam, jika dalam rumah tangga 

muslim hal-hal berupa keindahan dan kebersihan menjadi salah satu perhatiannya, karena 

keindahan itu dapat mempengaruhi suasana hati dan kebahagiaan. 

Kedelapan, membentengi keluarga dari kemungkaran 

Rumah tangga muslim harus menjadi benteng yang tangguh yang dapat melindungi anggotanya 

dari hal-hal yang dapat menggiringnya kepada kebinasaan, berupa nilai-nilai, budaya, adat, 

kebiasaan, dan perilaku yang buruk. 

Ia harus menjadi tempat pertama tegaknya amar ma’ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

ْع فَبهقَلْ  هْن لَْم يَْستَطه ، فَإ ْع فَبهلهَسانههه هْن لَْم يَْستَطه هه، فَإ ْنكُْم ُمْنَكرا  فَْليُغَيه ْرهُ بهيَده ْيَمانه َمْن َرأَى مه بههه َوذَلهَك أَْضعَُف اإْله  

“Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 

rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut 

adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim) 

Kesembilan, menjaga peran, kedudukan dan tanggung jawab 

Setiap anggota rumah tangga muslim harus memahami hak dan kewajibannya. Mereka harus 

menyadari bahwa setiap mereka memiliki peran, kedudukan, dan tanggung jawab masing-masing 

yang harus dijalankan. 

Dengan kesadaran seperti itulah kehidupan dalam rumah tangga muslim dapat berjalan harmonis. 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

يَتههه َوالَرُجُل َراع  فهي أَ  َماُم َراع  َوَمْسئُول  َعْن َرعه يَتههه اإْله كُْم َمْسئُول  َعْن َرعه
كُْم َراع  َوكُلُّ

يَتههه كُلُّ ْهلههه َوهَُو َمْسئُول  َعْن َرعه  

يَتهَها َوا َها َوَمْسئُولَة  َعْن َرعه يَة  فهي بَْيته َزْوجه يَتههه َواْلَمْرأَةُ َراعه هه َوَمْسئُول  َعْن َرعه ُم َراع  فهي َماله َسي هده ْلَخاده  

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas 

yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas 

rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas 

keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan 
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dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah 

pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan 

tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Bukhari No. 844) 

Kesepuluh, sederhana dalam maisyah (penghidupan/belanja) 

Mengenai hal ini, Allah Ta’ala berfirman, 

ا فُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَلهَك قََوام  يَن إهذَا أَنفَقُوا لَْم يُْسره  َوالَذه

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan 

tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. 

Al Furqan, 26: 67) 

Termasuk di dalamnya adalah sederhana dalam berpakaian, makan, dan minum. Ambilah semua 

itu sesuai kebutuhan. 

فُوا إهنَهُ َّل  د  َوكُلُوا َواْشَربُوا َوَّل تُْسره ْندَ كُل ه َمْسجه ينَتَكُْم عه فهينَ يَا بَنهي آدََم ُخذُوا زه بُّ اْلُمْسره يُحه  

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan 

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berlebih-lebihan.” (QS. Al a’raf, 7: 31) 

Kesebelas, menjaga hak tetangga 

Salah satu perintah dari Allah Ta’ala yang tercantum di dalam Al-Qur’an adalah berbuat baik 

kepada tetangga. Perhatikanlah firman Allah Ta’ala berikut ini. 

كُوا بههه َشْيئ ا ۖ َوبهاْلَوالهدَْينه إهْحَسان ا  ي اْلقُْرَبىَٰ َواْلَجاره اْلُجنُبه َواْعبُدُوا ّللَاَ َوَّل تُْشره ينه َواْلَجاره ذه ي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ َواْلَمَساكه َوبهذه  

بُّ َمْن َكاَن ُمْختَاّل  فَ  به بهاْلَجْنبه َواْبنه الَسبهيله َوَما َملََكْت أَْيَمانُكُْم ۗ إهَن ّللَاَ َّل يُحه اَوالَصاحه ُخور   

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat 

baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan 

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membangga-banggakan diri” (QS. An-Nisa, 4: 36) 

Syaikh Abdurrahman As Sa’di menjelaskan ayat ini: “Tetangga yang lebih dekat tempatnya, lebih 

besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap 

tetangganya, dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan sedekah, dakwah, lemah-lembut 

dalam perkataan dan perbuatan serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan dan 

perbuatan” (Tafsir As-Sa’di, 1/177) 

Islam menghubungkan masalah berbuat baik kepada tetangga ini dengan masalah keimanan. 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْم َجاَرهُ  ره فَْليُْكره ُن بهاّلَله َواْليَْومه اْْلخه  َمْن َكاَن يُْؤمه

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya” 

(HR. Bukhari) 
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Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْي َّل  ُن . قهْيَل: َو َمْن يَا َرسُْوَل للاه؟ قَاَل: الَذه ُن ، َوللاه َّل يُْؤمه ُن ، َوللاه َّل يُْؤمه يَأَْمُن َجاُرهُ بََوائهقَهَُوللاه َّل يُْؤمه  

“Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman.” Ada yang bertanya: “Siapa itu wahai 

Rasulullah?’. Beliau menjawab: “Orang yang tetangganya tidak aman dari bawa’iq-nya 

(kejahatannya)” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Maka, bergaullah dengan mereka secara baik, sehingga kehidupan yang tentram dan harmoni akan 

terwujud semakin sempurna. 

 

Materi 40: Hadits Tentang Niat dan Ikhlash 

Matan Hadits: 

ْعُت َرسُْوَل للاه  َي للاُ تَعَالَى َعْنهُ قَاَل : َسمه نهْيَن أَبهي َحْفص  عَُمَر ْبنه اْلَخَطابه َرضه ْيره اْلُمْؤمه   َصلَى للاُ تَعَالَى َعلَْيهه َوَعلَىَعْن أَمه

ئ   ْجَرتُهُ إهلَى للاه َوَرسُْولههه  آلههه َوَسلََم يَقُْوُل : إهنََما اْْلَْعَماُل بهاله نَياته َوإهنََما لهكُله  اْمره ْجَرتُهُ إهلَى للاه َوَرسُْولههه فَهه َما نََوى فََمْن َكانَْت هه  

ْجَرتُهُ إهلَى َما َهاَجَر إهلَْيهه  ُحَها فَهه ْيبَُها أَوه اْمَرأَة  يَْنكه ْجَرتُهُ لهدُْنيَا يُصه  َوَمْن َكانَْت هه

Terjemah 

Dari Amirul Mu’minin, Abu Hafsh Umar bin Al Khathab Radhiallahu Ta’ala ‘Anhu, dia berkata: 

Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya amal itu 

hanyalah beserta niat, dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang 

diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya maka hijrahnya itu 

adalah kepada Allah dan RasulNya, dan barang siapa yang hijrahnya   karena dunia yang 

diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia 

inginkan itu.” (Diriwayatkan oleh Imamul Muhadditsin, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin 

Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari dan Abul Husein Muslim bin Al Hajjaj bin 

Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, dalam kitab shahih mereka yang merupakan kitab hadits paling 

shahih) 

Sababul Wurud Hadits 

Hadits ini merupakan komentar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang seorang laki-laki yang 

berhijrah dari mekkah ke Madinah bukan karena mencari keutamaan hijrah tetapi karena 

mengincar seorang wanita yang ingin dinikahinya. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al ‘Id: “Mereka 

meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekkah menuju Madinah, dengan 

hijrahnya itu dia tidak menghendaki keutamaan hijrah. Dia hanya menghendaki agar dapat 

menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais.” (Imam Ibnu Daqiq Al ‘Id, Syarh Al Arba’in 

An Nawawiyah, Hal. 27. Maktabah Al Misykah. Imam Ibnu Hajar, Fathul Bari, 1/10. Darul Fikr)  

Sehingga di dalam sejarah, laki-laki tersebut dikenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. 

Walaupun sababul wurud hadits ini karena laki-laki tersebut, namun nilai dan hukum yang 

terkandung di dalamnya juga berlaku bagi manusia lain secara umum. Hal ini sesuai kaidah: Al 
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‘Ibrah bi ‘umumil lafzhi laa bi khushushis sabab (Pelajaran bukanlah diambil dari sebabnya yang 

spesifik, tetapi dari makna lafaznya secara umum). 

Kedudukan, Faidah, dan Makna Hadits Secara Global 

Pertama, Hadits ini berisikan sesuatu yang amat penting dalam Islam yakni niat dan ikhlas. Amal 

harus ada niat, sedangkan niat harus ada keikhlasan agar dia diterima. 

Berkata Imam Ibnu Daqiq Al ‘Id: Imam Ahmad dan Imam Asy Syafi’i Rahimahumallah berkata: 

‘Hadits ini mencakup sepertiga ilmu’, hal itu dikatakan juga oleh Al Baihaqi dan lainnya. 

Sebabnya adalah perbuatan hamba terdiri atas hati, lisan, dan anggota badannya. Dan niat adalah 

salah satu bagian dari tiga itu. (Imam Ibnu Daqiq Al ‘Id, Syarh Al Arba’in An Nawawiyah, Hal. 

24) 

Diriwayatkan dari Imam Asy Syafi’i: “Hadits ini mencakup 70 bab tentang fiqih.” Segolongan 

ulama mengatakan hadits ini merupakan sepertiganya Islam. 

Berkata Imam Abdurrahman bin Al Mahdi radhiallahu ‘anhu: “Hendaknya bagi setiap orang 

yang menyusun kitab agar mengawali kitabnya dengan hadits ini, sebagai peringatan bagi 

penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya.”  

Kedua, hadits ini pula yang dijadikan oleh para ulama sebagai parameter untuk membedakan 

(tamyiz) status hukum amal seseorang; antara adat dan ibadah, dan antara ibadah yang satu dengan 

yang lainnya. 

Dengan niatlah dibedakan: 

1. Makan minum sebagai adat (sekedar demi memenuhi kebutuhan perut) atau dinilai ibadah 

(karena demi menjaga kekuatan untuk ibadah dan ketaatan kepadaNya). 

2. Puasa pada hari Senin, apakah ia puasa: Senin Kamis, Syawal, atau puasa yang lain? 

Hadits ini telah melahirkan sebuah kaidah fiqih yang sangat terkenal, dan Imam As-Suyuthi telah 

memasukkannya dalam kaidah pertama dalam kitab Al Asybah wan Nazhair, yakni: 

َها ده  اَْْلُُمْوُر بهَمقَاصه

 “Urusan/perkara tergantung maksud-maksudnya.” (Imam As-Suyuthi, Al Asybah wan Nazhair, 

Hal. 8. Mawqi’ Ruh Al Islam) 

Ketiga, hadits ini juga menegaskan betapa pentingnya ikhlashun niyyah. Sebab keikhlasan 

merupakan syarat diterimanya amal shalih sebagaimana yang telah diketahui. Bahkan amal yang 

tidak dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, baik karena ingin dipuji, ingin ketenaran, ingin harta 

dunia, dan semisalnya, akan membuat pelakunya celaka. 

Allah Ta’ala berfirman: 

ْم أَْعَمالَُهْم فهيَها َوهُْم فهيَها ّل يُْبَخسُونَ  َمْن َكانَ  ه إهلَْيهه ينَتََها نَُوف  يدُ اْلَحَياةَ الدُّْنَيا َوزه يَن لَْيسَ   يُره َرةه إهّل الَنارُ  لَُهمْ  أُولَئهَك الَذه فهي اْلخه  

ل  َما َكانُوا يَْعَملُونَ   َوَحبهَط َما َصنَعُوا فهيَها َوبَاطه
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“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan 

kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu 

tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan 

lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah 

mereka kerjakan.” (QS. Hud, 11: 15-16) 

Pentingnya Niat dan Keikhlasan 

Sebagai penjelas tentang pentingnya niat, berikut ini kami cantumkan hadits-hadits Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Diriwayatkan oleh Abu Dzar Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

bersabda: 

ى أَْن يَقُوَم يَُصله ى بهاللَْيله فَغَلَبَتْهُ َعْينُهُ َحتَى يُْصبهَح كُتهَب لَهُ َما نَ  ْن َربه هه َوى، َمْن أَتَى فهَراَشهُ َوهَُو يَْنوه َوَكاَن نَْوُمهُ َصدَقَة  َعلَْيهه مه  

“Barangsiapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia berniat bangun untuk melaksanakan 

shalat di malam hari lalu dia tertidur sampai Subuh, maka akan dituliskan baginya pahala apa 

yang telah dia niatkan, dan tidurnya itu merupakan sedekah untuknya dari Rabbnya.” (HR Ibnu 

Majah [1344] dan Al Baihaqi [4911]. Hadits shahih.) 

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersada: 

ثَْل أَْجره َمْن َصاَلَها َوَحَضَرَها َّل يَْنقُُص ذَلهكَ  َمْن تََوَضأَ فَأَْحَسَن ُوُضوَءهُ ثَُم َراحَ  فََوَجدَ النَاَس قَدْ َصلَْوا أَْعَطاهُ ّللَاُ َجَل َوَعَز مه  

ْم َشْيئ ا هه ْن أَْجره  مه

“Barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu ia pergi ke mesjid (untuk 

berjamaah) dan dia lihat jamaah sudah selesai, maka ia tetap mendapatkan seperti pahala orang 

yang hadir dan berjamaah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.” (HR. An-Nasa’i No. 

855, Abu Daud No. 564, Ahmad No. 8590, Al Hakim No. 754. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani 

dalam Shahihul Jami’ No. 6163) 

Sedangkan tentang pentingnya keikhlasan tergambar dari hadits-hadits berikut ini: 

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 

نْ  ا مه يَب بههه َعَرض  َما يُْبتَغَى بههه َوْجهُ ّللَاه َعَز َوَجَل َّل يَتَعَلَُمهُ إهَّل لهيُصه ا مه ْلم  دْ َعْرَف اْلَجنَةه يَْوَم اْلقهيَاَمةه يَْعنهيَمْن تَعَلََم عه   الدُّْنيَا لَْم يَجه

يَحَها  ره

“Barangsiapa yang menuntut ilmu yang dengannya dia seharusnya menginginkan wajah Allah, 

(tetapi) dia tidak mempelajarinya melainkan karena kekayaan dunia, maka dia tidak akan 

mendapatkan harumnya surga pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud No. 3664, Ibnu Majah No. 252, 

Ibnu Hibban No. 78, Al Hakim, Al Mustadrak ‘Alash Shahihain) 

Dari Ubai bin Ka’ab radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: 

يب   َرةه نَصه َرةه لهلدُّْنيَا لَْم يَكُْن لَهُ فهي اْْلخه ْنُهْم َعَمَل اْْلخه َل مه  فََمْن َعمه

“Barangsiapa diantara mereka beramal amalan akhirat dengan tujuan dunia, maka dia tidak 

mendapatkan bagian apa-apa di akhirat.” (HR. Ahmad No. 20275. Ibnu Hibban No. 405, Al 
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Hakim, Al Mustadrak ‘Alash Shahihain No. 7862, katanya: sanadnya shahih. Imam Al Haitsami 

mengatakan:  diriwayatkan oleh Ahmad dan anaknya dari berbagai jalur dan perawi dari Ahmad 

adalah shahih, Majma’ Az Zawaid 10/220. Darul Kutub Al ‘Ilmiyah) 

 Contoh Kasus Berkaitan dengan Masalah Niat 

▪ Orang yang membunuh dengan tidak sengaja (peluru nyasar), atau terpaksa mengaku kafir 

demi menjaga jiwa seperti yang dilakukan oleh sahabat nabi, Amr bin Yasir, dan contoh 

lainnya; dimaafkan oleh Allah Ta’ala. Hal ini berdasarkan pada ayat: 

ينَا أَْو أَْخَطأَْنا ذَْنا إهْن نَسه  َربَنَا ّل تَُؤاخه

“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah.” (QS. 

Al Baqarah, 2: 286) 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 

هُوا َعلَْيهه إهَن للاَ تَ  َجاَوَز لهْي َعْن أَُمتهي : اْلَخَطأُ َوالن هْسيَاُن َوَما اْستُْكره  

“Sesungguhnya Allah Ta’ala melewatkan saja bagi umatku; kesalahan tidak sengaja, lupa, 

dan orang yang dipaksa.” (HR. Ibnu Majah No. 2043, 2045. Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra, 

No. 14871. Shahih Al Jami’ Ash Shaghir wa Ziyadatuhu, 1/358, No. 1731. Al Maktab Al 

Islami. Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat yakni Abu Dzar, Ibnu Abbas, dan 

Tsauban) 

▪ Seorang suami tidak dikatakan melakukan zhihar ketika memanggil isterinya dengan 

panggilan Ummi (ibuku), sebab yang dia maksudkan dengan panggilan itu adalah sebagai 

bimbingan bagi anak-anaknya agar terbiasa memanggil Ummi kepada ibunya. Bukan berarti 

dia menganggap isterinya sama dengan ibunya. 

▪ Thalak tidak jatuh bagi isteri yang dithalak suaminya yang sedang mabuk, tidak sadar, atau 

marah yang membuatnya tidak terkendali, sebab ia tidak meniatkannya secara sadar. Inilah 

pandangan jumhur (mayoritas) ulama seperti Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ahmad, Bukhari, 

Abusy Sya’ tsa’, Atha’, Thawus, Ikrimah, Al Qasim bin Muhammad, Umar bin Abdul Aziz, 

Rabi’ah, Laits bin Sa’ad, Al Muzani, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan lain-lain. Inilah 

pendapat yang kuat, bahwa thalak baru jatuh ketika sadar, akal normal, dan sengaja. Ada juga 

ulama yang berkata, thalak orang mabuk adalah sah seperti Said bin Al Musayyib, Hasan Al 

Bashri, Az Zuhri, Asy Sya’bi, Sufyan Ats Tsauri, Malik, Abu Hanifah, dan Asy Syafi’i.  

▪ Begitu pula kaum yang mencela negara penjajah Zionis Israel,  kaum tersebut bukan sedang 

mencela Nabi Ya’qub yang memiliki nama lain Israil. Tidak benar bahwa mereka dianggap 

sedang menghina Nabi Ya’qub ‘alaihis salam sebagaimana tuduhan sekelompok orang. 

Sebab, yang mereka maksudkan dengan nama ‘Israel’ adalah bangsa Yahudi yang mencaplok 

Palestina, bukan Nabi Ya’qub. Begitu pula ketika ramai manusia membicarakan seorang 

koruptor bernama Al-Amin. Tidaklah itu bermakna bahwa manusia sedang menggunjingkan 

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang memiliki gelar Al Amin. 
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Materi 41: Fastabiqul Khairat 

 Di dalam Al-Qur’an, kalimat fastabiqul khairat (bersegera dan berlomba melakukan kebaikan) 

kita dapati diantaranya dalam ayat berikut ini: 

يع ا إهَن ّللَاَ  ْجَهة  هَُو ُمَول هيَها فَاْستَبهقُوا اْلَخْيَراته أَْيَن َما تَكُونُوا يَأْته بهكُُم ّللَاُ َجمه ير  َولهكُل   وه   َعلَى كُل ه َشْيء  قَده

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-

lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan 

kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. 

Al-Baqarah, 2: 148) 

Makna kalimat fastabiqul khairat dalam ayat ini adalah bersegera mentaati, menerima, dan 

mengikuti perintah/syariat Allah Ta’ala. Konteksnya saat ayat ini diturunkan adalah perintah Allah 

Ta’ala untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kalimat ini menanamkan 

sebuah prinsip keimanan di dalam dada kaum muslimin; yaitu bersegera, berlomba, serta menjadi 

yang terdepan dalam melaksanakan ketaatan dan meraih ridho Allah Ta’ala. 

Mengapa Kita Mesti Ber-Fastabiqul Khairat? 

Pertama, karena asset waktu yang kita miliki hanyalah waktu saat ini! Apa yang terjadi nanti dan 

esok hari kita tidak tahu. Kemarin bukan lagi milik kita, ia telah berlalu dan tidak akan kembali 

lagi. Maka segeralah beramal, fastabiqul khairat! 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengingatkan kita, 

َحةُ َواْلفََراغُ  : الصه  َن النَاسه مه َما َكثهْير   نهْعَمتَانه َمْغبُون  فهْيهه

“Dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya; kesehatan, dan waktu senggang” 

(HR. At Tirmidzi no. 2304, dari shahabat Abdullah bin Abbas). 

Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu pun pernah berkata, 

دْ فهْيهه َعَملهيْ  ى َعلَى يَْوم  َغَربَْت َشْمسُهُ نَقََص فهْيهه أََجلىه َولَْم يَزه ْمُت َعلَى َشْيء  نَدَمه  َما نَده

“Aku tidak pernah menyesali sesuatu. Penyesalanku hanyalah ada pada satu hari dimana 

mataharinya terbenam, berkurang pada hari itu umurku, akan tetapi tidak bertambah padanya 

amalku.” 

Kedua, amal kita tidak bisa dikerjakan orang lain. Masing-masing orang akan datang kepada Allah 

Ta’ala dengan amal perbuatan yang dikerjakannya sendiri di dunia. Keshalihan orang tua tidak 

bisa diandalkan oleh anaknya yang tidak mau beramal. Seorang suami yang tidak beramal tidak 

akan selamat dari murka Allah karena amal perbuatan istrinya. 

Maka di akhirat nanti, setiap kita akan sibuk dengan urusan amal masing-masing. Allah Ta’ala 

berfirman, 

يهه ( ْن أَخه هه َوأَبهيهه (٣٤يَْوَم يَفهرُّ اْلَمْرُء مه بَتههه َوبَنهيهه (٣٥) َوأُمه  ْنُهْم يَْوَمئهذ  َشأْن  يُْغنهيهه (٣٦) َوَصاحه ئ  مه )٣٧) لهكُله  اْمره  
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“Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-

anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup 

menyibukkannya.” (QS. ‘Abasa, 80: 34 – 37) 

Setiap kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amanah yang ada di pundak kita masing-

masing. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

يَتههه َوالَرُجُل َراع  فهي أَ  َماُم َراع  َوَمْسئُول  َعْن َرعه يَتههه اإْله كُْم َمْسئُول  َعْن َرعه
كُْم َراع  َوكُلُّ

يَتههه كُلُّ ْهلههه َوهَُو َمْسئُول  َعْن َرعه  

ُم  يَتهَها َواْلَخاده َها َوَمْسئُولَة  َعْن َرعه يَة  فهي بَْيته َزْوجه يَتههه َواْلَمْرأَةُ َراعه هه َوَمْسئُول  َعْن َرعه َراع  فهي َماله َسي هده  

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas 

yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas 

rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas 

keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah 

pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan 

tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Bukhari No. 844) 

Ketiga, kemuliaan dan keridhoan dari Allah Ta’ala ada pada ketaatan; derajat seseorang di sisi 

Allah Ta’ala adalah disebabkan oleh kesungguhannya dalam merespon seruan kebajikan dan 

mengamalkannya. 

Allah Ta’ala berfirman, 

يَن فه  ْن تَْحتهَها اْْلَْنَهاُر َخالهده ي مه ْلهُ َجنَات  تَْجره عه ّللَاَ َوَرسُولَهُ يُدْخه يمُ تهْلَك ُحدُودُ ّللَاه َوَمْن يُطه يَها َوذَلهَك اْلفَْوُز اْلعَظه  

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya 

sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. An-

Nisa, 4: 13) 

Keempat, setiap waktu ada aktivitasnya sendiri. Oleh karena itu ketika datang masa untuk 

mengerjakan suatu amalan, maka segeralah mengerjakannya sebelum tiba masa untuk 

mengerjakan amalan yang lain. 

Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta’ala sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk 

selalu melaksanakan amal tepat pada waktunya. 

Berkaitan dengan perintah shalat Allah Ta’ala berfirman, 

تَاب ا َمْوقُوت ا نهيَن كه  إهَن الَصاَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤمه

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman.” (QS. An-Nisa, 4: 103) 

Berkaitan dengan perintah shaum Allah Ta’ala berfirman, 

ْنكُمُ الَشْهَر فَْليَُصْمهُ  دَ مه  فََمْن َشهه
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“Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka 

hendaklah ia berpuasa pada bulan itu…” (QS. Al-Baqarah, 2: 185) 

Berkaitan dengan perintah haji Allah Ta’ala berfirman, 

 اْلَحجُّ أَْشُهر  َمْعلُوَمات  

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi…” (QS. Al-Baqarah, 2: 197) 

Berkaitan dengan perintah zakat Allah Ta’ala berfirman, 

هه   َوآتُوا َحقَهُ يَْوَم َحَصاده

“…dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 

miskin).” (QS. Al-An’am, 6: 141) 

Kelima, kesempatan beramal seringkali diberikan oleh Allah Ta’ala hanya kepada orang dan 

waktu yang tertentu. Orang kaya diberi kesempatan beramal dengan kekayaannya dalam masa 

tertentu. Orang berilmu diberi kesempatan beramal dengan ilmunya juga dalam masa tertentu. 

Begitupun seorang pimpinan diberi kesempatan beramal dengan kekuasannya dalam masa 

tertentu. Oleh karena itu, kita harus pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang dimiliki, 

jangan ditunda-tunda. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

هه فهيَم أَْفنَ ْنده َرب ههه َحتَى يُْسأََل َعْن َخْمس  َعْن عُُمره ْن عه ْن أَْينَ ّلَ تَُزوُل قَدَُم اْبنه آدََم يَْوَم اْلقهيَاَمةه مه اهُ َوَعْن َشبَابههه فهيَم أَْبالَهُ َوَمالههه مه  

َل فهيَما َعلهمَ   اْكتََسبَهُ َوفهيَم أَْنفَقَهُ َوَماذَا َعمه

“Tidaklah bergeser telapak kaki bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ditanya 

tentang lima perkara; umurnya untuk apa ia gunakan, masa mudanya untuk apa ia habiskan, 

hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan apa yang ia perbuat dengan 

ilmu-ilmu yang telah ia ketahui.” (HR. At-Tirmidzi). 

 

Materi 42: Sepuluh Nasihat Islami  

Nasihat Pertama  

“Bangunlah segera untuk melaksanakan shalat apabila mendengar adzan walau bagaimanapun 

keadaanmu.” 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ةُ فهي أََوله َوْقتهَهاَعْن أُم ه فَْرَوةَ قَالَْت سُئهَل َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم أَيُّ اْْلَْعَماله أَْفَضُل َقاَل الَصاَل   

Dari Ummu Farwah, dia berkata; “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ditanya, ‘Amalan 

apakah yang paling utama?’ Beliau menjawab: ‘Shalat di awal waktu!’” (HR. Abu Daud) 

Nasihat Kedua  
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“Baca, telaah, dan dengarlah Al-Qur-an berdzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan 

janganlah engkau senang menghambur-hamburkan waktumu dalam masalah yang tidak ada 

faedahnya.” 

Setiap muslim hendaknya menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Qur-an, membaca, 

menelaah atau mentadabburi isinya sesering mungkin. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

 َخْيُركُْم َمْن تَعَلََم اْلقُْرآَن َوَعلََمهُ 

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur`an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari) 

Nasihat Ketiga  

“Bersungguh-sungguhlah untuk bisa dan berbicara dalam bahasa Arab dengan fasih.” 

Setiap muslim hendknya berusaha mempelajari Bahasa Arab fushah (baku) dan 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Arab merupakan salah satu syiar Islam. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, 

ْسالَمه َوأَْهلههه  عَاُر اإله  الل هَساُن العََربهي شه

“Bahasa Arab adalah syi’ar Islam dan syi’ar kaum muslimin.”  

Bahasa Arab itu bahasa Al-Qur-an dan bahasa Ahlul Jannah (Ahli Syurga). Di antara sumber 

kekuatan ummat Islam adalah persatuan mereka yang bersifat mendunia. Kunci persatuan adalah 

kemampuan berkomunikasi cepat dengan bahasa yang merupakan warisan Rasulullah shllallahu 

‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya.  

Nasihat Keempat  

“Jangan memperbanyak perdebatan dalam berbagai bidang percakapan karena hal itu tidak akan 

mendatangkan kebaikan.” 

Perdebatan lebih sering melukai orang yang didebat karena setiap orang selalu berusaha 

mempertahankan pendapatnya kendati salah. Al-Qur’an sendiri mengingatkan kita untuk tidak 

bicara serampangan karena syaitan itu memecah belah manusia melalui perkataan yang buruk. 

ْنَسانه عَ َوقُ  َي أَْحَسُن إهَن الَشْيَطاَن يَْنَزغُ بَْينَُهْم إهَن الَشْيَطاَن َكاَن لهْْله ي يَقُولُوا الَتهي هه بَاده ا ُمبهين اْل لهعه دُوًّ  

“Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: ‘Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.’” (QS. Al-Ira, 17: 53) 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

َرا يم  بهبَْيت  فهي َربَضه اْلَجنَةه لهَمْن تََرَك اْلمه ا َوبهبَْيت  أَنَا َزعه ح  َب َوإهْن َكاَن َمازه قًّا َوبهبَْيت  فهي َوسَطه اْلَجنَةه لهَمْن تََرَك اْلَكذه َء َوإهْن َكاَن ُمحه  

 فهي أَْعَلى اْلَجنَةه لهَمْن َحَسَن ُخلُقَهُ 

“Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meningalkan perdebatan 

walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang 
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yang meningalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga 

yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaqnya.” (HR. Abu Dawud, no. 4800) 

Jika pun harus berdebat, maka perhatikanlah rambu-rambunya sebagaimana disebutkan dalam 

firman Allah Ta’ala berikut, 

َي أَْحَسُن إهَن َربََك هُوَ  ْلُهْم بهالَتهي هه َظةه اْلَحَسنَةه َوَجاده ْكَمةه َواْلَمْوعه   أَْعلَُم بهَمْن َضَل َعْن َسبهيلههه َوهَُو أَْعلَمُ ادْعُ إهلَى َسبهيله َرب هَك بهاْلحه

ينَ   بهاْلُمْهتَده

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl, 16: 125) 

Nasihat Kelima  

“Jangan banyak tertawa, sebab hati yang selalu berkomunikasi dengan Allah (berdzikir) adalah 

tenang dan tenteram.” 

Seorang muslim hendaknya tidak terlalu  banyak tertawa untuk memelihara dan menjaga kesucian 

hati mereka agar selalu berdzikir kepada Allah Ta’ala. Banyak tertawa bisa timbul karena ada 

yang membanyol atau menceritakan sesuatu yang membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. 

Biasanya tidak jauh dari mengejek dan menghina orang lain baik secara langsung atau tidak.  

Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

يُت اْلقَْلبَ  كه تُمه َك َفإهَن َكثَْرةَ الَضحه  َّل تُْكثهُروا الَضحه

“Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati.” (HR. At-

Tirmizi no. 2227, Ibnu Majah) 

Nasihat Keenam  

“Jangan suka bergurau, karena ummat yang berjihad tidak berbuat kecuali dengan bersungguh-

sungguh terus menerus.” 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri memperingatkan hal ini, terlebih lagi jika diiringi 

dusta, 

َك بههه اْلقَْوَم َوْيل  لَهُ َوْيل  لَهُ  ُب لهيُْضحه ى يَُحده ُث فَيَْكذه  َوْيل  لهلَذه

“Celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. 

Kecelakaan untuknya, Kecelakaan untuknya.” (HR. Abu Dawud no. 4990) 

Nasihat Ketujuh 

“Jangan mengeraskan suara di atas suara yang diperlukan pendengar, karena hal itu akan 

mengganggu dan menyakiti.” 



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 107 of 220 
 

Seorang muslim hendaknya memperhatikan adab berbicara. Salah satunya adalah dengan 

merendahkan suara. Islam memerintahkan umatnya untuk memiliki kelembutan hati dan hal itu 

dimulai dari kelembutan dalam berbicara atau berdialog. 

Allah Ta’ala menyebutkan nasihat Luqman kepada anaknya tentang adab berbicara di ayat berikut, 

يره  ْن َصْوتهَك إهَن أَْنَكَر اْْلَْصَواته لََصْوُت اْلَحمه  َواْغُضْض مه

“Dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.” (QS. 

Luqman, 31: 19). 

Nasihat Kedelapan: “Jauhilah ghibah (menggunjing) atau menyakiti hati  orang lain dalam 

bentuk apa pun dan janganlah berbicara kecuali yang baik.” 

Di dalam Al-Qur’an orang yang suka menggunjing disamakan dengan orang yang memakan 

daging saudaranya sendiri. 

َن الَظن ه إهَن بَْعَض الَظن ه إهثْم  َوَّل تََجَسسُوا َوَّل يَْغتَ  ا مه يَن آَمنُوا اْجتَنهبُوا َكثهير  بُّ أََحدُكُْم أَْن يَأْكَُل لَْحمَ يَا أَيَُّها الَذه ا أَيُحه ْب بَْعُضكُْم بَْعض   

 َ ْهتُُموهُ َواتَقُوا ّللَاَ إهَن ّللَاَ ت يهه َمْيت ا فََكره يم  أَخه َواب  َرحه  

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena 

sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 

janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” 

(QS. Al-Hujaraat, 49: 12) 

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

ْكُرَك أََخاَك بهَما يَْكَرهُ، فَقهْيَل : أَ  ْيبَةُ ؟ قَالُْوا : للاُ َو َرسُْولُهُ أَْعلَُم، قَاَل : ذه ْي َما أَقُْوُل ؟ قَاَل : إهنْ أَتَدُْرْوَن َما اْلغه فََرأَْيَت إهْن َكاَن فهْي أَخه  

ا تَقُْوُل فَقَده اْْغتَْبتَهُ, َو إهْن لَْم يَكُْن فه  ْيهه َما تَقُْوُل فَقَدْ بََهتَهُ َكاَن فهْيهه مه  

“Tahukah kalian apakah ghibah itu?”. Sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih 

mengetahui”. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Yaitu engkau menyebutkan sesuatu 

yang tidak disukai oleh saudaramu”, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, “Bagaimanakah 

pendapat anda, jika itu memang benar ada padanya?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menjawab: “Kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah mengghibahinya, tetapi jika 

apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya”. (HR. Muslim 

no 2589, Abu Dawud no 4874, At-Tirmidzi no 1999 dan lain-lain) 

Nasihat Kesembilan: “Berkenalanlah dengan saudaramu yang engkau temui walaupun dia tidak 

meminta, sebab prinsip dakwah kita adalah cinta dan taawun (kerjasama).” 

Prinsip dakwah Islam sejati adalah saling berkenalan. Pepatah mengatakan, “Tak kenal maka tak 

sayang”. Allah Ta’ala telah menciptakan manusia berjenis-jenis suku bangsa dan bahasanya, 

beraneka ragam latarbelakang hidupnya agar mereka saling kenal mengenal, 

ْن ذََكر  َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوب ا َوقَبَائهَل لهتَعَاَرفُوا إهَن أَكْ  ْندَ ّللَاه أَتْقَاكُْم إهَن ّللَاَ َعلهيم  َخبهير  يَا أَيَُّها الَناُس إهنَا َخلَْقَناكُْم مه َرَمكُْم عه  
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 

yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

(QS. Al-Hujarat, 49: 13) 

Untuk meraih hati, langkah pertama adalah dengan memperkenalkan diri dan mengenal orang lain. 

Dengan perkenalan itu maka jembatan antara hati akan terjalin. Setelah itu potensi untuk saling 

tolong menolong dan bekerjasama akan terbuka lebar. 

Nasihat Kesepuluh 

“Pekerjaan rumah (PR) kita sebenarnya lebih bertumpuk daripada waktu yang tersedia, maka 

tolonglah saudaramu untuk memanfaatkan waktunya dan apabila kalian mempunyai keperluan 

maka sederhanakan dan cepatlah diselesaikan.” 

Oleh karena itu janganlah menunda-nunda pekerjaan yang sudah ada di depan mata, disebabkan 

pekerjaan lain akan segera menyusul. 

هذَا فََرْغَت فَاْنَصبْ   فَإ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain.” (QS. Al-Insyirah, 94: 7) 

Setiap muslim hendaknya saling memudahkan pekerjaan mereka, 

ثْمه َواْلعُدَْوانه َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبهر ه َوا لتَْقَوى َوَّل تَعَاَونُوا َعلَى اإْله  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah, 5: 2) 

Hendaknya kita saling melayani dan membantu mempermudah urusan saudara kita sehingga 

pekerjaan masing-masing akan menjadi ringan dan menyenangkan. 

 

Materi 43: Hak Sosial Sesama Muslim (Bag. 1) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menggambarkan hubungan sosial orang-orang beriman 

bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. 

هه  ا َوَشبََك بَْيَن أََصابهعه نه َكاْلبُْنيَانه يَشُدُّ بَْعُضهُ بَْعض  ُن لهْلُمْؤمه  اْلُمْؤمه

“Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain bagaikan bangunan yang sebagiannya 

menyangga sebagian yang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Dalam kesempatan lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menggambarkan kasih sayang, 

dan tenggang rasa sesama mu’min bagaikan satu tubuh, yang jika ada salah satu bagian yang sakit 

maka sekujur tubuh akan ikut bersimpati dengan merasakan demam dan terjaga. 

نه  ْنهُ عُْضو  تَدَاَعى لَهُ َسائهُر اْلجَ َمثَُل اْلُمْؤمه ْم َمثَُل اْلَجَسده إهذَا اْشتَكَى مه ْم َوتَعَاطُفههه هه ْم َوتََراُحمه هه َسده بهالَسَهره َواْلُحَمىيَن فهي تََواد ه  
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“Perumpamaan kaum Muslimin dalam cinta, kekompakan, dan kasih sayang bagaikan satu tubuh, 

jika salah satu anggota tubuhnya mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh juga ikut terjaga 

dan demam” (HR. Bukhari) 

Demikianlah Islam membangun sebuah masyarakat yang diikat dengan aqidah. Berdasar aqidah 

itulah Islam membentuk pola hubungan kemasyarakatan yang memancarkan nilai-nilai 

kemanusiaan, kasih sayang, dan tenggang rasa. 

Islam telah meletakkan batas pijakan hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat muslim 

sebagaimana yang disabdakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

َي للاُ َعْنهُ أََن َرسُوَل الَه َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلَم قَاَل : َحقُّ اْلُمْسلهمه َعلَى  ُ َعْن أَبهي هَُرْيَرةَ َرضه يَادَة ، َوعه اْلُمْسلهمه َخْمس  : َردُّ الَساَلمه  

ْيُت اْلعَ  ، َوإهَجابَةُ الدَْعَوةه، َوتَْشمه ْيَض، َواته بَاعُ اْلجَنائهزه ت  : إهذَا لَقهيتَهُ فََسله مْ اْلَمره َوايَة لهُمْسلهم  : َحقُّ اْلُمْسلهمه سه سه ُمتَفَق  َعلَْيهه َوفهي ره اطه  

تْهُ . َوإه  دَ ّللَا فََشمه  ْبهُ، َوإهذَا اْستَْنَصَحَك َفاْنَصْح لَهُ، َوإهذَا َعَطَس فََحمه ، َوإهذَا دََعاَك فَأَجه َض فَعُدْهُ، َوإهذَ َعلَْيهه ا َماَت فَاتْبهْعهُ ذَا مره  . 

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Haknya 

seorang muslim terhadap orang muslim yang lain ada lima, Yaitu menjawab salam, mengunjungi 

yang sakit, mengikuti jenazahnya, memenuhi undangannya dan bertasymit kepada yang bersin.” 

(Muttafaq ‘alaih). 

Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan: “Hak seorang Muslim terhadap orang Muslim lainnya 

itu ada enam perkara, yaitu jikalau engkau bertemu dengannya maka berilah salam kepadanya, 

jikalau ia mengundangmu maka kabulkanlah undangannya, jikalau ia meminta nasihat kepadamu 

maka berilah ia nasihat, jikalau ia bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah maka 

tasymitkanlah ia, jikalau ia sakit tinjaulah ia, dan jikalau ia meninggal dunia maka ikutilah 

jenazahnya.” (HR. Muslim) 

Mengucapkan Salam 

Salam—yang berarti damai—adalah cermin kepribadian orang beriman. Ia mengenali dan 

memperkenalkan dirinya kepada saudaranya seiman. Perkenalan adalah qadliyah basyariyah 

(perkara kemanusiaan) sebelum qadliyah imaniyah (perkara keimanan). Allah Ta’ala berfirman, 

ْن ذََكر  َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاكُْم شُعُوبا  َوقَبَائهَل لهتَعَاَرفُوا إهَن أَكْ  ْندَ ّللَاه أَتْقَاكُْم إهَن ّللَاَ َعلهيم  َخبهير  يَا أَيَُّها الَناُس إهنَا َخلَْقَناكُْم مه َرَمكُْم عه  

“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling 

bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.  (QS. 

Al-Hujurat, 49:13) 

Perbedaan bahasa, suku, dan adat kebiasaan di antara manusia dapat menjadi sumbatan 

komunikasi. Maka Islam membuka sumbatan itu dengan mengajarkan kalimat pembuka ‘salam’ 

yang akan menyambungkan komunikasi antara sesama manusia dengan pendekatan ruhiyah. 

Dengan salam itulah jalinan rasa antara sesama mu’min dapat terbina. 
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و أََن َرُجال  َسأََل النَبهَى  ْسالَمه َخْير  قَاَل  –صلى للا عليه وسلم  –َعْن َعْبده ّللَاه ْبنه َعْمر  مُ » أَىُّ اإله   الَطعَاَم ، َوتَْقَرأُ الَسالََم َعلَى َمنْ تُْطعه

فْ   « َعَرْفَت ، َوَعلَى َمْن لَْم تَْعره

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ada seseorang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam mengenai Islam bagaimana yang baik. Beliau menjawab, “Memberikan makan (pada 

orang yang membutuhkan), serta mengucapkan salam pada orang yang dikenal dan yang tidak 

dikenal.” (HR. Bukhari no. 6236). 

Salam yang diberikan seorang mukmin kepada saudaranya seiman adalah salam yang datangnya 

dari Allah Ta’ala. Perhatikanlah firman-Nya berikut ini, 

ْنده ّللَاه ُمبَاَرَكة  َطي هبَة   ْن عه يَة  مه كُْم تَحه هذَا دََخْلتُْم بُيُوتا  فََسل هُموا َعلَى أَْنفُسه  فَإ

“Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi 

salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang 

ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik…” (QS. An-Nur, 24:61) 

Dalam semangat salam itulah Islam menyusun barisan umat ini untuk menegakkan sebuah 

peradaban mulia. Masyarakat yang merekatkan diri pada jalinan nilai yang memadukan hati, bukan 

hanya kedekatan fisik semata. Rekatan imaniyah dalam bangunan sosial inilah yang akan 

menjauhkan masyarakat itu dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan perpecahan, perselisihan, 

kelemahan, yang menjadi penyebab kegagalan dan kekalahan. Allah Ta’ala berfirman, 

ي يُحكُْم َواْصبهُروا إهَن ّللَاَ َمَع الَصابهره يعُوا ّللَاَ َوَرسُولَهُ َوّل تَنَاَزعُوا فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهَب ره نَ َوأَطه  

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan 

kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-

orang yang sabar”. (QS. Al-Anfal, 8:46) 

Dengan kesatuan dan kebersamaan umat ini akan dapat dengan mudah merealisasikan tujuan-

tujuan mulianya. Oleh karen itu awal pertemuan seorang mukmin dengan sesama mukmin dibuka 

dengan ucapan salam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan salam ini sebagai salah 

satu ciri orang beriman, dan sekaligus menjadi kunci masuk surga. 

نُوا َحتَى تََحابُّوا، أََوّلَ أَدُلُّكُْم َعلَى َشْيء  إهذَا فَعَ  نُوا، َوّلَ تُْؤمه ْلتُُمْوهُ تََحابَْبتُْم؟ أَْفشُوا الَسالََم بَْينَكُمْ ّلَ تَدُْخلُوَن اْلَجنَةَ َحتَى تُْؤمه  

“Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian 

hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang jika kalian 

lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.” (HR. Muslim no. 

54) 

Kalimat salam ini menegaskan bahwa agama Islam adalah agama damai dan aman, serta mereka 

adalah penganut salam (perdamaian) dan pecinta damai. 

Salam adalah alat penghormatan internal antara kaum muslimin, termasuk kepada anak-anak yang 

masih kecil. 

ْبَيان  فََسلََم َعلَيهم»عن بن مالك رضي للا عنه  َكاَن النَبهيُّ َصَلى للاُ َعلَيه َوَسلََم يَْفعَلُهُ »َوقَاَل: « أَنَهُ َمَر َعلَى صه  
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Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu saat ia melewati sekumpulan anak- anak, ia 

mengucapkan salam kepada mereka, dan ia berkata: “Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

dahulu melakukannya.” (HR. Bukhari, no: 6247) 

Sedangkan kepada orang yang tidak seiman tidak diperbolehkan memberi salam, 

هذَا لَقه  وهُ إهلَى أَْضَيقههه ّلَ تَْبدَُءوا اْليَُهودَ َوّلَ النََصاَرى بهالَسالَمه فَإ يق  فَاْضَطرُّ يتُْم أََحدَهُْم فهى َطره  

“Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Justru, 

sekiranya kamu berjumpa dengan mereka di jalan, jangan Anda berikan kepada mereka jalan 

yang longgar (sementara anda berada pada posisi sempit)” (HR. Ahmad). 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan cara memberi salam kepada sesama 

muslim. 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ُب َعلَى اْلَماشهى ده ، َواْلقَلهيُل َعَلى اْلَكثهيره  يَُسل هُم الَراكه ى َعلَى اْلَقاعه ، َواْلَماشه  

“Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang 

berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam 

kepada rombongan yang banyak.” (HR. Bukhari no. 6233 dan Muslim no 2160) 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ده ، َواْلقَلهيُل َعلَى اْلَكثهيره  يُر َعلَى اْلَكبهيره ، َواْلَمارُّ َعَلى اْلقَاعه  يَُسل هُم الَصغه

“Yang muda hendaklah memberi salam pada yang tua. Yang berjalan (lewat) hendaklah memberi 

salam kepada orang yang duduk. Yang sedikit hendaklah memberi salam pada orang yang lebih 

banyak.” (HR. Bukhari no. 6231) 

Dalam kesempatan lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memotivasi kaum muslimin 

untuk memulai memberi salam, 

يَانه إهذَا اْجتََمعَا فَأَيُُّهَما بَدَأَ بهالَسالَمه فَُهَو أَْفَضلُ   اْلَماشه

“Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan 

salam itulah yang lebih utama.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrod dan Al 

Baihaqi dalam Sunannya. 

Dan seseorang tidak layak memulai pembicaraan kepada sesamanya sebelum ia memberi salam 

kepadanya. Karena salam adalah ungkapan rasa aman dan orang yang belum merasa aman akan 

sulit diajak berkomunikasi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْيبُْوهُ   .َمْن بَدَأَ اْلَكالَُم قَْبَل الَسالَمه فاَلَ تَجه

“Barang siapa memulai pembicaraan sebelum mengucapkan salam, maka tidak wajib bagi kalian 

menjawab salamnya”. (HR. Thabrani) 
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Ada hal lain yang sering dikaitkan dengan salam adalah bersalaman, yang dalam bahasa Arab 

disebut dengan mushafahah (berjabat tangan). Berjabatan tangan lebih menunjukkan kedekatan, 

dan kemesraan hubungan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْن ُمْسلهَمْينه يَْلتَقهيَانه فََيتََصافََحانه إهّلَ غُفهَر لَ  َقاَما مه ُهَما قَْبَل أَْن يَْفتَره  

“Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni 

(dosa-dosa) mereka berdua sebelum mereka berpisah.” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah 

dan Ahmad) 

 

Materi 44: Hak Sosial Sesama Muslim (Bag. 2) 

Memenuhi Undangan 

Undangan yang diberikan seorang muslim kepada sesamanya menunjukkan penghormatan dan 

perhatian yang besar kepada orang yang diundang. Dan kehadiran orang yang diundang menjadi 

kebahgiaan besar bagi orang yang mengundang. 

Dalam pandangan Islam—yang lebih rajih (kuat)—memenuhi undangan seorang muslim 

hukumnya adalah wajib. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

بْ  َي فَْليُجه  َمْن دُعه

“Barangsiapa yang diundang, hendaklah ia memenuhinya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Kewajiban memenuhi undangan itu dengan syarat: 

▪ Undangan tidak membedakan miskin dan kaya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

عَامه َطعَاُم اْلَولهْيَمةه يُدَْعى إهلَْيَها اْْلَْغنهَياُء دُْوَن اْلفُقََراءه َشرُّ الطَ   

“Sejelek-jelek makanan adalah makanan jamuan resepsi, dimana hanya orang kaya saja yang 

diundang tanpa mengundang orang miskin.” (HR. Bukhari) 

▪ Undangan ditujukan kepada seseorang secara khusus. Maka jika undangan dibuka untuk 

umum, bagi semua orang yang berminat, maka tidak wajib mengha 

▪ Kehadirannya tidak karena takut atas kezaliman orang yang mengundang, atau karena ingin 

mendapatkan kedudukan, rekomendasi, dan lain sebagainya. 

▪ Kehadirannya tidak membuat orang yang ada di sana mejadi terganggu. 

▪ Tidak ada kemunkaran dalam undangan itu, seperti khamr, dan lain sebagainya. 

▪ Undangan pada hari pertama. Jika seseorang mengadakan walimah tiga hari maka hari kedua 

dan ktiga, tidak wajib dihadiri. 

Ketika seseorang menerima banyak undangan dalam waktu yang bersamaan, maka ia wajib 

mendatangi undangan yang paling awal. Dan jika undangannya itu datang bersamaan, maka ia 



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 113 of 220 
 

hanya wajib menghadiri undangan orang yang paling dekat hubungan darahnya (rahim), kemudian 

orang yang lebih dekat jarak rumahnya. 

Memberi Nasihat 

َي ّللَاُ َعْنهُ ، َعْن َرسُْوله للاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه وَ  يه  َرضه ْيمه ْبنه أَْوس  الدَاره ْيَحةُ َعْن أَبهْي ُرَقيَةَ تَمه ْيَحةُ، الده ْيُن النَصه َسلََم أَنَهُ قَاَل اَلده ْيُن النَصه ، 

ْيَحةُ، قَالُْوا: لهَمْن يَا َرسُْوَل للاه  مْ الده ْيُن الَنصه نهْيَن، َوَعاَمتههه ْيَن أَْو لهْلُمْؤمه ْلَئهَمةه اْلُمْسلهمه ِه ، َو ، َولهَرسُْولههه تَابههه ؟ قَاَل: ههلله، َولهكه . 

Dari Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda: “Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah 

nasihat, agama itu adalah nasihat”. Mereka (para sahabat) bertanya, “Untuk siapa, wahai 

Rasulullah?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, 

Rasul-Nya, Imam kaum Muslimin atau Mukminin, dan bagi kaum Muslimin pada umumnya.” (HR. 

Muslim) 

Nasehat kepada sesama muslim wajib diberikan ketika: 

▪ Orang yang bersangkutan meminta nasehat/masukan, tentang apa yang hendak dikerjakan. 

Sabda Nabi: 

 َوإهذَا اْستَْنَصَحَك فَاْنَصْح لَهُ

“Apabila dia meminta nasehat kepadamu maka berilah nasehat kepadanya…” (HR. Muslim) 

▪ Ketika orang yang bersangkutan melakukan kesalahan, maka saudara muslim yang lain wajib 

memberikan nasehat dengan cara yang bijak. Nasehat yang baik akan mendorong orang lain 

untuk melakukan kebaikan. Nasehat yang tulus akan berpengaruh dan membekas dalam hati 

seseorang. 

Adab dalam memberikan nasehat kepada saudara muslim adalah: 

1. Pemberi nasehat tidak merasa lebih baik daripada peminta nasehat. 

2. Nasehat dilakukan secara tertutup, tidak dengan terbuka di muka umum. Karena perbedaan 

antara mencemooh dan menasehati adalah ada pada forum terbuka atau tertutup. 

3. Pemberi nasehat hendaklah berusaha mengamalkan apa yang ia nasehatkan. Sebab nasehat 

yang tidak diamalkan oleh pemberi nasehat, bagaimana mungkin akan diterima peminta 

nasehat. 

4. Nasehat diberikan dengan ikhlas, tidak ada tendensi apapun kecuali karena Allah. 

Mendoakan Ketika Bersin 

Bersin adalah sunnatullah untuk membantu manusia mengeluarkan kotoran/penyakit yang ada 

pada dirinya. Rasululah shallallahu ‘alihi wa sallam bersabda, 

بُهُ يَْرَحُمك ّللَاُ َوْليَقُْل هَُو  ه َوْليَقُْل لَهُ أَُخوهُ أَْو َصاحه َ يكُْم ّللَاُ َويُْصلهُح بَالَكُمْ إذَا َعَطَس أََحدُكُْم فَْليَقُْل اْلَحْمدُ ّلله يَْهده  

“Apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan:  ه َ  Al-Hamdulillah. Dan اْلَحْمدُ ّلله

hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya:  ُيَْرَحُمك ّللَا Yarhamukallah. 
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Maka apabila ia mengucapkan yarhamukallah kepadanya, hendaknya ia mengucapkan:  ُيكُْم ّللَا  يَْهده

 Yahdikumullah wa Yuslihu Baalakum.” (HR. al-Bukhari no. 5756) َويُْصلهُح بَالَكُمْ 

Mendoakan orang yang bersin merupakan wujud perhatian dan kasih sayang sesama muslim. 

Saling mendoakan sesama muslim ini menunjukkan jalinan tali persaudaraan yang erat dan 

soliditas umat Islam. Di sisi lain, suasana ini menunjukkan bahwa kehidupan muslim adalah 

kehidupan yang dipenuhi dengan doa dan harapan baik. 

Perhatian kepada orang yang bersin tidak hanya dalam ungkapan doa saja, tetapi kesehatan orang 

yang bersin itupun harus mendapatkan perhatian pula. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

ْت بَْعدَ ثاَلَ  تْهُ َجلهْيسُهُ، َوإهْن َزادَ َعلَى ثاَلَث  فَُهَو َمْزكُْوم  َوّلَ تَُشمه  ثه َمَرات  إهذَا َعَطَس أََحدُكُْم فَْليَُشمه   

“Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bagi yang duduk di dekatnya (setelah 

mendengarkan ucapan alhamdulillaah) menjawabnya dengan ucapan yarhamukallah, apabila dia 

bersin lebih dari tiga kali berarti ia sedang terkena flu dan jangan engkau beri jawaban 

yarhamukallah setelah tiga kali bersin.” (HR. Abu Dawud no. 5035 dan Ibnu Sunni dalam 

‘Amalul Yaum wal Lailah no. 251. Lihat Shahiihul Jami’ no. 684) 

Orang yang bersin diajarkan pula untuk merndahkan suaranya, dan menutupi mulutnya. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu: 

هه أَْو بهثَْوبههه َوَغَض بهَها صَ  ْوتَهُ أََن النَبهَي َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم َكاَن إهذَا َعَطَس َغَطى َوْجَههُ بهيَده . 

“Bahwasanya apabila Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersin, beliau Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya.” (HR. Ahmad 

II/439, al-Hakim IV/264, Abu Dawud no. 5029, at-Tirmidzi no. 2746. Lihat Shahih at-Tirmidzi 

II/355 no. 2205) 

Doa “yarhamukallah” hanya ditujukan kepada sesama muslim, sedang kepada orang yang tidak 

seiman, jika ia bersin dan membaca hamdalah, maka cukup didoakan dengan “yahdikumullah” 

(semoga Allah menunjukimu), bukan “yarhamukallah” (semoga Allah menyayangimu). 

Abu Musa al-‘Asy’ari Radhiyallahu anhu, ia berkata, 

ْندَ َرسُْوله للا َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم يَْرُجْوَن أَْن يَقُْوَل لَُهْم يَْرحَ  ْيكُمُ للاُ َويُْصلهحُ َكاَن اْليَُهْودُ يَتَعَاَطسُْوَن عه ُمكُُم للاُ، فَيَقُْوُل: يَْهده  

 .باَلَكُمْ 

“Orang-orang Yahudi berpura-pura bersin di ha-dapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

mereka berharap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sudi mengatakan kepada mereka 

yarhamukumullah (semoga Allah memberikan rahmat bagi kalian), namun Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam hanya mengucapkan yahdikumullaah wa yushlihu baalakum (semoga Allah 

memberikan pada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaanmu).” (HR. Ahmad IV/400, al-

Bukhari dalam al-Adaabul Mufrad II/392 no. 940, Abu Dawud no. 5058, an-Nasa-i dalam ‘Amalul 

Yaum wal Lailah no. 232, at-Tirmidzi no. 2739, al-Hakim IV/268. Lihat Shahih Sunan at-Tirmidzi 

II/354 no. 2201) 
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Menjenguknya Ketika Sakit 

Kehadiran saudara seiman berkunjung kepada orang yang sedang sakit merupakan obat 

ma’nawiyah yang sangat berguna. Membuat orang yang sakit tidak lagi dalam keterasingan atau 

kesendirian. Maka Islam menjadikan kunjungan kepada orang yang sakit ini menjadi salah satu 

kewajiban berukhuwwah (bersaudara). 

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam, Allah Ta’ala berfirman di hari 

Kiamat: 

َزةه ؟ فَيَقُوُل : أََماعَ  » ه ،َكْيَف أَعُودَُك َوأَْنَت َربُّ اْلعه ْضُت فَلَْم تَعُدْنهي . قَاَل : يَاَرب  َض فَلَمْ يَا اْبَن آدََم َمره ي فاُلن ا َمره لهْمَت أََن َعْبده  

ْندَهُ ؟  تَعُدْهُ ، َولَْو عُدْتَهُ لََوَجدْتَنهي عه

“Hai anak Adam, Aku telah sakit, tetapi engkau tidak menjenguk-Ku.” Orang itu bertanya: “Wahai 

Tuhan, bagaimana cara saya menjenguk-Mu, sedangkan Engkau Tuhan penguasa alam 

semesta?” Allah menjawab: “Apakah engkau tidak mengetahui bahwa seorang hamba-Ku 

bernama Fulan sedang sakit tetapi engkau tidak mau menjenguknya. Sekiranya engkau mau 

menjenguknya, pasti engkau dapati Aku di sisinya.” (HR. Muslim) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memotovasi umat Islam agar menjenguk orang sakit 

dengan menempatkannya di antara buah-buahan surga. 

هذَا َجلََس َغَمَرتْهُ الَرْحمَ  َرافَةه اْلَجنَةه َحتَى يَْجلهَس فَإ هْن َكاَن غُدَْوة  َصلَى َعَلْيهه َسْبعُْوَن أَْلفَ إهذَا َعادَ الَرُجُل أََخاهُ اْلُمْسلهَم َمَشى فهْي خه ةُ، فَإ  

َي، َوإهْن َكاَن َمَساء  َصلَى َعلَْيهه َسْبعُْونَ  أَْلَف َملَك  َحتَى يُْصبهحَ  َملَك  َحتَى يُْمسه . 

“Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim (yang sedang sakit), maka (seakan-

akan) dia berjalan sambil memetik buah-buahan Surga sehingga dia duduk, apabila sudah duduk 

maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka tujuh 

puluh ribu malaikat mendo’akannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila 

menjenguknya di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendo’akannya agar diberi rahmat 

hingga waktu pagi tiba.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad shahih) 

Dalam membesuk orang sakit, Islam mengajarkan beberapa doa yang dipanjatkan untuk 

mengharapkan kesembuhan orang yang sakit. Misalnya: 

 ُ  ّلَ بَأَْس َطُهور  اه ْن َشآ َء ّللا 

“Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa, Insya Allah.” (HR. al-

Bukhari). 

Atau doa: 

ْيمه أَْن يَْشفهيَكَ  يَم َرَب اْلعَْرشه اْلعَظه  أَْسأَُل ّللَاَ العَظه

“Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, agar menyembuhkan penyakitmu.” (HR. at-

Tirmidzi, dan Abu Daud) 

Sebelum penegakan hak dan kewajiban ini, ada satu akhlak Islam yang menjadi pengantarnya, 

yaitu tafaqqud (mencari berita orang yang tidak dijumpainya). Nabi Sulaiman dalam pertemuan 
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dengan seluruh rakyatnya, mempertanyakan ketidakhadiran burung Hud-hud. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika bertemu dengan para shabatnya sering menanyakan keadaan 

sahabat yang tidak hadir, maksimal tiga hari. 

Mengiringi Jenazahnya 

Persaudaraan harus terus terjalin hingga akhir hayat sesama muslim. Hal ini diantaranya dilakukan 

dengan mengurus, memandikan, mengkafani, menshalatkan dan mengantarkan jenazahnya ke 

peristirahatan terakhirnya; menyaksikan saudaranya memasuki liang lahad. 

Iringan terakhir di dunia dengan harapan agar bertemu kembali di surga nanti. 

Mengantarkan jenazah saudara muslim memberikan manfaat besar, antara lain: 

▪ Menunjukkan penghormatan kepada mayit dan keluarganya. 

▪ Memberikan nasehat kematian kepada pribadi pengantar (dzikrul maut). Ketika Malik bin 

Dinar mengantarkan jenazah saudaranya, ia menangis dan berkata: “Demi Allah, tidak akan 

berhenti mataku (berlinang air mata) sehingga aku yakin ke mana aku akan pulang. Demi 

Allah, hal itu tidak aku ketahui selama aku hidup di dunia ini”. 

▪ Mendapatkan pahala besar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

دَ َحتَى تُدْفََن َكاَن لَهُ قهيَراَطانه قهيَل َوَما الْ  دَ اْلَجنَاَزةَ َحتَى يَُصل هَي فَلَهُ قهيَراط  َوَمْن َشهه يَمْينه َمْن َشهه ثُْل اْلَجبَلَْينه اْلعَظه قهيَراَطانه قَاَل مه  

“Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya maka baginya pahala 

satu qirath, dan barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya maka 

baginya pahala dua qirath”. Ditanyakan kepada beliau, “Apa yang dimaksud dengan dua 

qirath?” Beliau menjawab, “Seperti dua gunung yang besar”. (HR. Al-Bukhari no. 1325 dan 

Muslim no. 945) 

 

Materi 45: Meneladani Akhlak Rasulullah 

 

َر َوذََكَر ّللَاَ  ا لَقَدْ َكاَن لَكُْم فهي َرسُوله ّللَاه أُْسَوة  َحَسنَة  ل هَمن َكاَن يَْرُجو ّللَاَ َواْليَْوَم اْْلخه َكثهير   

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah.” (QS. Al Ahzab, 33: 21) 

Allah Ta’ala telah memberikan arahan kepada mereka yang mengharap rahmat-Nya; hamba-

hamba yang mengharap keselamatan dan kehidupan yang hakikiki di akhirat; yang banyak 

mengingat-Nya; agar mengambil suri tauladan yang baik bagi mereka dari Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam. 

Diantara hal yang harus kita teladani dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah 

akhlaknya yang agung. Bukankah Allah ta’ala berfirman, 
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يم    َوإهنََك لَعَلَىَٰ ُخلُق  َعظه

“Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-

Qalam, 68: 4). 

Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam benar-benar memiliki akhlak 

yang agung, yaitu berakhlak dengan nilai-nilai Al-Qur’an secara sempurna (Tafsir Al-Mukhtashar, 

Markaz Tafsir Riyadh). 

Diriwayatkan dalam Kitab Al-Adabul Mufrad bahwa beberapa orang lelaki mendatangi ‘Aisyah 

radhiyallahu ‘anha, dan bertanya, 

نهيَن ، َما َكا َن ُخلُُق َرسُوله ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم ؟يَا أَُم اْلُمْؤمه  

“Wahai Ummul Mu’minin, bagaimanakah akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?”  

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha menjawab, 

نهينَ   َكاَن ُخلُقُهُ اْلقُْرآَن ، تَْقَرُءوَن سُوَرةَ اْلُمْؤمه

“Akhlak beliau adalah Al-Qur’an, apakah kamu membaca surah Al-Mu’minun?” 

Kata ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha selanjutnya, 

نُونَ   اْقَرأْ : قَدْ أَْفلََح اْلُمْؤمه

“Bacalah: Qad aflahal mu’minun.”  

Maka mereka membaca: “Qad aflahal mu’minun” sampai ke ayat “li furujihim hafidzun.” 

Berkatalah ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha,  

 َهَكذَا َكاَن ُخلُُق َرسُوله ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلَمَ 

“Inilah akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad) 

Dari keterangan tersebut kita mengetahui, diantara akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam 

adalah apa yang termaktub dalam Al-Qur’an surah Al-Mu’minun ayat 1 – 5, 

ي ُضوَن َوالَذه يَن هُْم َعنه اللَْغوه ُمْعره عُوَن َوالَذه ْم َخاشه يَن هُْم فهي َصاَلتههه نُوَن الَذه يَن هُمْ قَدْ أَْفلََح اْلُمْؤمه لُوَن َوالَذه َن هُْم لهلَزَكاةه فَاعه  

ْم َحافهظُونَ  هه  لهفُُروجه

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyu’ dalam shalatnya, 

dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang 

yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya.” 

Maka, penting bagi kita untuk menimbang diri dengan ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat setelahnya 

agar dapat mengetahui sejauh mana keimanan kita; bertambah atau kurang, banyak atau sedikit. 

Berikut ini sebagian dari akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang harus kita teladani: 

Khusyu’ di Dalam Shalat 
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Secara bahasa khusyu’ berarti as-sukuun (diam/tenang) dan at-tadzallul (merendahkan diri). Sifat 

mulia ini bersumber dari dalam hati yang kemudian pengaruhnya terpancar pada anggota badan 

manusia. 

Perhatikanlah hadits berikut ini, 

ُحهُ َعْن أَبيه هَُرْيَرةَ أََن النَبهَي َرأَى َرُجال  يَْبعَُث بهلهْحيَتههه فيه الَصالَةه فَقَاَل : لَْو َخَشَع قَْلُب َهذَا  لََخَشعَْت َجَواره  

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat seseorang 

memainkan jenggotnya ketika shalat. Maka beliau berujar, “Seandainya hatinya khusyu’ maka 

khusyu’ pula anggota badannya.” (HR. At-Tirmizi) 

Ketenangan dan perendahan diri yang sempurna di hadapan Allah SWT di saat melaksanakan 

shalat, inilah yang harus kita teladani dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Menjauhkan Diri dari Laghwu 

Laghwu adalah segala sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya, yakni kesia-siaan, senda gurau 

atau bahkan maksiat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Hendaknya kita menjauhinya 

sebagaimana diingatkan oleh beliau, 

ْن ُحْسنه إهْسالَمه اْلَمْرءه تَْركُهُ َما ّلَ يَْعنهيهه   مه

“Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak 

bermanfaat.” (H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

Di dalam hadits yang lain disebutkan, 

ْن ُحْسنه إهْسالَمه اْلَمْرءه قهلَةَ اْلَكالَمه فهيَما ّلَ يَْعنهيهه   إهَن مه

“Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak 

bermanfaat.” (H.R. Ahmad). 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda, 

ا أَْو لهيَْصُمتْ  ره فَْليَقُْل َخْير  ُن بهاهلله َواْليَْومه اْْلخه  َمْن َكاَن يُْؤمه

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau 

diam.” (H.R. Bukhari dan Muslim). 

Terlebih lagi, jika laghwu yang dilakukan adalah berupa perkataan dusta, menipu, bahkan 

menyakiti orang lain. Ini jelas semakin menambah dosa bagi mereka yang melakukannya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

هه  ْن لهَسانههه َويَده  اْلُمْسلهُم َمْن َسلهَم اْلُمْسلهُموَن مه

“Seorang Muslim adalah orang yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain.” (H.R. 

Bukhari dan Muslim). 

Menunaikan Zakat 
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Akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang harus kita teladani berikutnya adalah selalu 

membersihkan jiwa dari berbagai sifat buruk dan mensucikan harta dengan menunaikan zakat 

harta yang berbeda-beda bentuknya secara sempurna dan tulus ikhlas. 

Yang dimaksud dengan zakat di sini adalah sedekah dan segala manfaat yang diberikan kepada 

seorang muslim yang fakir. Sebagaimana disabdakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

مْ  ْم فَتَُردُّ َعلَى فَُقَرائههه ْن أَْغنهيَائههه  تُْؤَخذُ مه

“(Sesungguhnya zakat itu) di ambil dan orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada, fuqara’ 

mereka,” (HR. Al-Bukhari) 

Selain menunaikan sedekah wajib (zakat), Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun 

memotivasi umatnya agar mau bersedekah sunnah, 

ه تَْمَرة   ق   اتَقُوا الَناَر َولَْو بهشه

“Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun dengan (bershadaqah) sebutir kurma.” (HR. 

Bukhari). 

Dengan kata lain, akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang harus kita teladani adalah 

kedermawanan. 

بْ  يَن يَْلقَاهُ جه يُل َعَلْيهه الَساَلم يَْلقَاهُ فهي كُل ه َكاَن النَبهيُّ َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم أَْجَودَ النَاسه َوأَْجَودُ َما يَكُوُن فهي َرَمَضاَن حه ْبره يُل َوَكاَن جه ره  

ْن  يحه الَْيلَة  مه ْن الر ه َم أَْجَودُ بهاْلَخْيره مه
سُهُ اْلقُْرآَن فََلَرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلَ ْلُمْرَسلَةه َرَمَضاَن فَيُدَاره  

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah manusia yang paling dermawan, dan 

kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadhan apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan, 

Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadhan dia bertadarus Al Quran bersamanya. Maka, 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana 

angin yang berhembus.” (H.R. Bukhari) 

Menjaga Kemaluan dari Perbuatan Zina 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada umatnya agar menahan diri dari apa 

yang tidak halal bagi mereka, seperti perbuatan zina, homoseks, dan seluruh perbuatan keji 

lainnya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam setelah merajam Al-Aslami karena telah berbuat zina, 

beliau bersabda, 

تْره ّللَاه َولْيُتُْب إهلَ  هه اْلقَاذُوَرةَ اَلتهي نََهى ّللَاُ َعْنَها فََمْن أَلََم فَْليَْستَتهْر بهسه لْ اْجتَنهبُوا َهذه هنَهُ َمْن يُْبده تَاَب ّللَاه ى ّللَاه فَإ نَا َصْفَحتَهُ نُقهْم َعلَْيهه كه  

 َعَز َوَجلَ 

“Jauhilah perbuatan menjijikkan yang Allah larang ini. Siapa yang pernah melakukannya, 

hendaknya dia merahasiakannya dengan tabir yang Allah berikan kepadanya, dan bertaubat 

kepada Allah. Karena siapa yang kesalahannya dilaporkan kepada kami, maka kami akan 

tegakkan hukuman seperti dalam kitab Allah.” (HR. Hakim 3/272, al-Baihaqi dalam as-Shughra 

2719 dan dishahihkan ad-Dzahabi). 
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Menjaga kemaluan dapat menjadi sempurna ketika seseorang menjauhi semua yang dapat 

mendorong kepada zina, seperti memandang wanita, menyentuhnya, dan lain sebagainnya. 

َشة  َوَساَء َسبهيال   َنا ۖ إهنَهُ َكاَن فَاحه  َوَّل تَْقَربُوا الز ه

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. 

Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra, 17: 32) 

Mari menimbang diri dengan ayat-ayat mulia ini. Lalu tanyalah diri kita masing-masing: sudahkah 

kita meneladani akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam? 

 

Materi 46: Mewaspadai Sikap Al-Muthaffifin 

Diriwayatkan bahwa pada masa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam di Madinah ada 

seorang laki-laki bernama Abu Juhainah, Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang 

kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani ia mempergunakan takaran yang besar, 

akan tetapi jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan takaran yang kecil. 

Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya 

sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. 

Allah Ta’ala mengecam perbuatan buruk tersebut dengan firman-Nya dalam Al-Qur’an surah Al-

Muthaffifin, 

ل  لهْلُمَطف هفهينَ َويْ   

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang…” (Q.S. Al-Muthaffifin, 83: 1) 

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa lafal wailun (kecelakaan besarlah), merupakan kalimat 

yang mengandung makna azab; atau merupakan nama sebuah lembah di dalam neraka Jahanam 

bagi orang-orang yang curang. 

ُرونَ  يَن إهذَا اْكتَالُوا َعلَى النَاسه يَْستَْوفُوَن َوإهذَا َكالُوهُْم أَْو َوَزنُوهُْم يُْخسه  الَذه

“(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan 

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S. Al-

Muthaffifin, 83: 2 – 3) 

Ayat ini hendaknya tidak hanya difahami bahwa kecurangan yang dicela oleh Allah Ta’ala 

hanyalah kecurangan dalam hal timbang-menimbang barang. Melalui ayat ini kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa pada prinsipnya, Islam amat membenci segala macam kecurangan dalam 

berbagai aspek pergaulan hidup. Contohnya, jika ada seorang majikan mempekerjakan buruh, dan 

mendorongnya supaya bekerja keras, namun ia sendiri tidak mau menunaikan hak buruhnya 

tersebut dengan semestinya, maka orang seperti itu dapat dikategorikan sebagai al-

muthaffifin, golongan yang curang! 



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 121 of 220 
 

Sebaliknya, si buruh pun dapat disebut sebagai al-muthaffifin, jika ia selalu mencari kesempatan 

untuk mengaso dan menghindari pekerjaan, sementara itu ia selalu menuntut dengan keras kepada 

majikannya agar segera membayar atau menaikkan upahnya. 

Kecurangan semacam itu harus dihindari, baik berkenaan dengan perkara-perkara kecil maupun 

perkara-perkara besar, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Allah Ta’ala mengecam kecurangan ini dengan kecaman yang amat keras, karena dampak 

buruknya yang demikian dahsyat pada keharmonisan hidup bermasyarakat: Kecurangan yang 

merajalela akan menyebabkan pudarnya rasa saling percaya di antara sesama! Kecurangan yang 

merajalela akan menyebabkan munculnya rasa saling curiga! 

Lalu apakah yang akan terjadi pada sebuah masyarakat jika rasa saling percaya di antara mereka 

telah pudar?  

***** 

Allah Ta’ala mengingatkan manusia agar tidak meremehkan sikap curang. Dalam surat Al-

Muthaffifin ini Dia mengingatkan manusia-manusia yang curang tentang pertanggungjawaban 

amalnya di akhirat kelak, 

ئهَك أَنَُهْم َمْبعُوثُونَ   أََّل يَظُنُّ أُولََٰ

“Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan…” (Q.S. 

Al-Muthaffifin, 83: 4) 

Allah Ta’ala mengingatkan manusia-manusia curang bahwa kecurangan itu tidak akan dibiarkan 

berlalu begitu saja di akhirat kelak. Jangan sampai manusia mengira, kecurangannya akan terkubur 

seiring dengan terkuburnya jasad mereka setelah mati. Melalui ayat ini Allah Ta’ala mengingatkan 

mereka, bahwa mereka pasti akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang 

mereka kerjakan di dunia! 

يم    لهيَْوم  َعظه

“Pada suatu hari yang besar…” (Q.S. Al-Muthaffifin: 5) 

Ya, orang-orang curang itu akan diminta pertanggungjawabannya pada hari yang amat dahsyat 

dan menggoncangkan jiwa! 

ينَ  ه اْلعَالَمه  يَْوَم يَقُوُم النَاُس لهَرب 

“(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (Q.S. Al-Muthaffifin, 

83: 6). 

Bukanlah perkara sepele ketika manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul ‘alamin, karena 

Dia sesungguh-Nya mengetahui aib-aib mereka; Dia mengetahui perbuatan buruk serta 

kecurangan-kecurangan mereka. Saat itu manusia tidak dapat menghindarkan diri dari-Nya. Tidak 

ada bagi mereka tempat untuk berlari. 
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Orang-orang curang dan durhaka itu pasti akan tergoncang dengan ketakutan yang luar biasa 

hingga air peluh mereka terus mengucur dan menenggelamkan mereka. Hal ini sebagaimana 

disabdakan Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, 

هه إهلَى أَْنَصافه أُذُنَْيهه  يَب أََحدُهُْم فهي َرْشحه يَن َحتَى يَغه ه اْلعَالَمه  يَْوَم يَقُوُم النَاُس لهَرب 

“Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, sampai-sampai ada salah 

seorang diantara kalian tenggelam dalam air peluhnya hingga (air peluh itu) sampai pertengahan 

kedua telinganya.” (Hadits dari Ibnu ‘Aun, dari Nafi’, dari Ibnu Umar). 

 

Materi 47: Beramar Ma’ruf Nahi Munkar 

نُوَن بهاّلَله كُْنتُْم َخيْ  َجْت لهلَناسه تَأُْمُروَن بهاْلَمْعُروفه َوتَْنَهْوَن َعنه اْلُمْنَكره َوتُْؤمه َر أَُمة  أُْخره  

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, 

dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah…” (QS. Ali Imran: 110) 

Salah satu tolok ukur baiknya sebuah umat atau bangsa menurut Al-Qur’an adalah tegaknya fungsi 

kontrol; atau dalam bahasa agama disebut amar ma’ruf nahi munkar. 

Di dalam Islam, fungsi kontrol ini wajib dijalankan oleh siapa pun. Bahkan ia menjadi salah satu 

barometer kualitas keimanan seorang muslim. Dari Abu Sa’id Al-Khudriy, bahwa Rasulullah 

shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ْع فَبهقَ  هْن لَْم يَْستَطه ْع فَبهلهَسانههه ، فَإ هْن لَْم يَْستَطه هه ، فَإ ا فَْليُغَي هْرهُ بهيَده ْنكُْم ُمْنَكر  يَمانه َمْن َرأَى مه ْلبههه َوذَلهَك أَْضعَُف اإْله  

“Siapa saja diantara kalian melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika dia tidak 

mampu, ubahlah dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Namun itu 

dalah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi) 

Kewajiban amar ma’ruf nahi munkar ini berlaku umum, baik bagi laki-laki maupun bagi 

perempuan. Bahkan Islam mensifati mu’min dan mu’minat dengan amal amar ma’ruf nahi munkar 

ini, 

نَاُت بَْعُضُهْم أَْولهيَاُء بَْعض  يَأُْمُروَن بهاْلَمْعُروفه َويَنَْهْوَن َعنه اْلُمْنَكره  نُوَن َواْلُمْؤمه  َواْلُمْؤمه

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 

penolong bagi sebahagian yang lain; mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah 

dari yang munkar…” (QS. At-Taubah: 71) 

Karena demikian pentingnya amar ma’ruf nahi munkar ini ditegakkan, maka Allah memerintahkan 

agar ada sekelompok orang yang mengkhususkan diri terjun di dalamnya, meskipun ia adalah 

kewajiban setiap orang. 

Allah Ta’ala berfirman, 

ْنكُْم أَُمة  يَدْعُوَن إهلَى اْلَخْيره َويَأُْمُروَن بهاْلَمْعُروفه َويَْنَهْوَن َعنه اْلُمْنَكره َوأُولَئهَك  هُمُ اْلُمْفلهُحونَ َوْلتَكُْن مه  
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 

kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” 

(QS. Ali Imran: 104) 

Secara khusus, kewajiban amar ma’ruf nahi munkar ini harus melekat di pundak para pemangku 

amanat umat. Karena di tangan merekalah ada kekuatan dan kekuasaan. Allah Ta’ala berfirman, 

يَن إهْن َمَكنَاهُْم فهي اْْلَْرضه أََقاُموا الَصاَلةَ َوآتَُوا الَزَكاةَ َوأََمُروا بهاْلَمْعُروفه َونََهْوا َعنه  ه َعاقهبَةُ اْْلُُموره الَذه َ اْلُمْنَكره َوّلله  

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka 

mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan 

yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 41) 

Mari kita gelorakan kembali semangat amar ma’ruf nahi munkar yang saat ini nampaknya semakin 

meredup. Selain berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadits yang telah dikemukakan, kita sekurang-

kurangnya memiliki tiga alasan mengapa harus menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. 

Pertama, amar ma’ruf nahi munkar adalah wujud solidaritas sosial.  

Masyarakat itu ibarat satu bangunan. Kerusakan pada satu bagian akan berpengaruh pada bagian 

yang lain. Maka amar ma’ruf nahi munkar adalah upaya mencegah menjalarnya kerusakan-

kerusakan. Jika miras dibiarkan tentu akan timbul berbagai keonaran dan berbagai kejahatan; jika 

perzinaan tidak dicegah, tentu akan runtuhlah kekuatan negara akibat lambatnya pertumbuhan 

demografi, cepat atau lambat; jika pornografi dan pornoaksi dilegalkan tentu akan marak kasus-

kasus kejahatan seksual, dst. 

Kedua, amar ma’ruf nahi munkar dilakukan karena alasan kemanusiaan dan kasih sayang.  

Umat manusia itu bersaudara. Orang yang lurus hatinya tentu akan merasa sedih bila melihat 

saudaranya berada dalam keburukan. Atas dasar ini kita punya alasan untuk turut campur dalam 

‘kebebasan pribadi’ mereka. Karena alasan ini pulalah maka amar ma’ruf nahi munkar harus selalu 

didasari seruan hikmah dan pelajaran yang baik. 

َي أَْحَسُن إهَن َربََك هُوَ  ْلُهْم بهالَتهي هه َظةه اْلَحَسنَةه َوَجاده ْكَمةه َواْلَمْوعه   أَْعلَُم بهَمْن َضَل َعْن َسبهيلههه َوهَُو أَْعلَمُ ادْعُ إهلَى َسبهيله َرب هَك بهاْلحه

ينَ   بهاْلُمْهتَده

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125) 

Ketiga, amar ma’ruf nahi munkar harus dilakukan dengan alasan bahwa kebenaran itu harus dibela.  

Seandainya kebenaran tidak dibela dan dijaga, apa jadinya? 

Allah Ta’ala berfirman, 

 َولَوه اتَبََع اْلَحقُّ أَْهَواَءهُْم لَفََسدَته الَسَماَواُت َواْْلَْرضُ 
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“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan 

semua yang ada di dalamnya…” (QS. Al-Mu’minun: 71) 

Jika perbuatan aniaya dan meninggalkan keadilan dibiarkan, tentulah akan terjadi kekacauan dan 

kegoncangan hebat dalam masyarakat. Jika pelanggaran hak dan perampasan harta tidak dilawan, 

tentulah si lemah menjadi santapan yang empuk bagi si kuat, tentulah dunia ini tidak akan aman 

dan tenteram selama-lamanya. 

Mari kita beramar ma’ruf nahi munkar dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada. Insya 

Allah, dengan tegaknya fungsi kontrol ini, negeri kita akan menjadi negeri yang diliputi rahmat 

dan keberkahan dari Allah Ta’ala… 

 

Materi 48: Mu’min yang Sebenarnya 

ن  “ ْم ُمْؤمه ، لَْيَس فهيهه ده عُوَن فهي اْلَمَساجه  .“ َيأْتهي َعلَى الَناسه َزَمان  َيْجتَمه

“Akan datang kepada manusia suatu zaman, mereka berkumpul di masjid-masjid, dan tidak ada 

diantara mereka itu yang betul-betul beriman.” (HR. Al-Hakim, isnadnya shahih). 

Hadits ini menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman agar selalu memeriksa kondisi 

keimanan. Hadits ini menegaskan pula bahwa keimanan yang benar itu tidaklah berhenti pada apa 

yang nampak secara lahir; seperti mengerjakan shalat, berkumpul di masjid, membaca dzikir, 

berthalabul ilmi, dll. Ia pun tidak berhenti pada pengakuan dan apa yang diucapkan oleh lisan. 

Orang-orang munafik berkata dengan lisan-lisan mereka bahwa mereka beriman kepada Allah dan 

kepada hari akhir, namun ternyata Allah Ta’ala sama sekali tidak mengakuinya. 

نهينَ  ره َوَما هُْم بهُمْؤمه َن النَاسه َمْن يَقُوُل آَمنَا بهاّلَله َوبهاْليَْومه اْْلخه  َومه

“Di antara manusia ada yang mengatakan: ‘Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian,’ 

padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah, 2: 8). 

Orang-orang munafik juga bersumpah dengan lisan-lisan mereka bahwa mereka beriman kepada 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, tetapi ternyata Allah Ta’ala menolak sumpah-sumpah 

mereka itu. 

بُونَ إهذَا َجاَءَك اْلُمنَافهقُوَن قَالُوا نَْشَهدُ إهنََك لََرسُوُل ّللَاه ۗ َوّللَاُ يَْعلَمُ إهنََك لََرسُولُهُ َوّللَاُ يَ  ْشَهدُ إهَن اْلُمنَافهقهيَن لََكاذه  

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: ‘Kami mengakui, bahwa 

sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah’. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu 

benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu 

benar-benar orang pendusta.” (Al-Munafiqun, 63: 2) 

Keimanan munafikin tertolak karena keimanan mereka adalah keimanan yang palsu; keimanan 

kamuflase; keimanan yang tidak sungguh-sungguh diyakini dan tertanam dalam jiwa. 

 اتََخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَة  فََصدُّوا َعْن َسبهيله ّللَاه   إهنَُهْم َساَء َما َكانُوا يَْعَملُونَ 
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“Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) 

dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-Munafiqin, 

63: 2). 

Keimanan yang benar itu harus memenuhi tiga syarat: Qoulu billisan (diucapkan dengan lisan), 

tashdiqun bil qolbi (dibenarkan dalam hati), dan ‘amalun bil arkan (dibuktikan dengan amal 

perbuatan). Oleh karena itu belumlah sempurna keimanan seseorang jika hanya berupa pengakuan 

di lisan semata. 

Allah Ta’ala berfirman, 

يَماُن فهي قُلُوبهكُ  ْن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولََما يَدُْخله اإْله كه
نُوا َولََٰ نْ قَالَته اْْلَْعَراُب آَمنَا ۖ قُْل لَْم تُْؤمه يعُوا ّللَاَ َوَرسُولَهُ َّل يَلهتْكُْم مه ْم ۖ َوإهْن تُطه  

يم    أَْعَمالهكُْم َشْيئ ا   إهَن ّللَاَ َغفُور  َرحه

“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; dan jika kamu 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Hujurat, 49: 14). 

Keimanan yang benar adalah keimanan yang penuh keyakinan tanpa keraguan, serta dibuktikan 

dengan amal shalih. 

ْم َوأَْنفُسه  يَن آَمنُوا بهاّلَله َوَرسُولههه ثَُم لَْم يَْرتَابُوا َوَجاَهدُوا بهأَْمَوالههه نُوَن الَذه قُونَ إهنََما اْلُمْؤمه ئهَك هُُم الَصاده ْم فهي َسبهيله ّللَاه   أُولََٰ هه  

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) 

kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) 

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (Al-

Hujurat, 49: 15). 

Lebih tegas lagi, Allah Ta’ala telah menyebutkan ciri-ciri mu’min yang sebenarnya dalam Al-

Qur’an surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. 

ْم آيَاتُهُ َزادَتُْهْم  لَْت قُلُوبُُهْم َوإهذَا تُلهيَْت َعلَْيهه َر ّللَاُ َوجه يَن إهذَا ذُكه نُوَن الَذه ْم يَتََوَكلُونَ إهنََما اْلُمْؤمه إهيَمان ا َوَعلَىَٰ َرب ههه  

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah 

gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka 

(karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.” (Al-Anfal, 8: 2) 

Ayat ini menyebutkan kondisi hati seorang mu’min: pertama, bergetarnya hati jika disebut nama 

Allah. Kedua, bertambah keyakinannya jika dibacakan ayat-ayat-Nya. Ketiga, hanya bertawakkal 

kepada-Nya. 

Ayat selanjutnya menyebutkan kebiasaan lahiriah seorang mu’min sebagai implementasi 

keimanannya itu, 

َما َرَزْقَناهُْم يُْنفهقُون يَن يُقهيُموَن الَصاَلةَ َومه  الَذه

“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang 

Kami berikan kepada mereka.” (Al-Anfal, 8: 3) 
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Berikutnya Allah Ta’ala menegaskan, 

ئهَك هُُم ا يم  أُولََٰ ْزق  َكره ْم َوَمْغفهَرة  َوره ْندَ َرب ههه نُوَن َحقًّا   لَُهْم دََرَجات  عه ْلُمْؤمه  

“Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh 

beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.” 

(Al-Anfal, 8: 4) 

Demikianlah orang-orang beriman yang sebenarnya. Untuk itu, marilah kita terus berupaya 

menyempurnakan keimanan kita, bukan hanya sebatas ucapan di lisan, tapi harus menghujam di 

dalam kalbu dan terealisasikan dalam bentuk amal shalih. 

Materi 49: Sepenggal Kisah Kufur Nikmat 

Allah Jalla wa ‘Ala berfirman, 

يد   يدَنَكُْم َولَئهْن َكفَْرتُْم إهَن َعذَابهي لََشده  َوإهذْ تَأَذََن َربُّكُْم لَئهْن َشَكْرتُْم ْلزه

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami 

akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih’”. (QS. Ibrahim, 14: 7) 

Nikmat Kemerdekaan 

Firman Allah Ta’ala di atas menyebutkan salah satu poin nasihat yang disampaikan Musa ‘alaihis 

salam kepada umatnya, Bani Israel, agar mereka pandai mensyukuri berbagai nikmat dari Allah 

Ta’ala. Memang anak-cucu Ya’kub ini adalah bangsa yang banyak dianugerahi nikmat Allah; 

diantaranya adalah nikmat kemerdekaan dari penindasan Fir’aun yang telah memperbudak dan 

menyiksa mereka dengan sangat kejam. 

ْن آله فهْرَعْوَن يَسُوُمونَكُْم سُوَء اْلعَذَابه يُذَبه ُحوَن أَْبنَاَءكُْم َويَْستَْحيُوَن نهَساَءكُ  يم  َوإهذْ نََجْينَاكُْم مه ْن َربه كُْم َعظه ْم َوفهي ذَلهكُْم باَلء  مه  

“Dan (ingatlah) ketika kami selamatkan kamu dari (Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka 

menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang 

laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan, dan pada yang demikian itu 

terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah, 2: 49) 

Allah Ta’ala membelah lautan untuk menyelamatkan mereka dan menenggelamkan Fir’aun 

beserta balatentaranya, 

 َوإهذْ فََرْقنَا بهكُُم اْلبَْحَر فَأَْنَجْيَناكُْم َوأَْغَرْقَنا آَل فهْرَعْوَن َوأَْنتُْم تَْنظُُرونَ 

“Dan (ingatlah), ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami 

tenggelamkan (Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan.” (QS. Al-

Baqarah, 2: 50) 

Kemerdekaan yang dianugerahkan Allah Jalla wa ‘Ala kepada Bani Israel tersebut seharusnya 

mereka sambut dengan rasa syukur; diisi dengan kebangkitan iman dan takwa. Tapi ternyata Bani 

Israel tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. 
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Sejenak setelah Musa alaihis salam pergi untuk mendapatkan perintah Allah, Bani Israel malah 

melakukan kezaliman yang sangat memalukan: menyembah patung anak sapi! 

هه َوأَْنتُْم َظالهُمونَ  ْن بَْعده ْجَل مه يَن لَْيلَة  ثَُم اتََخذْتُُم اْلعه  َوإهذْ َواَعدْنَا ُموَسى أَْربَعه

“Dan (ingatlah), ketika kami berjanji kepada Musa (memberikan Taurat, sesudah) empat puluh 

malam, lalu kamu menjadikan anak sapi (sebagai sembahan) sepeninggalnya dan kamu adalah 

orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah, 2: 51) 

Nikmat Hidayah 

Selain nikmat kemerdekaan, Bani Israel pun mendapatkan nikmat hidayah. Yakni diturunkannya 

kitab Taurat kepada mereka agar dijadikan petunjuk sehingga mereka kembali menjadi orang baik-

baik dan tidak lagi terjerumus pada kesesatan. 

Tapi lagi-lagi kenikmatan yang agung tersebut malah disambut dengan kebodohan. Bani Israel 

berkata kepada Nabi Musa ‘alaihissalam, “Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami 

dapat melihat Allah dengan jelas”. 

َقةُ َوأَْنتُْم تَْنظُُرونَ  َن لََك َحتَى نََرى ّللَاَ َجْهَرة  فَأََخذَتْكُُم الَصاعه  َوإهذْ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نُْؤمه

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: ‘Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum 

kami melihat Allah dengan terang.’, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu 

menyaksikannya”. (QS. Al-Baqarah, 2: 55). 

Nikmat Kemudahan Rizki 

Selain nikmat kemerdekaan dan nikmat hidayah, Allah Jalla wa ‘Ala juga melimpahkan nikmat 

berupa berbagai kemudahan hidup bagi Bani Israel. 

ْن َطيه بَاته َما َرَزْقنَاكُْم وَ  ْن َكانُوا أَْنفَُسُهْم يَْظلهُمونَ َوَظلَْلنَا َعلَْيكُُم اْلغََماَم َوأَْنَزْلنَا َعلَْيكُُم اْلَمَن َوالَسْلَوى كُلُوا مه َما َظلَُمونَا َولَكه  

“Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu ‘manna’ dan ‘salwa’. 

makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu…” (QS. Al-Baqarah, 

2: 57) 

Allah Jalla wa ‘Ala menaungkan awan di atas kepala Bani Israel agar terlindung dari panasnya 

cahaya matahari di padang Tih, kemudian diturunkan pula manna dan salwa yakni makanan manis 

seperti madu dan daging burung sebangsa puyuh. 

Selain naungan awan serta manna dan salwa, kemudahan lain yang diberikan Allah Jalla wa ‘Ala 

kepada Bani Israel adalah air minum yang melimpah dan mudah didapat. 

ْنهُ اثْنَتَا َعْشَرةَ َعْين ا قَدْ  ْب بهعََصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت مه هه فَقُْلنَا اْضره َعلهَم كُلُّ أُنَاس  َمْشَربَُهْم كُلُوا َواْشَربُوا َوإهذه اْستَْسقَى ُموَسى لهقَْومه  

ينَ  ده ْزقه ّللَاه َوّل تَْعثَْوا فهي اْلْرضه ُمْفسه ْن ره  مه

“Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: ‘Pukullah batu 

itu dengan tongkatmu’. Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap 

suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang 
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diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. 

Al-Baqarah, 2: 60). 

Tapi Bani Israel tetaplah tidak pandai bersyukur. Ketika mereka tersesat di padang pasir Sinai, 

mereka berkata kepada Nabi Musa ‘alaihis salam bahwa mereka tidak tahan terhadap satu jenis 

makanan saja, mereka meminta kepada Musa ‘alaihissalam agar berdoa kepada Allah Jalla wa 

‘Ala untuk mengeluarkan sayur-sayuran yang ditumbuhkan bumi sebagai ganti manna dan salwa. 

هَ َوإهذْ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَْن نَْصبه  ْن بَْقلهَها َوقهثَائهَها َوفُومه َما تُْنبهُت اْلْرُض مه ْج لََنا مه د  فَادْعُ لَنَا َربََك يُْخره َهاَر َعلَى َطعَام  َواحه ا َوَعدَسه  

هَن لَكُْم َما سَ  ا فَإ ْصر  ي هَُو َخْير  اْهبهطُوا مه ي هَُو أَدْنَى بهالَذه لُوَن الَذه أَْلتُمْ َوبََصلهَها قَاَل أَتَْستَْبده  

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: ‘Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu 

macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia 

mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, 

bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya’. Musa berkata: ‘Maukah kamu 

mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti 

kamu memperoleh apa yang kamu minta’.” (QS. Al-Baqarah, 2: 61). 

Itulah sebagian parade kufur nikmat dan perilaku bodoh Bani Israel yang diceritakan di dalam Al-

Qur’an. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menceritakannya. Ringkasnya, Bani Israel telah 

kufur nikmat. Padahal Allah Jalla wa ‘Ala telah menganugerahkan kepada mereka kenikmatan 

yang sangat banyak. 

Bagaimana dengan Kita? 

Seperti halnya Bani Israel, kita pun telah dianugerahi kenikmatan yang banyak: Kemerdekaan dari 

penjajah, penduduknya mendapat hidayah Islam, dan kekayaan alamnya yang melimpah ruah. 

Lalu bagaimanakah kita menyambut nikmat Allah Jalla wa ‘Ala tersebut? Apakah dengan syukur 

nikmat? Ataukah dengan kufur nikmat seperti yang dilakukan Bani Israel?  

 

Materi 50: Bersyukur dengan Bertaqwa 

ْن كُل ه َمَكان  فََكفََرْت به  ْزقَُها َرَغد ا مه نَة  ُمْطَمئهنَة  يَأْتهيَها ره أَْنعُمه ّللَاه فَأَذَاقََها ّللَاُ لهبَاَس اْلُجوعه َواْلَخْوفه َوَضَرَب ّللَاُ َمثاَل  قَْريَة  َكانَْت آمه  

 بهَما َكانُوا يَْصنَعُونَ 

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman 

lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi 

(penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka 

pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.” (QS. An-Nahl: 

112) 

Dalam ayat ini Allah Ta’ala menegaskan, keingkaran suatu penduduk negeri kepada nikmat-

nikmat Allah dapat menyebabkan mereka tertimpa kelaparan dan rasa tidak aman. 

Sebaliknya, jika kita benar-benar bersyukur kepada Allah Ta’ala atas nikmat-nikmat yang telah 

diberikan-Nya kepada kita, tentu nikmat-nikmat tersebut akan ditambah dan semakin berkah.  
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يدَنَكُْم ۖ َولَئهْن َكفَْرتُْم إهَن َعذَابهي لَشَ  يد  َوإهذْ تَأَذََن َربُّكُْم لَئهْن َشَكْرتُْم َْلَزه ده  

“…dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 

pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim: 7). 

Maka, jika kita menghendaki kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, mulailah dengan 

bersyukur kepada-Nya. Tunduk dan patuhlah kepada-Nya. Jauhilah segala larangan-Nya. 

Bertaqwalah kepada-Nya. 

Saat Nikmat Disambut dengan Kemaksiatan 

Sadarlah, ketika nikmat-nikmat Allah tidak disyukuri dan malah disambut dengan kemaksiatan 

dan hawa nafsu, maka kerusakanlah akibatnya: 

لُوا لَعَلَُهْم  ي َعمه يقَُهْم بَْعَض الَذه ي النَاسه لهيُذه عُونَ َظَهَر اْلفََسادُ فهي اْلَبر ه َواْلبَْحره بهَما َكَسبَْت أَْيده يَْرجه  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 

supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Ruum: 41). 

Sementara itu jika kita menyambut nikmat-nikmat Allah Ta’ala itu dengan rasa syukur; 

menyambutnya dengan iman dan takwa, maka akan terbukalah keberkahan dari langit dan bumi, 

ْن َكذَ  كه َن الَسَماءه َواْْلَْرضه َولََٰ ْم بََرَكات  مه بُونَ َولَْو أََن أَْهَل اْلقَُرىَٰ آَمنُوا َواتَقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيهه بُوا فَأََخذْنَاهُْم بهَما َكانُوا يَْكسه  

“Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan 

kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, 

Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf: 96). 

Ibnu Majah meriwayatkan hadits dengan sanad hasan dari jalur ‘Atha bin Abi Rabah dari Abdullah 

bin Umar r.a dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menghadapkan wajahnya ke 

arah kami dan bersabda: 

كُوهُنَ  َن َوأَعُوذُ بهاّلَله أَْن تُدْره يتُْم بههه يَن َخْمس  إهذَا اْبتُله ره  يَا َمْعَشَر اْلُمَهاجه

“Wahai golongan Muhajirin, lima perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, dan aku 

berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya; 

ْم الَطاعُوُن َواْْلَْوَجاعُ الَتهي لَْم تَ لَْم  َشةُ فهي قَْوم  قَطُّ َحتَى يُْعلهنُوا بهَها إهَّل فََشا فهيهه يَن َمَضْواتَْظَهْر اْلفَاحه ْم الَذه كُْن َمَضْت فهي أَْساَلفههه  

Tidaklah kekejian/perzinaan menyebar di suatu kaum, hingga mereka melakukannya dengan 

terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit Tha’un dan kelaparan yang 

belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. 

دَةه اْلَمئُونَةه َوَجْوره السُّ  ذُوا بهالسه نهيَن َوشه يَزاَن إهَّل أُخه ْكيَاَل َواْلمه مْ َولَْم يَْنقُُصوا اْلمه ْلَطانه َعَلْيهه  

Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan disiksa dengan 

kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zhalim. 

ْن الَسَماءه َولَْوَّل اْلبََهائه  ْم إهَّل ُمنهعُوا اْلقَْطَر مه ُم لَْم يُْمَطُرواَولَْم يَْمنَعُوا َزَكاةَ أَْمَوالههه  
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Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti 

meneteskan air untuk mereka, kalau bukan karena hewan-hewan ternak niscaya mereka tidak akan 

beri hujan. 

مْ َولَْم يَْنقُُضوا َعْهدَ ّللَاه َوَعْهدَ َرسُ  يهه ْم فَأََخذُوا بَْعَض َما فهي أَْيده هه ْن َغْيره ا مه ْم َعدُوًّ ولههه إهَّل َسلََط ّللَاُ َعلَْيهه  

Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan 

menjadikan musuh mereka (dari kalangan selain mereka) berkuasa atas mereka, lalu musuh 

tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. 

َما أَْنَزَل ّللَاُ إهَّل َجعََل ّللَاُ بَأَْسُهْم  تَابه ّللَاه َويَتََخيَُروا مه بَْينَُهمْ َوَما لَْم تَْحكُْم أَئهَمتُُهْم بهكه  

Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka 

memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara 

mereka.” 

Marilah kita berusaha menjadi orang-orang yang bertaqwa dan bersyukur kepada-Nya agar 

terhindar dari marabahaya besar, di dunia dan akhirat. 

 

Materi 51: Bahaya Buta Pemahaman Al-Qur’an 

تَاَب إهَّل أََمانهَي َوإهْن هُْم إهَّل يَظُنُّونَ  يُّوَن َّل يَْعلَُموَن اْلكه ْنُهْم أُم ه  َومه

“Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali 

dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga.” (QS. Al-Baqarah, 2: 78). 

Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Diceritakan bahwa di antara mereka terdapat 

orang-orang awam yang mengikuti saja kemauan pendeta-pendeta yang memutar balikkan isi 

Taurat. Orang-orang awam ini buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis. Mereka hanya dapat 

menghafal kitab Taurat tetapi tidak dapat memahami makna dan kandungan isinya. Sehingga 

perbuatannyapun tidak mencerminkan apa yang dimaksud oleh isi Taurat itu. Mereka hanya 

mendasarkan sesuatu kepada sangkaan saja, tidak sampai kepada tingkat keyakinan yang 

berdasarkan keterangan-keterangan yang pasti yang tidak ada keraguan lagi. 

Sebagai muslim kita hendaknya bercermin di hadapan ayat ini. Jangan-jangan apa yang terjadi 

kepada orang-orang Yahudi dahulu kala, telah terjadi pula kepada kaum muslimin di masa kini. 

Naudzubillahi min dzalik… 

Pentingnya Memahami al-Qur’an 

Fenomena buta huruf al-Qur’an dan perhatian yang kurang serius pada kajian tafsir/makna al-

Qur’an di tengah-tengah masyarakat harus diwaspadai. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi 

dalam proses pembinaan keagamaan di tengah-tengah masyarakat.  

Kesadaran umat tentang perlunya memahami makna al-Qur’an harus terus ditumbuhkan. Karena 

hanya dengan pemahaman itulah al-Qur’an akan memiliki daya kerja dalam jiwa manusia dan 

mampu men-shibghah-nya menjadi insan bertakwa. 
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ْبغَة  ۖ َونَْحُن لَهُ َعابهدُونَ  َن ّللَاه صه ْبغَةَ ّللَاه ۖ َوَمْن أَْحَسُن مه  صه

“Shibghah (celupan) Allah, dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan 

hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.” (QS. Al-Baqarah, 2: 138) 

Bagaimanakah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam men-shibghah para sahabatnya dengan 

al-Qur’an? Bagaimanakah metode mereka dalam mempelajarinya? 

Riwayat dari Abi Abdul Rahman as-Sulamiy (seorang tabi’in) menyebutkan tentang hal ini. Ia 

berkata, 

ْن أَْصَحابه الَنبهى ه َحدَثَنَا َمْن َكاَن يُقْ  ئَُنا مه ْن َرسُوله ّللَاه  -صلى للا عليه وسلم-ره ئُوَن مه َعَشرَ  -صلى للا عليه وسلم-أَنَُهْم َكانُوا يَْقتَره  

. قَالُوا فَ  ْلمه َواْلعََمله َن اْلعه هه مه ْلَم َواْلعََملَ آيَات  فاَلَ يَأُْخذُوَن فهى اْلعَْشره اْلُْخَرى َحتَى يَْعلَُموا َما فهى َهذه عَلهْمنَا اْلعه  

“Telah menceritakan kepada kami orang yang dulu membacakan kepada kami yaitu sahabat-

sahabat Nabi saw bahwa mereka dulu mendapatkan bacaan (Al-Qur’an) dari Rasululullah saw 

sepuluh ayat, mereka tidak mengambil sepuluh ayat yang lainnya sehingga mereka mengerti apa 

yang ada di dalamnya yaitu ilmu dan amal. Mereka berkata, ‘Maka kami mengerti ilmu dan 

amal.’” (HR. Ahmad nomor 24197, dan Ibnu Abi Syaibah nomor 29929). 

Diriwayatkan pula darinya bahwa Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata, 

ْن َرسُوله ّللَاه صلى للا عليه وسلم َعْشَر آيَات  فََما نَْعلَُم اْلعَْشَر الَتهي بَْعدَهَُن َحتَى  نْ كُنَا نَتَعَلَُم مه هه اْلعَْشره مه َل فهي َهذه نَتَعَلََم َما أُْنزه  

 اْلعََمله 

“Kami dulu belajar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sepuluh ayat, kami tidak 

mengetahui sepuluh ayat yang sesudahnya sehingga kami mempelajari pengamalan apa yang 

diturunkan dalam sepuluh ayat ini.” (Ath-Thahawi w. 321H/ 933M, Musykilul Atsar, juz 3 

halaman 478). 

Dari dua riwayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pola pembinaan agama yang 

dilakukan generasi salafus shalih lebih memprioritaskan pada pemahaman dan pengamalan al-

Qur’an. Hal ini hendaknya dapat menginspirasi kita dalam melakukan pembinaan diri dan umat. 

Lemahnya Pemahaman membuat manusia jadi ingkar pada kitab Allah 

Jika rendahnya pemahaman terhadap al-Qur’an tidak mendapat perhatian yang serius, 

dikhawatirkan umat ini lambat laun akan terjangkiti ‘penyakit Yahudi’ lainnya, yaitu sikap ingkar 

dan durhaka kepada perintah-perintah Allah Ta’ala sebagaimana diceritakan dalam al-Qur’an 

surah al-Baqarah ayat 63 dan 93. 

Allah Ta’ala berfirman, 

يثَاقَكُْم َوَرفَْعنَا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَْينَاكُْم بهقَُوة  َواذْكُُروا َما فهيهه لَعَلَ  كُْم تَتَقُونَ َوإهذْ أََخذْنَا مه  

Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung (Thursina) di 

atasmu (seraya kami berfirman): ‘Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan 

ingatlah selalu apa yang ada didalamnya, agar kamu bertakwa’”. (QS. Al-Baqarah, 2: 63) 

يثَاقَكُْم َوَرفَْعنَا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَْينَاكُْم بهقَُوة  َواسْ  ْعنَا َوَعَصْينَاَوإهذْ أََخذْنَا مه َمعُوا ۖ قَالُوا َسمه  
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“Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit (Thursina) di 

atasmu (seraya kami berfirman): ‘Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan 

dengarkanlah!’ mereka menjawab: ‘Kami mendengar tetapi tidak akan mentaati’.” (QS. Al-

Baqarah, 2: 93) 

Melalui firman-Nya yang agung ini orang-orang Yahudi diseru agar mereka mau berpegang teguh 

pada kitab Allah serta mengamalkan isi kandunganya dengan penuh kesungguhan dan semangat, 

serta agar mereka sadar dan bertakwa kepada Allah untuk memperoleh ridha-Nya. Tetapi 

kemudian kebanyakan dari mereka berpaling dari Taurat dan tidak mau taat kepada Allah Ta’ala. 

Bahkan ketika dikatakan kepada mereka, ‘Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan 

kepadamu dan dengarkanlah!’, mereka menjawab, ‘Kami mendengar tetapi tidak akan mentaati’ 

Sikap orang-orang Yahudi seperti ini lahir dari lemahnya keimanan. Dan lemahnya keimanan itu 

disebabkan karena lemahnya pemahaman terhadap kitab Allah Ta’ala. 

ْنهُ  تَاَب إهَّل أََمانهَي َوإهْن هُْم إهَّل يَظُنُّونَ َومه يُّوَن َّل يَْعلَُموَن اْلكه ْم أُم ه  

“Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali 

dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga.” (QS. Al-Baqarah, 2: 78). 

Terseret pada kekafiran 

Marilah kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat mulia di atas. Jangan sampai umat Islam 

mengalami hal yang serupa dengan orang-orang Yahudi di masa lalu. Oleh karena itu, jika gejala 

penyakit lemahnya pemahaman ini telah nampak di tengah-tengah umat, wajiblah bagi kita untuk 

segera menanggulanginya. Karena jika dibiarkan, bukan tidak mungkin umat pada akhirnya akan 

terjatuh pada kekufuran dan pelecehan terhadap agama Allah. Mereka akan menolak hukum-

hukum-Nya. Merendahkan aturan-aturan-Nya. Melanggar perintah dan batas-batas yang telah 

ditentukan oleh-Nya. Bahkan mendustakan sama sekali firman-Nya sebagaimana orang-orang 

jahiliyah di masa lalu. 

يُر اْْلََولهينَ   إهذَا تُتْلَىَٰ َعَلْيهه آيَاتَُنا قَاَل أََساطه

“Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata: “Itu adalah dongengan orang-orang 

dahulu kala.” (QS. Al-Muthafifin, 83: 13). 

Jangan sampai muncul di tengah-tengah kita umat Islam,  mereka-mereka yang mengaku beragama 

Islam, akan tetapi menjauh dari ajaran Islam; ragu dan mengajak orang ragu terhadap ajaran Islam; 

serta mempertanyakan kerasulan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam; meragukan 

turunnya wahyu dari Allah; atau munculnya mereka yang berupaya mentakwil al-Qur’an sesuai 

keinginan hawa nafsunya tanpa ilmu; mereka mendewa-dewakan akal pikiran serta menganggap 

remeh ilmu para ulama; bahkan sampai hati menjadikan agama Islam dan al-Qur’an sebagai bahan 

lelucon. 

Maka, mari kita galakan penyadaran pentingnya memahami al-Qur’an. Agar kemudian Allah 

Ta’ala menghindarkan umat ini dari kesesatan. 
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

تَاَب للاه َوسُنَةَ َرسُولههه  لُّوا اَبَد ا كه َما لَن تَضه  تََركُت فهيكُم اَمرينه َما اهن تََمَسكتُم بههه

“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang teguh kepada 

keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, (dua perkara itu adalah) kitab 

Allah dan sunnah rasul-Nya.” (HR. Malik dan Hakim). 

 

Materi 52: Mewaspadai Tipu Daya Syaithan (Bag. 1) 

Pemimpin Syaithan, Iblis la’natullah ‘alaih—telah mengumumkan perang dan permusuhan 

terhadap manusia—anak cucu Adam, 

ْن َخْلفه  قَالَ  ْم َومه يهه ْن بَْينه أَْيده َراَطَك اْلُمْستَقهيَم ثَُم َْلتهيَنَُهْم مه دُ فَبهَما أَْغَوْيتَنهي َْلَْقعُدََن لَُهْم صه ْم ۖ َوَّل تَجه ْم َوَعْن َشَمائهلههه ْم َوَعْن أَْيَمانههه هه  

ينَ  ره  أَْكثََرهُْم َشاكه

“Iblis menjawab: ‘Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan 

(menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi 

mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. dan Engkau tidak 

akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).” (QS. Al-A’raf, 7: 16-17) 

Maka, sudah sepantasnya kita selalu bersikap waspada dan bersiap siaga menghadapi tipu daya 

golongan/kelompok syaithan ini, serta menjadikannya sebagai musuh sejati dalam kehidupan. 

Allah Ta’ala berfirman, 

يره  ْن أَْصَحابه الَسعه ْزبَهُ لهيَكُونُوا مه ا   إهنََما يَدْعُو حه ذُوهُ َعدُوًّ  إهَن الَشْيَطاَن لَكُْم َعدُو  فَاتَخه

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena 

sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni 

neraka yang menyala-nyala.” (QS. Fathir, 35: 6) 

Syaithan memiliki strategi/langkah-langkah mematikan agar memenangkan pertempuran melawan 

manusia. Celakanya, strategi/langkah-langkah syaithan ini kebanyakan bersifat halus dan tidak 

disadari oleh manusia. Apa sajakah itu? 

Pertama, waswasah (bisikan). 

Syaithan memang biasa menyelinap lalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia secara 

samar dan rahasia, baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Oleh karena itu Allah Ta’ala 

mengingatkan manusia agar selalu waspada terhadap godaan syaitan, karena dia selalu menyertai 

gerak-gerik manusia. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

نه  قَالُ  َن اْلجه ينُهُ مه ْن أََحد  إهَّل َوقَدْ ُوكه َل بههه قَره ْنكُْم مه وا َوإهَياَك يَا َرسُوَل ّللَاه قَاَل َوإهيَاَي إهَّل أََن ّللَاَ أََعانَنهي َعلَْيهه فَأَْسلََم فاََل َما مه  

 يَأُْمُرنهي إهَّل بهَخْير  
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“Tidak seorang pun di antara kalian kecuali bersamanya ada qarinnya dari Jin”. Para sahabat 

bertanya: “Engkau juga, ya Rasulullah?” Jawab Rasulullah, “Termasuk saya, tetapi Allah telah 

menolong saya di atasnya, maka saya selamat. Sehingga ia tidak menyuruhku kecuali kepada yang 

baik”. (HR Muslim). 

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, al-waswas, 

bahwa makna yang dimaksud ialah syaitan yang membisikkan godaannya; namun apabila yang 

digodanya taat kepada Allah, maka syaitan bersembunyi. Ini sesuai dengan firman Allah Ta’ala, 

ين  َوإهنَُهْم لَيَُصدُّونَُهْم َعنه الَسبهيله و   ْكره الَرْحَمنه نُقَي هْض لَهُ َشْيَطانا  فَُهَو لَهُ قَره ْهتَدُوَن َحتَى إهذَاَمن يَْعُش َعن ذه َويَْحَسبُوَن أَنَُهم مُّ  

قَْينه فَبهئَْس اْلقَ  كُونَ َجآَءنَا َقاَل ياَلْيَت بَْينهي َوبَْينََك بُْعدَ اْلَمْشره يُن َولَن يَنفَعَكُُم اْليَْوَم إهذ َظلَْمتُْم أَنَكُْم فهى اْلعَذَابه ُمْشتَره ره  

“Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah (Petunjuk Allah) Yang Maha Pemurah (yaitu 

Al Qur’an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi 

teman yang selalu menyertainya.” (QS. Az Zukhruf: 36) 

Di era digital saat ini media waswasah dari hizbus syaithan semakin variatif dan modern; buku, 

koran, majalah, film, website, media sosial, dan lain-lain; semuanya dapat membisikkan pikiran 

dan dorongan jahat kepada jiwa. Waspadalah terhadap segala bentuk bisikan. Renungkanlah kisah 

bapak dan ibu kita, Adam dan Hawa, serta akibat yang terjadi kepada mereka disebabkan menuruti 

waswasah dari Iblis.  

Kedua, membuat lupa (insaa-un). 

Allah Ta’ala berfirman, 

ْزَب الَشيْ  ْزُب الَشْيَطانه   أََّل إهَن حه ئهَك حه
ْكَر ّللَاه   أُولََٰ ُم الَشْيَطاُن فَأَْنَساهُْم ذه ُرونَ اْستَْحَوذَ َعلَْيهه َطانه هُُم اْلَخاسه  

“Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah 

golongan syaitan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang 

merugi.” (QS. Al-Mujaadilah, 58: 19) 

Syaithan berupaya menguasai anak-anak Adam dengan cara memalingkannya dari akhirat dan 

melupakan peringatan-peringatan serta ancaman-ancaman yang datang kepada mereka. Mereka 

tenggelam dalam buaian hidup di dunia; memperturutkan hawa nafsu, bersenang-senang dan 

bergembira dengan tidak memperdulikan mana yang halal dan mana haram, mana yang hak dan 

mana yang batil. 

Allah Ta’ala berfirman, 

َي َما قَدََمْت يَدَاهُ   إهنَا َجعَْلَنا َعلَىَٰ  َر بهآيَاته َرب ههه فَأَْعَرَض َعْنَها َونَسه َمْن ذُك ه ا ۖ َوإهنْ َوَمْن أَْظلَُم مه ْم َوْقر  نَة  أَْن يَْفقَُهوهُ َوفهي آذَانههه ْم أَكه قُلُوبههه  

بَد اتَدْعُُهْم إهلَى اْلُهدَىَٰ فَلَْن يَْهتَدُوا إهذ ا أَ   

“Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat 

Tuhannya lalu dia berpaling dari padanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua 

tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka 

tidak) memahaminya, dan (kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendatipun kamu 
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menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-

lamanya.” (QS. Al-Kahfi, 18: 57) 

Manakala keingkaran mereka terus bertambah dan semakin lupa kepada Allah Ta’ala, maka 

dibiarkan oleh-Nya mereka semakin jauh dari petunjuk; Allah Ta’ala mendatangkan kebaikan, 

menambah rezeki, menyehatkan jasmani mereka, menjaga keamanan diri mereka dan 

membukakan pintu-pintu kesenangan, sehingga mereka semakin lupa dan bertambah sombong 

serta takabur, tidak bersyukur kepada Allah Ta’ala, bahkan nikmat itu mereka jadikan sebagai alat 

untuk menambah kekuasaan dan kekasaran mereka. 

Petunjuk agama yang datang kepada mereka hanyalah menjadi bahan mainan dan senda gurau. 

Mereka benar-benar telah ingkar kepada petunjuk Allah Ta’ala. 

ب ا َوَغَرتُْهُم اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا   فَاْليَْوَم نَْنَساهُْم كََما نَسُوا له  ا َولَعه ينَُهْم لَْهو  يَن اتََخذُوا ده ذَا َوَما َكانُوا بهآيَاتهنَا يَْجَحدُونَ الَذه ْم َهَٰ هه قَاَء يَْومه  

“(yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan 

kehidupan dunia telah menipu mereka.” Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka 

sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka 

selalu mengingkari ayat-ayat kami.”  (QS. Al-A’raf, 7: 51) 

Selain itu, mereka pun menjadikan hamba-hamba Allah Ta’ala yang beriman sebagai buah ejekan 

dan bahan tertawaan. Hal ini semakin membuat mereka jauh dan lupa kepada Allah Ta’ala, 

ْنُهْم تَْضَحكُونَ  ي َوكُْنتُْم مه ْكره يًّا َحتَىَٰ أَْنَسْوكُْم ذه ْخره  فَاتََخذْتُُموهُْم سه

“…lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, 

menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka.” (QS. Al-

Mu’minun, 23: 110) 

Berikutnya, saat mereka telah bergembira dan bersenang hati dengan nikmat yang telah diberikan 

Allah Ta’ala dan beranggapan bahwa yang mereka peroleh itu benar-benar merupakan hak 

mereka, maka Allah Ta’ala menimpakan azab kepada mereka dengan tiba-tiba, sehingga mereka 

berduka cita dan putus asa dari rahmat-Nya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

هنََما هَُو اْستهدَْراج   بُّ فَإ يهه َما يُحه ْن الدُّْنيَا َعلَى َمعَاصه ي اْلعَْبدَ مه  إهذَا َرأَْيَت ّللَاَ يُْعطه

“Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba kenikmatan dunia yang 

disukainya atas perbuatan maksiatnya, maka itu adalah suatu permulaan azab yang diberikan 

secara berangsur-angsur (istidraj).”, Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

membaca ayat: 

ُحوا بهَما أُوتُوا أََخذْ  ْم أَْبَواَب كُل ه َشْيء  َحتَىَٰ إهذَا فَره ُروا بههه فَتَْحنَا َعلَْيهه هذَا هُْم ُمْبلهسُونَ فَلََما نَسُوا َما ذُك ه نَاهُْم بَْغتَة  فَإ  

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun 

membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira 

dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, 

maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.” (QS. Al-An’am, 6: 44). (HR. Ahmad). 
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Di akhirat, mereka yang lupa kepada Allah Ta’ala akan dilupakan dan disiksa dengan siksaan yang 

keras, 

لهَك أَ  لهَك اْليَْوَم تُْنَسىَٰ قَاَل َكذََٰ
يتََها ۖ َوَكذََٰ تَتَْك آيَاتُنَا فَنَسه  

“Allah berfirman: ‘Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu 

melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan’”. (QS. Thaha, 20: 126) 

ينَ َوقهيَل اْليَْوَم نَْنَسا ره ْن نَاصه ذَا َوَمأَْواكُمُ النَاُر َوَما لَكُْم مه كُْم َهَٰ يتُْم لهقَاَء يَْومه كُْم َكَما نَسه  

“Dan dikatakan (kepada mereka): ‘Pada hari ini Kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah 

melupakan pertemuan (dengan) harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka dan kamu sekali-

kali tidak memperoleh penolong’”. (QS. Al-Jatsiyah, 45: 34) 

ينَاكُْم ۖ َوذُوقُوا َعذَاَب اْلُخْلده بهَما كُْنتُْم تَْعَملُ  ذَا إهنَا نَسه كُْم َهَٰ يتُْم لهقَاَء يَْومه ونَ فَذُوقُوا بهَما نَسه  

“Maka rasakanlah olehmu (siksa ini) disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan 

harimu ini. Sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan rasakanlah siksa yang kekal, 

disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.” (QS. AS-Sajdah, 32: 14) 

Ketiga, memanjangkan angan-angan kosong (tamanniyyun). 

Allah Ta’ala berfirman, 

لَنَُهْم َوَْلَُمن هيَنَُهمْ  ا َوَْلُضه يب ا َمْفُروض  َك نَصه بَاده ْن عه ذََن مه  َوقَاَل َْلَتَخه

“…dan syaitan itu mengatakan: ‘Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau 

bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, 

dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka…’” (QS. An-Nisa: 118 – 119) 

Syaithan telah bersumpah kepada dirinya sendiri untuk menggoda dan mengganggu sejumlah 

manusia. Ia akan berusaha memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan-khayalan dan 

angan-angan kosong, sehingga mereka memandang baik perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 

Allah Ta’ala, serta menanamkan di dalam hati dan pikirannya bahwa kesenangan hidup di dunia 

adalah kesenangan yang pasti tercapai sedang kesenangan dan kebahagiaan di akhirat adalah 

kesenangan yang diragukan adanya. 

Syaithan mendukung manusia untuk berjudi seraya menanamkan angan-angan bahwa kelak 

mereka akan menjadi kaya tanpa harus kerja keras. Syaithan juga mendorong manusia untuk 

mendatangi dukun atau kuburan keramat seraya menanamkan angan-angan bahwa itu adalah jalan 

pintas terbaik yang cepat mendatangkan hasil. 

Berhati-hatilah terhadap lagu-lagu, film, sinetron, cerpen, novel, atau puisi yang berisi angan-

angan yang menyesatkan; menanamkan pikiran-pikiran tentang gambaran tuhan, kehidupan 

manusia, alam ghaib, dan alam semesta hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan yang dibuat-buat 

tanpa pijakan dari kitabullah dan sunnah rasul-Nya. 

Jangan sampai kita terkena penyakit kaum Bani Israil yang disebutkan oleh Allah Ta’ala dalam 

Al-Qur’an, 
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تَاَب إهَّل أََمانهَي َوإهْن هُْم إهَّل يَظُنُّونَ  يُّوَن َّل يَْعلَُموَن اْلكه ْنُهْم أُم ه  َومه

“Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali 

dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga.” (QS. Al-Baqarah, 2: 78) 

Makna amaniyya dalam ayat ini adalah kebohongan (tentang agama/keyakinan, red.) yakni yang 

mereka dengar dari para pemimpin mereka lalu mereka terima dan percayai.  

Keempat, memperindah dosa (tazyiin) 

Syaithan menghias, memperindah, dan menampilkan kemaksiatan, kebatilan, dosa, serta kejahatan 

sebagai perkara lumrah, sah, legal, berbudaya, maju, dan modern. 

ينَ  يَنَُهْم أَْجَمعه ه بهَما أَْغَوْيتَنهي َْلَُزي هنََن لَُهْم فهي اْْلَْرضه َوَْلُْغوه  قَاَل َرب 

“Iblis berkata: ‘Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku 

akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan 

menyesatkan mereka semuanya,” (QS. Al-Hijr, 15: 39) 

Mereka yang terpedaya akan merugi di akhirat kelak, 

يَن َضَل َسْعيُُهْم فهي اْلَحَياةه الدُّْنَيا َوهُْم يَْحَسبُوَن أَ  يَن أَْعَماّل  الَذه نُوَن ُصْنع اقُْل َهْل نُنَب هئُكُْم بهاْْلَْخَسره نَُهْم يُْحسه  

“Katakanlah: ‘Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling 

merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 

dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” (QS. Al-Kahfi, 

18: 103-104) 

Contoh: kita menyaksikan orang-orang yang begitu bangga membolehkan aborsi, homoseksual, 

dan lesbianisme, menganggap ‘kumpul kebo’ sebagai hal lumrah dan modern, membuka hijab dan 

mempertontonkan aurat dianggap sebagai kemajuan, dan lain sebagainya. 

 

Materi 53: Mewaspadai Tipu Daya Syaithan (Bag. 2) 

Strategi/langkah-langkah syaithan yang lainnya adalah:  

Kelima, janji-janji palsu (wa’dun) 

Iblis dan syaithan selalu melakukan kampanye dan propaganda dengan janji-janji indah tapi palsu. 

ا دُهُمُ الَشْيَطاُن إهَّل غُُرور  ْم ۖ َوَما يَعه دُهُْم َويَُمن هيهه  يَعه

“Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong 

pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.” 

(QS. An-Nisa, 4: 120) 

Orang-orang yang mengikuti syaithan, ketika di akhirat nanti akan menagih janji kepada syaithan, 

akan tetapi ia memungkirinya. 
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ه  َي اْْلَْمُر إهَن ّللَاَ َوَعدَكُْم َوْعدَ اْلَحق  ْن سُْلَطان  إهَّل أَْن دََعْوتُكُمْ  َوقَاَل الَشْيَطاُن لََما قُضه َوَوَعدْتُكُْم فَأَْخلَْفتُكُْم ۖ َوَما َكاَن لهَي َعلَْيكُْم مه  

َي ۖ إهن ه  خه كُْم َوَما أَْنتُْم بهُمْصره خه ُ فَاْستََجْبتُْم لهي ۖ فاََل تَلُوُمونهي َولُوُموا أَْنفَُسكُْم ۖ َما أَنَا بهُمْصره ْن قَْبُل ۗ إهنَ ي َكفَْرُت بهَما أَْشَرْكت ُمونه مه  

يَن لَُهْم َعذَاب  أَلهيم    الَظالهمه

“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: ‘Sesungguhnya Allah telah 

menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku 

menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku 

menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan 

tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali 

tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan 

aku (dengan Allah) sejak dahulu”. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan 

yang pedih.” (QS. Ibrahim, 14: 22) 

Kelak di akhirat tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin pengikut syaithan berlepas diri dari para 

pengikutnya; padahal dalam rangka mendapatkan dukungan saat di dunia, mereka sampai 

menyatakan siap menanggung dosa siapa saja yang siap jadi pengikutnya. 

يَن آَمنُو يَن َكفَُروا لهلَذه بُ َوقَاَل الَذه ْن َشْيء  ۖ إهنَُهْم لََكاذه ْن َخَطاَياهُْم مه لهيَن مه ْل َخَطايَاكُْم َوَما هُْم بهَحامه ونَ ا اتَبهعُوا َسبهيلَنَا َوْلنَْحمه  

“Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman: ‘Ikutilah jalan kami, dan 

nanti kami akan memikul dosa-dosamu’, padahal mereka (sendiri) sedikitpun tidak (sanggup), 

memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta.” (QS. 

Al-Ankabut, 29: 12) 

Keenam, tipu daya (kaidun). 

Tipu daya yang dilancarkan oleh golongan syaithan banyak sekali. Dalam al-Qur’an Allah Ta’ala 

menyebutkan jenis-jenis tipu daya yang mereka lakukan, diantaranya adalah: 

1. Mereka merancang berbagai bentuk makar permusuhan dan peperangan kepada mu’minin 

(lihat: QS. An-Nisa, 4:76), namun Allah Ta’ala akan melemahkan tipu daya mereka itu 

(lihat: QS. Al-Anfal, 8: 18) 

2. Mereka melakukan pembunuhan kepada orang-orang beriman guna melemahkan 

kebenaran, meskipun hal itu sebenarnya tidak akan pernah bisa mencapai tujuan busuk 

mereka (lihat: contoh kasus penindasan Fir’aun, QS. Al-Mu’min, 40:25) 

3. Mereka memfitnah para da’i dan orang-orang beriman dengan tuduhan yang menghinakan 

disertai siasat yang licik (lihat: contoh kasus tuduhan kepada Nabi Yusuf, QS. Yusuf, 

12:52) 

Mereka terus menerus melakukan tipu daya, akan tetapi sedahsyat apa pun tipu daya mereka, 

hakikatnya tidak akan pernah bisa mengatasi tipu daya Allah Ta’ala, 

يدُ َكْيد ا يدُوَن َكْيد ا َوأَكه  إهنَُهْم يَكه

“Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. 

Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.” (QS. At-Thariq, 86: 15 – 16) 
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Ketujuh, menghalangi jalan Allah (shaddun) 

Iblis, syaithan, dan para pengikutnya selalu berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah 

Ta’ala. Mereka mencoba memalingkannya dari petunjuk yang benar dengan beragam cara; 

diantaranya adalah dengan mengadakan acara hura-hura agar manusia tidak bisa mendengar 

dengan baik ayat-ayat Al-Qur’an, 

ذَا اْلقُْرآنه َواْلغَْوا فهيهه لَعَلَكُْم تَْغلهبُونَ  َهَٰ يَن َكفَُروا َّل تَْسَمعُوا له  َوقَاَل الَذه

“Dan orang-orang yang kafir berkata: ‘Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh 

akan Al Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan 

mereka’”. (QS. Fushilat, 41:26). 

Mereka tidak segan mengeluarkan dana berapapun untuk menghalangi jalan Allah Ta’ala, 

يَن َكفَُروا يُْنفهقُوَن أَْمَوالَُهْم لهيَُصدُّوا َعْن َسبهيله ّللَاه   فََسيُْنفهقُونََها ثَُم تَكُوُن عَ  يَن َكفَُروا إهلَىَٰ َجَهنَمَ إهَن الَذه ْم َحْسَرة  ثَُم يُْغلَبُوَن ۗ َوالَذه لَْيهه  

 يُْحَشُرونَ 

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) 

dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, 

dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu 

dikumpulkan,” (QS. Al-Anfal, 8:36). 

Cara lain yang mereka gunakan untuk menghalangi jalan Allah Ta’ala adalah dengan melakukan 

semantic game (permainan bahasa); orang-orang yang komitmen terhadap Islam mereka sebut 

sebagai fundamentalis, radikal, ekstrim kanan, dan stereotype (julukan jelek) lainnya. Hal ini telah 

terjadi di sepanjang sejarah kehidupan, manakala as-shira’u bainal haq wal bathil—pertempuran 

antara al-haq dan al-bathil—berlangsung. Nabi Nuh ‘alaihis salam disebut oleh para pemuka 

kaumnya sebagai orang sesat/menyimpang (QS. Al-A’raf, 7: 60), Nabi Huud ‘alaihis salam dihina 

kaumnya, ia dicela sebagai orang safih bahkan pendusta (QS. Al-A’raf, 7: 66), Nabi Luth ‘alaihis 

salam dihina dengan uangkapan ‘sok suci’ (QS. Al-A’raf, 7: 82), dan lain-lain. 

Kedelapan, menimbulkan permusuhan (‘adaawatun) 

Syaithan selalu berusaha merusak urusan agama dan dunia umat manusia. Diantara cara yang 

dilakukannya adalah menimbulkan permusuhan di antara mereka. Inilah yang tidak akan pernah 

berhenti dilakukan meskipun tujuan utamanya tidak tercapai. 

يشه بَْينَُهمْ وَن َعْن َجابهر  قَاَل َقاَل الَنبهيُّ َصَلى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم إهَن الَشْيَطاَن قَدْ يَئهَس أَْن يَْعبُدَهُ اْلُمَصلُّ  ْن فهي التَْحره َولَكه  

Dari Jabir ia berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya syaithan telah 

putus asa untuk disembah oleh para penyembah. Namun ia terus menggalakan permusuhan di 

antara mereka.” (HR. Tirmidzi) 

Sarana yang digunakan oleh syaithan untuk menggalakan permusuhan adalah: 

1. Menumbuhkan berbagai perselisihan. 
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Oleh karena itu, guna menjaga diri dari perselisihan, Allah Ta’ala menganjurkan agar 

manusia menjaga lisannya dari perkataan yang buruk. 

بَاده  ا َوقُْل لهعه ْنَسانه َعدُوًّ َي أَْحَسُن   إهَن الَشْيَطاَن يَْنَزغُ بَْينَُهْم   إهَن الَشْيَطاَن َكاَن لهْْله ُمبهين اي يَقُولُوا الَتهي هه  

“Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: ‘Hendaklah mereka mengucapkan perkataan 

yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara 

mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.’” (QS. Al-Isra, 

17: 53) 

Berkenaan dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Allah Ta’ala 

memerintahkan kepada Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam agar menyeru hamba-

hamba Allah Ta’ala yang beriman supaya berkata dalam pembicaraan dan perbincangan 

mereka dengan ucapan yang paling baik dan perkataan yang paling bagus. 

Jika mereka tidak melakukan hal ini syaithan akan menghasut di antara mereka, lalu 

mengantarkan ucapan (yang kurang baik) menjadi perbuatan, dan terjadilah kerusakan, 

permusuhan dan pertikaian. Sesungguhnya syaithan itu musuh bagi Adam dan 

keturunannya sejak dia menolak untuk sujud kepada Adam. Maka permusuhannya 

sangatlah nampak dan jelas. 

Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) melarang seseorang 

mengarahkan besi kepada saudaranya muslim, sesungguhnya syaithan berkesempatan 

memberi hasutan pada tangannya, artinya bisa jadi akan melukai saudaranya muslim 

dengannya.”  

Renungkanlah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini, 

ُث َشر  ، وَ  ثُهُ أََحدُهَُما ، َواْلُمْحده ُث َشر  َوَما تََوادَ َرُجالَنه فهي للاه ، فَتَفََرَق بَْينَُهَما إهّلَ بهَحدَث  يُْحده ُث َشر  ، َواْلُمْحده اْلُمْحده  

“Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah lalu berpisah (berselisih) di 

antara keduanya kecuali dikarenakan suatu ucapan yang diada-adakan salah satu 

diantara keduanya. Pengada-ada itu jelek, pengada-ada itu jelek, pengada-ada itu jelek.” 

(HR Ahmad, dikatakan Ibnu Muflih, sanadnya jayyid) 

2. Kemaksiatan-kemaksiatan 

Bentuk kemaksiatan yang secara tegas disebutkan sebagai sarana syaithan untuk 

menimbulkan permusuhan adalah meminum khamar dan berjudi, 

ره َويَُصدَكُْم عَ  يدُ الَشْيَطاُن أَْن يُوقهَع بَْينَكُُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فهي اْلَخْمره َواْلَمْيسه ْكره ّللَاه َوَعنه الَصاَلةه ۖ فََهلْ إهنََما يُره ْن ذه  

 أَْنتُْم ُمْنتَُهونَ 

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian 

di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 

mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan 

itu).” (QS. Al-Maidah, 5: 91) 
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Khamar itu merusak akal. Sedangkan akal itulah yang berfungsi mengendalikan kehendak, 

kecerdasan, serta kemampuan membedakan antara baik dan buruk.  Begitu pula judi, ia 

mengandung unsur negatif yaitu menghabiskan harta dan menanamkan rasa iri dan dengki. 

Kedua- duanya mengandung perusakan mental. Dari dua hal inilah biasanya keonaran dan 

perkelahian terjadi. 

 

Materi 54: Memahami QS. Al-Falaq 

Tadabbur Ayat 1: 

 قُْل أَعُوذُ بهَربه  اْلفَلَقه 

Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar) 

Ayat pertama ini memerintahkan kita untuk ber-isti’adzah yaitu meminta perlindungan kepada 

Allah subhanahu wa ta’ala agar terhindar dari marabahaya. Ini adalah wujud nyata ketauhidan; 

memohon perlindungan hanya kepada Allah Ta’ala dan bukan pada selain-Nya. 

Allah Ta’ala berfirman, 

يُع اْلعَلهيمُ َوإهَما يَْنَزغَ  ذْ بهاّلَله إهنَهُ هَُو الَسمه َن الَشْيَطانه نَْزغ  فَاْستَعه نََك مه  

“Dan jika syetan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada 

Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Fushshilat, 

41: 36) 

Sedangkan meminta perlindungan kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan, sebagaimana 

disebutkan pada ayat, 

ن ه َفَزادُوهُْم َرَهقا   َن اْلجه َجال  مه ْنسه يَعُوذُوَن بهره َن اْْله َجال  مه  َوأَنَهُ َكاَن ره

“Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada 

beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka rasa takut.” (QS. Al Jin, 

72: 6) 

Qatadah dan ulama salaf lainnya mengatakan bahwa makna ’rahaqa’ dalam ayat ini adalah 

’itsman’ (dosa). 

Di dalam ayat ini Allah Ta’ala menyebut dirinya sebagai Rabbul Falaq. Al Falaq berasal dari kata 

‘falaqa’ yang berarti membelah. Dalam ilmu sharaf ‘Al-Falaq’ bermakna isim maf’ul sifat 

musyabbahah yang berarti terbelah. Lebih khusus ‘Al-Falaq’ bisa bermakna Al-Ishbah 

(pagi/shubuh) karena Allah membelah malam menjadi pagi. 

Secara umum ‘Al Falaq’ bermakna segala sesuatu yang muncul atau keluar dari yang lainnya. 

Seperti mata air yang keluar dari gunung, hujan dari awan, tumbuhan dari tanah, anak dari rahim 

ibunya. Ini semua dinamakan ‘Al-Falaq’. 

Perhatikan ayat-ayat berikut. Allah Ta’ala berfirman, 
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ه َوالنََوى َ فَالهُق اْلَحب   إهَن ّللا 

“Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan.” (QS. 

Al An’am, 6: 95). 

Allah Ta’ala juga berfirman, 

ْصبَاحه   فَالهُق اإله

“Dia menyingsingkan pagi.” (QS. Al An’am, 6: 95) [4] 

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengartikan al-falaq dengan makna cuaca shubuh, yaitu 

ketika perpisahan di antara gelap malam dengan mulai terbit fajar hari akan siang. Al-Falaq ada 

juga diartikan dengan peralihan. Peralihan dari malam ke siang, peralihan dari tanah yang telah 

sangat kering karena kemarau, lalu turun hujan, maka hiduplah kembali tumbuh-tumbuhan. 

Peralihan dari biji kering terlempar ke atas tanah, lalu timbul uratnya dan dia memulai hidup. 

Maka berlindunglah kita kepada Allah Ta’ala, dalam sebutan-Nya sebagai Rabb, yang berarti 

mengatur, mendidik dan memelihara; supaya berkenanlah kiranya Dia melindungi kita, dari 

kemungkinan-kemungkinan bahaya yang terkandung pada pergantian siang dan malam atau 

peralihan musim. 

Tadabbur Ayat 2: 

ْن َشره  َما َخلَقَ   مه

“dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan.” 

Yakni mencakup manusia, jin, hewan, dan benda-benda mati yang dapat membahayakan. Ibnu 

Katsir mengatakan bahwa ayat ini berarti berlindung dari kejelekan seluruh makhluk. Sementara 

itu Tsabit Al-Bunani dan Al-Hasan Al-Bashri menafsirkan berlindung dari jahannam dan iblis 

serta keturunannya. 

Jika dikatakan berlindung dari seluruh makhluk, hakikatnya ketika membaca ayat ini kita pun 

sedang berlindung kepada Allah Ta’ala dari kejahatan diri kita sendiri. Karena berkenaan dengan 

hawa nafsu, Allah Ta’ala berfirman, 

َم َرب هي  إهَن النَْفَس َْلََماَرة  بهالسُّوءه إهَّل َما َرحه

“Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi 

rahmat oleh Tuhanku.” (QS. Yusuf, 12: 53). 

Kita berlindung dari kejelekan dirinya sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam khutbatul hajjah, 

نَا ْن شُُرْوره أَْنفُسه  نَعُْوذُ بهاهلله مه

“Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan diriku sendiri.” (HR. At Tirmidzi)  

Tadabbur Ayat 3: 

ق  إهذَا َوقَبَ َومه  ْن َشره  َغاسه  
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“dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita” 

Kita pun berlindung secara khusus dari kejahatan yang terjadi di malam hari. Karena di waktu 

malam inilah banyak penjahat melakukan aksinya. Begitupula jin dan binatang-binatang yang 

berbahaya. Di samping itu, menghindari bahaya juga lebih sulit dilakukan pada waktu malam. 

Kata ghasiq dalam ayat ini berarti malam, berasal dari kata ghasaq yang berarti kegelapan. 

Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut: 

وكه الشمس إلى َغَسقه الليلأَقهمه الصالة لهدُلُ   

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam.” (QS. Al Israa’, 17: 

78) 

Sedangkan kata kerja waqaba mengandung makna masuk dan penuh, artinya sudah masuk dalam 

gelap gulita.  

Tadabbur Ayat 4: 

ْن َشره     النَفَاثَاته فهي اْلعُقَده َومه

“dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya)” 

Buya Hamka mengatakan bahwa yang dimaksud di sini ialah bahaya dan kejahatan mantra-mantra 

sang dukun. Segala macam mantra atau sihir yang digunakan untuk mencelakakan orang lain. 

Biasanya tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membuat buhul-buhul dari tali lalu 

membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut. Ayat ini 

menunjukkan, bahwa sihir memiliki hakikat yang perlu diwaspadai bahayanya. Untuk 

mengatasinya adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah dari sihir itu dan dari orang-

orangnya.  

Dalam ayat ini disebut dengan ’An-Nafatsaat’ yaitu tukang sihir wanita. Karena umumnya yang 

menjadi tukang sihir adalah wanita. Namun ayat ini juga dapat mencakup tukang sihir laki-laki 

dan wanita. 

Tadabbur Ayat 5: 

د  إهذَا َحَسدَ  ْن َشره  َحاسه  َومه

“dan dari kejahatan yang dengki apabila dia dengki.” 

Hasad (dengki) adalah berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain baik agar 

pindah kepada diri kita ataupun tidak. 

Berkata ahli hikmah: “Orang yang dengki memusuhi Allah pada lima perkara: (1) Bencinya 

kepada Allah mengapa memberikan nikmat kepada orang lain, (2) Sakit hatinya melihat 

pembahagian yang dibahagikan Tuhan, – “Seakan-akan dia berkata: “Mengapa dibagi begitu?” 

(3) Dia menantang Allah, karena Allah memberi kepada siapa yang Dia kehendaki, (4) Dia ingin 
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sekali supaya nikmat yang telah diberikan Allah kepada seseorang, agar dicabut kembali, (5) Dia 

bersekongkol dengan musuh Tuhan dan musuhnya sendiri, yaitu Iblis.”  

 

Materi 55: Memahami QS. An-Nas 

Keutamaan surat An-Nas 

Menurut pendapat para ulama di bidang tafsir, diantaranya Ibnu Katsir Asy-Syafi’i dan Asy-

Syaikh Abdurrahman As-Sa’dy, surat ini termasuk golongan surat Makkiyah (turun sebelum 

hijrah). 

Bersama Al-Falaq, surat An-Nas ini merupakan bagian dari Al-Mu’awwidzatain, yaitu dua surat 

yang mengandung permohonan perlindungan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

لَ  َل أَْو أُْنزه ذَتَْينه أُْنزه ه ثْلُُهَن قَطُّ اْلُمعَو  ْت َعلََي آيَات  لَْم يَُر مه  

“Telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak semisal dengannya yaitu Al Mu’awwidataini 

(surat An Naas dan surat Al Falaq).” (H.R Muslim no. 814, At-Tirmidzi no. 2827, An Naasa’i no. 

944). 

Surat Al-Falaq dan An-Nas disebut pula Al-Mu’awwidzat, jika digabungkan bersama surat Al 

Ikhlash. Inilah salah satu bacaan wirid/dzikir yang disunnahkan untuk dibaca setelah selesai shalat. 

‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu membawakan hadits dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam, bahwa beliau bersabda: 

ذَاته فهْي دُبُره كُل ه َصالَة   ه  اْقَرأُوا اْلُمعَو 

“Bacalah Al Mu’awwidzat pada setiap selesai shalat.” (HR. Abu Dawud) 

Tadabbur Ayat 1: 

ه النَاسه   قُْل أَعُْوذُ بهَرب 

“Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. “ 

Syaikh Utsaimin berkata: “Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Dia adalah Rabb manusia dan yang 

lainnya. Rabb manusia, malaikat, jin, langit, bumi, matahari, bulan dan Rabb segala sesuatu. 

Tetapi pada surat ini, dikhususkan pada manusia.”  

Dalam Az-Zhilal, Sayyid Qutb mengatakan: “Ar-Rabb adalah Tuhan Yang memelihara, Yang 

mengarahkan, Yang menjaga, dan Yang melindungi.”  

Jadi, maksud Allah sebagai Rabb manusia adalah bahwa Allah subhanahu wa ta’ala adalah 

pencipta, pemilik, pengatur, penguasa dan pemberi rezeki seluruh umat manusia. Bahkan Allah 

juga Rabb (pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, pemberi rezeki) seluruh Alam semesta ini 

beserta isinya, termasuk di dalamnya para syetan yang selalu menggoda manusia. 

Mengakui Allah sebagai Rabb (Pencipta, Pemilik, Perawat, Pemberi Rezeki, Yang Menurunkan 

hujan, Yang Menghidupkan, Yang Mematikan, Yang Memberi Sakit, Yang Menyembuhkan), 
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adalah bentuk dari Tauhid Rububiyah. Oleh karena itu, orang yang menyakini bahwa selain Allah, 

seperti Jin, para wali-wali Allah yang sudah meninggal dalam kuburan-kuburan mereka, para 

dukun, bisa memberikan manfaat dan mudharat, bisa mengabulkan permohonan berupa harta, 

jodoh atau anak, maka dia telah mensyirikkan Allah dalam Rububiyah-Nya.  

Tadabbur Ayat 2:  

النَاسه  َملهكه   

“(Allah adalah) Raja Manusia “ 

“Maliki an-naas” yaitu Raja yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi terhadap manusia, 

kekuasaanNya sangat sempurna, Dia-lah Allah Azza wa Jalla. Al-Malik adalah Tuhan Yang 

Berkuasa, Yang menentukan keputusan, Yang mengambil tindakan.  

Pengakuan terhadap Allah Ta’ala sebagai raja manusia yang sebenarnya dan penguasa manusia 

yang sebenarnya mengandung konsekwensi bagi mereka untuk selalu tunduk dan menyerahkan 

hak menentukan halal dan haram hanya kepada-Nya. Jika manusia menyelisihi hal ini dengan 

menyerahkan hak menetapkan keputusan halal-haram kepada manusia tanpa merujuk dan 

menyesuaikannya dengan ketentuan Allah Ta’ala, berarti ia telah melakukan perbuatan syirik. 

Allah Ta’ala berfirman, 

ْن دُونه ّللَاه اتََخذُوا أَْحَباَرهُْم َورُ  د ا ّل إهلَهَ إهّل هَُو سُْبَحانَهُ َعَما ْهبَانَُهْم أَْربَاب ا مه ا َواحه ُروا إهّل لهيَْعبُدُوا إهلَه  يَح اْبَن َمْريََم َوَما أُمه َواْلَمسه  

كُونَ   يُْشره

“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.” (QS. At-Taubah, 9: 31) 

Salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim ketika mendengar ayat ini, beliau berkata 

kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, sebenarnya mereka tidak menyembah para pendeta 

tersebut.” Maka Rasulullah bersabda: 

ُم اْلَحاَلَل  بَادَتُُهْم اهيَاهُْم. احمدبَلَى اهنَُهْم َحَرُمْوا َعلَْيهه الترمذى و ابن جرير  َو اََحلُّوا اْلَحَراَم فَاتَبَعُْوهُْم؟ فَذلهَك عه  

“Betul. Tetapi bukankah mereka orang-orang ‘alim dan para rahib itu telah menetapkan haram 

terhadap sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram, kemudian mereka 

(pengikutnya) mengikutinya? Demikian itulah penyembahannya kepada mereka.” (HR. Ahmad, 

Tirmidzi dan Ibnu Jarir) 

Ayat ini pun menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu bukanlah penguasa, tetapi mereka 

hanyalah pemegang amanat kekuasaan yang diberikan Allah Ta’ala kepada mereka. Allah 

subhanahu wa ta’ala berfirman: 

زُّ َمْن تََشاُء  َمْن تََشاُء َوتُعه عُ اْلُمْلَك مه َك اْلَخْيُر إهنََك َعلَىقُله اللَُهَم َمالهَك اْلُمْلكه تُْؤتهي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنزه لُّ َمْن تََشاُء بهيَده كُل ه  َوتُذه  

ير  َشْيء  قَده
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“Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang 

yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau 

muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di 

tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

(QS. Ali Imran, 3: 26) 

Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menyebut dirinya raja diraja. Dalam hadist Abu Hurairah 

disebutkan bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْندَ للاه  َرُجل  تََسَمى َملهَك اْلَْمالَكه  –عز وجل  –إَن أَْخنََع اْسم  عه  

“Sesungguhnya serendah-rendah nama di sisi Allah adalah orang yang menamakan dirinya raja 

diraja.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Tadabbur Ayat 3: 

 إهلَهه النَاسه 

“(Allah adalah) Sesembahan Manusia.” 

“Ilaahi an-naas” adalah tuhan dan sembahan mereka. Sesembahan yang hak yaitu yang 

dituhankan oleh hati, dicintai dan diagungkanNya, Dialah Allah Azza wa Jalla. 

Ayat ini menegaskan tentang Tauhid Uluhiyyah. Yaitu keharusan mentauhidkan Allah di dalam 

ibadah. Seseorang tidaklah boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah; tidaklah bertawakkal, 

tidaklah meminta, tidaklah mengharap, dan tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa 

Jalla. 

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Ketiga ayat yang pertama ini mengemukakan sebagian dari 

sifat-sifat Allah subhanahu wa ta’ala, yaitu sifat Rububiyah (Tuhan), sifat Al-Mulk (Raja), dan 

sifat Uluhiyyah (Yang disembah). Dia adalah Tuhan segala sesuatu, Yang memilikinya dan Yang 

disembah oleh semuanya.  

Tadabbur Ayat 4:  

ْن َشر ه الَوْسَواسه الَخنَاسه   مه

“Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi “ 

Melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia agar selalu waspada terhadap godaan 

syaitan, karena dia selalu menyertai gerak-gerik manusia. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 

نه  قَالُوا َوإهَياَك يَا َرسُوَل ّللَاه قَاَل َوإه  َن اْلجه ينُهُ مه ْن أََحد  إهَّل َوقَدْ ُوكه َل بههه قَره ْنكُْم مه   أََعانَنهي َعلَْيهه فَأَْسلََم فاََل يَاَي إهَّل أََن ّللَاَ َما مه

 يَأُْمُرنهي إهَّل بهَخْير  (رواه مسلم)

“Tidak seorang pun di antara kalian kecuali bersamanya ada qorinnya dari Jin”. Para sahabat 

bertanya: “Engkau juga, ya Rasulullah?” Jawab Rasulullah, “Termasuk saya, tetapi Allah telah 

menolong saya di atasnya, maka saya selamat. Sehingga ia tidak menyuruhku kecuali kepada yang 

baik”. (HR Muslim). 
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Syaikh Utsaimin mengatakan bahwa “al-waswas” atau “al-waswasah”, maksudnya: apa yang 

terlintas dalam hati berupa fikiran, sangkaan, khayalan, yang tidak ada kebenarannya. Sedangkan 

“Al-khannaas” ialah yang memperdayakan, mengganggu, yang pergi dan datang ketika seseorang 

berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dia adalah syetan. 

Sa’id ibnu Jubair telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: 

“al-khannaas, syaitan yang biasa bersembunyi.”, bahwa syaitan bercokol di atas hati anak Adam. 

Maka apabila ia lupa dan lalai kepada Allah, syaitan menggodanya; dan apabila ia ingat kepada 

Allah maka syaitan itu bersembunyi. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. 

Al-Mu’tamir ibnu Sulaiman telah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa pernah diceritakan 

kepadanya, sesungguhnya syaitan yang banyak menggoda itu selalu meniup hati anak Adam 

manakala ia sedang bersedih hati dan juga manakala sedang senang hati. Tetapi apabila ia sedang 

ingat kepada Allah, maka syaitan bersembunyi ketakutan. 

Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, al-waswas, 

bahwa makna yang dimaksud ialah syaitan yang membisikkan godaannya; namun apabila yang 

digodanya taat kepada Allah, maka syaitan bersembunyi. 

Ini sesuai dengan   firman Allah, 

ين  َوإهنَُهْم لَيَُصدُّونَُهْم َعنه الَسبهيله وَ  ْكره الَرْحَمنه نُقَي هْض لَهُ َشْيَطانا  فَُهَو لَهُ قَره ْهتَدُوَن َحتَى إهذَا َمن يَْعُش َعن ذه َويَْحَسبُوَن أَنَُهم مُّ  

يُن َولَن يَنفَعَكُُم اْليَْوَم إهذ َظلَمْ  قَْينه فَبهئَْس اْلَقره كُونَ َجآَءنَا َقاَل ياَلْيَت بَْينهي َوبَْينََك بُْعدَ اْلَمْشره تُْم أَنَكُْم فهى اْلعَذَابه ُمْشتَره  

“Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah (Petunjuk Allah) Yang Maha Pemurah (yaitu 

Al Qur’an), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan), maka syaitan itulah yang menjadi 

teman yang selalu menyertainya.” (QS. Az Zukhruf: 36) 

Syaitan akan bersembunyi dan lari terbirit-birit di saat manusia berdzikir, yaitu menyebut dan 

mengingat Allah Ta’ala. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

يَن َفإهذَا قََضى الن ه  َي لهلَصاَلةه أَدْبََر الَشْيَطاُن َولَهُ ُضَراط  َحتَى َّل يَْسَمَع التَأْذه َب بهالَصاَلةه أَدَْبَر َحتَى إهذَاإهذَا نُوده ه دَاَء أَْقَبَل َحتَى إهذَا ثُو   

هه يَقُوُل اذْكُْر َكذَا اذْكُْر َكذَا لهَما لَْم يَكُنْ  َر بَْيَن اْلَمْرءه َونَْفسه يَب أَْقبََل َحتَى يَْخطه ي َكمْ  قََضى التَثْوه يَذْكُُر َحتَى يََظَل الَرُجُل َّل يَدْره  

 َصلَى

“Jika panggilan shalat (adzan) dikumandangkan maka syaitan akan lari sambil mengeluarkan 

kentut hingga ia tidak mendengar suara adzan. Apabila panggilan adzan telah selesai maka 

syaitan akan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan syaitan kembali berlari dan jika iqamat 

telah selesai dikumandangkan dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang 

seraya berkata, ‘Ingatlah ini dan itu’. Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang 

tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam shalatnya.” (HR Bukhari dan 

Muslim) 

Tadabbur Ayat 5:  

ُس فهي ُصدُْوره النَاسه  ي يَُوْسوه  الَذه
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“Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.” 

Bisikan syetan pada hati manusia sangat banyak dan beragam, semuanya mengarahkan kepada 

kemaksiatan dan kejahatan. 

Bisikan ini ditujukan kepada shadrun (dada) manusia. Kenapa shadrun (dada), tidak qalbun (hati), 

dan tidak pula fuad (hati)?  Jawabannya bahwa sebenarnya tiga kata itu maknanya sama, hanya 

berbeda dalam penggunaannya saja. Shadrun (dada) adalah tempat dimana ada fuad dan qalbun 

(hati). 

Qalbun berarti sesuatu yang sering berbolik-balik. Allah Ta’ala sajalah yang mampu membolak-

balikkannya. Di dalam doa’ disebutkan: 

ينهكَ   .يَا ُمقَل هَب اْلقُلُوبه ، ثَب هْت قَْلبهي َعلَى ده

“Ya Allah, Yang Membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini agar selalu berada di dalam agama-

Mu.”  (HR Tirmidzi)  

Tadabbur Ayat 6:   

نَةه َوالنَاسه  َن الجه  مه

“Dari golongan jin dan manusia.” 

Ayat ini merupakan penjelasan dan kelanjutan dari firman-Nya: “..yang membisikkan (kejahatan) 

ke dalam dada manusia.” (An-Nas: 5), sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam firman-

Nya: 

ي بَْعُضُهْم إهلى بَْعض  ُزْخُرَف اْلقَْوله غُ  ن ه يُوحه ْنسه َواْلجه يَن اإْله ا َشياطه ُرورا  َوَكذلهَك َجعَْلنا لهكُل ه نَبهي   َعدُوًّ  

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia 

dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-

perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). (Al-An’am: 112) 

 

Materi 56: Memahami QS. Al-Kafirun 

Surat Al-Kafirun adalah termasuk golongan surat Makkiyah, terdiri dari 6 ayat, dan diturunkan 

setelah surat Al-Ma’un. Surat ini adalah jawaban tegas terhadap upaya kompromi kafir Quraisy 

kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkaitan dengan urusan ibadah. 

Diriwayatkan bahwa Al-Walid ibnul Mughirah, Al-‘Ash ibnu Wail As-Sahmy, Al-Aswad ibnu 

‘Abdil Muthalib, Umayyah ibnu Khalaf dan yang lainnya, mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dan mengatakan, “Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami 

mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu 

menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. 

Jika ternyata yang engkau bawa itu adalah lebih baik, maka kami akan mengikutimu dan 

melibatkan diri di dalamnya. Dan jika ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau 

mengikuti kami, dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami.” Nabi shallallahu ‘alaihi 
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wa sallam menjawab, “Aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukan-Nya dengan 

selain-Nya”. Kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. 

Selanjutnya, Rasulullah berangkat menuju Masjidil Haram yang ketika itu di tempat tersebut 

sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surat 

yang baru saja turun hingga selesai. Akhirnya, mereka tampakberputus asa. Sehingga, mereka 

berupaya merubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para 

pengikutnya, hingga Nabi melakukan hijrah.  

Tadabbur Ayat 1 dan 2: 

)٢) ّل أَْعبُدُ َما تَْعبُدُوَن (١قُْل يَا أَيَُّها اْلَكافهُروَن (  

Katakanlah: “Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.” 

Ini adalah seruan kepada seluruh orang kafir di muka bumi ini, tetapi orang-orang yang dituju oleh 

khitab (pembicaraan) ini adalah orang-orang Quraisy.  

Penyebutan kafir disini adalah untuk mencela, menghinakan, dan menghardik mereka.  

Menurut Ibnu Jarir panggilan seperti ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya agar 

disampaikan kepada orang-orang kafir itu, yang sejak semula berkeras menentang Rasul dan sudah 

diketahui dalam ilmu Allah Ta’ala bahwa sampai saat terakhir pun mereka tidaklah akan mau 

menerima kebenaran.  

Allah Ta’ala memerintahkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk 

mengumumkan dengan lantang kepada orang-orang kafir: “Aku tidak akan menyembah apa yang 

kamu sembah.”, yakni berlepas diri dari apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah, baik zhahir 

maupun batin.  

Syaikh Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan ayat ini sebagai berikut: Katakanlah kepada 

mereka, “Sesungguhnya apa yang kamu sembah itu bukanlah Tuhan yang aku sembah. Sebab 

kalian telah menyembah sesuatu yang membutuhkan perantara dan membutuhkan anak. Bahkan 

berbentuk seseorang atau sesuatu dan lainnya yang kalian duga sebagai tuhan. Tetapi aku adalah 

penyembah Tuhan yang tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang menandingi-Nya; tidak 

mempunyai anak atau istri, tidak berjisim, tidak terjangkau oleh akal manusia, tidak bertempat 

tinggal, tidak terpengaruh oleh masa, dan tidak diperlukan perantara untuk minta kepada-Nya, di 

samping tidak memerlukan wasilah di dalam mendekatkan diri kepada-Nya”.  

Tadabbur Ayat 3: 

)٣َوّل أَْنتُْم َعابهدُوَن َما أَْعبُدُ (  

“Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.” 

Yakni Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya; karena tidak ikhlasnya kalian kepada Allah dalam 

beribadah kepada-Nya. Ibadah kalian disertai dengan kesyirikan itu tidak bisa disebut ibadah. 

Sesungguhnya kalian itu bukan orang-orang yang berhak menyembah Tuhan yang aku sembah. 
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Sebab sifat-sifat Allah sangat bertentangan dengan tuhan kalian. Karenanya tidak mungkin 

menyamakan antara kedua Tuhan itu.  

Tadabbur Ayat 4 dan 5: 

)٥(   ابهدُوَن َما أَْعبُدُ ) َوّل أَْنتُْم عَ ٤َوّل أَنَا َعابهد  َما َعبَدْتُْم (  

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) 

menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 

Maksudnya, dan aku tidak akan pernah menyembah sembahan kalian. Artinya, aku tidak akan 

menempuh jalan kalian dan tidak juga mengikutinya. Tetapi, aku akan senantiasa beribadah 

kepada Allah dengan cara yang Dia sukai dan ridhai. Oleh karena itu, Dia berfirman: dan kamu 

tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. (ayat 5). Maksudnya, kalian 

tidak akan mengikuti perintah-perintah Allah dan syariat-Nya dalam menyembah-Nya, tetapi 

kalian telah memilih sesuatu dari diri kalian sendiri. Hal ini sebagaimana Allah firmankan, 

ُم اْلُهدَى إهْن يَتَبهعُوَن إهَّل الَظَن َوَما تَْهَوى اْْلَْنفُُس َولَقَدْ  ْن َرب ههه َجاَءهُْم مه  

“Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa 

nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.” (QS. 

An-Najm: 23) 

Ayat-ayat ini secara jelas menunjukkan berlepas diri dari orang-orang musyrik dari seluruh bentuk 

sesembahan yang mereka lakukan.  

Adanya pengulangan kata:  َُوّل أَْنتُْم َعابهدُوَن َما أَْعبُد dalam surat ini (perhatikan ayat 3 dan 5) dijelaskan 

oleh Imam Bukhari dan para pakar tafsir lainnya, bahwa ayat, 

ُ   َّل أَْعبُدُ َما تَْعبُدُونَ  َوَّل أَْنتُْم َعابهدُوَن َما أَْعبُد  

“Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang 

aku sembah.” Ini untuk masa lampau. 

ُ َوَّل أَ   َوَّل أَنَا َعابهد  َما َعبَدْتُمْ  ْنتُْم َعابهدُوَن َما أَْعبُد  

“Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) 

menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.” Ini untuk masa akan datang.  

Tadabbur Ayat 6: 

ينه  ينُكُْم َولهَي ده  لَكُْم ده

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” 

Untukmu agamamu yang batil dan kamu pertahankan dengan kesombongan dan permusuhan. Dan 

untukulah agamaku yang benar, yaitu agama yang ditunjukkan oleh Tuhanku. Aku tidak akan 

mencari dan menginginkan selain-Nya. Dan sesungguhnya kalian akan terus menerus di jalan yang 

salah, sedangkan aku tetap di atas jalan yang benar.  
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Kalian mempunyai balasan atas amal kalian, dan aku pun menerima balasan atas amalanku. 

Pengertian ayat ini sama dengan ayat, 

لُكُمْ لَنَا أَْعَمالُنَا َولَكُْم أَْعَما  

“…Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu…” (QS. As-Syura: 15)[15] 

***** 

Buya Hamka menyimpulkan hikmah yang terkandung dalam ayat ini sebagai berikut: “Surat ini 

memberi pedoman yang tegas bagi kita pengikut Nabi Muhammad bahwasanya akidah tidaklah 

dapat diperdamaikan. Tauhid dan syirik tak dapat dipertemukan. Kalau yang hak hendak 

dipersatukan dengan yang batil, maka yang batil jualah yang menang. Oleh sebab itu maka 

Akidah Tauhid itu tidaklah mengenal apa yang dinamai cynscritisme, yang berarti menyesuai-

nyesuaikan. Misalnya di antara animisme dengan Tauhid, penyembahan berhala dengan 

sembahyang, menyembelih binatang guna pemuja hantu atau jin dengan membaca bismillah.”  

Kebiasaan Nabi Membaca Surat Al Kaafirun 

Dari Jabir bin ‘Abdillah, ia mengatakan, 

 َكاَن يَْقَرأُ فهى الَرْكعَتَْينه (قُْل هَُو ّللَاُ أََحد ) َو (قُْل يَا أَيَُّها اْلَكافهُروَن)

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membaca di shalat dua raka’at thawaf yaitu surat Qul 

Huwallahu Ahad (Al Ikhlas) dan surat Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun (Al Kaafirun).” (HR. Muslim 

no. 1218) 

Dari Abu Hurairah, ia berkata, 

ْجره (قُْل يَا أَيَُّها اْلَكافهُروَن) َو (قُْل هَُو ّللَاُ أََحد )قََرأَ فهى َرْكعَتَىه اْلفَ  -صلى للا عليه وسلم-أََن َرسُوَل ّللَاه   

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa membaca di dua raka’at sunnah Fajr (Qobliyah 

Shubuh) yaitu surat Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun (Al Kaafirun) dan surat Qul Huwallahu Ahad (Al 

Ikhlas).” (HR. Muslim no. 726) 

Dari Ibnu ‘Umar, ia mengatakan, 

يَن َمَرة  يَْقرَ  ْشره يَن َمَرة  ، أَْو َخْمس ا َوعه ْشره به َرَمْقُت النَبهَي َصَلى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم أَْربَع ا َوعه أُ فهي الَرْكعَتَْينه قَْبَل اْلفَْجره َوبَْعدَ اْلَمْغره  

أَيَُّها اْلَكافهُروَن{ ، }َوقُْل هَُو ّللَاُ أََحد { }قُْل يَا . 

“Saya melihat Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam shalat sebanyak dua puluh empat atau dua puluh 

lima kali. Yang beliau baca pada dua rakaat sebelum shalat subuh dan dua rakaat setelah maghrib 

adalah surat Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun (Al Kaafirun) dan surat Qul Huwallahu Ahad (Al Ikhlas).” 

(HR. Ahmad 2/95. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan, sanad hadits ini shahih sesuai syarat 

Bukhari-Muslim) 

  

Materi 57: Memahami QS. Al-Ma’un 
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Surat Al-Ma’un adalah surat ke 107 dari Al-Qur’an yang terdiri dari 7 ayat; menurut jumhur ulama 

ia tergolong surat Makkiyah—sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Qatadah ia adalah surat 

Madaniyyah—turun sesudah surat at-Takatsur. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian awal 

surat ini (ayat 1-3) menyinggung Al-‘Ash bin Wail (kafir Quraisy) dan bagian akhir surat ini (ayat 

4-7) menyinggung Abdullah bin Ubay (orang munafiq). 

Surat ini dinamai pula surat ad-din, surat at-Takdzib, surat al-Yatim, surat Ara’aita, dan surat 

Ara’aita al-ladzi. Al-Thabari menyebutnya surat Ara’aita.  Al-Qurthubi, Ibnu Katsir, dan Sayyid 

Quthub, menyebutnya Al-Ma‘un. Sedangkan Asy-Syaukani menyebutnya dengan surat Al-Yatim. 

Ayat 1: 

ينه  ُب بهالد ه ي يَُكذ ه  أََرأَْيَت الَذه

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan ad-din?” 

As-Syaukani berpendapat, pertanyaan di ayat ini adalah untuk menunjukkan rasa heran atas sikap 

orang yang mendustakan ad-din. Berkenaan dengan ayat ini, At-Thabari mengatakan bahwa yang 

dimaksud adalah, “Tahukah kamu Muhammad orang yang mendustakan pahala dan siksa Allah, 

sehingga tidak mematuhi perintah dan larangannya?” 

At-Thabari memaknai yukadzibu bid-din dengan mendustai pahala Allah, hukuman Allah, tidak 

taat terhadap perintah dan larangan-Nya. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang disitir oleh At-

Thabari mengungkapkan bahwa yukazzibu bi al-din berarti yukazzibu bihukmillahi, yang berarti 

mendustakan hukum Allah Ta’ala. Riwayat dari Ibnu Juraij yang dikutipnya menyatakan bahwa 

ad-din di dalam ayat ini berarti hari perhitungan. 

Menurut Al-Qurthubi, ad-din di dalam ayat tersebut berarti pembalasan dan perhitungan di akhirat. 

Sehingga kalimat yukazzibu bi al-din diartikan mendustakan hari pembalasan dan hari perhitungan 

di akhirat. Dalam tafsir Jalalain pun ad-din dimaknai hari hisab dan hari pembalasan amal 

perbuatan. 

Dr. Amin bin Abdullah asy-Syaqawi menjelaskan maksud ayat ini adalah: “Tidakkah engkau 

menyaksikan wahai Muhammad orang yang mendustakan hari  pembalasan,  baik  peristiwa-

peristiwa  yang  ada  di dalamnya berupa balasan dan sisksaan?”. Dikatakan bahwa ayat ini 

umum bagi setiap orang yang menjadi sasaran perintah ini, mereka itulah orang-orang yang 

mengingkari hari pembalasan. 

Mereka selalu  mengatakan, 

ا أَإهنَا لََمْبعُوثُونَ  َظام  تْنَا َوكُنَا تَُراب ا َوعه  أَئهذَا مه

“Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami 

benar-benar akan dibangkitkan kembali?” (QS. Al-Waqi’ah: 47) 

Mereka juga berkata, 

يم   َي َرمه َظاَم َوهه  َمْن يُْحيهي اْلعه
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“Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?” (QS. Yasin: 78) 

Ayat 2: 

ي يَدُعُّ اْليَتهيمَ  لهَك الَذه  فَذََٰ

“Itulah orang yang menghardik anak yatim.” 

Di dalam Lisan al-‘Arab disebutkan bahwa kata yadu‘u berarti mendorong dengan cara kasar, 

tidak ramah, kejam, dan keji. Fadzalika al-lazi yadu’u al-yatim berarti memperlakukan anak yatim 

dengan keras, kejam, dengan penolakan serta kemarahan, teguran dan celaan. 

Dr. Amin bin Abdullah asy-Syaqawi menyebutkan bahwa yatim adalah orang yang bapaknya telah 

meninggal dan dia di bawah usia baligh baik lelaki atau wanita. 

Asy-Syaukani menyebutkan kata yadu‘u berarti menolak dengan cara kekerasan dan kekasaran, 

yaitu menolak memberikan hak-hak yatim dengan penolakan yang sangat. Sayyid Quthub 

menyebutkan bahwa makna yadu’u al-yatim adalah meremehkan, merendahkan yatim, serta 

menyakitinya. Sedangkan berdasarkan riwayat Ad-Dhahhak yang dikutip oleh Al-Qurthubi yadu’u 

al-yatim berarti: menunda-nunda dan memperlambat pemenuhan hak yatim. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Ibnu Katsir bahwa yadu’u al-yatim berarti membuat susah anak-anak yatim, 

menzalimi hak-hak mereka, tidak memberi makan mereka, dan tidak berbuat baik kepada mereka. 

Jadi ringkasnya, sebagaimana dijelaskan At-Thabari, “Orang yang mendustakan ad-din 

(agama/hari pembalasan) adalah orang yang menolak dan menghambat hak-hak anak yatim yang 

seharusnya mereka terima, atau berbuat zalim terhadap anak yatim dengan cara menahan hak-

hak mereka.” Hal ini didukung oleh sebuah riwayat dari Ibnu Abbas: 

ي يَدُع  َحدَثَنهي ُمَحَمد ْبن َسْعد , قَاَل : ثَنهي أَبهي , قَ  ي , قَاَل : ثَنهي أَبهي , َعْن أَبهيهه , َعْن اهْبن َعبَاس , فَذَلهَك الَذه اَل : ثَنهي َعم ه  

َقاَل : يَدْفَع َحق  اْليَتهيم اْليَتهيم  

“Muhammad bin sa‘d telah bercerita kepadaku. Dia berkata: Ayahku telah bercerita kepadaku. 

Dia berkata: Pamanku telah bercerita kepadaku. Dia berkata: Ayahku telah bercerita kepadaku, 

dari ayahnya, dari Ibnu Abbas: fazalika al-lazi yadu’u al-yatim. Dia berkata: maksudnya adalah 

menahan hak-hak yatim.” 

Lebih lanjut al-Thabari menukil sebuah riwayat dari Mujahid bahwa yadu’u al-yatim adalah 

menghambat hak anak yatim dengan tidak memberikan makan kepada mereka. Sedangkan riwayat 

dari Qatadah menyebutkan bahwa yadu’u al-yatim adalah menyusahkan atau membuat susah anak 

yatim serta mezalimi mereka. 

Dalam tafsir Jalalain disebutkan yadu’u al-yatim artinya menolak dengan keras dan tidak mau 

memberikan hak yang seharusnya diterima. 

Ayat 3: 

ينه  ْسكه  َوَّل يَُحضُّ َعلَىَٰ َطعَامه اْلمه

“dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” 
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Sebagaimana yang diungkapkan Al-Qurthubi, Dr. Amin bin Abdullah asy-Syaqawi berkata bahwa 

maksud ayat ini adalah tidak memerintahkan untuk memberi makan orang miskin karena didasari 

kebakhilan atau karena mendustakan hari pembalasan. Disebutkan di dalam firman Allah Ta’ala: 

مُ  ينه َكاَل ۖ بَْل َّل تُْكره ْسكه وَن َعلَىَٰ َطعَامه اْلمه وَن اْليَتهيَم َوَّل تََحاضُّ  

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak 

saling mengajak memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Fajr: 17-18). 

Kata al-miskin dalam Lisan al-‘Arab diartikan dengan kondisi di mana seseorang dalam keadaan 

rendah, hina, terkalahkan, dan dipaksa (meskipun sebenarnya seseorang tersebut kaya). Menurut 

Ibnu Katsir miskin adalah al-faqir, yakni seseorang yang tidak punya sesuatu apapun untuk 

memenuhi dan mencukupi biaya hidupnya. 

Ayat 4: 

 فََوْيل  لهْلُمَصل هينَ 

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat.” 

Di dalam Lisan al-‘Arab dijelaskan bahwa ada tiga pendapat mengenai kata wail:  Pertama, 

menurut Ibnu Mas‘ud, wail adalah nama salah satu jurang di neraka jahanam. Kedua, menurut Al-

Kilabi, wail adalah azab yang sangat kuat dan sangat pedih. Ketiga, menurut Al-Farra’ pada 

asalnya kata wail adalah ditujukan untuk setan, artinya kesusahan untuk setan. 

Ayat 5: 

ْم َساهُونَ  يَن هُْم َعْن َصاَلتههه  الَذه

“(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya”, 

Ibnu al-Asir berkata bahwa kata al-sahwu yang diikuti oleh fi berarti meninggalkan sesuatu karena 

didasari oleh ketidaktahuan tentang sesuatu tersebut. Sedangkan al-sahwu yang diikuti oleh ‘an 

berarti meninggalkan sesuatu dengan disertai pengetahuan bahwa sesuatu itu tidak boleh 

ditinggalkan, atau meninggalkan sesuatu dengan sengaja. 

Al-Qurthubi mengemukakan pendapat mengenai alladzina hum ‘an shalatihim sahun, 

Pertama, mereka adalah orang-orang yang ketika mengerjakan shalat tidak mengharapkan pahala, 

dan ketika meninggalkan shalat tidak merasa takut atau khawatir terhadap siksa. 

Kedua, mereka adalah orangorang yang mengakhirkan shalat dari waktunya. 

Berikut ini komentar para ulama tentang ayat di sebagaimana dihimpun dalam Tafsir Ibnu Katsir, 

1. Muhammad bin Kaab Al Quraan Al Qurdly, Ibnu Zaid bim Aslam dan As-Sady 

menyatakan yang disebut meremehkan sholat adalah meninggalkan shalat (tidak shalat). 

2. Al Auz, Ibnu Maasud, Ibnu jarir, dan Ibnu Juraih menyebutkan makna meremehkan sholat 

adalah meremehkan waktunya. 
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3. Al Hasan Al-Bashri menyatakan makna meremehkan shalat adalah meninggalkan masjid. 

(Tafsir Ibnu katsir 3 / 21) 

4. Ibnu Abbas berkata: “Pengertian meninggalkan shalat tidak berarti meninggalkan shalat 

itu sama sekali.”  

5. Said bin Musayyib berkata: “Orang itu tidak shalat Ashar, Dzuhur kecuali hingga 

datangnya waktu maghrib, tidak shalat maghrib hingga datangnya waktu Isya dan tidak 

shalat Isya hingga datangnya Fajar (shubuh).” 

6. Saad bin Abi Waqash berkata: “Aku telah bertanya kepada Rasulullah tentang mereka yang 

melalaikan sholatnya, maka beliau menjawab: ‘Yaitu Mengakhirkan waktu, yakni 

mengakhirkan waktu sholat.’” 

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa al-mushallin tersebut mengerjakan shalat, akan tetapi mereka 

tidak benar-benar mendirikan shalat. Mereka melakukan gerakan shalat, melafalkan doa-doanya, 

akan tetapi hatinya tidak hidup bersama apa yang dilakukan dan apa yang dilafalkan. Ruhnya tidak 

bisa menghadirkan hakikat shalat dan hakikat bacaan-bacaan serta doa-doa yang ada di dalam 

shalat. Mereka shalat karena riya’ kepada manusia dan tidak ikhlas karena Allah. Shalatnya tidak 

meninggalkan bekas di dalam jiwa. 

Sedangkan pendapat yang dianggap benar dan dipilih oleh At-Thabari adalah pendapat yang 

menyatakan bahwa sahun berarti memalingkan perhatian, melupakan, dan melalaikan shalat, baik 

karena menyibukkan diri dengan urusan-urusan selain shalat sehingga shalat menjadi terabaikan, 

ataupun dengan mengabaikan waktu shalat sehingga shalat dilaksanakan tidak tepat pada 

waktunya. 

Ayat 6: 

يَن هُْم يَُراُءونَ   الَذه

“Orang-orang yang berbuat riya,” 

Menurut At-Thabari, alladzina hum yura’un adalah orang-orang yang memperlihatkan shalatnya 

kepada manusia bukan karena mengharap pahala dan takut akan siksa. Shalat yang mereka 

laksanakan bertujuan agar orang-orang mukmin melihatnya sehingga menganggap bahwa mereka 

adalah bagian dari orang mukmin. 

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa alladzina hum yura’un berarti seseorang memperlihatkan kepada 

manusia bahwasanya dia shalat sebagai wujud ketaatan dan bukti bahwa dia adalah orang yang 

bertakwa. Hal ini seperti perilaku orang fasik, diperlihatkan bahwa dia sedang melaksanakan shalat 

sebagai wujud penghambaan, dan supaya dia dikomentari dia itu sedang shalat. 

Pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, shalat yang didasari oleh riya’ banyak 

dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka menyembunyikan kekufurannya, dan sebaliknya 

mereka menampakkan keislamannya. Shalat yang mereka lakukan didasari oleh suatu 
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kepentingan, yaitu agar orang-orang mukmin berprasangka baik kepada mereka sehingga darah 

mereka terlindungi. 

As-Syaukani menjelaskan alladzina hum yura’un bahwa mereka adalah orang yang bermaksud 

riya’ yang ujung-ujungnya mengharapkan sanjungan orang lain dengan melaksanakan shalat di 

hadapan manusia, maupun dengan melakukan amal kebajikan yang lain. 

Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 

» ، يَْجلهسُ  ، تهْلَك َصاَلةُ اْلُمنَافهقه ، تهْلَك َصاَلةُ اْلُمنَافهقه يَْرقُُب الَشْمَس َحتَى إهذَا َكانَْت بَْيَن قَْرنَيه الَشْيَطانه قَاَم فَنََقرَ  تهْلَك َصاَلةُ اْلُمنَافهقه  

 »أَْربَع ا َّل يَذْكُُر ّللَاُ فهيَها إهَّل قَلهيال  

 “Itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya 

orang munafik. Dia duduk menunggu matahari; dan manakala matahari telah berada di antara 

kedua tanduk setan (yakni akan tenggelam), maka bangkitlah ia (untuk salat) dan mematuk (salat 

dengan cepat) sebanyak empat kali, tanpa menyebut Allah di dalamnya melainkan hanya sedikit.” 

Allah Ta’ala berfirman, 

عُُهْم َوإهذا قاُموا إهلَى الَصالةه قاُموا كُسالى يُراُؤَن الَناَس َوّل عُوَن ّللَاَ َوهَُو خاده يَذْكُُروَن ّللَاَ إهَّل قَلهيال   إهَن اْلُمنافهقهيَن يُخاده  

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. 

Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya 

(dengan salat) di Hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” 

(An-Nisa: 142) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memperingatkan umatnya mengenai bahaya riya 

dalam beribadah, 

“ دَ  ائَةه َمَرة ، أُعه ي فهي كُل ه يَْوم  أَْربَعَمه ْن ذَلهَك اْلَواده يذُ َجَهنَُم مه ي ا تَْستَعه : له إهَن فهي َجَهنََم لََواده ْن أَُمةه ُمَحَمد  َي لهْلُمَرائهيَن مه له ذَلهَك اْلَواده َحامه  

جه فهي َسبهيله ّللَاه  ه إهلَى بَْيته ّللَاه، َولهْلَخاره قه فهي َغْيره ذَاته ّللَاه، َولهْلَحاج  تَابه ّللَاه. َولهْلُمَصد ه  ”كه

“Sesungguhnya di dalam neraka Jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka 

Jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari (keganasan) lembah itu setiap harinya 

sebanyak empat ratus kali. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang riya (pamer)dari 

kalangan umat Muhammad yang hafal Kitabullah dan suka bersedekah, tetapi bukan karena Zat 

Allah, dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar untuk berjihad (tetapi 

bukan karena Allah).” (HR. Thabrani) 

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“ ، سََمع ّللَاُ بههه  ، وَحقَره وَصغَرهَمْن َسَمع النَاَس بهعََملههه  ” سامَع َخْلقههه

“Barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan 

memamerkannya di hadapan makhluk-Nya dan menjadikannya terhina dan direndahkan.” (HR. 

Ahmad). 

Ayat 7: 
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 َويَْمنَعُوَن اْلَماعُونَ 

“dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” 

Dalam mengartikan wa yamna’un al-ma’un, At-Thabari mengatakan bahwa mereka mencegah 

orang lain untuk memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan yang dimiliki oleh mereka. Arti 

kata al-ma’un adalah kemanfaatan dari segala sesuatu. 

Ibnu Katsir menukil pendapat Abdullah bin Mas‘ud mengenai Al-Ma‘un, yaitu: sesuatu yang 

manusia saling pinjam meminjam di antara mereka, berupa kampak, periuk, atau kuali, ember, 

serta barang yang serupa dengan hal itu. 

Ibnu Katsir menafsirkan kalimat wa yamna’un al-ma’un dengan enggan meminjamkan sesuatu 

barang yang bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk membantu. Mereka tidak memperbaiki 

ibadah kepada Tuhan mereka serta tidak tidak berbuat baik terhadap makhluk-Nya, termasuk di 

dalamnya adalah enggan meminjamkan barang yang bisa dimanfaatkan dan bisa dibuat untuk 

membantu. 

Mengenai makna Al-Ma’un ini disebutkan riwayat dari Ali ibnu Fulan An-Nuamairi, bahwa ia 

pernah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

» ْنهُ َّل يَْمنَُع اْلَماعُونَ اْلُمْسلهُم أَ  ُخو اْلُمْسلهمه إهذَا لَقهيَهُ َحيَاهُ بهالَساَلمه َويَُردُّ َعلَْيهه َما هَُو َخْير  مه « 

“Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya; apabila mangucapkan salam, maka yang 

disalami harus menjawabnya dengan salam yang lebih baik darinya, ia tidak boleh mencegah al-

ma’un.” 

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan al-ma’un?” Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: 

 »اْلَحَجُر والحديد وأشباه ذلك«

“(Perabotan yang terbuat dari) batu dan besi dan lain sebagainya.” 

Intisari Surat 

Pertama: Ayat ini menjelaskan tentang anjuran memberi makan kepada orang miskin dan anak 

yatim.  

ه صلى للا عليه وسلم : أَنَا َوَكافهُل اْليَتهيمه فهى اْلجَ  ةه هَكذَ، َوأََشاَر بهالَسبَابَةه نَ َعْن َسْهله ْبنه سَْعد  رضي للا عنه قَاَل : قَاَل َرسُوَل ّللَاَ  

 َواْلُوسَطى َوفََرَج بَْينَُهَما َشْيئا  

Dari Sahl bin Sa’ad radhiallahu ‘anhu dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: ‘Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini’, 

kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah 

beliau, serta agak merenggangkan keduanya.” (HR al-Bukhari no. 4998 dan 5659) 

Dari Abu Hurairah, berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ي يَُصْوُم النََهاَر َويَقُْومُ  ده فهي َسبهْيله للاه، َوَكالَذه ، َكاْلُمَجاهه ْينه ي َعلَى اْْلَْرَملَةه َواْلَمَساكه اللَْيلَ  الَساعه  
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“Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang 

berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan 

shalat di malam hari.” (HR. Bukhari no. 5353 dan Muslim no. 2982) 

Kedua: Anjuran untuk menunaikan shalat pada waktunya.  

Allah Ta’ala berfirman, 

تَاب ا  نهيَن كه َمْوقُوت اإهَن الَصاَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤمه  

“Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman”. (QS. Al-Nisa’: 103) 

َي للاُ َعْنهُ  –َوَعْن اْبنه َمْسعُْود   ُ أَيُّ اْلَ  –َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم  –، قَاَل : َسأَْلُت َرسُْوَل للاه  –َرضه ْعَماله أَْفَضُل ؟ قَاَل : الَصالَة  

َهادُ فهي َسبهْيله للاه  َعلَى َوْقتهَها  قُْلُت : ثَُم أَي  ؟ قَاَل : بهرُّ الَوالهدَْينه قُْلُت : ثَُم أي  ؟ قَاَل : الجه  ه 

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam, “Amal apakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “Shalat pada 

waktunya.” Aku berkata, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Berbuat baik kepada orang tua.” 

Aku berkata lagi, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Jihad di jalan Allah.” (Muttafaqun 

‘alaih). (HR. Bukhari, no. 7534 dan Muslim, no. 85) 

 Ketiga: Anjuran untuk mengerjakan kebajikan, dan berbuat baik kepada orang lain. 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab shahihnya dari Ibnu Amr bahwa Nabi Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ل   ْن َعامه ْنَها َرَجاَء ثََوابهَهاقَاَل َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم أَْربَعُوَن َخْصلَة  أَْعاَلهَُن َمنهيَحةُ اْلعَْنزه َما مه   يَْعَمُل بهَخْصلَة  مه

َها إهَّل أَدَْخلَهُ ّللَاُ بهَها اْلَجنَةَ  يَق َمْوعُوده سه َوإهَماَطةه َوتَْصده يته اْلعَاطه ْن َرد ه الَساَلمه َوتَْشمه قَاَل َحَساُن فَعَدَدْنَا َما دُوَن َمنهيَحةه اْلعَْنزه مه  

هه فََما اْستََطْعنَا أَْن نَْبلَُغ َخْمَس َعْشَرةَ َخْصلَة   يقه َونَْحوه  اْْلَذَى َعْن الَطره

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada empat puluh kebiasaan baik, yang 

tertingginya adalah memberi seekor kambing. Tidaklah seseorang beramal dari perbuatan-

perbuatan kebaikan tersebut dengan harapan dia mengharap pahala darinya dan membenarkan 

apa yang dijanjikan padanya, melainkan Allah memasukkannya dengan amalnya ke dalam 

surga”. Hassan berkata: “Maka kami menghitung kebiasaan baik itu setelah pemberian kambing 

mulai dari menjawab salam, menjawab orang yang bersin, menyingkirkan halangan dari jalan 

dan yang semisalnya namun kami tidak sanggup untuk sampai pada lima belas kebiasaan baik 

tersebut”. (HR. Bukhari No. 2438) 

Keempat: Anjuran untuk berbuat ikhlas dalam beramal dan waspada terhadap riya dan sum’ah. 

Allah Ta’ala berfirman, 

ين ا َويَ  ْسكه ُموَن الَطعَاَم َعلَىَٰ ُحب ههه مه اَويُْطعه ْنكُْم َجَزاء  َوَّل شُكُور  يدُ مه ُمكُْم لهَوْجهه ّللَاه َّل نُره ا إهنََما نُْطعه ير  ا َوأَسه تهيم   

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang 

yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan 
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keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. 

(QS. Al-Insan: 8-9) 

 

Materi 58: Memahami QS. Al-Ashr 

Salah satu surat Al-Qur’an yang paling banyak dihafal dan dibaca kaum muslimin adalah QS. Al-

Ashr. Surat yang termasuk golongan surat-surat Makkiyyah ini memang sangat mudah dihafal 

karena hanya terdiri dari 3 ayat saja. Meskipun begitu, surat ini mengandung makna yang sangat 

mendalam. 

Imam Asy Syafi’i rahimahullah berkata, 

هه السُّْوَرةَ لََوَسعَتُْهمْ لَْو تَدَبََر النَ  اُس َهذه  

“Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk 

mereka.” (Tafsir Ibnu Katsir 8/499). 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Maksud perkataan Imam 

Syafi’i adalah surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh 

agama Allah dengan beriman, beramal shalih, berdakwah kepada Allah, dan bersabar atas semua 

itu. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surat ini tanpa mengamalkan 

seluruh syari’at. Karena seorang yang berakal apabila mendengar atau membaca surat ini, maka 

ia pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian dengan cara menghiasi diri 

dengan empat kriteria yang tersebut dalam surat ini, yaitu beriman, beramal shalih, saling 

menasehati agar menegakkan kebenaran (berdakwah) dan saling menasehati agar bersabar” 

(Syarh Tsalatsatul Ushul). 

Keutamaan QS. Al-Ashr juga tergambar dari riwayat yang disampaikan Al-Imam Ath-Thabrani 

dari Ubaidillah bin Hafsh, ia berkata: “Jika dua shahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bertemu maka keduanya tidak akan berpisah kecuali setelah salah satu darinya membacakan 

kepada yang lainnya surat Al ‘Ashr hingga selesai, kemudian memberikan salam.” (Al-Mu’jamu 

Al Ausath, no: 5097) 

***** 

Tadabbur Ayat 1: 

 َواْلعَْصره 

“Demi masa.” 

Dalam ayat ini Allah Ta’ala bersumpah dengan masa, yakni waktu-waktu yang kita lalui dalam 

hidup, zaman demi zaman, masa demi masa yang di dalamnya terjadi bermacam-macam kejadian 

dan pengalaman yang menjadi bukti atas kekuasaan Allah Ta’ala yang mutlak, hikmah-Nya yang 

tinggi dan Ilmu-Nya yang sangat luas. Allah Ta’ala berfirman: 

ْن آيَاتههه اللَْيُل َوالنََهاُر َوالَشْمُس َواْلقََمرُ     َومه
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 “Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan.” (Q.S. 

Fussilat: 37) 

Al ‘ashr juga bermakna waktu atau umur. Karena umur inilah nikmat besar yang diberikan kepada 

manusia agar digunakan oleh mereka untuk beribadah kepada Allah Ta’ala. 

Kata Ashr bisa juga diartikan waktu ‘Ashr, yaitu waktu petang hari ketika bayang-bayang badan 

sudah mulai lebih panjang daripada badan kita sendiri.  Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar 

mengutip apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh bahwa telah menjadi kebiasaan bagi 

bangsa Arab apabila hari telah sore, mereka duduk bercakap-cakap membicarakan soal-soal 

kehidupan dan ceritera-ceritera lain yang berkenaan dengan urusan sehari-hari. Karena banyak 

percakapan yang melantur, kerap terjadi pertengkaran, bersakit-sakitan hati sehingga 

menimbulkan permusuhan. Karena itulah ada yang mengutuki waktu ‘Ashar, mengatakan waktu 

‘Ashar waktu yang celaka, atau naas, banyak bahaya terjadi di waktu itu. 

Maka datanglah ayat ini memberi peringatan “Demi ‘Ashar”, perhatikanlah waktu ‘Ashar. Bukan 

waktu ‘Ashar yang salah. Yang salah adalah manusia-manusia yang mempergunakan waktu itu 

dengan salah. Mempergunakannya untuk bercakap-cakap yang tidak tentu ujung pangkalnya. 

Misalnya bermegah-megahan harta, memuji diri, menghina merendahkan orang lain. Tentu orang 

yang dihinakan tiada terima, dan timbullah saling sengketa. Padahal jika yang dipercakapkan 

sesuatu yang berfaedah, dengan tidak menyinggung perasaan orang lain, tentulah waktu ‘Ashar itu 

akan membawa manfaat. 

“Masa” dijadikan oleh Allah Ta’ala menjadi sumpah, agar diperhatikan oleh manusia, dan ia tidak 

disia-siakan atau diabaikan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َحةُ َواْلفََراغُ  : الصه  َن النَاسه مه َما َكثهْير   نهْعَمتَانه َمْغبُون  فهْيهه

“Dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya; kesehatan, dan waktu senggang” 

(HR. At Tirmidzi no. 2304, dari shahabat Abdullah bin Abbas). 

Oleh karena itu manusia hendaknya memperhatikan waktu, masa, dan umur ini, karena kelak ia 

harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Ta’ala. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, 

هه فهيَم أَْفنَ ْنده َرب ههه َحتَى يُْسأََل َعْن َخْمس  َعْن عُُمره ْن عه ْن أَْينَ ّلَ تَُزوُل قَدَُم اْبنه آدََم يَْوَم اْلقهيَاَمةه مه اهُ َوَعْن َشبَابههه فهيَم أَْبالَهُ َوَمالههه مه  

َل فهيَما َعلهمَ  اْكتََسبَهُ َوفهيَم أَْنفَقَهُ  َوَماذَا َعمه  

“Tidaklah bergeser telapak kaki bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ditanya 

tentang lima perkara; umurnya untuk apa ia gunakan, masa mudanya untuk apa ia habiskan, 

hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan apa yang ia perbuat dengan 

ilmu-ilmu yang telah ia ketahui.” (HR. At-Tirmidzi no. 2416 dan dishahihkan oleh Asy Syaikh Al 

Albani di dalam Ash Shahihah no. 947) 

Tadabbur Ayat 2: 

ْنَساَن لَفهي ُخْسر    إهَن اإْله
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Dalam ayat ini Allah Ta’ala mengungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah secara 

keseluruhan berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud di sini adalah lawan dari 

keberuntungan. 

Lafazh al-insan pada ayat di atas secara kaidah tata bahasa Arab mencakup keumuman manusia 

tanpa terkecuali. Allah Ta’ala tidak memandang agama, jenis kelamin, status, martabat, dan 

jabatan, melainkan Allah Ta’ala mengkhabarkan bahwa semua manusia itu dalam keadaan celaka 

kecuali yang memilki empat sifat yang disebut pada ayat selanjutnya. 

Tadabbur Ayat 3: 

ه َوتََواَصْوا بهالَصْبره  لُوا الَصالهَحاته َوتََواَصْوا بهاْلَحق  يَن آَمنُوا َوَعمه  إهَّل الَذه

Dalam ayat ini Allah Ta’ala menjelaskan agar manusia tidak merugi hidupnya, ia harus memenuhi 

empat kriteria: 

Pertama, beriman. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya tentang apa itu iman, 

beliau menjawab: 

هه  هه َوَشر ه َن بهاْلقَدَره َخْيره ره َوتُْؤمه َن بهاهلله َوَمالَئهَكتههه َوكُتُبههه َوُرسُلههه َواْليَْومه اْلخه  أَْن تُْؤمه

“Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan 

hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk” (H.R. Muslim) 

Di dalam ayat ini terkandung makna penting menuntut ilmu, karena keimanan atau keyakinan itu 

tidak akan mungkin dapat menghujam di dalam dada tanpa landasan ilmu. Oleh karena itu 

pantaslah jika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 

ْيَضة  َعلَى كُل ه َمْسلَم   ْلمه فَره  َطلَُب اْلعه

“Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah nomor 224 dengan sanad shahih). 

Ketahuilah, seseorang pada dasarnya tidak mengetahui hakikat keimanan sehingga ia meniti 

tangga ilmu untuk mengetahuinya. Allah Ta’ala berfirman, 

ي بههه َمنْ  ا نَْهده ْن َجعَْلنَاهُ نُور  تَاُب َوّل اإليَماُن َولَكه ي َما اْلكه نَا  َما كُْنَت تَدْره بَاده ْن عه نََشاُء مه  

“Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Quran itu dan tidak pula mengetahui apakah 

iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengannya siapa yang 

Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami.” (QS. Asy-Syuura: 52). 

Kedua, amal shaleh. Yang dimaksud di sini adalah melakukan seluruh kebaikan yang lahir maupun 

yang batin, yang berkaitan dengan hak Allah Ta’ala maupun hak manusia, yang wajib maupun 

yang sunnah. 

Kepada orang-orang yang beramal shaleh inilah Allah Ta’ala menjanjikan kehidupan yang baik 

dan pahala yang berlipat ganda, 

َينَُهْم أَْجَرهُ  ن  فَلَنُْحيهيَنَهُ َحيَاة  َطي هبَة  َولَنَْجزه ْن ذََكر  أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْؤمه ا مه َل َصالهح  ْم بهأَْحَسنه َما َكانُوا يَْعَملُونَ َمْن َعمه  
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“Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 

beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl, 16: 97) 

Berkata Asy Syaikh Abdurrahman As Sa’di: “Jika dua sifat (iman dan amal shalih) di atas 

terkumpul pada diri seseorang maka dia telah menyempurnakan dirinya sendiri.” (Taisir 

Karimirrahman) 

Mengenai pentingnya amal shaleh, Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah berkata, 

ا َل بههه َصاَر َعالهم  هذَا َعمه هه فَإ ْلمه ال  َحتَى يَْعَمَل بهعه  ّلَ يََزاُل اْلعَالهُم َجاهه

“Seorang yang berilmu akan tetap menjadi orang bodoh sampai dia dapat mengamalkan ilmunya. 

Apabila dia mengamalkannya, barulah dia menjadi seorang alim” (Dikutip dari Hushul al-

Ma’mul). 

Ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Yaitu saling menasehati agar menetapi ketaatan 

kepada Allah Ta’ala dan menjauhi segala larangan serta apa yang diharamkan oleh-Nya. 

Di dalam ayat ini terkandung perintah untuk berdakwah dan beramar ma’ruf nahi munkar. Ini 

adalah tugas para Rasul dan merupakan jalan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan 

baik. 

Allah ta’ala berfirman, 

يَرة  أَنَا َوَمنه اتَبَعَنهي هه َسبهيلهي أَدْعُو إهلَى ّللَاه َعلَى بَصه ينَ  قُْل َهذه كه َن اْلُمْشره َوسُْبَحاَن ّللَاه َوَما أَنَا مه  

“Katakanlah, “inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) 

kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang 

yang musyrik.” (QS. Yusuf: 108). 

Amar ma’ruf nahi munkar juga adalah salah satu karakter yang harus melekat pada diri seorang 

mu’min. Allah Ta’ala berfirman, 

ُت بَعُضُهم أَولهيَاُء بَعض يَأُمُروَن بهٱلَمعُروفه َويَنَهوَن َعنه ٱلُمنَكره َويُقهيُموَن ٱ نََٰ نُوَن َوٱلُمؤمه يعُونَ َوٱلُمؤمه ةَ َويُطه ةَ َويُؤتُوَن ٱلَزَكوَٰ لَصلَوَٰ  

يم يز  َحكه ئهَك َسيَرَحُمُهُم ٱّلَلُ إهَن ٱّلَلَ َعزه
 ٱّلَلَ َوَرسُولَهُ أُْولََٰ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 

penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma´ruf, mencegah 

dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71). 

Keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Yaitu sabar dalam berdakwah, sabar dalam 

menghadapi berbagai ujian dan cobaan, sabar dalam menghadapi dorongan hawa nafsu, sabar 

dalam ketaatan kepada Allah Ta’ala, sabar dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, dan 

sabar dalam perjuangan. 



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 163 of 220 
 

Allah Ta’ala berfirman: 

َساب    إهنََما يَُوفَى الَصابهُروَن أَْجَرهُْم بهغَْيره حه

 “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa 

batas.” (Az Zumar:10) 

Syaikh As Sa’di rahimahullah menjelaskan, “Dua hal yang pertama (iman dan amal sholeh) untuk 

menyempurnakan diri manusia. Sedangkan dua hal berikutnya untuk menyempurnakan orang 

lain. Seorang manusia menggapai kesempurnaan jika melakukan empat hal ini. Itulah manusia 

yang dapat selamat dari kerugian dan mendapatkan keberuntungan yang besar.” (Taisir Al 

Karimir Rahman, hal. 934). 

Semoga Allah Ta’ala membimbing kita menjadi golongan orang-orang yang beriman, beramal 

shalih, yang selalu saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Aamin. 

 

Materi 59: Memahami QS. Al-Qari’ah 

Surah Al-Qari’ah adalah surah ke-101 dalam Al-Qur’an. Surah ini terdiri atas 11 ayat, termasuk 

golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Quraisy. Nama Al-Qari’ah diambil 

dari kata Al-Qari’ah yang terdapat pada ayat pertama. 

َعةُ   اْلقَاره

Hari Kiamat 

Allah Ta’ala menamakan hari kiamat dengan al-qari’ah, karena pada hari itu manusia bergoncang 

ngeri disebabkan qari’ah (ketukan/gebrakan yang memekakkan telinga dan hati). Al-Qari’ah 

merupakan isim fa’il (subjek) dari kata kerja qara’a (mengetuk/menggedor), sebagaimana 

mengetuk/menggedor pintu atau yang lainnya. 

َعةُ   َما اْلقَاره

Apakah hari Kiamat itu? 

Pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diturunkan 

kepadanya Al-Qur’an; juga ditujukan kepada setiap orang yang diseru dengan wahyu. Maksud 

pertanyaan ini adalah: apa yang kau ketahui dan kenali mengenai keadaan hari ini? 

Bentuk pertanyaan seperti Ini adalah uslub (cara/metode) untuk memberitahukan betapa 

dahsyatnya keadaan hari kiamat. 

َعةُ   َوَما أَدَْراَك َما اْلقَاره

Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? 

Pertanyaan ini untuk mengesankan bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang lebih besar dibanding 

al-qari’ah; peristiwa kiamat itu jauh lebih besar dan dahsyat dari apa yang bisa dibayangkan 

manusia. 
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 يَْوَم يَكُوُن النَاُس َكاْلَفَراشه اْلَمْبثُوثه 

Pada hari itu manusia seperti farasy (anai-anai/laron-laron) yang bertebaran. 

Para ulama mengatakan bahwa firasy adalah binatang kecil yang beterbangan. Tatkala ada cahaya 

pada malam hari binatang itu saling berdesakan dan berebutan. Binatang ini penglihatannya begitu 

lemah sehingga tidak tahu arah dan tujuan. Itulah gambaran keadaan manusia tatkala hari kiamat, 

tatkala bangkit dari kuburnya. Manusia sangat bingung, berdesak-desakan tanpa tahu arah dan 

tujuan. 

Di ayat lain keadaan manusia di hari kiamat diumpamakan seperti belalang yang beterbangan, 

ر   َن اْْلَْجدَاثه َكأَنَُهْم َجَراد  ُمْنتَشه  ُخَشع ا أَْبَصاُرهُْم يَْخُرُجوَن مه

“Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka 

belalang yang beterbangan.” (QS. Al-Qamar ayat 7) 

ْهنه اْلَمْنفُوشه  بَاُل َكاْلعه  َوتَكُوُن اْلجه

“…dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.” 

Di hari yang dahsyat saat manusia menunggu untuk perhitungan, tatanan alam di sekitar mereka 

telah berubah, 

 يَْوَم تُبَدَُل اْلْرُض َغْيَر اْلْرضه َوالَسَماَواتُ 

“(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit” (QS. 

Ibrahim, 14: 48) 

Gunung-gunung terlihat bagaikan bulu yang dihamburkan. Di ayat lain digambarkan bahwa 

gunung-gunung hancur dan dijalankan bagai fatamorgana. Allah Ta’ala berfirman, 

ا َوَّل  َوج  فَُها َرب هي نَْسف ا فَيَذَُرَها قَاع ا َصْفَصف ا َّل تََرىَٰ فهيَها عه بَاله فَقُْل يَْنسه   أَْمت اَويَْسأَلُونََك َعنه اْلجه

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah: ‘Tuhanku akan 

menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur-hancurnya, maka Dia akan menjadikan (bekas) 

gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang 

rendah dan yang tinggi-tinggi.’” (QS. Thaha, 20: 105 – 107) 

بَاُل فََكانَْت َسَراب ا  َوسُي هَرته اْلجه

“…dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia…” (QS. An-Naba, 78: 

20) 

ينُهُ   فَأََما َمْن ثَقُلَْت َمَوازه

Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan) nya, 

يَة   يَشة  َراضه  فَُهَو فهي عه

maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 
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Pada hari itu, manusia yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya akan 

mendapatkan kehidupan yang memuaskan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. 

ينُهُ   َوأََما َمْن َخفَْت َمَوازه

Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya, 

يَة   هُ َهاوه  فَأُمُّ

maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. 

Sedangkan manusia yang amal kebaikannya lebih ringan daripada amal keburukannya, tempat 

kembalinya adalah hawiyah. 

Sebagian ulama menafsirkan ummu (pada kata fa-ummuhu) adalah tempat kembali. Padahal ummu 

secara bahasa berarti ibu. Kenapa disebut demikian? Karena tempat kembali seseorang adalah 

ibunya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ummu adalah otak kepala. Maksudnya 

adalah seseorang akan dilemparkan/diterjunkan di neraka di atas kepala-kepalanya). 

Renungan Tentang Timbangan Amal Manusia 

َسلََم إهذَا أَْحَسَن أََحدُكُْم إهْساَلَمهُ فَكُلُّ َحَسنَة  يَعَْملَُها تُْكتَُب لَهُ بهعَْشره أَْمثَالهَها إهلَىَعْن أَبهي هَُرْيَرةَ َقاَل قَاَل َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه وَ   

ثْلهَها ْعف  َوكُلُّ َسي هئَة  يَْعَملَُها تُْكتَُب لَهُ بهمه ائَةه ضه  َسْبعه مه

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Apabila seorang 

dari kalian memperbaiki keislamannya maka dari setiap satu kebaikan yang dikerjakannya akan 

ditulis baginya sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sedangkan setiap satu kejelekan 

yang dikerjakannya hanya akan ditulis satu kejelekan saja”. (HR. Bukhari) 

Hadits di atas menggambarkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Ta’ala. Maka, jika kelak 

manusia ringan timbangan amal kebajikannya, lalu ia dilemparkan ke neraka hawiyah, hal itu itu 

tiada lain karena kezalimannya sendiri yang terus menerus menumpuk kejelekan. Sebaliknya, jika 

kelak manusia berat timbangan amal kebajikannya, lalu ia mendapatkan kehidupan yang 

memuaskan di surganya, hal itu tiada lain karena kasih sayang Allah Ta’ala yang telah melimpah 

kepadanya. 

يَهْ  َوَما أَدَْراَك َما هه  

Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? 

يَة    نَار  َحامه

Yaitu api yang sangat panas. 

Kata tanya ini untuk menanamkan kesan tentang kedahsyatan hawiyah; yaitu api yang berkobar 

dan sangat panas. 

Mari kita renungkan penjelasan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang panasnya api 

neraka, 

ه ما يُوقدُ بنُو آدَم ُجْزء  واحد  من سبعين جزءا  من نار جهنَم  نَاُركم هذه
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“Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari panasnya 

api Jahannam. (H.R Imam Bukhari no. 3265 dan Imam Muslim no. 2834) 

 

Materi 60: Beriman kepada Nikmat dan Siksa Kubur 

Di antara syarat beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada semua kejadian yang terjadi 

setelah kematian sampai sebelum hari kiamat, atau yang biasa kita kenal dengan alam barzakh. 

Kejadian di alam barzakh yang dimaksud di sini adalah terjadinya fitnah kubur, diberikannya 

nikmat kubur bagi mereka yang lulus darinya, dan diberikannya siksa kubur bagi yang gagal 

darinya. Ketiga hal ini telah ditunjukkan oleh nash-nash Al-Qur`an dan hadits yang mencapai 

derajat mutawatir. 

Fitnah Kubur 

Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah adanya pertanyaan Munkar dan Nakir kepada mayit 

setelah dia dikuburkan. Mayit ditanya tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Bagi mereka 

yang beriman, maka Allah Ta’ala akan mengokohkannya dengan jawaban yang benar, sehingga 

dia akan berkata: “Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad 

shallallahu alaihi wasallam.” Sedangkan bagi mereka yang kafir dan musyrik, maka Allah Ta’ala 

akan menyesatkan mereka sehingga mereka hanya bisa berkata: “Saya tidak tahu!”, dan orang 

munafik serta yang ragu terhadap agamanya akan berkata: “Saya tidak tahu, saya mendengar 

orang lain bilang demikian maka aku pun mengikutinya.” 

Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Ta’ala dalam firman-Nya, 

لُّ ّللَاُ الظَ  َرةه َويُضه يَن آَمنُوا بهاْلقَْوله الثَابهته فهي اْلَحَياةه الدُّْنَيا َوفهي اْْلخه يَن َويَْفعَُل ّللَاُ َما يََشاءُ يُثَب هُت ّللَاُ الَذه الهمه  

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam 

kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan 

memperbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS. Ibrahim, 14: 27) 

Dari Al-Barra` bin Azib radhiallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang ayat di 

atas, 

ْيهه َوَسلَمَ نََزلَْت فهي َعذَابه اْلقَْبره فَيُقَاُل لَهُ َمْن َربَُّك فَيَقُوُل َرب هَي ّللَاُ َونَبهي هي ُمَحَمد  َصلَى ّللَاُ َعلَ   

“(Ayat ini) turun berkenaan dengan adzab kubur. Ia ditanya, “Siapa Rabbmu?” Ia menjawab, 

“Rabbku Allah, nabiku Muhammad shallallahu alaihi wasallam.” (HR. Muslim). 

Dari Asma` bintu Abi Bakar radhiallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam 

bersabda, 

ي َحتَى اْلَجنَةُ وَ  يتُهُ إهَّل َرأَْيتُهُ فهي َمقَامه ْن َشْيء  لَْم أَكُْن أُره ْن فهتْنَةه َما مه يَب مه ثَْل أَْو قَره كُْم مه َي إهلََي أَنَكُْم تُْفتَنُوَن فهي قُبُوره النَاُر. فَأُوحه  

ُن أَْو اْلُموقهُن فَيَقُوُل هَُو ُمَحَمد   ؟ َفأََما اْلُمْؤمه ْلُمَك بهَهذَا الَرُجله . يُقَاُل َما عه يحه الدََجاله بَي هنَاته َواْلُهدَىَرسُوُل ّللَاه َجاَءنَا بهالْ  اْلَمسه  

. َوأَمَ  ا قَدْ َعلهْمَنا إهْن كُْنَت لَُموقهن ا بههه ْعتُ فَأََجْبنَا َواتَبَْعنَا هَُو ُمَحَمد  ثاََلث ا. فَيُقَاُل نَْم َصالهح  ي َسمه ا اْلُمنَافهُق أَْو اْلُمْرتَاُب فَيَقُوُل َّل أَدْره  

 النَاَس يَقُولُوَن َشْيئ ا فَقُْلتُهُ 
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“Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari 

tempatku ini hingga surga dan neraka, lalu diwahyukan kepadaku: bahwa kalian akan terkena 

fitnah dalam kubur kalian seperti -atau hampir serupa- fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Akan 

ditanyakan kepada seseorang (didalam kuburnya); ‘Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini?’ 

Adapun orang beriman atau orang yang yakin, maka dia akan menjawab: ‘Dia adalah 

Muhammad Rasulullah telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami 

sambut dan kami ikuti. Dia adalah Muhammad.’ diucapkannya tiga kali. Maka kepada orang itu 

dikatakan: ‘Tidurlah dengan tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang 

yang yakin’. Adapun orang Munafiq atau orang yang ragu, maka dia menjawab, ‘Aku tidak tahu 

siapa dia, aku mendengar manusia membicarakan sesuatu maka aku pun mengatakannya.’” (HR. 

Al-Bukhari no. 84) 

Golongan yang Terbebas dari Fitnah Kubur 

Semua makhluk akan mengalaminya fitnah dan pertanyaan ini, kecuali beberapa makhluk yang 

Allah Ta’ala kecualikan: 

Pertama, para syuhada dan orang yang ribath (berjaga) fi sabilillah. 

Dari Al Miqdam bin Ma’dikarib dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

َصال  يَْغفهُر لَهُ فهي أََوله  تُّ خه ْندَ ّللَاه سه يده عه ْن اْلفََزعه لهلَشهه ْن َعذَابه اْلقَْبره َويَأَْمُن مه ْن اْلَجنَةه َويَُجاُر مه عَدَهُ مه
هه َويَُرى َمقْ ْن دَمه دُْفعَة  مه  

ْن أَقَا يَن إهْنَسان ا مه ينه َويَُشفَُع فهي َسْبعه ْن اْلُحوره اْلعه يَمانه َويَُزَوُج مه بههه اْْلَْكبَره َويَُحلَى ُحلَةَ اإْله ره  

“Orang yang mati syahid mendapatkan enam hal di sisi Allah: Diampuni dosa-dosanya sejak 

pertama kali darahnya mengalir, diperlihatkan kedudukannya di surga, diselamatkan dari siksa 

kubur, dibebaskan dari ketakutan yang besar, dihiasi dengan perhiasan iman, dikawinkan dengan 

bidadari dan dapat memberikan syafaat kepada tujuh puluh orang kerabatnya.” (HR. At-Tirmizi 

no. 1586 dan Ibnu Majah) 

Dari Salman Al-Farisi radhiallahu ‘anhu dia berkata: “Saya pernah mendengar Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

بَ  ي َكاَن يَْعَملُهُ وَ ره هه َوإهْن َماَت َجَرى َعلَْيهه َعَملُهُ الَذه يَامه َشْهر  َوقهيَامه ْن صه َن اْلفَتَانَ اطُ يَْوم  َولَْيلَة  َخْير  مه ْزقُهُ َوأَمه َي َعلَْيهه ره أُْجره  

“Ribath (berjaga-jaga di perbatasan) sehari semalam lebih baik daripada puasa dan shalat 

malam sebulan penuh, jika dia meninggal maka amalannya senantiasa mengalir sebagaimana 

yang pernah dia amalkan, mengalir pula rizkinya dan terbebas dari fitnah.” (HR. Muslim no. 

3537). Termasuk di dalamnya fitnah kubur. 

Kedua, muslim/mu’min yang wafat di hari Jum’at. 

Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Ash radhiallahu anhuma berkata: “Aku mendengar Rasulullah 

shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 

 َمْن َماَت يَْوَم اْلُجُمعَةه أَْو لَْيلَةَ اْلُجُمعَةه ُوقهَي فهتْنَةَ اْلقَْبره 

“Barangsiapa meninggal di hari jum’at atau malam jum’at maka akan dihindarkan dari fitnah 

kubur.” (HR. At-Tirmizi no. 994 dan Ahmad no. 6753 dengan sanad yang shahih) 



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 168 of 220 
 

Ketiga, muslim/mukmin yang wafat karena sakit perut. 

Dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 

هه   َمْن قَتَلَهُ بَْطنُهُ فَلَْن يُعَذََب فهي قَْبره

“Barangsiapa meninggal karena sakit perut, maka ia tidak akan disiksa di dalam kuburnya.” (HR. 

At-Tirmizi no. 984 dan Ahmad no. 17592) 

Azab Kubur 

Azab kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang zhalim dari kalangan orang-orang munafik dan 

orang-orang kafir, serta orang-orang fasik yang tidak menjawab pertanyaan munkar dan nakir. 

Allah Ta’ala berfirman tentang Fir’aun dan para pengikutnya, “Kepada mereka dinampakkan 

neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): 

“Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.” (QS. Ghafir: 46) 

Dari Zaid bin Tsabit radhiallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, 

 ُ هه اْْلَُمةَ ت ي أَ إهَن َهذه ْن َعذَابه اْلقَْبره الَذه عَكُْم مه َها. فَلَْوَّل أَْن َّل تَدَافَنُوا لَدََعْوُت ّللَاَ أَْن يُْسمه هه ْبتَلَى فهي قُبُوره ْنهُ ثَُم أَْقبََل َعلَْيَنا بهَوْجهه ْسَمُع مه  

نْ  ْن َعذَابه النَاره قَالُوا نَعُوذُ بهاّلَله مه ْن َعذَابه فَقَاَل تَعََوذُوا بهاّلَله مه ْن َعذَابه اْلقَْبره قَالُوا نَعُوذُ بهاّلَله مه   َعذَابه النَاره فَقَاَل تَعََوذُوا بهاّلَله مه

ْن اْلفهتَنه  ْنَها َوَما بََطَن قَالُوا نَعُوذُ بهاّلَله مه ْن اْلفهتَنه َما َظَهَر مه ْنَها  اْلقَْبره َقاَل تَعََوذُوا بهاّلَله مه نْ َما َظَهَر مه َوَما بََطَن قَاَل تَعََوذُوا بهاّلَله مه  

ْن فهتْنَةه الدََجاله   فهتْنَةه الدََجاله قَالُوا نَعُوذُ بهاّلَله مه

“Sesungguhnya umat ini diuji dikuburnya. Andai kalian tidak saling menguburkan, niscaya aku 

berdoa kepada Allah agar memperdengarkan adzab kubur pada kalian seperti yang aku dengar.” 

Setelah itu beliau menghadapkan wajah ke arah kami lalu bersabda: “Berlindunglah diri kepada 

Allah dari adzab neraka.” Mereka berkata: “Kami berlindung diri kepada Allah dari adzab 

neraka.” Beliau bersabda: “Berlindunglah diri kepada Allah dari adzab kubur.” Mereka berkata: 

“Kami berlindung diri kepada Allah dari adzab kubur.” Beliau bersabda: “Berlindunglah diri 

kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak dan yang tersembunyi.” Mereka berkata: “Kami 

berlindung diri kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak dan yang tersembunyi.” Beliau 

bersabda: “Berlindunglah diri kepada Allah dari fitnahnya Dajjal.” Mereka berkata: “Kami 

berlindung diri kepada Allah dari fitnahnya Dajjal.” (HR. Muslim no. 5112) 

Nikmat Kubur 

Nikmat kubur dikhususkan bagi kaum mukminin yang jujur dalam keimanannya. Dari Al-Barra` 

bin Azib radhiallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mayit yang 

telah menjawab pertanyaan munkar dan nakir, 

ْن الَسمَ  ي ُمنَاد  مه ْن اْلجَ فَيُنَاده ْن اْلَجنَةه َواْفتَُحوا لَهُ بَاب ا إهلَى اْلَجنَةه َوأَْلبهسُوهُ مه شُوهُ مه ي فَأَْفره نْ اءه أَْن قَدْ َصدََق َعْبده نَةه قَاَل فَيَأْتهيهه مه  

هه  يبهَها قَاَل َويُْفتَُح لَهُ فهيَها َمدَ بََصره َها َوطه  َرْوحه

“Kemudian ada suara dari langit yang menyeru, ‘Benarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Ku, 

hamparkanlah permadani untuknya di surga, bukakan baginya pintu-pintu surga dan berikan 

kepadanya pakaian surga.’ Beliau melanjutkan: “Kemudian didatangkan kepadanya wewangian 
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surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang.” (HR. At-Tirmizi no. 4127, Ibnu Majah 

no. 3784, dan Ahmad no. 1615) 

Nikmat dan Adzab Kubur adalah Hal yang Haq 

Dalil-dalil yang mutawatir dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan dari para 

sahabat telah menunjukkan kebenaran nikmat dan azab kubur secara pasti dan kita wajib 

mengimaninya karena merupakan tuntutan keimanan kita kepada hari kiamat yang merupakan 

rukun iman keenam; dimana tidak sah iman seseorang kecuali harus beriman kepada semua rukun 

iman yang enam. 

Ahlus Sunnah mengimani tentang adanya adzab dan nikmat kubur. Keduanya adalah benar 

berdasarkan Al Qur’an dan As-Sunnah serta Ijma’ Salafus Shalih. 

Diantara dalil dari Al Qur’an tentang adanya adzab kubur (siksa) kubur adalah firman Allah 

Ta’ala, 

بُ  يم  َسنُعَذ ه ُهْم َمَرتَْينه ثَُم يَُردُّوَن إهلَى َعذَاب  َعظه  

“Nanti mereka akan Kami siksa dua kali, lalu mereka akan dikembalikan kepada adzab yang 

besar.” (Q.S. At-Taubah, 9: 101) 

Menurut penjelasan Iman Hasan Al Bashri dan Qatadah, yang dimaksud dengan “Nanti mereka 

akan Kami siksa dua kali..” yaitu adzab di dunia dan adzab kubur.  

Kemudian firman Allah Ta’ala, 

عُونَ  َن اْلعَذَابه اْْلَدْنَى دُوَن اْلعَذَابه اْْلَْكبَره لَعَلَُهْم يَْرجه يقَنَُهْم مه  َولَنُذه

“Dan pasti akan Kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat (di dunia) sebelum 

adzab yang lebih besar (di Akhirat). (Q.S. As Sajadah, 32: 21) 

Menurut pendapat al Bara’ bin ‘Azib ra, Mujahid dan Abu Ubaidah bahwa yang dimaksud dengan 

adzab yang dekat adalah adzab Kubur.  

Selanjutnya firman Allah Ta’ala, 

لُوا آَل فهْرَعْوَن أََشدَ اْلعَذَابه  يًّا َويَْوَم تَقُومُ الَساَعةُ أَدْخه ا َوَعشه  النَاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيَها غُدُوًّ

“Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat, 

(lalu kepada Malaikat diperintahkan)’Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam adzab yang 

sangat keras’” (Q.S. Al Mukminun, 23: 46) 

Al Hafizh Ibnu Katshir mengatakan: “Ayat ini merupakan prinsip terbesar yang dijadikan oleh 

Ahlus Sunnah tentang adanya Adzab kubur.”  

Sedangkan dalil dari As-Sunnah diantaranya adalah hadist Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, 
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َما َوَما يُعَذَبَانه فهي َكبهير  كَ َعْن اْبنه َعبَاس  َقاَل َمَر َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم بهقَْبَرْينه فَقَاَل إهنَُهَما لَيُعَذَبَ  هه انَ انه فهي قُبُوره  

ْن اْلبَْوله قَاَل ثَُم أََخذَ جَ  هُ َعْن اْلبَْوله أَْو مه يَمةه َوَكاَن اْْلَخُر َّل يَْستَْنزه ي بهالنَمه ْندَ َرأْسه كُل ه أََحدُهَُما يَْمشه يدَة  َرْطبَة  فََكَسَرَها فَغََرَز عه ره  

ْنُهَما قهْطعَة  ثَُم قَاَل َعَسى أَْن يَُخفََف َعْنُهَما  َحتَى تَْيبََساقَْبر  مه  

Dari Ibnu Abbas radliallahu ‘anhu ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah 

melewati dua kuburan, lalu beliau berkata: ‘Keduanya sedang diazab dalam kubur, dan keduanya 

tidaklah diadzab karena dosa besar, salah satunya (diadzab) karena namimah (sering mengadu 

domba), dan yang satunya lagi (diadzab) karena tidak bersuci ketika buang air kecil’. Ia (Ibnu 

Abbas radliallahu ‘anhu) berkata: ‘Kemudian Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam mengambil 

pelepah kurma yang masih basah, lalu membelahnya dan menancapkan tiap belahan di atas 

kepala kuburan, kemudian beliau berdo`a: ‘Semoga keduanya diringankan siksanya hingga kedua 

pelepah ini kering’” (HR. Ad-Darimi). 

 

Materi 61: Adab Bertetangga 

Manusia adalah makhluk sosial. Mereka memiliki kebutuhan, kemampuan serta kebiasaan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Hal ini merupakan fitrah  mereka sejak 

hadir di dunia; saling membutuhkan dan tolong menolong untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam 

kehidupan. 

Bagi seorang muslim, seluruh tujuan dalam kehidupannya bermuara kepada tujuan ubudiyyah–

penghambaan kepada Allah Ta’ala. Oleh karena itu seluruh komunikasi dan interaksi mereka 

dengan segala apa yang ada di luar dirinya selalu dibingkai dengan taujihat (arahan-arahan) dan 

irsyadat (bimbingan-bimbingan) rabbaniyah. 

ثْمه َواْلعُدَْوانه   َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبهر ه َوالتَْقَوى َوَّل تَعَاَونُوا َعلَى اإْله

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2) 

Salah satu bentuk mu’amalah insaniyah (hubungan kemanusiaan) yang dialami manusia adalah 

hidup bertetangga. Dalam hal ini Islam pun hadir memberikan arahan dan bimbingan. 

Perintah Memuliakan Tetangga  

Islam dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap sesama, 

diantaranya adalah kepada tetangga. Salah satu firman Allah Ta’ala yang menyebutkan tentang 

hal ini adalah ayat berikut, 

ي اْلقُْرَبى َواْليَتَاَمى وَ  به بهاْلَجْنبه َواْبنه الَسبهيله َوَما َملََكتْ َوبهاْلَوالهدَْينه إهْحَسان ا َوبهذه ي اْلقُْربَى َواْلَجاره اْلُجنُبه َوالَصاحه ينه َواْلَجاره ذه اْلَمَساكه  

 أَْيَمانُكُمْ 

“…Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri,.” (Q.S. An-Nisa:36) 
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Kita dapat menemukan lebih banyak lagi di dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam. 

Jibril Berwasiat kepada Nabi untuk Memuliakan Tetangga 

Karena demikian seringnya Jibril memberikan nasihat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai beliau mengira antara seseorang 

dengan tetangganya akan diperintahkan untuk saling mewarisi. 

يُل به  ْبره ينهي جه ه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم قَاَل َما َزاَل يُوصه َي ّللَاُ َعْنَها َعْن النَبهي  ثُهُ َعْن َعائهَشةَ َرضه اْلَجاره َحتَى َظنَْنُت أَنَهُ َسيَُور ه  

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Jibril selalu 

menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira mereka itu akan diperintahkan untuk saling 

mewarisi”. (H.R. Bukhari Muslim) 

Diantara bentuk memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga adalah saling memberi. 

Perhatikanlah hadits-hadits berikut ini, 

يلهي َصَلى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم أَْوَصانهي إهذَا َطبَْخَت َمَرق ا فَأَْكثهْر َماَءهُ  ْبُهمْ َعْن أَبهي ذَر   قَاَل إهَن َخله يَرانهَك َفأَصه ْن جه ثَُم اْنظُْر أَْهَل بَْيت  مه  

نْ  َها بهَمْعُروف  مه  

Dari Abu Dzar, Ia berkata: “Sesungguhnya kekasihku (Rasulullah) shallallahu ‘alaihi wa sallam 

menasihatiku, ‘Jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, dan perhatikan anggota 

keluarga tetanggamu, berikanlah sebagian sayur itu dengan cara yang baik.” (H.R. Muslim) 

Saat kita mendapat pemberian dari tetangga, hargailah pemberian tersebut, sebagaimana 

diperintahkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

َي للاُ َعْنهُ ـ قاَل : َكاَن النَبهيُّ ـ َصلَى للاُ  يَا نهَساَء الُمْسلهَماته ّل تَْحقهَرَن َجاَرة  لهَجاَرتهَها”  َعلَْيهه َوَسلََم ـ يَقُْوُل : عن أبي هَُرْيَرةَ ـ َرضه  

 ” َولَْو فهْرَسَن َشاة  

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam pernah bersabda, ‘Wahai para wanita muslimah, janganlah ada seorang tetangga yang 

meremehkan tetangganya meskipun (pemberiannya) hanya kuah kambing.'” (Al-Bukhari dan 

Muslim) 

Dalam berbuat baik, utamakanlah tetangga yang paling dekat jaraknya, 

َي ّللَاُ َعْنَها قَالَْت قُلْ  ْنكه بَاب ا رواه البخاريَعْن َعائهَشةَ َرضه َما مه ي قَاَل إهلَى أَْقَربههه َما أُْهده ُت يَا َرسُوَل ّللَاه إهَن لهي َجاَرْينه فَإهَلى أَي ههه  

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: “Aku bertanya, ‘Ya Rasulullah sesungguhnya aku 

memiliki dua tetangga, lalu kepada tetangga yang manakah aku  harus memberikan hadiah?'” 

Jawab Nabi: ‘Kepada tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat denganmu.'” (HR. Al-Bukhari) 

Yang juga harus kita fahami, berbuat baik dan memuliakan tetangga bukanlah perkara sepele, 

bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menghubungkan hal ini dengan kualitas 

keimanan seseorang. 

ُن َوّللَاه َّل يُؤْ  ُن قَالُوا َوَما ذَاَك يَا َعْن أَبهي هَُرْيَرةَ أََن َرسُوَل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم قَاَل َوّللَاه َّل يُْؤمه ُن َوّللَاه َّل يُْؤمه َرسُوَل ّللَاه مه  

هُ   قَاَل اْلَجاُر َّل يَأَْمُن َجاُرهُ بََوائهقَهُ قَالُوا يَا َرسُوَل ّللَاه َوَما بََوائهقُهُ قَاَل شَرُّ
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Dari Abu Hurairah bahwasnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Demi Allah 

tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.” Mereka (para sahabat) 

bertanya: “Siapa ya Rasulullah?” Jawab Nabi, “Ialah seseorang yang tidak memberikan rasa 

aman pada tetangganya dari bawa’iq (bencana-bencana)-nya.” Mereka (para sahabat) bertanya: 

“Wahai Rasulullah apakah bencana-bencananya itu?” Jawab Nabi: “Kejelekan (akhlak)-nya” 

(H.R. Bukhari Muslim) 

Di dalam hadits lain disebutkan, 

ُن بهاّلَله َواْليَْومه                  ْم َجاَرهُ َعْن أَبهي هَُرْيَرةَ َعْن َرسُوله ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم قَاَل َوَمْن َكاَن يُْؤمه ره فَْليُْكره   اْْلخه

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Siapa yang 

beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya.” (HR. Bukhari 

Muslim). 

Seorang muslim pun diwajibkan untuk peduli dan peka terhadap kesulitan yang dialami 

tetangganya. 

َي ّللَاُ َعْنهُ ، قَاَل : قَاَل َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ عَلَْيهه َوَسلََم : َما آَمَن بهي  َمْن بَاَت شَبْعَان ا َوَجاُرهُ َجائهع  إهلَىعن أَنَسه بن َمالهك  َرضه  

ُم بههه َجْنبههه َوهَُو يَْعلَ   

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, ‘Tidaklah beriman kepadaku, seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan 

tetangganya tidur dalam keadaan lapar, dan dia mengetahui hal tersebut’” (H.R. Thabrani dan 

Baihaqi) 

Siapakah yang Termasuk Tetangga Kita? 

Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan, “Kata ‘tetangga’ mencakup muslim maupun kafir, ahli ibadah 

maupun ahli maksiat, teman dekat maupun musuh, pendatang maupun penduduk asli, yang suka 

membantu maupun yang suka merepotkan, yang dekat maupun yang jauh, yang rumahnya 

berhadapan maupun yang yang bersingkuran.” 

Beliau juga menegaskan, “Masing-masing tetangga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada 

yang lebih baik sifatnya dibandingkan lainnya…dan masing-masing disikapi dengan baik sesuai 

keadaannya…” (Fathul Bari, 10:441). 

Ulama berbeda pendapat tentang batasan tetangga. 

Pertama, semua orang yang tinggal satu kampung bersamanya. Pendapat ini berdalil dengan 

firman Allah di surat Al-Ahzab, 

يَنََك بههه  ينَةه لَنُْغره فُوَن فهي اْلَمده ْم َمَرض  َواْلُمْرجه يَن فهي قُلُوبههه ُرونََك فهيَها إهَّل قَلهيال  لَئهْن لَْم يَْنتَهه اْلُمنَافهقُوَن َوالَذه ْم ثَُم َّل يَُجاوه  

“Jika orang-orang munafik, orang- orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang 

menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu) tidak menghentikan aksinya, niscaya 

Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu 

(di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar.” (QS. Al-Ahzab: 60) 
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Allah menyebut semua penghuni Madinah sebagai tetangga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Kedua, semua orang yang menempati 40 rumah dari semua penjuru arah. Al-Hafidz Ibn Hajar 

membawakan keterangan, 

َواره أَْربَعُوَن دَ  ثْلَهُ َعْن َعائهَشةَ َحدُّ اْلجه يه  مه ْن كُله  َجانهب  َوَعنه اْْلَْوَزاعه ا مه ار   

“Dari Aisyah, batasan tetangga adalah 40 rumah dari segala penjuru, demikian pula pendapat 

dari Al-Auza’i.” 

Ibn Hajar juga membawakan riwayat lain, 

َهاب : أَْربَعُونَ  ْن بَْيَن يَدَْيهه  َوأخرج بن وهب َعن يُونُس َعن بن شه ْن َخْلفههه َومه هه َومه ينههه َوَعْن يََساره ا َعْن يَمه دَار   

“Diriwayatkan oleh Ibn Wahb, dari Yunus, dari Ibn Syihab, “Tetangga adalah 40 rumah, ke 

kanan, kiri, belakang dan depan.” (Fathul Bari, 10:447). 

Tentang hal ini disebutkan dalam Mu’jam Al-Kabir At-Thabrani, 

، َوّل يَدُْخُل اْلَجنَةَ َمْن َخاَف َجاُرهُ بََوائهقَهُ ا َجار  يَن دَار   أَّل إهَن أَْربَعه

“Ketauilah bahwa empat puluh rumah itu adalah tetangga, dan tidak akan masuk surga bagi siapa 

yang takut dari tindak kejahatannya”  

Beberapa Kiat Praktis Memuliakan Tetangga 

1. Sering-seringlah bertegur sapa, tanyailah keadaan kesehatan mereka. 

2. Berikanlah kepada mereka sebagian makanan 

3. Bawakan sekadar buah tangan buat mereka, apabila kita pulang dari bepergian jauh. 

4. Bantulah mereka apabila sedang mengalami musibah ataupun menyelenggarakan hajatan. 

5. Berikanlah anak-anak mereka sesuatu yang menyenangkan, berupa makanan ataupun mainan. 

6. Sesekali undanglah mereka makan bersama di rumah. 

7. Berikanlah hadiah kaset, buku bacaan yang mendorong mereka untuk lebih memahami Islam. 

8. Ajaklah mereka sesekali ke dalam suatu acara pengajian atau majelis ta’lim, atau pergilah 

bersama memenuhi suatu undangan walimah (apabila mereka juga diundang) 

 

Materi 62: Berdamailah dan Jangan Bermusuhan! 

Adalah sesuatu yang lumrah dalam interaksi manusia, terjadi sedikit kesalahfahaman dan gesekan. 

Adalah sesuatu yang lumrah pula jika hal itu meningkat tensinya menjadi sebuah pertengkaran. 

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah, Islam menilai ‘wajar’ kondisi itu. Tapi kemudian dengan 

tegas memberikan batasan agar pertengkaran itu tidak berkembang menjadi permusuhan. 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

ُض هَ  ُض َهذَا َويُْعره ، فَيُْعره َيانه لُّ لهُمْسلهم  أَْن يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق ثاََلثه لَيَال  : يَْلتَقه ي يَْبدَأ ُبهالَساَلمه ّل يَحه ذَا، َوَخْيُرهَُما الَذه  . 
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“Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari tiga malam. 

Jika berjumpa, yang ini memalingkan muka, dan yang itu memalingkan muka, dan sebaik-baik 

dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.” (Hadis sahih, diriwayatkan oleh al-

Bukhari, hadis no. 5613; Muslim, hadis no. 4643; Abu Daud, hadis no. 4265; al-Tirmizi, hadis no. 

1855; Ahmad, hadis no. 22428, 22473 dan 22481; Malik, hadis no. 1410) 

Islam menghendaki agar hubungan harmonis antar sesama muslim dapat terjaga. Soliditas 

terbangun dengan kokoh, sehingga mereka menjadi umat yang kuat. 

Islam memperingatkan umatnya agar tidak menganggap enteng permusuhan. Rasulullah 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 ُ ُك بهاهلله َشْيئا ، إهَّل امْ ت يء  ّلَ يُْشره ، فَيَْغفهُر للاُ لهكُل ه اْمره ْيس  يهه َشْحنَاءُ ْعَرُض اْلَْعَماُل فهي كُل ه اثْنَْينه َوَخمه ا َكانَْت بَْينَهُ وبَْيَن أخه َرء  ، 

 . فَيقُوُل : اتُْركُوا هذَْينه َحتَى يَْصَطلهَحا

“Amal perbuatan akan dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni 

setiap orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, kecuali seorang yang sedang 

bermusuhan dengan saudaranya. Ketika itu Allah berfirman: ‘Biarkan saja dua orang ini sampai 

keduanya berdamai.’” (Hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4652; Abu Daud, hadis 

no. 4270; al-Tirmizi, hadis no. 678 dan 1946; Ibn Majah, hadis no. 1730; Ahmad, hadis no. 7318, 

8011, 8692, 8832, 9625 dan 9883; Malik, hadis no. 1414 dan 1415; al-Darimi, hadis no. 1686.) 

Perhatikan dan renungkanlah hadits ini. Betapa permusuhan akan menyebabkan tertahannya 

ampunan Allah Ta’ala. Apakah hal ini akan kita anggap sebagai masalah enteng? Naudzubillahi 

min dzalik… 

Perhatikan dan renungkanlah hadits ini. Tersirat di dalamnya ancaman keras kepada mereka-

mereka yang bermusuhan dan tidak mau berdamai. Ancaman keras ini tidak lain karena Islam 

menghendaki agar umatnya terhindar dari kemudorotan besar yang ditimbulkan permusuhan. 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam menganggap permusuhan sama saja dengan pertumpahan 

darah. Belia bersabda, 

هه   . َمْن َهَجَر أََخاهُ َسنَة  فَُهَو َكَسفْكه دَمه

“Barangsiapa yang meninggalkan saudaranya selama setahun, maka ia seperti mengalirkan 

darahnya”. (Hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis no. 4269; dan Ahmad, hadis no. 

17256.) 

Bahkan di dalam hadits lainnya, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam mengancam orang yang 

larut dalam permusuhan dengan siksa neraka, 

، فََمْن َهَجَر فَ  لُّ لهُمْسلهم  أْن يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق ثاََلث  ْوَق ثاََلث  فََماَت دََخَل النَارَ َّل يَحه  . 

“Tidak halal bagi seseorang muslim untuk tidak menegur saudaranya melebihi tiga hari. 

Barangsiapa meninggalkan (tidak menegur) saudaranya melebihi dari tiga hari, kemudian ia 

mati, maka niscaya ia masuk neraka.” 
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(Hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4645; Abu Daud, hadis no. 4268; Ahmad, hadis 

no. 8730) 

Jadi, marilah kita berdamai dan jangan bermusuhan! Wallahu musta’an… 

 

Materi 63: Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat) dan Adabnya 

Makna Ikhtilaf 

Secara etimologis, ikhtilaf berarti:  ت هفَاقه  tidak sama, tidak sepakat. Sedangkan َعدَُم التََساوهي وَعدَُم اّله

dalam istilah para ulama, ikhtilaf atau khilaf memiliki dua pengertian. 

Pengertian ikhtilaf atau khilaf yang pertama adalah, 

ُث لهْلُخُصوَمةه والبَْغَضاءه  الُمنَاَزَعةُ والفُْرقَةُ والَجدَلُ  قَاُق الُموره والش ه  

“Perlawanan, perpecahan, perdebatan dan benturan yang menimbulkan permusuhan dan 

kebencian.”  

Dalam makna seperti ini Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata, 

الُف َشر    الخه

“Khilaf itu buruk.” 

Pengertian ikhtilaf atau khilaf yang kedua adalah, 

كه  ْجَهاته النََظره نَتهْيَجةَ تَفَاُوته العُقُول والَمدَاره  .التَغَايُُر فهي الَراْيه َووه

“Perbedaan pendapat dan sudut pandang yang disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan 

dan informasi.”  

Jenis-jenis Ikhtilaf 

Ada dua jenis perbedaan pendapat, yang boleh dan yang tidak boleh ( ُاْلَجَواُز َواْلَمْنع). Ikhtilaf yang 

boleh adalah ikhtilaf dalam perkara furu’ ( اّلختالُف فهي الفُُروعه). Yang dimaksud dengan perkara furu’ 

adalah:  ُفهْيَهاالَظن هيَةُ الَخفهيَةُ الُمْختَلَف  (hal-hal yang zhanni—mengandung dugaan, multi interpretatif—

tersembunyi, dan diperselisihkan oleh para ulama.  

Sedangkan ikhtilaf yang tidak boleh adalah ikhtilaf dalam perkara ushul ( اّلْختهالُف فهي اْلُُصوله). Yang 

dimaksud dengan perkara ushul adalah: يَةُ الَجلهيَةُ الُمْجَمُع َعلَيَها  hal-hal yang qath’i, jelas, dan) القَْطعه

disepakati oleh para ulama). 

Contoh Ikhtilaf di Kalangan Sahabat  

Pertama, ikhtilaf dalam masalah pelaksanaan perintah shalat Ashar di benteng Bani Quraidhah 

sebagaimana tergambar dalam hadits dari Ibnu Umar berikut ini, 

ْن اْْلَْحَزابه َّل يَُصل هيََن أََحد  اْلعَْصَر إه  َّل فهي بَنهي قَُرْيَظةَ فَأَْدَرَك بَْعَضُهْم اْلعَْصرُ قَاَل النَبهيُّ َصَلى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم لَنَا لََما َرَجَع مه  

يقه فَقَا ه فهي الَطره َر لهلنَبهي  نَا ذَلهَك فَذُكه َصَلى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم فَلَمْ  َل بَْعُضُهْم َّل نَُصل هي َحتَى نَأْتهيََها َوقَاَل بَْعُضُهْم بَْل نَُصل هي لَْم يَُردْ مه  

ْنُهمْ  د ا مه  يُعَن هْف َواحه
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“Nabi shallallahu ‘alaihi w sallam berpesan kepada kami ketika kami pulang dari perang Ahzab, 

‘Janganlah sekali-kali kalian shalat Ashar kecuali ketika sudah sampai di kampung Bani 

Quraidhah,’ kemudian sebagian di antara mereka mengetahui bahwa sudah masuk waktu Ashar 

saat di perjalanan, sebagian yang lain berkata, ‘Kami tidak akan shalat Ashar sebelum sampai di 

kampung Bani Quraidhah’ sementara sebagian yang lain berkata, ‘Kami akan shalat di 

perjalanan dan tidak akan mengulangi’. Kemudian kami ceritakan peristiwa tersebut kepada nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan nabi tidak mencela salah satu di antara kami.” (Sahih Bukhari 

juz 3 hlm. 499) 

Kedua, ikhtilaf tentang musafir yang shalat dengan tayammum kemudian menemukan air, 

sebagaimana disebutkan hadits berikut ini, 

، فََحَضَرته الَصاَل  ، فَأََعادَ أَحَ َخَرَج َرُجاَلنه فهي َسفَر  يد ا َطي هب ا فََصَليَا، ثَُم َوَجدَا اْلَماَء فهي اْلَوْقته دُهَُماةُ َولَْيَس َمعَُهَما َماء ، فَتَيََمَما َصعه  

ده اْْلَخُر، ثَُم أَتَيَا َرسُوَل ّللَاه َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم فَذََكَرا ذَله  دْ: أََصْبَت السُّنَةَ الَصاَلةَ َواْلُوُضوَء َولَْم يُعه ي لَْم يُعه َك لَهُ فَقَاَل لهلَذه ، 

ي تََوَضأَ َوأََعادَ: لََك اْْلَْجُر َمَرتَْينه   َوأَْجَزأَتَْك َصاَلتَُك. َوقَاَل لهلَذه

“Ada dua orang lelaki yang bersafar. Kemudian tibalah waktu shalat, sementara tidak ada air di 

sekitar mereka. Kemudian keduanya bertayammum dengan permukaan tanah yang suci, lalu 

keduanya shalat. Setelah itu keduanya menemukan air, sementara waktu shalat masih ada. Lalu 

salah satu dari keduanya berwudhu dan mengulangi shalatnya, sedangkan satunya tidak 

mengulangi shalatnya. Keduanya lalu menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

menceritakan yang mereka alami. Maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kepada 

orang yang tidak mengulangi shalatnya, “Apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah 

dan shalatmu sah”. Kemudian Beliau mengatakan kepada yang mengulangi shalatnya, “Untukmu 

dua pahala” (Sunan Abu Dawud, no.338, Sunan Ad-Daromi, no.771, Sunan Baihaqi, no.1094, 

Mustadrok Hakim, no.632, Sunan Ad-Daruquthni, no.727 dan Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah, 

no.10800) 

Adab Ikhtilaf  

Pertama, ikhlas dalam mencapai dan mencari kebenaran ( ه ْلَحق  ْخالَُص له  .(اإله

Diantara tanda ikhlas dalam kebenaran adalah sebagai berikut. 

1. Mengaktualisasikan prinsip  ُْبَرة بالقَائهله  ّلَ  بهالقَْوله  العه  (menjadikan ucapan sebagai patokan bukan 

siapa yang mengucapkan). Artinya adalah  ُه  قَبُول نَ  الَحق  يضه  الََحبهيبه  مه والبَغه  (menerima kebenaran 

baik dari orang yang dicintai maupun yang dibenci). 

Sikap seperti ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih bahwa ada seorang laki-laki Yahudi 

mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata, 

ئَْت َوتَقُولُوَن َواْلكَْعبَةه  كُوَن تَقُولُوَن َما َشاَء ّللَاُ َوشه  إهنَكُْم تُنَده دُوَن َوإهنَكُْم تُْشره

“Sesungguhnya kamu menjadikan tandingan (bagi Allah). Sesungguhnya kamu 

menyekutukan (Allah). Kamu mengatakan ‘Apa yang Allah kehendaki dan apa yang 

engkau kehendaki’. Kamu juga mengatakan ‘Demi Ka’bah’.” 
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ئْتَ فَأََمَرهُْم النَبهيُّ َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوسَ  لََم إهذَا أََرادُوا أَْن يَْحلهفُوا أَْن يَقُولُوا َوَربه  اْلَكْعبَةه َويَقُولُوَن َما َشاَء ّللَاُ ثَُم شه  

Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kaum Muslimin, jika hendak 

bersumpah untuk mengatakan “Demi Rabb Ka’bah”, dan agar mereka mengatakan “Apa 

yang Allah kehendaki kemudian apa yang engkau kehendaki”. (HR. Nasa’i, no.3773). 

Para salafu shalih berkata tentang sikap ikhlash terhadap kebenaran ini. Muadz bin Jabal 

radhiallahu ‘anhu berkata, 

ْن كُله  َمْن جَ  ، َوإهْن َكاَن َكافهرا  اهْقبَلُوا اْلَحَق مه را   –اَء بههه أَْو قَاَل فَاجه . 

“Terimalah kebenaran dari siapa saja yang membawanya, walaupun dia adalah orang 

kafir atau beliau berkata: Orang fasik.” (Riwayat Al-Baihaqi). 

Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah berkata, 

ْنهُ أَْن تَْخَضَع  َمَك أَْن تَْقبَلَهُ مه ْعتَهُ َولَْو َكاَن أَْجَهَل النَاسه لَزه َمْن َسمه لهْلَحقه  َوتَْنَقادَ لَهُ مه  

“Yaitu dengan engkau tunduk kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa saja yang 

engkau dengar, walaupun dia adalah manusia yang paling bodoh maka kebenaran itu 

wajib engkau terima darinya.”  

Sementara itu, orang yang bersikap menolak kebenaran dikategorikan oleh Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai orang yang sombong. 

نْ  ثْقَاُل ذََرة  مه بُّ أَْن يَكُوَن ثَْوبُهُ َحَسن ا َونَْعلُهُ َحَسنَة  قَاَل إهنَ َّل يَدُْخُل اْلَجنَةَ َمْن َكاَن فهي قَْلبههه مه ْبر  قَاَل َرُجل  إهَن الَرُجَل يُحه   كه

ْبُر بََطُر اْلَحقه  َوَغْمطُ النَاسه  بُّ اْلَجَماَل اْلكه يل  يُحه  ّللَاَ َجمه

“Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar 

biji sawi”. Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka 

memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah 

dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang 

lain”. (HR. Muslim no. 91). 

2. Menginginkan kebenaran keluar dari mulut pihak lain yang berbeda pendapat ( ُوُصوله  تََمن هي  

لهلَصَوابه  الُمَخالهفه  ). 

Sikap seperti ini diantaranya tercermin dari ucapan Hatim Al-Asham, “Aku punya tiga hal 

untuk mengalahkan lawan bicaraku: aku senang jika ia benar, sedih jika ia salah, dan aku 

jaga diriku agar tidak menzaliminya.” 

Imam Ahmad berkomentar tentangnya: “Subhanallah, sungguh beliau laki-laki yang amat 

berakal.” 

3. Siap meninggalkan pendapat sendiri dan kembali kepada kebenaran ( ْستهْعدَادُ  ُجوعه  اّله إهلَى لهلرُّ  

 .(.الَصَوابه 

Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) pernah berbeda pendapat dengan Imam Malik 

tentang sebuah masalah fiqih. Ketika Imam Malik mengutarakan riwayat mutawatir dari 

penduduk Madinah sebagai dalil pendapatnya, Abu Yusuf mengoreksi pendapatnya, 
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sambil berkata: “Jika guruku Abu Hanifah menyaksikan ini, pastilah ia mengoreksi 

pendapatnya juga.” 

Kedua, keinginan kuat untuk bersatu, berukhuwwah dan berjama’ah ( ْرُص َعلَى الَوْحدَةه َواْلُُخَوةه  الحه

 (والَجَماَعةه 

Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (1/307), bahwasanya Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan 

radhiallahu ‘anhu shalat di Mina empat rakaat. Maka sahabat nabi, yaitu Abdullah bin Mas’ud 

radhiallahu ‘anhu mengingkarinya seraya berkata: “Aku dulu shalat bersama Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam, Abu Bakr, ‘Umar dan di awal pemerintahan ‘Utsman sebanyak dua rakaat, dan 

setelah itu ‘Utsman shalat empat rakaat. Kemudian terjadilah perbedaan diantara kalian, dan 

harapanku dari empat rakaat shalat itu yang diterima adalah yang dua rakaat darinya.” Namun 

ketika di Mina, Abdullah bin Mas’ud justru juga shalat empat rakaat. Maka ditanyakanlah kepada 

beliau: “Engkau dulu telah mengingkari ‘Utsman atas shalatnya yang empat rakaat, kemudian 

engkau shalat empat rakaat pula?” Abdullah bin Mas’ud menjawab: “Perselisihan itu jelek.” 

(Sanadnya shahih. Diriwayatkan pula oleh Al Imam Ahmad [5/155] seperti riwayat di atas dari 

shahabat Abu Dzar radhiallahu ‘anhum Ajma’in).  

Imam Al Qasim bin Muhammad rahimahullah adalah salah satu tujuh fuqaha Madinah di zaman 

tabi’in, dan merupakan cucu dari Abu Bakar Ash Shiddiq radhiallahu ‘anhu. Seseorang bercerita 

tentang Al-Qasim, “Aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang membaca (Al 

Fatihah) dibelakang imam yang dia tidak mengeraskan bacaannya. Beliau menjawab: ‘Jika kamu 

membaca maka kamu memiliki contoh dari para sahabat nabi, dan jika kamu tidak membaca maka 

kamu juga memiliki contoh dari para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.’”  

Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wajib berwudhu setelah berbekam. Ketika beliau ditanya: 

“Kalau seorang imam tidak berwudhu setelah berbekam, apakah kita shalat di belakangnya?” 

Beliau menjawab beliau, “Subhanallah! Apakah kita tidak mau menjadi ma’mum Sa’id bin 

Musayyib dan Imam Malik bin Anas?” 

Ketiga, bersikap objektif dan adil terhadap pihak yang berbeda ( َْنَصاُف والعَدُْل َمَع الُمَخالهفهين  .(اإله

Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah berkata, 

ي عَ  يَك الغََضُب الَحَسنَاته َوّلَ تُْغضه يعه اْلْحَواله ّلَ يُْنسه يَح الُحْكمه فهي َجمه  َصحه
ّل  لُكَ أْن تَكُوَن َعاده َضا َعنه الَسي هئَاته َوّلَ تَْحمه ْيُن الر ه  

َك أَْو َعلَى أْقَربه النَاسه إلَْيَك َوإنْ  يله َوتَقُوُل الَحَق َولَْو َكاَن َعلَى نَْفسه ا الُخُصوَمةُ َعلَى نهْسيَانه الَجمه َكاَن ُمرًّ . 

“Berlakulah adil dan benar dalam menghukum dalam segala hal. Kemarahanmu (kepada orang 

lain) jangan membuatmu melupakan kebaikannya, dan rasa sukamu kepada seseorang jangan 

menutup matamu dari keburukannya. Permusuhan jangan membawamu melupakan kebaikan. 

Katakan yang haq meskipun pahit atas dirimu atau orang terdekat bagimu sekalipun”  

Abdur Razzaq bin Hammam rahimahullah, penyusun hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, pernah berkomentar buruk terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu yang 

dianggapnya kurang sopan terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. 
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Imam Dzahabi rahimahullah mengkritik Abd Razzaq, “Ini adalah suatu yang besar, jika engkau 

(wahai Abd Razzaq) diam, tentu itu lebih baik. Umar lebih tahu adab terhadap Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam…Meskipun demikian, kita mohon ampun kepada Allah untuk kita 

dan Abd Razzaq, beliau orang yang terpercaya dan jujur dalam meriwayatkan hadits Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam” 

Keempat, berdiskusi di bawah naungan ukhuwwah ( الَله اْلُخَوةه  (الُمنَاقََشةُ تَْحَت ظه

Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah berkata, “Dan khilaf fiqih dalam masalah cabang 

janganlah menjadi penyebab perpecahan dalam agama, permusuhan dan kebencian. Setiap 

mujtahid mendapat pahala. Dan tidak mengapa jika dilakukan kajian dan diskusi ilmiah dalam 

masalah khilaf dalam naungan cinta karena Allah dan saling membantu untuk mencapai hakikat 

kebenaran tanpa mengakibatkan perdebatan tercela dan fanatisme.”  

Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala, 

َي أَْحَسنُ  ْلُهْم بهالَتهي هه  َوَجاده

“Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik” (QS. An-Nahl, 16: 125) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

قًّا (رواه أبو داود) َراَء َوإهْن َكاَن ُمحه يم  بهبَْيت  فهي الَجنَةه لهَمْن تََرَك المه  .أنَا َزعه

“Aku menjamin rumah di surga bagi siapa yang meninggalkan debat kusir meskipun ia berada di 

pihak yang benar” (HR. Abu Dawud) 

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berbeda pendapat dengan Zaid bin Tsabit tentang ‘apakah saudara 

mendapat warisan jika ada kakek?’ Ibnu Abbas berpendapat ‘ya’ sedangkan Zaid ‘tidak’. Ketika 

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu melihat Zaid radhiyallahu ‘anhu menunggang kudanya, ia segera 

berjalan menuntun kuda Zaid radhiyallahu ‘anhu sambil berkata: “Beginilah kita diperintahkan 

menghormati ulama.” 

Zaid radhiyallahu ‘anhu berkata: “Kemarikan tanganmu!” Lalu diciumnya tangan Ibnu Abbas 

radhiyallahu ‘anhu sambil berkata: “Beginilah kami diperintahkan terhadap ahli bait Nabi kami.” 

Kelima, menjauhi ta’ashub ( به  .(اْجتهَناُب التَعَصُّ

Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah berkata, “Setiap orang dapat diambil ucapannya dan 

ditinggalkan kecuali Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang ma’shum. Kita menerima 

semua yang berasal dari salaf ridhwanullah ‘alaihim dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, 

jika tidak sesuai maka Al-Quran dan Sunnah lah yang harus diikuti, tetapi kita tidak akan menodai 

kehormatan seseorang diantara mereka dengan tuduhan atau celaan karena perbedaan pendapat 

di antara mereka, kita serahkan mereka kepada niat mereka masing-masing, dan mereka 

sudah mendapatkan balasan apa yang telah mereka lakukan.”  

Menjauhi sikap ta’ashub diantaranya terlihat dari ucapan Abu Yusuf ketika telah datang padanya 

dalil yang kuat yang berbeda dengan pendapatnya, dia berkata: “Jika guruku Abu Hanifah 

menyaksikan ini, pastilah ia mengoreksi pendapatnya juga.” 
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Syaikh Yusuf Qaradhawi hafizhahullah berkata, “Saya pribadi telah berijtihad dalam berbagai 

hal tanpa mengikuti sepenuhnya pendapat Imam Al-Banna. Dan saya yakin beliau akan rela 

dengan sikap saya itu, karena beliau amat senang melihat pengikutnya berpikir merdeka dan 

sungguh-sungguh, tidak menjadi tawanan atau hamba yang selalu terbelenggu taqlid.”  

Di dalam bukunya Fiqhul Ikhtilaf, Syaikh Al-Qaradhawi hafizhahullah juga menegaskan bahwa 

seseorang bisa berlaku ikhlas sepenuhnya kepada Allah dan berpihak hanya kepada kebenaran jika 

ia dapat membebaskan dirinya dari fanatisme terhadap pendapat orang, madzhab, dan golongan. 

Dengan kata lain, ia tidak mengikat dirinya kecuali dengan dalil. Jika dilihatnya ada dalil yang 

menguatkan maka ia segera mengikutinya, sekalipun bertentangan dengan madzhab yang 

dianutnya atau perkataan seorang Imam yang dikaguminya atau golongan yang diikutinya. Sebab, 

kebenaran lebih berhak untuk diikuti daripada pendapat si Zaid atau si Umar. Allah tidak 

memerintahkan kita beribadah mengikuti perkataan seorang ulama atau Imam tertentu, tetapi Allah 

memerintahkan kita agar beribadah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab-Nya dan 

sunnah Nabi-Nya. 

Keenam, tidak mengingkari ikhtilaf yang mu’tabar dan diperbolehkan ( الَ  ْنَكاره فهي الخه فه الُمْعتَبَره َعدَُم اإله  

 (الَسائهغه 

Imam Sufyan Ats Tsauri rahimahullah berkata, 

 .إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فال تنهه

“Jika engkau melihat seorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau 

punya pendapat lain, maka janganlah kau mencegahnya.”   

Tentang merutinkan qunut shubuh, Imam At-Tirmidzi berkata: 

يُّ إهْن قَنََت فهي اْلَفْجره فََحَسن  َوإهْن لَْم يَْقنُْت فََحَسن    قَاَل سُْفيَاُن الثَْوره

“Berkata Sufyan Ats Tsauri: ‘Jika berqunut pada shalat shubuh, maka itu bagus, dan jika tidak 

berqunut itu juga bagus.’”   

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, 

هه  َم النَاَس بهات هَباعه ََحد  أَن يُْلزه ، َولَْيَس ْله يَةه ّلَ تُْنَكُر بهاليَده ْجتهَهاده هه الَمَسائهله اّله ثَْل َهذه ْن يَتََكلَ إَن مه يَةه  فهْيَها، َولكه ْلمه ُم فهْيَها بهالُحَججه العه ، 

َجةُ أَحده القَْولَْينه تَبهعَهُ، َوَمْن قَلَدَ أَْهَل القَْوله اْلَخره فاَلَ إهْنَكاَر َعَلْيهه   فََمْن تَبَيََن لَهُ صه

“Sesungguhnya masalah ijtihadiyyah seperti ini tidak boleh diingkari dengan tangan, siapapun 

tidak boleh memaksa orang lain mengikuti pendapatnya. Yang bisa dilakukan adalah berbicara 

dengan argumentasi ilmiah. Siapa yang telah jelas baginya kebenaran suatu pendapat dia dapat 

mengikutinya, dan siapa yang mengikuti pendapat lain maka ia tidak boleh diingkari.”  

Ketujuh, meninggalkan yang mustahab demi menyatukan hati ( تَأْلهيفه القُلُوبه  .(تَْرُك المْستََحبَاته له

Imam Asy Syafi’i (juga Imam Malik) berpendapat sunnahnya qunut shubuh. Berbeda dengan 

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal yang memandang tidak ada qunut shubuh. 

Diceritakan dalam Al Mausu’ah sebagai berikut: 
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َن اْلَحنَفهيَةه فهي َمسْ  ْبحه لََما َصَلى َمَع َجَماَعة  مه َي ّللَاُ َعْنهُ تََرَك اْلقُنُوَت فهي الصُّ يُّ َرضه ي بَْغدَادَ . فَقَال اْلَحنَفهيَةُ الَشافهعه ْم بهَضَواحه هه ده جه  

يَةُ بَل تَغَيََر اْجتهَهادُهُ فهي ذَلهَك اْلَوْقته  :  . فَعَل ذَلهَك أَدَب ا َمَع اإْلَمامه ، َوقَال الَشافهعه

“Asy Syafi’i radhiallahu ‘anhu meninggalkan qunut dalam subuh ketika beliau shalat berjamaah 

bersama kalangan Hanafiyah (pengikut Abu Hanifah) di Masjid mereka, pinggiran kota Baghdad. 

Berkata Hanafiyah: ‘Itu merupakan adab bersama imam.’ Berkata Asy Syafi’iyyah (pengikut Asy 

Syafi’i): ‘Bahkan beliau telah merubah ijtihadnya pada waktu itu.’”  

Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mengomentari orang yang shalat dua rakaat setelah 

Ashar: 

 ّل نفعله وّل نعيب فاعله

“Kami tidak melakukannya tapi kami tidak juga menilai aib orang yang melakukannya.”   

Tentang qunut shubuh, diceritakan sebagai berikut: 

نْ فقد كان اإلمام أحمدُ رحمه للا يرى أَن القُنُوَت في صال ، وأم ه ة الفجر بهدْعة، ويقول: إذا كنت َخْلَف إمام يقنت فتابعه على قُنُوتههه  

ن أجل ات هحاد الكلمة، وات هفاق القلوب، وعدم كراهة بعضنا لبعض  .على دُعائه، كُلُّ ذلك مه

“Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa qunut dalam shalat fajar (subuh) adalah bid’ah. 

Akan tetapi dia mengatakan: ‘Jika aku shalat di belakang imam yang berqunut, maka aku akan 

mengikuti qunutnya itu, dan aku aminkan doanya, semua ini lantaran demi menyatukan kalimat, 

melekatkan hati, dan menghilangkan kebencian antara satu dengan yang lainnya.’”   

Guna menuju tercapainya saling pengertian dalam menyikapi ikhtilaf yang terjadi di antara umat 

Islam, Syaikh Yusuf Al-Qaradawi hafizhahullah mengatakan bahwa penting bagi kita untuk 

menelaah perbedaan pendapat para ulama. Dengan penelaahan yang jernih akan nampak dalil-dalil 

yang melandasi perbedaan itu. Kemudian akan diketahui bahwa lautan syariah itu amat dalam dan 

luas. Akan Nampak kebenaran ungkapan, “Siapa yang tidak mengetahui ikhtilaf ulama, maka dia 

bukan ulama. Siapa yang tidak mengetahui ikhtilaf para fuqaha, maka hidungnya belum mencium 

bau fiqh.” 

Kedelapan, meninggalkan perkara yang tidak membuahkan amal (  َعدَُم الَخْوضه فهْيَما لَْيَس َوَراَءهُ َعَمل) 

Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah berkata, 

ْيَنا َعْنهُ َشْرع ا َوكُلُّ َمْسأَلَة  ّلَ يَْنبَنهي َعلَْيَها ي نُهه َن التََكلُّفه الَذه َعَمل  فَاْلَخْوُض فهْيَها مه  

“Semua masalah yang tidak terbangun di atasnya amal, maka menggelutinya terlalu dalam 

adalah perbuatan berlebihan yang dilarang oleh syariat…”  

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang kapan hari kiamat, beliau berkata: 

“Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya?” 

Umar radhiyallahu ‘anhu menginkari dan menghukum Shabigh karena banyak bertanya tentang 

sesuatu yang tidak bermanfaat secara amaliah. Ali radhiyallahu ‘anhu mengingkari Ibnul Kuwa 

yang banyak bertanya tentang hal yang tidak bermanfaat. Begitu juga Imam Malik rahimahullah 

membenci ucapan yang tidak membuahkan amal. 
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 Materi 64: Min Asbabi Ta’akhuril Muslimin (Sebab-sebab Kemunduran Umat Islam) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َرسُْوَل هللاِ؟ قَاَل: "بَْل اِنَّكُْم يَْوَمئٍِذَكثِْيُرْوَن، يُْوِشُك أَْن تَدَاَعى َعلَْيكُم األَُمُم َكَما تَدَاَعى األََكلَةُ إِلَى قَْصعَتَِها" اََوِمْن قِلٍَّة بِنَا يَْوَمئٍِذ يَا 

ِ ؟ قَاَل: "ُحبُّ الدُْنيَا َوَكَراِهيَةُ اْلَمْوتِ ثَاٌء كَغُثَاِء الَسْيِل، َوقَدْ نَزَ َولَِكنَّكُْم غُ  َل بِكُُم اْلَوْهُن" قِْيَل: َوَما اْلَوْهُن يَاَرسُْوَل َّللا   

“Kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang berebut melahap 

isi mangkok.” Para sahabat bertanya: “Apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah?” 

Beliau menjawab: “Tidak, bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah 

dan kalian ditimpa penyakit wahn.” Mereka bertanya lagi: “Apakah penyakit wahn itu ya 

Rasulullah?” Beliau menjawab: “Terlalu cinta dunia dan takut kepada mati” (HR. Abu Daud). 

Hadits di atas mengungkapkan tentang suatu periode yang akan dilewati oleh umat Islam dimana 

kondisi mereka saat itu berada dalam kelemahan hingga diumpamakan seperti makanan yang 

diperebutkan dari segala arah, padahal mereka saat itu merupakan umat mayoritas.  

Ada dua faktor utama yang menyebabkan kemunduran umat Islam: al-asbabud dakhiliyyah 

(faktor-faktor internal) dan al-asbabul kharijiyyah (faktor-faktor eksternal). 

Al-asbabud Dakhiliyyah (faktor-faktor internal) 

Pertama, al-bu’du ‘an kitabillahi wa sunnati rasulihi (menjauhi kitabullah dan sunnah rasul-Nya). 

Kitab Allah, Al-Qur’an, adalah kitab petunjuk yang menjadi sumber kejayaan dan kemuliaan umat 

Islam. Allah Ta’ala berfirman, 

 لَقَدْ أَْنَزْلَنا إِلَْيكُْم ِكتَابًا فِيِه ِذْكُركُْم أَفََل تَْعِقلُونَ 

“Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-

sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?” (Al-Anbiya, 21: 10)   

Kemuliaan yang dimaksud, mencakup kemuliaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang 

diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, baik 

dari kalangan sahabat maupun generasi setelahnya. Mereka mempelajari Al Qur’an dan 

mengamalkannya, sehingga Allah Ta’ala memberikan kejayaan kepada mereka sebagaimana 

dapat kita baca dalam sejarah kaum muslimin pada masa lalu.  

Maka, jika kaum muslimin meninggalkan Al Qur’an—tidak membaca, tidak memahami, dan tidak 

mengamalkannya— itu artinya mereka telah menanggalkan kemuliaan dirinya, serta rela jatuh ke 

dalam kehinaan dan kerendahan.  

ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضونَ  ْم َعنْ َولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْهَواَءهُْم لَفََسدَِت السََّماَواُت َواألْرُضَوَمْن فِيِهنَّ بَْل أَتَْينَاهُْم بِِذْكِرِهْم فَهُ   

“Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan 

semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan 

mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.” (Al-Mukminun, 23: 71) 

Begitu pula jika mereka meninggalkan As-Sunnah, tentu mereka akan kehilangan arah. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
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  َرسُْوِلهِ تََرْكُت فِْيكُْم أَْمَرْيِن لَْن تَِضلُّْوا َما تََمسَّْكتُْم بِِهَما : ِكتَاَب هللاِ َو سُنَّةَ 

“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada 

keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah RasulNya”. (Hadits Shahih Lighairihi, HR Malik; al 

Hakim, al Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm). 

Kedua, inhizamun dakhiliyun: ‘adamu at-tsiqati bil Islam (inferior: tidak tsiqah [percaya] terhadap 

ajaran Islam). 

Hal ini adalah konsekwensi logis dari dijauhinya Al-Qur’an dan As-Sunnah. Manakala umat 

renggang dari dua pedoman utama ini; tidak berinteraksi dan tidak memahaminya dengan benar, 

maka keyakinan mereka terhadap ajaran Islam akan semakin menurun. Tidak tsiqah kepadanya, 

lalu minder dalam mengamalkanya, dan akhirnya mereka tidak segan pula meninggalkannya.  

Sifat inferior ini tertanam dalam diri sebagian muslim karena terlanjur memahami Islam yang di-

asosiasi-kan dengan segala bentuk kemunduran, keterbelakangan dan ketinggalan zaman.  

Kebanggaan diri mereka sebagai seorang muslim semakin meredup. Padahal Allah Ta’ala 

berfirman,  

تُُم األْعلَْوَن إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ َوَل تَِهنُوا َوَل تَْحَزنُوا َوأَنْ   

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah 

orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (Ali-Imran, 

3: 139). 

Akibat tidak tsiqah [percaya] terhadap ajaran Islam, maka Islam pun menjadi asing sebagaimana 

di awal kedatangannya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 بَدَأَ اِْلْسَلَُم َغِريبًا َوَسيَعُودُ َكَما بَدَأَ َغِريبًا فَطُوبَى ِلْلغَُرَباءِ 

“Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh 

beruntungnlah orang yang asing” (HR. Muslim no. 145). 

Al Qadhi ‘Iyadh menyebutkan makna hadits di atas sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi,  

، ثُمَّ اِْنتََشَر َوَظَهَر ، ثُمَّ َسيَْلَحقُهُ النَّْقص َواِْلْخَلل ، َحتَّى َل يَْبقَى إَِل فِي آَحاد َوقِلَّة أَْيًضا أَنَّ اِْلْسَلم بَدَأَ فِي آَحاد ِمْن النَّاس َوقِلَّة 

 َ  َكَما بَدَأ

“Islam dimulai dari segelintir orang dari sedikitnya manusia. Lalu Islam menyebar dan 

menampakkan kebesarannya. Kemudian keadaannya akan surut. Sampai Islam berada di tengah 

keterasingan kembali, berada pada segelintir orang dari sedikitnya manusia pula sebagaimana 

awalnya.” (Syarh Shahih Muslim, 2: 143) 

Ketiga, at-taqlid (mengekor secara membabi buta). 

Sifat inferior dan kebodohan terhadap pedoman hidup yang hakiki, membuat sebagian umat Islam 

bangga dengan peradaban barat atau apa pun yang datang dari barat. Mereka ber-taqlid kepada 

barat secara membabi buta karena tidak memiliki prinsip dan pendirian yang mereka anut dan 

mereka banggakan. 
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Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berbicara mengenai sikap mental seperti ini 

sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َّبِعُنَّ  َّبَْعتُُموهُ لَتَت ِ آْليَُهودَ َسنََن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم ِشْبًرا بِِشْبٍر َوِذَراًعا بِِذَراعٍ َحتَّى لَْو دََخلُوا فِى ُجْحِر َضٍب  َلَت ْم , قُْلنَا يَا َرسُوَل َّللاَّ

 َوالنََّصاَرى قَاَل : فََمنْ 

“Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan 

sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhob (yang 

sempit sekalipun, -pen), pasti kalian pun akan mengikutinya.” Kami (para sahabat) berkata, 

“Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, 

“Lantas siapa lagi?” (HR. Muslim no. 2669) 

Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadits di atas menjelaskan, “Yang dimaksud 

dengan syibr (sejengkal) dan dzira’ (hasta) serta lubang dhab (lubang hewan tanah yang penuh 

lika-liku), adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip sekali dengan 

tingkah Yahudi dan Nashrani. Yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan 

berbagai penyimpangan, bukan dalam hal-hal kekafiran mereka yang diikuti. Perkataan beliau 

ini adalah suatu mukjizat bagi beliau karena apa yang beliau katakan telah terjadi saat-saat 

ini.”  (Syarh Muslim, 16: 219) 

Dengan kata lain, umat Islam telah bersikap imma’ah (ikut-ikutan). Mereka lebih senang menjadi 

bangsa pengekor dan tidak berusaha menjadi pelopor. Padahal sikap imma’ah ini seharusnya 

ditinggalkan jauh-jauh. Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata, 

عَةً    َل يَكُونَنَّ أََحدُكُْم إِمَّ

“Janganlah seorang diantara kalian menjadi imma’ah.”  

Lalu ada yang bertanya:  

عَةُ ؟  َوَما اِْلمَّ

“Apa itu Imma’ah?”  

Ibnu Mas’ud menjawab:  

 يَْجِري َمَع كُل ِ ِريحٍ 

“Mengikuti semua angin yang bertiup.” 

Seharusnya umat Islam tetap berpegang teguh dan berupaya mengamalkan seluruh ajaran 

agamanya di berbagai bidang kehidupan, bukan lantas mengekor bangsa-bangsa lain yang 

menyebabkan mereka menjadi terbelakang. Mereka sesungguhnya mampu mandiri secara 

ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan militer; sehingga menjadi bangsa yang berwibawa 

dalam percaturan dunia. Ajaran Islam yang mereka anut adalah ajaran yang syamil mutakamil 

(menyeluruh dan sempurna), yang layak dijadikan sebagai minhajul hayah (pedoman hidup). Allah 

Ta’ala berfirman, 
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لَكُُم اْلْسَلَم ِدينًااْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمتُعَلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت   

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.” (Al-Maidah, 5: 3) 

Keempat, at-tafriqah (perpecahan). 

Dalam kondisi umat Islam jauh dari pedoman hidup, terserang sifat inferior, dan bertaqlid kepada 

barat, maka tumbuhlah dalam tubuh umat ini kelompok-kelompok yang merespon realita umat 

sesuai dengan persepsi dan pemahamannya masing-masing. Namun situasinya menjadi tidak sehat 

ketika kelompok-kelompok itu mengidap virus cacat pemahaman dan cacat akhlak. Mereka 

ta’ashub (fanatik) pada pendapat, serta gemar debat dan diskusi seraya menghina dan 

merendahkan orang-orang yang berada di luar kelompoknya.  

Akhirnya sebagian dari mereka terjebak dan berlarut-larut dalam pertarungan konsep atau hal-hal 

normatif. Mereka berpecah belah, kemudian abai terhadap substansi masalah, yaitu kerja nyata 

melakukan transformasi (perubahan) di tengah-tengah umat. Kondisi ini membuat negeri-negeri 

muslim mengalami kemunduran yang berkepanjangan. 

Hendaknya umat Islam mau merenungi seruan Allah Ta’ala berikut ini,    

قُوا ِ َجِميعًا َوَل تَفَرَّ  َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

“Dan berpegang-teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu 

bercerai berai.” (Ali-Imran, 3: 103). 

Kelima, at-takhalluf 'an mawakibil 'ashri (ketertinggalan dalam berbagai urusan kekinian). 

Perpecahan yang berlarut-larut membuat kekuatan umat semakin lemah. Ta’ashub (fanatisme 

kelompok) yang tertanam di dalam jiwa-jiwa mereka menjadi penghalang terwujudnya sinergi 

dalam perjuangan. Kelompok-kelompok itu ‘sama-sama kerja’ dan tidak ‘bekerja sama’. Setiap 

kelompok asyik bekerja sendiri di bidang garapannya masing-masing—dan kadang-kadang di 

antara mereka ada yang saling mengkritik, saling melemahkan dan saling menghina amal-amal 

yang dilakukan orang di luar kelompoknya. Hal ini menyebabkan umat Islam semakin lemah 

dalam persaingan di berbagai bidang kehidupan—ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pendidikan—dan cenderung tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. 

Hendaknya mereka mau merenungi firman Allah Ta’ala berikut ini, 

اِبرِ  َ َمَع الصَّ َ َوَرسُولَهُ َوََل تَنَاَزعُوا فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهَب ِريُحكُْم َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ ينَ َوأَِطيعُوا َّللاَّ  

“Dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang 

menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah 

beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Anfal, 8: 46) 

Al-Asbabul Kharijiyyah (Faktor-faktor Ekternal)  
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Kemunduran umat Islam juga disebabkan faktor eksternal, yaitu dampak berkepanjangan al-

ghazwatu as-shalibiyyah (perang salib) yang mengganggu stabilitas as-siyasi (politik), al-iqtishadi 

(ekonomi), dan ad-diniy (agama) di dunia Islam. 

Perang salib menyebabkan kemunduran kekuasaan Islam di bagian barat terutama di wilayah 

Spanyol. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam direbut oleh orang-

orang nasrani sehingga kota-kota Cordova, Sevilia, Granada dan lain-lain jatuh ke tangan mereka. 

Perang yang terjadi antara tahun 1095-1487 M ini menghabiskan aset harta kekayaan umat Islam.  

Kemiskinan terjadi karena seluruh kekayaan negara dialokasikan untuk perang. Belum lagi 

banyaknya korban dari kalangan putra-putra terbaik, serta ribuan penguasa akibat pembantaian 

yang terjadi karena perang. 

Perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran, karena umat Islam menghabiskan 

seluruh waktunya untuk memikirkan perang. Para ulama tidak punya waktu untuk mengadakan 

penemuan-penemuan dan karya-karya baru kecuali yang berhubungan dengan dunia perang. Di 

masa-masa ini pula umat Islam kehilangan sebagian warisan kebudayaannya. 

Sedangkan bagi bangsa Eropa, perang salib ini menjadi jalan terjadinya alih berbagai disiplin ilmu 

yang saat itu berkembang pesat di dunia Islam. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas peradaban bangsa Eropa beberapa abad berikutnya. Mereka belajar dari kaum 

muslimin berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan serta perindustrian yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan besar-besaran di Eropa. 

Peradaban Islam telah diboyong dari Timur ke Barat. Dengan demikian, Perang Salib itu telah 

mengembalikan Eropa pada kejayaan, bukan hanya pada bidang material, tetapi pada bidang 

pemikiran yang menyebabkan lahirnya masa Renaisans.  

Dalam risalah Bainal Amsi Wal Yaumi, Hasan Al-Banna mengulas tentang awal kebangkitan 

Eropa, bahwa ketika berada di bawah panji Bani Utsmaniyah, Negara Islam merasa tenang dan 

dininabobokan kekuasaanya, sehingga lalai terhadap pergerakan yang ada di sekelilingnya. 

Sementara Eropa terus memperkuat diri, berhimpun, berfikir, belajar, mengelilingi berbagai 

negara, dan menemukan wilayah. Penemuan Amerika adalah salah satu usaha Spanyol. Penemuan 

jalan ke India adalah salah satu usaha Portugis. 

Berbagai seruan reformasi bermunculan di Eropa, hingga munculah beberapa tokoh reformis. 

Eropa juga mempelajari ilmu alam dan pengetahuan yang produktif. Pembaharuan ini berujung 

pada pembentukan nasionalisme dan negara kuat yang siap mencabik-cabik Negara Islam yang 

telah dibagi-bagi oleh Eropa. 

Kekuasaan Eropa semakin meluas ke ujung penjuru jauh, hingga mencapai sebagian besar negara 

Islam, seperti India dan beberapa negeri Islam di sekitarnya. Setiap negara Eropa mengambil 

peluang yang tersedia, lalu menyerang negara yang santai dan lalai, hingga dapat mengambil 

sebagian perbatasannya atau meretakkan salah satu sisi eksistensinya. 
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Serangan ini berlangsung dalam waktu lama, hingga banyak wilayah Islam yang terlepas dari 

Negara Utsmaniyah dan masuk dalam kekuasaan Eropa, seperti Afrika Barat (Maroko, Aljazair, 

dan lain-lain) dan Eropa Utara. Juga banyak negara non muslim yang memerdekakan diri dari 

kekuasaan Utsmaniyah, seperti Yunani dan negara-negara di wilayah Balkan. 

Rangkaian penutup dalam pergulatan ini adalah perang dunia pertama tahun 1914-1918 yang 

berakhir dengan kekalahan Turki beserta sekutunya. Dengan ini sempurnalah kesempatan bagi 

bagsa Eropa yang terkuat (Inggris dan Perancis) yang didukung Itali, maka ia mencengkeram 

warisan besar umat Islam dan bangsa muslim. Mereka membentangkan hegemoninya pada 

warisan tersebut dengan menggunakan berbagai istilah; pendudukan, penjajahan, pengawasan dan 

perwakilan. Mereka membagi negara-negara Islam seperti berikut: Afrika Utara (Mauritania, Al-

Jazair, dan Tunisia) dan Syiria adalah jajahan Perancis. Tripoli (Libya) dan Birqah merupakan 

jajahan Italia. India, Mesir, Sudan, Iraq, dan Palestina di bawah kekuasaan Inggris. 

Sementara Hijaz menjadi pemerintahan yang lemah yang menunggu bantuan serta terikat berbagai 

perjanjian palsu. Yaman terkucil dan rakyat miskin terancam perang di setiap tempat, setiap saat. 

Negara-negara Arab sisanya hanyalah wilayah kecil, dimana para pemimpinnya berada pada 

perlindungan konsul-konsul Inggris. Iran dan Afghanistan memiliki pemerintahan yang tidak 

stabil. Turkistan dan sekitarnyamenjadi jajahan Rusia. 

Selain itu, ada beberapa minoritas muslim yang tersebar di banyak negara. Mereka tidak 

mengetahui negara mana yang menjadi sandaran perlindungan, atau pemerintah bersenjata mana 

yang dapat menjaga identitas keislaman mereka, seperti kaum muslimin di Ethiopia, China, 

negara-negara di semenanjung Balkan, serta negara-negara di Afrika Tengah, Selatan, Timur dan 

Barat. 

Dengan kondisi seperti inilah Eropa memenangkan pertarungan politik dan melampiaskan semua 

ambisinya untuk menghancurkan imperium muslim, melenyapkan daulah Islamiyah dan 

memarginalkannya secara politis dari percaturan negara-negara besar yang eksis. 

Keterpurukan umat dan kebangkitan Barat inilah yang menyebabkan tertanamnya kekalahan 

mental dan munculnya sikap inferior di kalangan sebagian umat.  

 

Materi 65: Ad-da’watul Harakiyyatus Syamilah 

Umat Islam yang telah menyadari realita umat, hendaknya bahu membahu melakukan upaya 

perbaikan (al-ishlah) dengan melakukan pergerakan dakwah yang menyeluruh (ad-da’watul 

harakiyyatus syamilah). Pergerakan dakwah tersebut hendaknya memiliki karakter sebagai 

berikut. 

Pertama, rabbani (ar-rabbaniyyah).  

Dakwah rabbani yang dimaksud adalah dakwah yang digulirkan harus benar-benar bertujuan dan 

berorientasi ketuhanan; bukan untuk mendapatkan keuntungan materi, popularitas, pujian 

manusia, atau jabatan.  
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Allah Ta’ala berfirman, 

 قُْل ََل أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا ِإْن هَُو إَِلَّ ِذْكَرى ِلْلعَالَِمينَ 

“Katakanlah: ‘Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur’an). Al-Qur’an 

itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.’” (QS. Al-An’am: 90) 

 يَا قَْوِم ََل أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إَِلَّ َعلَى الَِّذي فََطَرنِي أَفَََل تَْعِقلُونَ 

“Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah 

dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?" (QS. Hud: 51) 

Karakter da’i rabbani (para da’i yang berorientasi ketuhanan) disebutkan dalam firman Allah 

Ta’ala berikut ini, 

ا َربَّانِي ِيَن بَِما كُْنتُْم تُعَل ُِموَن اْلِكتَاَب َوبَِما كُْنتُْم تَدُْرسُونَ كُونُو  

"Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan 

disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (QS. Ali Imran, 3: 79) 

Diantara makna Rabbani adalah faqih (orang yang memiliki pemahaman) dan ulama 

(berpengetahuan) sebagaimana disebutkan di dalam Tafsir At-Thabari. 

Kedua, konsepsional (al-manhajiyyah).  

Artinya, dakwah yang diserukan harus benar-benar berpedoman dan berpanduan kepada kitabullah 

dan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah Ta’ala berfirman, 

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلمُ  ِ َعلَى بَِصيَرةٍ أَنَا َوَمِن اتَّبَعَنِي َوسُْبَحاَن َّللاَّ ْشِرِكينَ قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَدْعُو إِلَى َّللاَّ  

“Katakanlah: ‘Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) 

kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang 

yang musyrik’” (QS. Yusuf: 108) 

 ادْعُ إِلَى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.” (QS. An-

Nahl: 125) 

Ketiga, bertahap (al-marhaliyyah).  

Kebertahapan dalam dakwah adalah karakter yang sangat penting untuk dijaga. Hal ini diantaranya 

tergambar dari apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha berikut ini.  

ِل فِيَها ِذْكُر اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َحتَّى إِذَا ثَاَب ال َل َما نََزَل ِمْنهُ سُوَرةٌ ِمْن اْلُمفَصَّ ْسََلِم نََزَل اْلَحََلُل َواْلَحَراُم َولَْو إِنََّما نََزَل أَوَّ نَّاُس إَِلى اْْلِ

َل َشْيٍء  نَا أَبَدًا لَقَدْ نََزَل بَِمكَّ ََل تَْشَربُوا اْلَخْمرَ نََزَل أَوَّ ٍد َصلَّى  لَقَالُوا ََل نَدَعُ اْلَخْمَر أَبَدًا َولَْو نََزَل ََل تَْزنُوا لَقَالُوا ََل نَدَعُ الز ِ ةَ َعلَى ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوإِن ِي لََجاِريَةٌ أَْلعَُب بَْل السَّاَعةُ َمْوِعدُ  هُْم َوالسَّاَعةُ أَدْهَى َوأََمرُّ َوَما نََزلَْت سُوَرةُ اْلبَقََرةِ َوالن َِساِء إَِلَّ َوأَنَا ِعْندَهُ َّللاَّ  

“Sesungguhnya yang pertama-tama kali turun darinya (Al-Qur’an) adalah surat Al-Mufashshal 

yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Dan ketika manusia telah condong ke 

Islam, maka turunlah kemudian ayat-ayat tentang halal dan haram. Sekiranya yang pertama kali 

turun adalah ayat, 'Janganlah kalian minum khamer.' Niscaya mereka akan mengatakan, 'Sekali-
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kali kami tidak akan bisa meninggalkan khamer selama-lamanya.' Dan sekiranya juga yang 

pertamakali turun adalah ayat, "Janganlah kalian berzina..' niscaya mereka akan berkomentar, 

'Kami tidak akan meniggalkan zina selama-lamanya.' Ayat yang diturunkan kepada Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam di Makkah yang pada saat itu aku masih anak-anak adalah: 'Bal As 

Saa'atu Mau'iduhum Was Saa'atu Adhaa Wa Amarr. (QS. Al-Qamar: 46).' Dan tidaklah surat Al 

Baqarah dan An Nisa` kecuali aku berada di sisi beliau." (HR. Bukhari). 

Keempat, memperhatikan prioritas (al-aulawiyyah).  

Dakwah yang benar pasti memperhatikan aulawiyyah (prioritas), yakni memperhatikan hal 

penting mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan; memprioritaskan perkara 

pokok di atas perkara cabang, perkara fardhu di atas perkara sunnah atau nawafil, perkara fardhu 

‘ain di atas fardhu kifayah, perkara hak masyarakat di atas hak individu, perkara loyalitas kepada 

kepentingan umat di atas loyalitas kepada kepentingan keluarga atau kelompok, dan lain-lain.  

Kelima, kekinian (al-waqi’iyyah). 

Dakwah Islam hendaknya mampu menampilkan fleksibelitas di hadapan dinamika kehidupan yang 

terus berkembang; sehingga dapat mensikapi realita atau kekinian dengan tepat. Tentu saja hal ini 

dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan rambu-rambu yang telah digariskan di 

dalam manhaj asasi, yaitu Al-Qur’an dan sunnah.  

Menegakkan dakwah yang waqi’iyyah sebenarnya adalah bagian dari implementasi ajaran Islam 

yang memiliki karakter waqi’iyyah, yakni sejalan dengan realita, situasi, dan kondisi manusia. 

Dengan karakternya ini ajaran Islam tidak pernah memerangi fitrah manusia; tidak pernah 

mengabaikan kondisi dan kemampuan manusia yang berbeda sehingga ada berbagai rukhshah 

(keringanan) di dalam agama; tidak pernah melarang apa yang benar-benar dibutuhkan manusia, 

dan Islam tidak pernah menutup mata dari berbagai kondisi darurat yang dialami manusia.     

Dengan memperhatikan karakter ini, maka nilai-nilai Islam menjadi kontekstual dan mampu 

menjawab berbagai problematika masyarakat. 

Keenam, seimbang (al-mutawazinah). 

Dakwah Islam yang harus ditegakkan adalah dakwah yang memperhatikan seluruh aspek 

kehidupan manusia secara seimbang; lahir dan batin, jasmani dan rohani, serta material dan 

spiritual. Karena Islam bukanlah agama yang memisahkan antara urusan batin, rohani, atau 

spiritual, dengan urusan lahir, jasmani, dan material. Islam tidak menerima sikap ghuluw (berlebih-

lebihan) dalam memperhatikan satu aspek, dan membuang aspek yang lainnya. 

 

Materi 66: Keutamaan Berdakwah 

Dakwah adalah aktivitas menyeru manusia kepada Allah Ta’ala dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dengan harapan agar objek dakwah (mad’u) yang kita dakwahi beriman kepada Allah 
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Ta’ala dan mengingkari thaghut (semua yang diabdi selain Allah) sehingga mereka keluar dari 

kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. 

Jika kita mencermati ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, kita akan banyak menemukan pembicaraan mengenai fadhail (keutamaan) dakwah yang 

luar biasa. Penting bagi kita untuk mengetahui, memahami, dan menghayati tentang keutamaan 

dakwah ini, agar memiliki motivasi yang kuat untuk berdakwah dan bergabung bersama kafilah 

dakwah dimanapun ia berada; juga dapat menjaga konsistensi, semangat, serta menjadikan kita 

merasa ringan menghadapi beban dan rintangan dakwah betapapun beratnya. 

Beberapa keutamaan dakwah yang dapat kita sebutkan dalam pokok bahasan ini adalah: 

Pertama, dakwah adalah muhimmatur rusul (tugas utama para rasul) ‘alaihimus salam. 

Para rasul ‘alaihimus salam adalah orang yang diutus oleh Allah Ta’ala untuk melakukan tugas 

utama mereka yakni berdakwah kepada Allah Ta’ala. Keutamaan dakwah terletak pada 

disandarkannya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia yakni Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam serta para nabi dan rasul ‘alaihimus salam. 

َن اْلمُ  يَرة  أَنَا َوَمنه اتَبَعَنهي َوسُْبَحاَن ّللَاه َوَما أَنَا مه هه َسبهيلهي أَدْعُو إهلَى ّللَاه َعلَى بَصه ينَ قُْل َهذه كه ْشره  

“Katakanlah (Hai Muhammad): ‘Inilah jalanku: aku dan orang-orang yang mengikutiku 

berdakwah (mengajak kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku 

tiada termasuk orang-orang yang musyrik’”. (QS. Yusuf, 12: 108). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa jalan yang dilalui oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

dan para pengikut beliau adalah jalan dakwah. Maka barangsiapa mengaku menjadi pengikut 

beliau, ia harus terlibat dalam dakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Ibnul Al-Qayyim 

Al-Jauziyyah rahimahullah berkata, “Tidaklah seseorang itu murni sebagai pengikut Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai ia mau mendakwahkan apa-apa yang didakwahkan oleh 

beliau dengan dasar ilmu yang mendalam.”  

Tentang Nabi Nuh ‘alaihis salam, Allah Ta’ala mengisahkan kesibukan beliau yang tak kenal 

henti dalam menjalankan tugas berdakwah siang dan malam: 

ا ي لَْيال  َونََهار  ه إهن هي دََعْوُت قَْومه  قَاَل َرب 

 “Nuh berkata: ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendakwahi (menyeru) kaumku malam dan 

siang.’” (QS. Nuh, 71: 5). 

Tentang Nabi Ibrahim ‘alaihis salam, Allah Ta’ala mengisahkan di dalam Al-Qur’an dakwah yang 

beliau lakukan kepada ayah dan umatnya lihat (QS. Asy-Syuara, 26: 69-82). Tentang Nabi Musa 

‘alaihis salam, Allah Ta’ala mengisahkan dakwah beliau dalam banyak ayat-ayat Al-Quran (lihat: 

QS. Az-Zukhruf, 43: 46-47). Tentang Nabi Isa ‘alaihis salam, Allah Ta’ala mengisahkan dakwah 

beliau dalam firman-Nya, 

ي تَْختَلهفُوَن  ُبَي هَن لَكُْم بَْعَض الَذه ْكَمةه َوْله ئْتُكُْم بهاْلحه يَسىَٰ بهاْلبَي هَناته قَاَل قَدْ جه يعُونه إهَن ّللَاَ هَُو َرب هيفهيهه ۖ فَاتَقُوا ّللَاَ َوأَ َولََما َجاَء عه طه  

َراط  ُمْستَقهيم   ذَا صه  َوَربُّكُْم فَاْعبُدُوهُ   َهَٰ
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“Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: ‘Sesungguhnya aku datang kepadamu 

dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu 

berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku’. Sesungguhnya 

Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.” (QS. 

Az-Zukhruf, 43: 63-64). 

Pintu kenabian dan kerasulan memang sudah tertutup selama-lamanya, namun kita masih dapat 

mewarisi pekerjaan dan tugas mulia mereka, sehingga kita berharap semoga Allah Ta’ala berkenan 

memuliakan kita. 

Kedua, dakwah adalah ahsanul a’mal (amal yang terbaik). 

Dakwah adalah amal yang terbaik karena tujuannya adalah menjaga keberlangsungan amal Islami 

di dalam setiap pribadi dan masyarakat. Allah Ta’ala berfirman, 

ينَ  َن اْلُمْسلهمه ا َوقَاَل إهنَنهي مه َل َصالهح  َمْن دََعا إهلَى ّللَاه َوَعمه  َوَمْن أَْحَسُن قَْوّل  مه

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah (menyeru) kepada 

Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang 

yang menyerah diri?’” (QS. Fushilat, 41: 33). 

Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya: “Allah Ta’ala menyeru 

manusia: ‘Wahai manusia, siapakah yang lebih baik perkataannya selain orang yang mengatakan 

Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah dengan keimanan itu, berhenti pada perintah dan 

larangan-Nya, dan berdakwah (mengajak) hamba-hamba Allah untuk mengatakan apa yang ia 

katakan dan mengerjakan apa yang ia kerjakan.”  

Ketiga, dakwah memiliki keutamaan yang besar karena para da’i akan memperoleh balasan yang 

besar dan berlipat ganda (al-hushulu ‘ala al-ajri al-‘azhim). 

ْن أَْن يَكُوَن لََك ُحْمُر النَعَمه قَاَل َرسُوُل للاه صلى للا َي ّللَاُ بهَك َرُجال  َخْير  لََك مه : فََوّللَاه َْلَْن يَْهده   عليه وسلم لهعَلهي  

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Ali bin Abi Thalib: “Demi Allah, 

sesungguhnya Allah Ta’ala menunjuki seseorang dengan (da’wah)mu maka itu lebih bagimu dari 

unta merah.” (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad). 

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani rahimahullah ketika menjelaskan hadits ini mengatakan bahwa: “Unta 

merah adalah kendaraan yang sangat dibanggakan oleh orang Arab saat itu.” 

Hadits ini menunjukkan bahwa usaha seorang da’i menyampaikan hidayah kepada seseorang 

adalah sesuatu yang amat besar nilainya di sisi Allah Ta’ala, lebih besar dan lebih baik dari 

kebanggaan seseorang terhadap kendaraan mewah miliknya. 

Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan, 

َما َطلَعَْت َعلَْيهه الَشْمسُ  َي للاُ َعلَى يَدَْيَك َرُجال  َخْير  لََك مه ، َْلَْن يَْهده  يَا َعلهيُّ
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“Wahai Ali, sesungguhnya Allah Ta’ala menunjuki seseorang dengan usaha kedua tanganmu, 

maka itu lebih bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya (lebih baik dari dunia 

dan isinya).” (HR. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak). 

يَن َحتَى النَْملَةَ فهي جُ  َها َوَحتَى اْلُحوتَ قال رسول للا صلى للا عليه وسلم: إهَن ّللَاَ َوَماَلئهَكتَهُ َوأَْهَل الَسَمَواته َواْْلََرضه ْحره  

لُّوَن َعَلى ُمعَله مه النَاسه اْلَخْيرَ لَيُصَ   

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala memberi banyak 

kebaikan, para malaikat-Nya, penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubangnya dan 

ikan-ikan selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.” (HR. 

Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili). 

Berapakah jumlah malaikat, semut dan ikan yang ada di dunia ini? Bayangkan betapa besar 

kebaikan yang diperoleh oleh seorang da’i dengan doa mereka semua! 

Imam Tirmidzi setelah menyebutkan hadits tersebut juga mengutip ucapan Fudhail bin ‘Iyadh 

rahimahullah yang mengatakan: 

ا فهي َملَكُوته الَسَمَواته  ل  ُمعَله م  يُدَْعى َكبهير   َعالهم  َعامه

“Seorang yang berilmu, beramal dan mengajarkan (ilmunya) akan dipanggil sebagai orang besar 

(mulia) di kerajaan langit.” 

Keagungan balasan bagi orang yang berdakwah tidak hanya pada besarnya balasan untuknya tetapi 

juga karena terus menerusnya ganjaran itu mengalir kepadanya meskipun ia telah wafat. 

Perhatikan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini, 

َل بهَها َوَّل يَْنقُ  ثُْل أَْجره َمْن َعمه َل بهَها بَْعدَهُ كُتهَب لَهُ مه ْساَلمه سُنَة  َحَسنَة  فَعُمه ْم َشْيء  َوَمْن َسَن فهيَمْن َسَن فهي اإْله هه ْن أُُجوره ُص مه  

َل  ئَة  فَعُمه ْساَلمه سُنَة  َسيهـ  ْم َشْيء  اإْله هه ْن أَْوَزاره َل بهَها َوَّل يَْنقُُص مه ْزره َمْن َعمه ثُْل وه بهَها بَْعدَهُ كُتهَب َعلَْيهه مه  

“Siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh 

(orang lain), maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mencontohnya tanpa 

mengurangi sedikitpun pahala mereka yang mencontohnya. Dan barangsiapa mencontohkan 

perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, maka akan ditulis baginya dosa 

seperti dosa orang yang menirunya tanpa mengurangi dosa mereka yang menirunya.” (HR. 

Muslim dari Jarir bin Abdillah ra). 

Keempat, dakwah dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Ta’ala (an-najatu minal ‘azab) 

Dakwah yang dilakukan oleh seorang da’i akan membawa manfaat bagi dirinya sebelum manfaat 

itu dirasakan oleh orang lain yang menjadi objek dawahnya (mad’u). Manfaat itu antara lain adalah 

terlepasnya tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta’ala sehingga ia terhindar dari adzab-Nya. 

Tersebutlah sebuah daerah yang bernama “Aylah” atau “Eliah” sebuah perkampungan Bani Israil. 

Penduduknya diperintahkan oleh Allah Ta’ala untuk menghormati hari Jumat dan menjadikannya 

hari besar, namun mereka tidak bersedia dan lebih menyukai hari Sabtu. Sebagai hukumannya 

Allah Ta’ala melarang mereka untuk mencari dan memakan ikan di hari Sabtu, dan Allah Ta’ala 

membuat ikan-ikan tidak muncul kecuali di hari Sabtu. Sekelompok orang kemudian melanggar 
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larangan ini dan membuat perangkap ikan sehingga ikan-ikan di hari Sabtu masuk ke dalam 

perangkap lalu mereka mengambilnya di hari ahad dan memakannya. Sementara orang-orang yang 

tidak melanggar larangan Allah Ta’ala terbagi menjadi dua kelompok yaitu mereka yang 

mencegah kemunkaran dan mereka yang diam saja.  

Terjadilah dialog antara orang-orang yang diam saja dengan mereka yang berdakwah 

mengingatkan saudara-saudaranya yang melanggar larangan Allah Ta’ala. Dialog ini disebutkan 

dalam Al-Quran: 

يتَانُُهمْ  ْم حه َرةَ اْلبَْحره إهذْ يَْعدُوَن فهي الَسْبته إهذْ تَأْتهيهه ْم شَُرع ا َويَْوَم َّل يَْسبهتُوَن ۙ َّل يَْوَم سَ  َواْسأَْلُهْم َعنه اْلقَْريَةه الَتهي َكانَْت َحاضه ْبتههه  

ا ۙ ّللَاُ  ظُوَن قَْوم  ْنُهْم لهَم تَعه لهَك نَْبلُوهُْم بهَما َكانُوا يَْفسُقُوَن َوإهذْ قَالَْت أَُمة  مه
ْم   َكذََٰ َرة  تَأْتهيهه يد ا ۖ قَالُوا َمْعذه بُُهْم َعذَاب ا َشده   ُمْهلهكُُهْم أَْو ُمعَذ ه

يَن يَْنَهْوَن َعنه السُّوءه َوأََخذْنَإهلَىَٰ رَ  ُروا بههه أَْنَجْينَا الَذه يَن َظلَُموا بهعَذَاب  بَئهيس  بهَما َكانُواب هكُْم َولَعَلَُهْم يَتَقُوَن فَلََما نَسُوا َما ذُك ه ا الَذه  

 يَْفسُقُونَ 

“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka 

melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di 

sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan 

itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku 

fasik. Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: ‘Mengapa kamu menasehati 

kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat 

keras?’ Mereka menjawab: ‘Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada 

Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa.’ Maka tatkala mereka melupakan apa yang 

diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan 

jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka 

selalu berbuat fasik.” (QS. Al-A’raf, 7: 163-165). 

Perhatikanlah jawaban orang-orang yang berdakwah ketika ditanya mengapa mereka menasehati 

orang-orang yang melanggar perintah Allah, 

َرة  إهلَى َربه كُمْ   َمْعذه

“Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu.” Kami berdakwah 

agar menjadi argumentasi dan penyelamat kami dihadapan Allah Ta’ala. 

 َولَعَلَُهْم يَتَقُونَ 

“Mudah-mudahan mereka bertaqwa.” 

Perhatikan pula bahwa yang diselamatkan oleh Allah Ta’ala dari adzab-Nya adalah orang-orang 

yang melarang perbuatan maksiat. 

Dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar adalah kontrol sosial yang harus dilakukan oleh kaum 

muslimin agar kehidupan ini selalu didominasi oleh kebaikan. Karena jika kebatilan yang 

mendominasi kehidupan, tentu akan menyebabkan turunnya teguran atau adzab dari Allah Ta’ala. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
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ينَ َمثَُل اْلقَائهمه َعَلى ُحدُوده ّللَاه َواْلَواقهعه فهيَها َكَمثَله قَْوم  اْستََهُموا َعلَى َسفهينَة  فَأَصَ  اَب بَْعُضُهْم أَْعاَلَها َوبَْعُضُهْم أَْسفَلََها فََكاَن الَذه  

يبهنَا خَ  وا َعلَى َمْن فَْوقَُهْم فَقَالُوا لَْو أَنَا َخَرْقنَا فهي نَصه ْن اْلَماءه َمرُّ هْن يَتُْركُوهُْم َومَ فهي أَْسفَلهَها إهذَا اْستَقَْوا مه اْرق ا َولَْم نُْؤذه َمْن فَْوقَنَا فَإ  

يع ا ْم نََجْوا َونََجْوا َجمه يهه يع ا َوإهْن أََخذُوا َعلَى أَْيده  أََرادُوا َهلَكُوا َجمه

“Perumpamaan orang yang tegak di atas hukum-hukum Allah dengan orang yang melanggarnya 

seperti kaum yang menempati posisinya di atas bahtera, ada sebagian yang mendapatkan tempat 

di atas, dan ada sebagian yang mendapat tempat di bawah. Mereka yang berada di bawah jika 

akan mengambil air harus melewati orang yang berada di atas, lalu mereka berkata: ‘Jika kita 

membolongi bagian bawah milik kita dan tidak mengganggu mereka.’ Kalau mereka membiarkan 

keinginan orang yang akan membolongi, mereka semua celaka, dan jika mereka (yang berada di 

bagian atas bahtera) menahan tangan mereka (yang berada di bagian bawah bahtera) maka 

selamatlah semuanya.” (HR. Bukhari). 

هه لَتَأُْمُرَن بهاْلمَ َعْن ُحذَْيفَ  ي نَْفسهي بهيَده ه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم قَاَل: َوالَذه ْعُروفه َولَتَْنَهُوَن َعْن اْلُمْنَكره أَوْ ةَ ْبنه اْليََمانه َعْن النَبهي   

ْنهُ ثَُم تَدْعُونَهُ فاََل  قَاب ا مه َكَن ّللَاُ أَْن يَْبعََث َعلَْيكُْم عه يُْستََجاُب لَكُمْ  لَيُوشه  

Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 

sallam beliau bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian harus melakukan 

amar ma’ruf dan nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman dari-Nya kemudian jika 

kalian berdoa kepada-Nya, maka Dia tidak mengabulkan doa kalian.” (HR Tirmidzi, beliau 

berkata: hadits ini hasan). 

Kelima, dakwah adalah jalan menuju khairu ummah. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi ummat 

terbaik sepanjang zaman dengan dakwah beliau. Dakwah secara umum dan pembinaan kader 

secara khusus adalah jalan satu-satunya menuju terbentuknya khairu ummah yang kita idam-

idamkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan tarbiyah mencetak kader-kader 

dakwah di kalangan para sahabat beliau di rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu ‘anhu, 

beliau juga mengutus Mush’ab bin Umair radhiyallahu ‘anhu ke Madinah untuk membentuk basis 

dan cikal bakal masyarakat terbaik di Madinah. 

Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ini adalah juga jalan yang harus 

kita tempuh untuk mengembalikan kembali kejayaan ummat. Imam Malik bin Anas berkata, 

هه اْلَُمةه إهّلَ بهَما َصلَُح بههه أَ  ُر َهذه َولَُهاّلَ يَْصلُُح آخه  

“Akhir ummat ini tidak menjadi baik kecuali menggunakan cara yang digunakan untuk 

memperbaiki generasi awalnya.”  

Ummat Islam harus memainkan peran dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar dalam semua 

keadaannya, baik ketika memperjuangkan terbentuknya khairu ummah maupun ketika cita-cita 

khairu ummah itu telah terwujud. Allah Ta’ala berfirman, 

نُوَن بهاّلَله  َجْت لهلَناسه تَأُْمُروَن بهاْلَمْعُروفه َوتَْنَهْوَن َعنه اْلُمْنَكره َوتُْؤمه  ۗ كُْنتُْم َخْيَر أَُمة  أُْخره
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, 

dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran, 3: 110). 

 

Materi 66: Amaliyah Dakwah Menuju Kejayaan Islam 

Umat Islam memiliki amanah untuk menegakkan dan menebarkan nilai-nilai ajaran Islam 

rahmatan lil ‘alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam ke seluruh 

penjuru bumi. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta’ala, 

َجْت لهلَناسه تَأُْمُروَن بهاْلَمْعُروفه َوتَْنهَ  نُوَن بهاّلَله كُْنتُْم َخْيَر أَُمة  أُْخره ْوَن َعنه اْلُمْنَكره َوتُْؤمه  ۗ 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, 

dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran, 3: 110). 

  ِلْلعَالَِمينَ َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِلَّ َرْحَمةً 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 

(QS. Al-Anbiya, 21: 107) 

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ََل يَْعلَُمونَ 
 َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِلَّ َكافَّةً ِللنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا َولَٰ

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa 

berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” 

(QS. Saba’, 34: 28) 

Namun, saat ini kita dihadapkan pada realita dimana kondisi umat Islam sangat tidak ideal. 

Mayoritas umat—di berbagai negeri Islam—kini berada dalam keadaan lemah; baik dalam aspek 

aqidah, pendidikan, tsaqafah, dakwah, soliditas, maupun akhlak. Belum lagi ragam problematika 

akibat penjajahan begitu nyata terlihat: negeri-negeri muslim tercerai-berai, pengaruh dan 

penjajahan bangsa asing dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mencengkram 

kuat; umat kini mengalami kemunduran peradaban, pola pikir  yang keliru merebak, dan kejiwaan 

mereka pun lemah. Di sisi lain, kekuatan internasional yang memusuhi Islam memiliki keunggulan 

perencanaan, pengorganisasian, dan sarana-sarana yang memadai. 

Memperhatikan kondisi seperti itu, maka amanah penting menegakkan dan menebarkan Islam ke 

seluruh penjuru bumi menjadi pekerjaan yang tidak sederhana.  

Namun, meskipun demikian berat beban perjuangan dakwah yang harus dijalani, hendaknya para 

da’i mau memulai langkahnya itu sesuai taujih rabbani, 

لُوا الَصالهَحاته لَيَْستَْخلهفَنَهُ  ْنكُْم َوَعمه يَن آَمنُوا مه يَوَعدَ ّللَاُ الَذه ينَُهمُ الَذه نََن لَُهْم ده ْم َولَيَُمك ه ْن قَْبلههه يَن مه ْم فهي اْْلَْرضه َكَما اْستَْخلََف الَذه  

كُوَن بهي َشْيئ ا َوَمْن َكفََر  ْم أَْمن ا يَْعبُدُونَنهي َّل يُْشره ْن بَْعده َخْوفههه لَنَُهْم مه قُونَ بَْعدَ ذَلهَك فَأُولَئهَك هُ اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَد ه مُ اْلفَاسه  

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan 

amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka 

bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh 

Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-
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benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. 

Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan 

barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”. 

(QS. Nur, 24: 55) 

Berkenaan dengan ayat ini, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata: 

“Ayat ini merupakan janji Allah Ta’ala bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih 

berupa pemberian kekuasaan bagi mereka di muka bumi sebagaimana yang telah diberikan 

kepada orang-orang sebelum mereka dari umat-umat sebelumnya. Janji ini mencakup seluruh 

umat. Ada yang berkata: ‘Ayat ini khusus untuk para shahabat.’ Namun hal itu tidak benar, karena 

beriman dan beramal shalih tidaklah terkhusus untuk mereka. Bahkan hal tersebut mungkin 

terjadi pada siapa saja dari kalangan umat ini. Maka barangsiapa yang mengamalkan Kitabullah 

dan Sunnah Rasul-Nya maka sungguh dia telah menaati Allah dan Rasul-Nya.”  

Ayat di atas dengan tegas memberikan arahan bahwa tegaknya kembali kepeloporan umat adalah 

janji Allah Ta’ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Maka, langkah awal yang 

harus dilakukan saat ini oleh gerakan dakwah adalah gerakan pembersihan iman dan aqidah serta 

meningkatkan—kuantitas serta kualitas—amal shalih, dimulai dari diri, keluarga, masyarakat, dan 

seluruh pemimpin umat. 

***** 

Salah seorang reformis Islam abad ini, Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah merumuskan 

maratibul ‘amal (tingkatan amal) yang hendaknya dilakukan oleh setiap pribadi muslim dan juga 

gerakan dakwah demi tegaknya izzul Islam wal muslimin: 

Pertama, perbaikan diri (ishlahu nafsih), sehingga menjadi pribadi yang memiliki kekuatan fisik 

(qawiyyul jism), akhlak yang kokoh (matinul khuluq), wawasan yang luas (mutsaqqaful fikri), 

mampu mencari penghidupan (qadirun ‘alal kasbi), aqidah yang bersih (salimul aqidah), ibadah 

yang benar (shahihul ibadah), kemampuan mengendalikan diri (mujahidun linafsih), kemampuan 

menjaga waktunya (harisun ‘ala waqtihi), kemampuan menata urusannya (munazham fi 

syu’unihi), dan bermanfaat bagi orang lain (nafi’un li ghairihi). 

Kedua, pembentukan keluarga muslim (takwinu baitin muslim), yaitu dengan mengarahkan 

keluarganya agar menghargai pemahaman Islam, menjaga etika Islam dalam setiap aktivitas rumah 

tangganya, memilih istri yang baik dan menjelaskan kepadanya hak dan kewajibannya, mendidik 

anak-anak dan pembantunya dengan didikan yang baik, serta membimbing mereka dengan prinsip-

prinsip Islam. 

Ketiga, bimbingan masyarakat (irsyadul mujtama’), yakni dengan menyebarkan dakwah, 

memerangi perilaku kotor dan mungkar, mendukung perilaku utama, amar ma’ruf, bersegera 

mengerjakan kebaikan, menggiring opoini umum untuk memahami fikrah islamiyah, dan 

mencelup praktik kehidupan dengannya terus menerus. 
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Keempat, pembebasan tanah air (tahrirul wathan) dari setiap penguasa asing—non Islam—baik 

secara politik, ekonomi, maupun moral. 

Kelima, memperbaiki kondisi pemerintahan (ishlahul hukumah) sehingga menjadi pemerintah 

Islam yang baik, yaitu yang mampu memainkan perannya sebagai khadimul ummah (pelayan 

masyarakat). 

Yang dimaksud pemerintahan Islam adalah pemerintah yang anggotanya terdiri dari kaum 

muslimin yang menunaikan kewajiban-kewajiban Islam, tidak terang-terangan dengan 

kemaksiatan, serta konsisten menerapkan hukum-hukum dan ajaran Islam. Tidak mengapa 

menggunakan orang-orang non Islam—jika dalam keadaan darurat—asalkan bukan untuk posisi 

strategis. 

Beberapa sifat pemerintahan Islam yang harus diwujudkan adalah: rasa tanggung jawab, kasih 

sayang kepada rakyat, adil terhadap semua orang, tidak tamak terhadap kekayaan negara, dan 

ekonomis dalam penggunaannya. 

Sedangkan beberapa kewajiban yang harus ditunaikan pemerintahan Islam antara lain: menjaga 

keamanan, menerapkan undang-undang, menyebarkan nilai-nilai ajaran, mempersiapkan 

kekuatan, menjaga kesehatan, melindungi keamanan umum, mengembangkan investasi dan 

menjaga kekayaan, mengukuhkan mentalitas, serta menyebarkan dakwah. 

Keenam, mempersiapkan seluruh aset di dunia untuk kemaslahatan umat Islam (i’adatul kiyani 

ad-dauli lil ummatil Islamiyah). Hal demikian itu dilakukan dengan cara membebaskan seluruh 

negeri, membangun kejayaannya, mendekatkan peradabannya, dan menyatukan kata-katanya, 

sehingga dapat mengembalikan tegaknya kepeloporan umat yang telah hilang dan terwujudnya 

persatuan yang diimpi-impikan bersama. 

Ketujuh, penegakan kepemimpinan dunia (ustadziyatul ‘alam) dengan penyebaran dakwah Islam 

di seantero negeri. Sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah belaka (QS. 

Al-Baqarah: 193); Dan Allah tidak menghendaki, selain menyempurnakan cahaya-Nya (QS. At-

Taubah: 32).  

 

Materi 67: Jalan Dakwah (Bag. 1) 

Jalan dakwah merupakan jalan yang panjang dan penuh kesukaran. Namun, setiap kita hendaknya 

sabar melaluinya untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Ta’ala yang telah berfirman, 

َب النَاُس أَْن يُتَْركُوا أَْن يَقُولُوا آَمنَا َوهُْم ّل يُْفتَنُونَ ١الم ( يَن َصدَقُوا َولَيَْعلََمنَ ٢( )أََحسه ْم فَلَيَْعلََمَن ّللَاُ الَذه ْن قَْبلههه يَن مه )َولَقَدْ فَتَنَا الَذه  

بهيَن ( )٣اْلَكاذه  

“Alif laam miim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan, 

‘Kami telah beriman,’ dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang 

sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui 

orang-orang yang dusta.” (QS. Al-Ankabut: 1-3) 
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Di jalan ini, para da’i pasti akan berhadapan dengan gangguan dan penyiksaan, atau tuduhan-

tuduhan dan tekanan-tekanan.  Bahkan kadangkala harus siap mengorbankan jiwa dan raganya . 

Oleh karena itu, di jalan dakwah ini kita membutuhkan: kesabaran dan ketekunan; pengorbanan 

tanpa mengharapkan hasil yang segera; serta usaha dan kerja berkelanjutan yang hasilnya terserah 

kepada Allah Ta’ala semata. 

Jika kita bersabar dan bertaqwa di jalan dakwah ini, pada akhirnya Allah Ta’ala akan memberikan 

kemenangan dan kesudahan yang baik.  Dakwah betapa pun susahnya, derita dan pahit yang 

dialami, tetapi terjamin hasilnya. 

Hal ini sebagaimana peringatan Nabi Musa ‘alaihis salam kepada kaumnya yang disebutkan di 

dalam Al-Qur’an, 

بَاده  ْن عه ثَُها َمْن يََشاُء مه ه يُوره َ ينُوا بهاّلَله َواْصبهُروا إهَن اْْلَْرَض ّلله هه اْستَعه هه َواْلعَاقهبَةُ لهْلُمتَقهينَ قَاَل ُموَسى لهقَْومه  

Musa berkata kepada kaumnya: “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; 

sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya 

dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” 

(QS. Al-A’raf: 128) 

Penyelewengan di Jalan Dakwah 

Saat mengarungi perjalanan dakwah yang panjang ini, seorang aktivis dakwah harus selalu berada 

dalam keadaan waspada. Karena banyak sekali kondisi yang dapat mendorong mereka terjerumus 

ke dalam berbagai penyelewengan. 

Diantara kondisi-kondisi yang dapat mendorong terjadinya penyelewengan dakwah adalah: 

Pertama, fitnah ilmu. 

Yaitu munculnya sikap merasa kagum terhadap ilmu yang telah dimiliki dari hasil kajiannya 

terhadap kitab-kitab dan buku dakwah, lalu merasa ilmunya telah memadai dan telah mempunyai 

kemampuan ber-istinbat (mengeluarkan/menyimpulkan hukum). 

Diantara bentuk lain dari fitnah ilmu yang dialami seorang da’i adalah memahami dalil secara 

tektual, lalu tidak mau menerima pendapat orang lain. Bahkan tidak segan merendahkan imam-

imam mujtahid yang pandangannya berbeda dengan pendapat pribadinya. 

Seyogyanya mereka dapat meneladani para ulama terdahulu, diantaranya Imam Syafi’i 

rahimahullah yang pernah berkata: 

ُل الَصوابَ رأيي صَ  ُل الَخطأ، و رأُي َغيري َخطأ يَحتَمه واب  يَحتَمه  

“Pendapatku benar tetapi bisa jadi mengandung kesalahan, sedangkan pendapat selainku salah, 

tetapi bisa jadi mengandung kebenaran”  

Atau bisa jadi ia tidak bersikap merendahkan orang lain dalam ilmu, tetapi ia terjebak pada kondisi 

mabuk membaca dan mentelaah, dan tidak mau melibatkan dirinya dalam jihad dan amal lain yang 
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juga dituntut oleh agama. Hal seperti inipun sesungguhnya adalah penyelewengan dari jalan 

dakwah. 

Kedua, sikap mementingkan furu’iyyah (perkara-perkara cabang) daripada ushul (perkara-perkara 

prinsip) dalam berdakwah. 

Seharusnya, sebelum menyeru kepada furu’iyyah, seorang da’i harus mengukuhkan terlebih 

dahulu masalah ushul. Sikap tidak bijak dari para da’i dalam hal ini akan menyebabkan larinya 

mad’u dari dakwah Islam. Juru dakwah harus tahu bahwa dakwah Islam itu bermula dari 

menegakkan aqidah, iman, dan tauhid. 

Ketiga, ghuluw (berlebih-lebihan) dalam beribadah. 

Terlalu keras dan keterlaluan dalam membebani diri dengan wadhifah dan ibadah yang di luar 

kemampuannya. Atau mendahulukan persoalan-persoalan sunnah dan nawafil, tapi melalaikan 

persoalan-persoalan yang fardhu dan asasi. 

Sikap berlebih-lebihan seperti itu sama sekali tidak dianjurkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam. Perhatikanlah hadits berikut ini: 

و ْبنه العَاصه رضي للا عنها ، قَاَل لهي َرسُوُل ّللَاه  يَا َعْبدَ ّللَاه، أَلَْم أُْخبَْر أَنََك تَُصومُ »َصلَى للاُ َعلَْيهه َوَسلََم :    َعْن َعْبده ّللَاه ْبنه َعْمره  

َك َعلَْيَك َحقًّا، َوإهَن لهعَْينهكَ »، فَقُْلُت: بَلَى يَا َرسُوَل ّللَاه قَاَل: « النََهاَر، َوتَقُوُم اللَْيَل؟ هَن لهَجَسده ْر، َوقُْم َونَْم، فَإ فاَلَ تَْفعَْل ُصْم َوأَْفطه  

َك َعلَْيَك َحقًّا، َوإهَن بهَحْسبهَك  َك َعلَْيَك َحقًّا، َوإهَن لهَزْوره هَن لََك بهكُل ه َحَسنَة  َعلَْيَك َحقًّا، َوإهَن لهَزْوجه ، فَإ أَْن تَُصوَم كَُل َشْهر  ثاَلَثَةَ أَيَام   

يَاُم الدَْهره كُل ههه  دُ قَُوة  قَاَل: « َعْشَر أَْمثَالهَها، فَإهَن ذَلهَك صه دَ َعلََي قُْلُت: يَا َرسُوَل ّللَاه إهن هي أَجه ه ّللَاه »، فََشدَدُْت، فَشُد ه يَاَم نَبهي    دَاُودَ َفُصْم صه

دْ َعلَْيهه  ه ّللَاه دَاُودَ عَلَْيهه الَسالَُم؟ قَاَل: « َعلَْيهه الَسالَُم، َوّلَ تَزه يَاُم نَبهي  ، فََكاَن َعْبدُ ّللَاه يَقُولُ « نهْصَف الدَْهره »، قُْلُت: َوَما َكاَن صه  

ه َصلَ  ى للاُ َعلَْيهه َوَسلَمَ بَْعدَ َما َكبهَر: يَا لَْيتَنهي قَبهْلُت ُرْخَصةَ النَبهي   

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu 

‘alaihi wa sallam bertanya kepadaku, ‘Wahai ‘Abdullah, apakah benar berita bahwa engkau 

berpuasa di waktu siang lalu shalat malam sepanjang malam?’ Saya menjawab, ‘Benar, wahai 

Rasûlullâh’. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Janganlah engkau lakukan itu, tetapi 

berpuasa dan berbukalah! Shalat malam dan tidurlah! karena badanmu memiliki hak yang harus 

engkau tunaikan, matamu punya hak atasmu, isterimu punya hak atasmu, dan tamumu pun punya 

hak yang harus engkau tunaikan. Cukuplah bila engkau berpuasa selama tiga hari setiap bulan, 

karena setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa dan itu berarti engkau 

telah melaksanakan puasa sepanjang tahun’. Kemudian saya meminta tambahan, lalu Beliau 

menambahkannya. Saya mengatakan, ‘Wahai Rasûlullâh, saya merasa diriku memiliki 

kemampuan’. Maka Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Berpuasalah dengan 

puasanya Nabi Allâh Dawud alaihissallam dan jangan engkau tambah lebih dari itu’. Saya 

bertanya, “Bagaimanakah cara puasanya Nabi Dawud Alaihissallam?” Beliau Shallallahu 

‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Beliau berpuasa setengah dari puasa dahr (puasa sepanjang 

tahun).  Maka setelah ‘Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Ash sampai di usia tua ia berkata, ‘Seandainya 

dahulu aku menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.’ 

” (HR. Bukhari) 
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Keempat, terburu-buru. 

Karena pengaruh situasi dan kondisi tertentu, kadangkala sebagian orang menjadi terlalu 

bersemangat berapi-api dan penuh gairah.  

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َن الَشْيَطانه  َن للاه َو العُْجلَةُ مه ه مه  التَأَني 

“Sifat perlahan-lahan (sabar) berasal dari Allah. Sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal 

dari setan.” (HR. Abu Ya’la dan Baihaqi). 

Kelima, terjangkit virus takfir (pengkafiran). 

Ide takfir adalah penyelewengan fikrah yang sangat berbahaya. Para da’i harus sadar, tugas mereka 

hanyalah menyeru dan tidak ditugaskan untuk memvonis manusia. Persoalan takfir adalah perkara 

yang berat dan berbahaya, tidak dapat dilakukan dengan sembrono. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

رُضهُ  لمه َعلَى الُمسلهمه َحَرام  دَُمهُ َوَمالُهُ َوعه  كُلُّ الُمسه

 “…Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, harta, dan kehormatannya.” (HR. 

Imam Muslim) 

Kepada mereka yang secara lahir telah mengakui dua kalimat syahadat, tidak dibenarkan bertindak 

gegabah dengan mengkafirkannya secara definitif. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah 

menegur Usamah bin Zaid dengan keras karena telah membunuh seseorang dalam peperangan, 

padahal orang tersebut telah mengucapkan Laa ilaaha illallah. 

 َ يُث اْبنه أَبهي َشْيبَةَ قَاَل بَعَث ْن ُجَهْينَةَ َعْن أَُساَمةَ ْبنه َزْيد  َوَهذَا َحده يَة  فََصبَْحنَا اْلُحَرقَاته مه نَا َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم فهي َسره  

ه  ْن ذَلهَك فَذََكْرتُهُ لهلنَبهي  ي مه ْيهه َوَسلََم فَقَاَل َرسُوُل ّللَاه َصلَىَصَلى ّللَاُ َعلَ  فَأَدَْرْكُت َرُجال  فَقَاَل َّل إهلَهَ إهَّل ّللَاُ فََطعَْنتُهُ فََوقََع فهي نَْفسه  

اَلحه قَاَل أَفاََل َشقَْقَت َعْن قَْلبههه َحتَى تَْعلَمَ ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم أَقَاَل َّل إهلَهَ إهَّل ّللَاُ َوقَتَْلتَهُ قَاَل قُْلُت يَا َرسُوَل ّللَاه إهنََما قَاَلَها  ْن الس ه َخْوف ا مه  

ُرَها َعَلَي َحتَى تََمنَْيُت أَن هي أَْسلَْمُت يَْوَمئهذ  أَقَالَهَ  ا أَْم َّل فََما َزاَل يَُكر ه  

Dari Usamah bin Zaid ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus kami 

bersama pasukan kecil maka kami pun menyerang beberapa dusun dari qobilah Juhainah, maka 

Aku pun berhadapan dengan seseorang, dia mengucapkan la ilaha illallah, namun Aku tetap 

menikamnya. Namun setelah itu Aku merasa tidak enak akan hal itu maka akupun menceritakan 

hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

berkata, ‘Apakah ia mengucapkan la ilha illallah lantas engkau tetap membunuhnya?’. Aku 

berkata, ‘Ya Rasulullah, dia mengucapkannya hanya karena takut pedangku!’, Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, ‘Mengapa engkau tidak membelah hatinya hingga engkau 

tahu bahwa dia mengucapkannya karena takut atau tidak!?’. Berkata Usamah, “Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam terus mengulang-ulang perkataannya kepadaku itu hingga aku berangan-angan 

seandainya aku baru masuk Islam saat itu” (HR Muslim 1/96) 
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Hendaknya kita fokus pada kerja dakwah. Kenalilah realita dan kondisi umat ini. Bukankah 

musuh-musuh Allah telah menjajah negara-negara Islam di seluruh dunia dalam masa yang lama. 

Oleh karena itu timbulah generasi-generasi yang jahil terhadap agama? 

Bersabarlah menghadapi kondisi seperti ini, dan lipatgandakanlah usaha dan amal kita untuk 

menarik tangan-tangan mereka, menasehati, memberi bimbingan, menyampaikan hidayah Islam 

kepada mereka. Karena untuk mencapai tujuan itu tidak cukup dengan fatwa kafir dan membangun 

tembok pemisah antara kita dengan mereka. 

 

Materi 68: Jalan Dakwah (Bag. 2) 

Rintangan Dakwah 

Di jalan dakwah ini seorang da’i harus mempersiapkan diri agar tegar menghadapi berbagai 

macam rintangan yang menghadang: 

Pertama, berpalingnya manusia dari dakwah. 

Hadapilah rintangan ini dengan sikap sabar. Teladanilah kesabaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, dan teladani pula kesabaran Nabi Nuh ‘alaihis salam yang sanggup bertahan dan tegar 

berdakwah selama 950 tahun lamanya. 

ا فَأََخذَهُُم الطُّوفَاُن وَ  يَن َعام  ْم أَْلَف َسنَة  إهَّل َخْمسه هه فَلَبهَث فهيهه ا إهَلى قَْومه هُْم َظالهُمونَ َولَقَدْ أَْرَسْلنَا نُوح   

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 

seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah 

orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Ankabut: 14)  

Kedua, olok-olok dan ejekan. 

Sambutlah olok-olok dan ejekan itu dengan do’a: 

هنَُهْم ّلَ يَْعلَمُ  ي فَإ ْونَ اللَُهَم اْهده قَْومه  

“Ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada mereka, sebab mereka tidak mengetahui”. 

Renungkanlah firman Allah Ta’ala berikut, 

ي بَْينََك َوبَْينَهُ َعدَاوَ  هذَا الَذه َي أَْحَسُن فَإ يم  َوّل تَْستَوهي اْلَحَسنَةُ َوّل الَسيه ئَةُ ادْفَْع بهالَتهي هه ة  َكأَنَهُ َولهي  َحمه  

“Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih 

baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang 

setia.” (QS. Fushilat: 34). 

Ketiga, penyiksaan. 

Ini adalah sunnatullah di dalam dakwah. Allah Ta’ala berfirman, 

ْن قَْبلهكُْم َمَستُْهُم اْلبَأْسَ  يَن َخلَْوا مه ْبتُْم أَْن تَدُْخلُوا اْلَجنَةَ َولََما يَأْتهكُْم َمثَُل الَذه لُوا َحتَى يَقُوَل الَرسُولُ أَْم َحسه اُء َوالَضَراُء َوُزْلزه  

يب  َوالَ  يَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصُر ّللَاه أََّل إهَن نَْصَر ّللَاه قَره ذه  
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“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum datang kepadamu 

(cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh 

malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam cobaan) sehingga 

berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan 

Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” (Al-Baqarah: 214) 

Keempat, mengalami kesenangan setelah kesusahan. 

Ini adalah tantangan tidak terduga bagi pengemban dakwah, yaitu ketenangan, ketentraman, dan 

suasana ceria setelah sebelumnya mengalami berbagai macam ujian dan cobaan yang 

menyengsarakan. Terutama jika kesenangan dan kelapangan itu disertai kemewahan dan 

kesenangan hidup. Pada saat itulah kemewahan bisa menjadi awal kemalasan dalam melanjutkan 

perjuangan dakwah. 

Dalam kondisi seperti itu para pengemban dakwah dapat berubah menjadi orang yang sering 

mencari-cari alasan dan mereka-reka berbagai dalih untuk membenarkan kemalasannya. 

Na’udzubillahi min dzalik… 

Kelima, jabatan dan ma’isyah (penghidupan). 

Saat masih muda, ketika masih menjadi seorang mahasiswa atau pelajar, dakwah dapat dilakukan 

dengan ringan dan bersemangat karena belum memiliki tanggungan keluarga. Namun ketika lulus 

dari PT dan terikat dengan pekerjaan, disinilah komitmen seseorang terhadap dakwah teruji. Hanya 

mereka yang memiliki kekuatan imanlah yang dapat meneruskan perjalanan dakwah. 

Jabatan dan ma’isyah adalah wasilah/sarana kehidupan, hendaknya tidak menjadi rintangan yang 

menghalangi untuk mencapai tujuan. 

Keenam, istri dan Anak. 

Allah Ta’ala berfirman, 

ا لَكُْم فَاْحذَُروهُ  كُْم َعدُوًّ كُْم َوأَْوَّلده ْن أَْزَواجه يَن آَمنُوا إهَن مه مْ يَا أَيَُّها الَذه  

“Hai orang-orang mu’min, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang 

menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka..” (QS. At-Taghabun: 14) 

Ada di antara istri-istri dan anak-anak yang menjadi musuh bagi suami dan orang tuanya; 

mencegah mereka berbuat baik yang mendekatkan mereka kepada Allah Ta’ala, menghalangi 

mereka beramal saleh yang berguna bagi akhirat mereka. 

Ketujuh, mabuk dunia dan harta. 

Terbukanya berbagai fasilitas dan kekayaan, berkembangnya usaha, dan kemudahan memperoleh 

harta dapat memabukkan seorang da’i. 

Mencari harta tidak boleh ditentang, bahkan harus digalakan, tetapi harus disadari bahwa ia 

hanyalah merupakan alat, bukan menjadi cita-cita yang utama atau orientasi dalam kehidupan. 
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Oleh karena itu seorang yang beriman harus mengawasi dirinya dengan keras agar tidak jatuh 

tersungkur di dalam rintangan seperti itu. 

Kedelapan, bisikan-bisikan negatif. 

Berhati-hatilah dari suara-suara atau bisikan-bisikan dari lingkungan sekitar yang menghalangi 

dan melemahkan tekad. Baik itu berupa saran, ajakan, ajaran-ajaran, dan ancaman dari pihak yang 

memiliki penyakit dalam hatinya. 

Allah Ta’ala menceritakan tipikal orang semacam ini, 

ا لَْو كَ  انُوا يَْفقَُهونَ َوقَالُوا َّل تَْنفهُروا فهي اْلَحر ه قُْل َناُر َجَهنََم أََشدُّ َحرًّ  

“..mereka berkata: ‘Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini’. 

Katakanlah: ‘Api neraka jahannam itu lebih sangat panas(nya)’. jika mereka mengetahui.” (QS. 

At-Taubah: 81).  

Kesembilan, kerasnya hati. 

Hal ini dapat terjadi kepada seorang da’i, karena terlalu lama tidak aktif dalam berdakwah. Allah 

Ta’ala memperingatkan umat Islam agar terhindar dari kondisi kerasnya hati ini dengan firman-

Nya, 

ْكره ّللَاه  يَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم لهذه ُم اْْلََمدُ فَقََستْ أَلَْم يَأْنه لهلَذه ْن قَْبُل فََطاَل َعلَْيهه تَاَب مه يَن أُوتُوا اْلكه ه َوَّل يَكُونُوا َكالَذه َن اْلَحق    َوَما نََزَل مه

قُونَ  ْنُهْم فَاسه  قُلُوبُُهْم َوَكثهير  مه

“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 fasik.” (QS. Al-Hadid: 16). 

 

Materi 69: Akhlak Hizbullah (Bag. 1) 

Hizbullah artinya penolong-penolong Allah; kelompok orang-orang yang memihak Allah dan 

dekat kepada-Nya, bersedia berjuang menegakkan agama-Nya. Kelompok inilah yang akan 

mencapai puncak keberuntungan dan meraih segala yang mereka harapkan.  

Hizbullah tidaklah dapat dinisbatkan kepada satu-dua kelompok atau golongan tertentu yang ada 

di dalam tubuh umat Islam saat ini—dengan berbagai macam nama dan laqab (julukan/panggilan)-

nya—seperti: Hizbullah, Hizbut Tahrir, Ansharu Sunnah, Al-Ikhwan Al-Muslimun, Salafi, 

Jama’ah Tabligh, Muhammadiyyah, Nahdhatul Ulama, Jama’at Islami, Naqsabandiyyah, 

Tijaniyyah, dan lain-lain; akan tetapi ia dinisbatkan kepada akhlak dan karakter, etika dan moral, 

yang dimiliki oleh kelompok-kelompok, apa pun nama dan dimana pun mereka berada. 

Maka fokus kita sebagai muslim adalah berupaya menetapi al-akhlaqul asasiyyah (akhlak/karakter 

dasar) hizbullah serta berupaya berhimpun, bekerjasama, atau saling tolong menolong bersama 
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kelompok mana pun yang memiliki karakter dasar tersebut. Allah Ta’ala telah menjelaskannya 

dengan sangat terang di dua surah: QS. Al-Maidah ayat 54 – 56 dan Al-Mujadilah ayat 22. 

يَن َءاَمنُوا نه  يَاأَيَُّها الَذه لَة  َعلَى اْلُمْؤمه بُّونَهُ أَذه بُُّهْم َويُحه ينههه فََسْوَف يَأْتهي ّللَاُ بهقَْوم  يُحه ْنكُْم َعْن ده ينَ َمْن يَْرتَدَ مه َزة  َعَلى اْلَكافهره يَن أَعه  

دُوَن فهي َسبهيله ّللَاه َوَّل يََخافُوَن لَْوَمةَ َّلئهم  ذَلهَك فَْضُل ّللَاه يُْؤتهي ع  َعلهيم  يَُجاهه هه َمْن يََشاُء َوّللَاُ َواسه  

يَن يُقهيُموَن الَصاَلةَ َويُْؤتُوَن الَزَكاةَ َوهُْم  يَن َءاَمنُوا الَذه عُونَ إهنََما َولهيُّكُُم ّللَاُ َوَرسُولُهُ َوالَذه َراكه  

ْزَب ّللَاه  هَن حه يَن َءاَمنُوا فَإ   هُمُ اْلغَالهبُونَ َوَمْن يَتََوَل ّللَاَ َوَرسُولَهُ َوالَذه

“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka 

kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun 

mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu’min, yang bersikap keras 

terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan 

orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-

Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya penolong 

kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang – orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, 

Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut 

(agama) Allah itulah yang pasti menang.” (QS. Al-Maidah, 5: 54-56). 

ره يَُوادُّوَن َمْن َحادَ ّللَاَ َوَرسُولَهُ َولَْو َكانُوا َءابَ  نُوَن بهاّلَله َواْليَْومه اْْلخه ا يُْؤمه دُ قَْوم  يَرتَُهمْ اَءهُْم أَ ّلَ تَجه ْو أَْبنَاَءهُْم أَْو إهْخَوانَُهْم أَْو َعشه  

 َ ْن تَْحتهَها اْْل ي مه لُُهْم َجنَات  تَْجره ْنهُ َويُدْخه يَماَن َوأَيَدَهُْم بهُروح  مه ُم اإْله َي ّللَاُ َعْنُهْم َوَرُضواأُولَئهَك َكتََب فهي قُلُوبههه يَن فهيَها َرضه ْنَهاُر َخالهده  

ْزَب ّللَاه هُمُ اْلُمْفلهُحونَ َعْنهُ أُولَئهكَ  ْزُب ّللَاه اَّلَ إهَن حه   حه

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling 

berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-

orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka 

itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan 

mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam 

surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap 

mereka dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan 

Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.” (QS 

Al-Mujadilah, 58: 22) 

***** 

Al-Akhlaqul Asasiyyah 

Dari dua surah di atas kita ketahui karakter dasar hizbullah adalah sebagai berikut. 

Pertama, mahabbatullah (mencintai Allah). Dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 54 karakter 

ini diungkapkan dengan kalimat: 

بُّونَهُۥ   بُُّهْم َويُحه  يُحه

“Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya.” 
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Makna ungkapan ini adalah: Allah meridhai mereka, dan mereka ikhlas kepada Allah dalam 

beramal dan menaatinya dalam setiap perintah dan larangan-Nya. Allah mencintai kaum itu dan 

merekapun mencintai-Nya karena keteguhan hati mereka.  

Mereka adalah kaum yang menjauhi perbuatan orang-orang fasiq yang mencintai dunia melebihi 

cintanya kepada Allah, rasul, dan jihad di jalan-Nya. 

يَرتُكُْم َوأَْمَوال  اْقتََرْفتُُموَها َوتهَجاَرة  تَْخَشْوَن َكَسادََها َوَمسَ قُْل إهْن َكاَن آبَاُؤكُْم َوأَْبنَ ُن تَْرَضْونََهااُؤكُْم َوإهْخَوانُكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَعشه اكه  

 َ َهاد  فهي َسبهيلههه فَتََربَُصوا َحتَى يَأْتهَي ّللَاُ بهأ َن ّللَاه َوَرسُولههه َوجه قهينَ أََحَب إهلَْيكُْم مه ي اْلقَْوَم اْلفَاسه هه َوّللَاُ ّل يَْهده ْمره  

“Katakanlah: ‘Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, 

harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat 

tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di 

jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (QS. At-Taubah, 9: 24) 

Mereka adalah orang-orang yang telah merasakan manisnya iman sebagaimana disebutkan dalam 

hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, 

: أَْن يَكُوَن للاُ َوَرسُولُهُ أ ْيَمانه َن َحاَلَوةَ اإْله ه، َوأَنْ ثاَلَث  َمْن كَُن فهيهه َوَجدَ بههه بُّهُ إّلَ ّلله َب اْلَمْرَء ّلَ يُحه َما َسَواهَُما، َوأَْن يُحه َحَب إهلَْيهه مه  

ْنهُ، َكَما يَْكَرهُ أَْن يُْقذََف فهي النَاره   يَْكَرهَ أَْن يَعُودَ فهي اْلكُْفره بَْعدَ أَْن أَْنقَذَهُ للاُ مه

“Tiga sifat yang jika ada pada diri seseorang, ia akan meraih manisnya iman: (1) Allah dan Rasul-

Nya lebih ia cintai dari selain keduanya, (2) Ia mencintai seseorang, tidaklah mencintainya 

melainkan karena Allah, (3) Ia membenci untuk kembali kepada kekafiran -setelah Allah 

menyelamatkannya darinya- sebagaimana ia benci apabila dilempar ke dalam api.” (Hadits 

Muttafaq ‘Alaihi) 

Oleh karena itu pantaskanlah diri kita agar menjadi bagian dari hizbullah; berusahalah untuk selalu 

beramal shalih sehingga Allah Ta’ala mengikutkan kita ke dalam barisan kelompok yang dicintai 

Allah Ta’ala. 

Di antara contoh sebab agar dicintai Allah adalah membaca Al Qur’an dengan mentadabburi dan 

memahami maknanya, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah setelah 

amalan wajib, selalu berdzikr kepada Allah, mendahulukan apa yang dicintai Allah apabila 

dihadapkan dua hal yang dicintainya, mempelajari nama Allah dan sifat-Nya, memperhatikan 

nikmat Allah baik yang nampak maupun tersembunyi serta memperhatikan pemberian-Nya 

kepada kita agar membantu kita bersyukur, pasrah kepada Allah dan menampakkan sikap butuh 

kepada-Nya, qiyamullail di sepertiga malam terakhir dengan disudahi istighfar dan taubat, duduk 

bersama orang-orang shalih yang cinta karena Allah serta mengambil nasehat dari mereka dan 

menjauhi sebab yang menghalangi hati dari mengingat Allah.  

Kedua, adillatin ‘alal mu’minin (lemah lembut terhadap mu’minin). 

نهينَ  لَة  َعلَى اْلُمْؤمه  أَذه
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“…bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman…” 

Makna ungkapan ini adalah: mereka mengasihi orang-orang mu’min, mereka bersikap lemah 

lembut kepada orang-orang mu’min, mengungkapkan kelemahlembutan, kasih sayang, dan 

tawadhu kepada orang-orang beriman, mereka berendah hati dengan saudara mu’min mereka.  

Kasih sayang, kelemahlembutan, sikap tawadhu dan rendah hati yang mereka tunjukkan tiada lain 

karena mereka menyadari bahwa sesama mu’min hakikatnya adalah satu tubuh dan satu bangunan. 

Hal ini seperti diungkapkan dalam hadits yang diriwayatkan dari An-Nu’man bin Basyir 

radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ْنهُ عُْضو  تَدَاَعى ْم َمثَُل اْلَجَسده إهذَا اْشتَكَى مه ْم َوتَعَاطُفههه هه ْم َوتََراُحمه هه نهيَن فهي تََواد ه لَهُ َسائهُر اْلَجَسده بهالَسَهره َواْلُحَمى َمثَُل اْلُمْؤمه  

“Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, simpati mereka bagaikan satu 

jasad, jika salah satu anggota tubuhnya ada yang mengeluh, maka bagian yang lain juga 

mengikutinya dengan rasa tidak bisa tidur dan demam.” (HR. Muslim No. 2586, Ahmad No. 

18373) 

Disebutkan pula dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu ‘anhu bahwa 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

هه  نه َكاْلبُْنيَانه يَشُدُّ بَْعُضهُ بَْعضا  َوَشبََك بَْيَن أََصابهعه ُن لْلُمْؤمه  . اْلُمْؤمه

“Seorang mu’min terhadap mu’min yang lain, ibarat sebuah bangunan yang sebagiannya 

mengokohkan bagian yang lain” (dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjalinkan antara 

jari-jarinya)” (Muttafaq ‘alaih). 

Ketiga, a’izzatin ‘alal kafirin (keras/tegas terhadap kafirin). 

ينَ  َزة  َعَلى اْلَكافهره  أَعه

“…bersikap keras terhadap orang-orang kafir…” 

Makna ungkapan ini adalah: mereka tegas terhadap orang-orang kafir, membenci orang-orang 

kafir, memusuhi mereka, meyakini kekafiran mereka dan memerangi mereka apabila terpenuhi 

syarat-syarat jihad yang syar’i, bersikap keras terhadap musuh dan seterunya. Sikap ini 

sebagaimana juga disebutkan dalam QS. Al-Fath, 48: 29, 

دَاُء َعلَى اْلكُفَاره ُرَحَماُء بَْينَُهمْ  يَن َمعَهُ أَشه  ُمَحَمد  َرسُوُل ّللَاه َوالَذه

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras 

terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.”  

Namun perlu dipahami bahwa sikap keras dan tegas ini tidak menghalangi mereka untuk berbuat 

baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula 

mengusir mereka dari negeri mereka. Allah Ta’ala berfirman, 

وهُ  كُْم أَْن تَبَرُّ يَاره ْن ده ُجوكُْم مه ينه َولَْم يُْخره يَن لَْم يُقَاتهلُوكُْم فهي الد ه ينَ َّل يَْنَهاكُُم ّللَاُ َعنه الَذه طه بُّ اْلُمْقسه ْم   إهَن ّللَاَ يُحه طُوا إهلَْيهه ْم َوتُْقسه  
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“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 

tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah, 60: 8) 

Sesungguhnya Allah Ta’ala hanya melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir 

sebagai sahabat dekat lahir batin, yakni orang-orang kafir yang tidak bersedia hidup berdampingan 

secara damai, bahkan memerangi mereka karena agama, tidak memberi ruang kebebasan dan 

toleransi beragama; mengusir orang-orang beriman dari tempat tinggal mereka karena 

pembersihan ras, suku, dan agama serta penguasaan teritorial, juga membantu pihak lain untuk 

mengusir orang-orang beriman karena kerja sama yang sistemik dan terencana. 

Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan karena keuntungan ekonomi, politik, dan 

keamanan; maka mereka itulah orang yang zalim terhadap perjuangan Islam dan kaum muslimin.  

Allah Ta’ala berfirman, 

كُْم أَْن تََولَْوهُْم   َوَمْن يَ إهنََما يَْنَهاكُُم ّللَاُ َعنه الَذه  كُْم َوَظاَهُروا َعلَىَٰ إهْخَراجه يَاره ْن ده ينه َوأَْخَرُجوكُْم مه ئهكَ يَن قَاتَلُوكُْم فهي الد ه تََولَُهْم فَأُولََٰ  

 هُُم الَظالهُمونَ 

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang 

memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) 

untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah 

orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanah, 60: 9) 

Keempat, al-jihadu wa ‘adamul khaufi minannas (jihad dan tidak takut kepada manusia). Dalam 

surah Al-Maidah ayat 54 diungkapkan dengan kalimat, 

دُوَن فهي َسبهيله ّللَاه َوَّل يََخافُوَن لَْوَمةَ َّلئهم    يَُجاهه

“…yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.” 

Dari ayat ini, kita ketahui hizbullah merupakan umat yang selalu siap untuk berjihad—merasakan 

keletihan, kegentingan, kepedihan, kesulitan, berdaya upaya, mengerahkan kemampuan, dan kerja 

keras—di jalan Allah; memerangi musuh-musuh Allah, berjuang dengan harta dan jiwa untuk 

menjunjung tinggi kalimat Allah. 

Mereka memahami bahwa jihad adalah martabat tertinggi dalam Islam. Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda, 

ْسالَُم، َوَمْن أَْسلََم َسلهَم، َوَعُمودُهُ ا َهادُ، ّلَ يَنَالُهُ إهّلَ أَْفَضلُُهمْ َرأُْس َهذَا اْلَْمره اإله هه اْلجه ْرَوةُ َسنَامه لَصالَةُ، َوذه  

“Pokok urusan ini adalah Islam, siapa yang masuk Islam pasti ia selamat, tiangnya adalah shalat 

dan puncaknya adalah jihad yang tidak dapat diraih kecuali orang yang paling utama diantara 

mereka.” (H.R. Ath-Thabrani). 

Hizbullah juga tidak takut kepada siapapun dijalan Allah; tidak takut celaan dan cemoohan yang 

dilontarkan oleh para pencela; tidak takut pada cibiran saat melakukan tugas agama; mereka teguh 

dan tak menghiraukan apa yang dilakukan musuh-musuh Islam dan hizbus syaithan, seperti hinaan 

dan anggapan buruk karena kedengkian dan kemurkaan mereka terhadap al-haq dan orang-orang 
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yang berada didalamnya. Mereka bahkan semakin solid, karena mereka lebih mendahulukan ridha 

Allah daripada kerelaan makhluk.  

Karakter dan sikap mental tidak takut celaan dan cemoohan di jalan Allah adalah sesuatu yang 

sangat penting karena hal itu menunjukkan teguhnya komitmen dan kokohnya keimanan. Oleh 

karena itu pantaslah jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikannya sebagai salah 

satu point janji setia dalam bai’at Aqabah, sebagaimana disebutkan hadits berikut ini.  

يَس َعْن اْبنه إهْسَحَق َويَ  يد  َعْن عُبَادَةَ ْبنه اْلَولهيده ْبنه عُبَادَةَ ْبنه أَْخبََرنَا ُمَحَمدُ ْبُن يَْحيَى ْبنه أَيُّوَب قَاَل َحدَثََنا َعْبدُ ّللَاه ْبُن إهدْره ْحيَى ْبُن َسعه  

َم َعلَى الَسْمعه َوالطَ 
هه قَاَل بَايَْعنَا َرسُوَل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلَ ته َعْن أَبهيهه َعْن َجد ه اَعةه فهي اْلعُْسره َواْليُْسره َواْلَمْنَشطه الَصامه  

ه َحْيُث كُنَاَواْلَمْكَرهه  َع اْْلَْمَر أَْهلَهُ َوَعلَى أَْن نَقُوَل بهاْلَحق    َوأَْن َّل نُنَازه

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Ayyub, ia berkata: “Telah 

menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Ibnu Ishaq dan Yahya bin Sa’id dari ‘Ubadah 

bin Al Walid bin Ash Shamit dari ayahya dari kakeknya, ia berkata: ‘Kami membaiat Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan sulit dan mudah, kami 

senangi maupun kami benci, dan tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya, dan melakukan 

kebenaran dimanapun kami berada, tidak takut kepada celaan orang yang mencela.’” (HR. An-

Nasa’i) 

Kelima, al-wala-u (kecintaan, kesetiaan, loyalitas, pembelaan) kepada Allah, rasul, dan mu’minin. 

Karakter ini diungkapkam dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 yang telah dikemukakan 

sebelumnya. Orang-orang yang beriman dengan sebenarnya tidak mungkin saling berkasih-sayang 

dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mungkin mencintai dan 

menjadikan musuh Allah dan Rasul-Nya sebagai sekutu. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, 

atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka sendiri. Sebab keimanan mereka 

melarang mereka untuk mencintai orang yang menentang Allah dan rasulullah; dan menjaga 

keimanan lebih utama daripada menjaga hubungan dengan bapak, anak, saudara atau kerabat.  

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

:اْلُمَواّلَةُ فهي للاه، َواْلُمعَادَاةُ فهي للاه، َواْلُحبُّ فهي للاه، َوالبُْغُض فهي للاه  ْيَمانه  أَْوثَُق عَُرى اإْله

“Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah, 

mencintai karena Allah dan membenci karena Allah.” (HR. Ath-Thabrani dalam Mu’jamul Kabir 

[no.11537], lihat Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah [IV/306, no. 1728]). 

 

Materi 70: Akhlak Hizbullah (Bag. 2) 

Hizbullah pun memiliki al-akhlaqul harakiyyah (akhlak pergerakan), yakni sikap dan akhlak 

mereka dalam menjalani amal perjuangan di jalan Allah Ta’ala. Al-Akhlaqul harakiyyah ini 

diantaranya terangkum dalam firman Allah Ta’ala surah Al-Anfal ayat 45 – 47, 
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ا لَعَلَكُْم تُْفلهُحوَن َوأَطه  يتُْم فهئَة  فَاثْبُتُوا َواذْكُُروا ّللَاَ َكثهير  يَن آَمنُوا إهذَا لَقه تَنَاَزعُوا فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهبَ    يعُوا ّللَاَ َوَرسُولَهُ َوَّل يَا أَيَُّها الَذه  

يُحكُْم َواْصبهُروا إهَن ّللَاَ َمَع ال ئَاَء النَاسه َويَُصدُّوَن َعْن َسبهيله ّللَاه ره ا َوره ْم بََطر  هه يَاره ْن ده يَن َخَرُجوا مه يَن َوَّل تَكُونُوا َكالَذه   َوّللَاُ َصابهره

يط    بهَما يَْعَملُوَن ُمحه

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh 

hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan ta’atlah 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu 

menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-

orang yang sabar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari 

kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya’ kepada manusia serta menghalangi 

(orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Anfal, 

8: 45 – 47) 

Berikut ini penjelasannya secara ringkas: 

Pertama, ats-tsabat (teguh), yakni ‘adamut taraddud, tidak ragu-ragu di medan perjuangan; tetap 

sabar bertahan dan tidak mundur; tegar menghadapi rintangan dengan gagah berani dan tidak takut 

atau gentar. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melakukan persiapan yang matang.  

Syaikh Muhammad Sulaiman Al-Asyqar rahimahullah dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir 

mengulas ayat ini, 

 yakni teguhlah menghadapi mereka dan janganlah kalian ,(maka berteguh hatilah kamu) فَاثْبُتُوا  

takut. Dan bisa jadi keteguhan dalam menghadapi mereka hanya bisa diperoleh dengan 

menyiapkan siasat dan bergabung dengan pasukan lain.  

Kedua, dzikrullah (ingat Allah), yakni ‘adamul ghaflah (tidak lalai), tidak tertipu oleh dunia. 

Mereka banyak mengingat dan berdo’a kepada Allah Ta’ala karena sadar hanya Dialah yang 

sanggup menolong untuk mengalahkan musuh mereka. Dengan banyak berdzikir dan berdo’a 

mereka yakin akan mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang ditakutkan. 

Ketahuilah, tsabat (keteguhan hati) hanya akan tertanam dalam jiwa jika kita banyak mengingat 

Allah Ta’ala. Mengingat pertolongan, keagungan, dan kuasa-Nya. Hal ini sebagaimana dilakukan 

Thalut dan balatentaranya, 

ينَ  َولََما بََرُزوا لهَجالُوتَ  ا َوثَب هْت أَْقدَاَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْومه اْلَكافهره ْغ َعلَْيَنا َصْبر  هه قَالُوا َربَنَا أَْفره َوُجنُوده  

“Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) 

berdo’a: ‘Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami 

dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.’” (QS. Al-Baqarah, 2: 250) 

Gambaran tentang keteguhan hati yang lahir dari dzikrullah, adalah sebagaimana yang 

disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu tentang pengalamannya mengikuti Perang 

Mu’tah, “Aku turut serta dalam perang Mu’tah. Ketika pasukan musyrikin mendekat, kami melihat 

perbekalan, perlengkapan, dan persenjataan mereka tidak ada tolok bandingnya, sehingga aku 

sendiri merasa silau. Ketika itu Tsabit bin Arqam bertanya kepadaku: ‘Hai Abu Hurairah, 

tampaknya engkau heran melihat pasukan musuh begitu besar bukan?’ Aku menjawab: ‘Ya 
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benar.’ Tsabit berkata, “Itu karena engkau tidak turut serta dalam perang Badar bersama kami. 

Ketika itu kami menang bukan karena besarnya jumlah pasukan!” 

Allah Ta’ala dalam surat Ar-Ra’ad ayat 28 menyebutkan bahwa dzikir dapat memberikan 

ketenangan dan ketentraman pada hati dan jiwa manusia, 

ْكره ّللَاه تَْطَمئهنُّ اْلقُلُوبُ   أَّل بهذه

“Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram” 

Ketiga, tha’atullahi wa ar-rasuli (taat kepada Allah dan rasul), yakni ‘adamul ma’shiyah (tidak 

bermaksiat) kepada Allah dan rasul-Nya. 

يعُوا ّللَاَ َوَرسُولَهُ   َوأَطه

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.” 

Dalam seluruh gerak langkah perjuangannya—ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, dan seluruh 

hal ihwal mereka—hizbullah selalu berupaya untuk taat kepada Allah dan taat kepada rasul-Nya, 

tanpa penyepelean. 

Ini sesuai dengan firman Allah Ta’ala, 

ْعنَا َوأََطْعنَا   َوأُوإهنََما َكاَن قَ  نهيَن إهذَا دُعُوا إهلَى ّللَاه َوَرسُولههه لهيَْحكَُم بَْينَُهْم أَْن يَقُولُوا َسمه ئهَك هُُم اْلُمْفلهُحونَ ْوَل اْلُمْؤمه لََٰ  

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-

Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. ‘Kami mendengar, dan 

kami patuh’. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. An-Nur, 24: 51). 

Mereka berharap diikutkan ke dalam golongan umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

yang akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 

‘anhu, menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َل َمْن أََطاَعنهي دََخَل اْلَجنَةَ َوَمْن َعَصانهي فَقَدْ أََبىيَأْبَى قَا كُلُّ أَُمتهي يَدُْخلُوَن اْلَجنَةَ إهَّل َمْن أَبَى قَالُوا يَا َرسُوَل ّللَاه َوَمْن   

“Setiap umatku masuk surga, kecuali yang enggan,” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 

siapakah yang enggan itu?” Nabi menjawab, “Siapa yang taat kepadaku, masuk surga dan siapa 

yang bermaksiat (membangkang) kepadaku berarti ia enggan.”  (HR. Bukhari) 

Keempat, ‘adamut tanaazu’ (tidak saling berbantahan), yakni selalu menjaga al-wihdah 

(kesatuan). 

يُحكُمْ   َوَّل تَنَاَزعُوا فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهَب ره

“dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang 

kekuatanmu…” (QS. Al-Anfal, 8: 46) 

Hizbullah selalu menjaga diri dari perilaku saling bersilang pendapat, berselisih atau saling 

berdebat diantara mereka, karena hal itu akan menyebabkan tercerai berainya persatuan dan ikatan 

hati, serta melemahnya kekuatan. Allah Ta’ala melarang mereka saling berselisih pendapat kerena 

itu menjadi sebab kekalahan dalam perjuangan. 
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Ketidaksukaan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap perselisihan dan perbantahan 

tergambar dari hadits berikut ini. 

َب َحتَى اْحَمَر َوْجُههُ َحتَى َكأَنََماَعْن أَبهي هَُرْيَرةَ َقاَل َخَرَج َعلَْينَا َرسُوُل ّللَاه َصلَى ّللَاُ َعلَْيهه َوَسلََم َونَْحُن نَتَنَاَزعُ فهي اْلقَ  دَره فَغَضه  

َماُن فََقاَل أَبه  يَن تَنَاَزعُوا فهي َهذَا اْْلَمْ فُقهَئ فهي َوْجنَتَْيهه الرُّ ْلُت إهلَْيكُْم إهنََما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَكُْم حه ْرتُْم أَْم بهَهذَا أُْرسه ره َعَزْمتُ َهذَا أُمه  

 َعلَْيكُْم أََّل تَتَنَاَزعُوا فهيهه 

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam keluar menemui kami 

sementara kami sedang berselisih dalam masalah taqdir, kemudian beliau marah hingga 

wajahnya menjadi merah sampai seakan akan pipinya seperti buah delima yang dibelah, lalu 

beliau bertanya, ‘Apakah kalian diperintahkan seperti ini’—atau beliau bertanya, ‘Apakah aku 

diutus kepada kalian untuk seperti ini? Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian 

adalah lantaran perselisihan mereka dalam perkara ini. Karena itu, aku tekankan pada kalian 

untuk tidak berselisih dalam masalah ini.’” (HR. Tirmidzi) 

Perdebatan lebih sering melukai orang yang didebat karena setiap orang selalu berusaha 

mempertahankan pendapatnya kendati salah. Oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 

memotivasi umatnya agar menjauhi perdebatan, 

يم  بهبَْيت  فه  َب وَ أَنَا َزعه قًّا َوبهبَْيت  فهي َوسَطه اْلَجنَةه لهَمْن تََرَك اْلَكذه َراَء َوإهْن َكاَن ُمحه ا َوبهبَْيت  ي َربَضه اْلَجنَةه لهَمْن تََرَك اْلمه ح  إهْن َكاَن َمازه  

 فهي أَْعَلى اْلَجنَةه لهَمْن َحَسَن ُخلُقَهُ 

“Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meningalkan perdebatan 

walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang 

yang meningalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga 

yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaqnya.” (HR. Abu Dawud, no. 4800) 

Jika pun harus berdebat, maka perhatikanlah rambu-rambunya sebagaimana disebutkan dalam 

firman Allah Ta’ala, 

َي أَْحَسُن إهنَ  ْلُهْم بهالَتهي هه َظةه اْلَحَسنَةه َوَجاده ْكَمةه َواْلَمْوعه   َربََك هَُو أَْعلَُم بهَمْن َضَل َعْن َسبهيلههه َوهَُو أَْعلَمُ ادْعُ إهلَى َسبهيله َرب هَك بهاْلحه

ينَ   بهاْلُمْهتَده

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl, 16: 125) 

Kelima, as-shabru (sabar), yakni ‘adamul jaza’i (tidak berkeluh kesah). Mereka selalu bersabar 

dalam perjuangan; bertahan menghadapi beragam kesempitan dan kesulitan, yakin dengan 

bantuan, pertolongan, dan dukungan-Nya. 

ينَ   َواْصبهُروا إهَن ّللَاَ َمَع الَصابهره

“…bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar…” (QS. Al-Anfal, 8: 46) 

Karakter ini adalah karakter hizbullah sepanjang zaman, sebagaimana digambarkan di ayat yang 

lain, 
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ب هيُّوَن َكثهير  فََما َوهَنُوا لهَما أََصابَُهْم فهي َسبهيله ّللَاه َوَما َضعُفُ  ْن نَبهي   قَاتََل َمعَهُ ره بُّ الَصابهره َوَكأَي هْن مه ينَ وا َوَما اْستََكانُوا ۗ َوّللَاُ يُحه  

“Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari 

pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka 

di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-

orang yang sabar.” (QS. Ali Imran, 3: 146) 

Mereka selalu bersabar dalam seluruh situasi dan kondisi apa pun yang dihadapinya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

نه إهَن أَْمَرهُ كُلَهُ َخْير  َولَيْ  ا لَهُ َوإهْن أََصابَتْهُ َضَراءُ َعَجب ا ْلَْمره اْلُمْؤمه نه إهْن أََصابَتْهُ َسَراُء َشَكَر فََكاَن َخْير  َس ذَاَك ْلََحد  إهّلَ لهْلُمْؤمه  

ا لَهُ  َصبََر فََكاَن َخْير 

“Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik 

baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin; yaitu 

jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, karena (ia mengetahui) bahwa hal tersebut 

merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena (ia 

mengetahui) bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya.” (HR Muslim) 

Keenam, ‘adamul bathar (tidak sombong), yakni selalu tawadhu (rendah hati) dan Ketujuh, 

‘adamur riya (tidak pamer), yakni selalu menanamkan al-ikhlash (keikhlasan). 

Landasan perjuangan hizbullah adalah keikhlasan; bukan untuk mencari kemulian diri atau 

kelompok; bukan pula untuk membanggakan pribadi atau golongan. 

Oleh karena itu, dalam perjuangan mereka, tidak ada tempat sama sekali bagi rasa angkuh, 

sombong, maupun riya’. Tidak ada ruang sama sekali bagi semangat, gairah, fanatisme, 

kegeraman, dan kemarahan jika landasannya adalah fanatisme semata yang tidak didasari iman. 

Mereka berjuang bukan untuk mengundang pujian dan decak kagum manusia, atau untuk meraih 

penghargaan dan gelar mentereng serta popularitas. Seluruhnya semata-mata diniatkan untuk 

meninggikan kalimat Allah Ta’ala. 

Renungkanlah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini, 

يَاء  فَقَ  –صلى للا عليه وسلم  –َعْن أَبهى ُموَسى قَاَل َجاَء َرُجل  إهَلى النَبهىه   يَة  َويُقَاتهُل َشَجاَعة  َويُقَاتهُل ره اَل الَرُجُل يَُقاتهُل َحمه  ، 

َى اْلعُْليَا ، فَْهَو فهى َسبهيله ّللَاه » فَأَىُّ ذَلهَك فهى َسبهيله ّللَاه قَاَل  َمْن قَاتََل لهتَكُوَن َكلهَمةُ ّللَاه هه  « 

Dari Abu Musa, ia berkata bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam lantas ia berkata, “Ada seseorang yang berperang (berjihad) untuk hamiyyah 

(kebanggan/fanatisme kelompok, kebangsaan, atau kesukuan); ada pula yang berperang untuk 

syaja’ah (disebut pemberani atau berjiwa pahlawan); ada pula yang berperang untuk riya-an 

(dilihat dan dipuji), lalu manakah yang disebut jihad di jalan Allah?” Beliau shallallahu ‘alaihi 

wa sallam pun bersabda, “Siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu tinggi (mulia) itulah 

yang disebut jihad di jalan Allah.” (HR. Bukhari no. 7458 dan Muslim no. 1904). 

Kedelapan, ‘adamus shaddi (tidak merintangi dari jalan Allah), mereka selalu berupaya 

mewujudkan iklim al-munasharah (saling membantu di jalan Allah). 
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Menghalang-halangi manusia dari agama Allah adalah perilaku asasi orang-orang kafir. 

يد ا يَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبهيله ّللَاه قَدْ َضلُّوا َضاَلّل  بَعه  إهَن الَذه

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, 

benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisa, 4: 167) 

Contoh perilaku menghalangi manusia dari jalan Allah adalah seperti yang dilakukan oleh orang-

orang Yahudi yang mengingkari kenabian Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dengan 

ucapan mereka: “Kami tidak mendapatkan ciri-cirinya dalam kitab kami, dan kenabian hanya 

diperuntukkan bagi keturunan Harun dan Dawud” serta ucapan mereka bahwa syari’at Nabi Musa 

tidak dinasakh (dihapus) selamanya. Mereka pun menyembunyikan sifat-sifat Nabi akhir zaman 

yang disebutkan dalam kitabnya.  

Hizbullah bisa saja terjerumus kepada sikap menghalangi manusia dari jalan Allah Ta’ala jika 

mereka tidak mewaspadai dirinya dari sikap hasad (iri/dengki) terhadap sesama muslim. Mu’min 

yang hasad—secara tidak sadar, karena meluapnya hasad dalam dirinya—dapat bertindak 

mengahalang-halangi orang yang sedang beramal shalih, berjuang dan berdakwah di jalan Allah 

Ta’ala. Meskipun tindakannya itu kemudian dibungkus dengan kemasan ‘nasihat dan amar ma’ruf 

nahi munkar’. 

Apakah orang mu’min bisa berlaku hasad? Perhatikanlah nasihat generasi salaf berikut ini, 

هنَهُ  ه فهي صدرك فَإ ْن َعم ه ه: أيحسد اْلُمؤمن فَقَاَل َما أنساك إخوة يُوسُف ّل أَبَا لَك َولَكه ي  ك َما لم تَْعدُ َوقد قيل لهْلحسنه اْلبَْصره َّل يَضرُّ  

لَيهه أَن يْستَْعمل َمعَه التَْقَوى َوالَصْبر فَيْكَرهَ ذَلهك من نَفسهبههه يد ا َولهَسان ا، فَمن وجد فهي نَفسه حسدا لغيره فَعَ  ، 

Pernah ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Bashri, “Apakah seorang mukmin itu bisa hasad 

(dengki)?” Beliaupun menjawab: “Tidakkah engkau ingat bagaimana kisah saudara saudaranya 

Yusuf? (Hasad) tidak bisa dihindari (oleh seorang mukmin sekalipun). Namun sembunyikanlah 

hasad itu dalam dadamu. Selama hasad itu tidak dilampiaskan (dengan tangan dan lisan), maka 

penyakit itu tidak akan membahayakanmu. Barangsiapa yang mendapati pada dirinya penyakit 

hasad terhadap orang lain, maka hadapilah dengan taqwa dan kesabaran. Hendaklah ia 

membenci sifat hasad tersebut pada dirinya.”  

Oleh karena itu, pegang teguhlah nasihat teladan utama kita, Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, 

ْينه ّلَ َحالهقَةُ الشَ دََب إهلَْيكُْم دَاءُ  َي اْلَحالهقَةُ ، َحالهقَةُ الد ه هه ّلَ  اْْلَُممه قَْبلَكُْم: اَْلَحَسدُ َواْلبَْغَضاُء ، َواْلبَْغَضاُء هه ْي نَْفُس ُمَحَمد  بهيَده ْعره ، َوالَذه  

نُْوا َحتَى تََحابُّْوا ، أَفاَلَ أُنَب هئُكُْم بهَشْيء  إهذَا فَعَْلتُُموْ  هُ تََحابَْبتُْم ؟ أَْفشُوا الَسالََم بَْينَكُمْ تُْؤمه . 

“Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian yaitu dengki dan benci. Benci adalah 

pemotong; pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi Dzat yang jiwa Muhammad 

berada di tangan-Nya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku 

tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam 

diantara kalian.” (HR. at-Tirmidzi, no. 2510, dan Ahmad, I/165, 167) 
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Hizbullah selalu saling bantu dalam perjuangan kebenaran dan keadilan, sebagian mereka 

merupakan penolong bagi sebagian yang lain. Hati mereka bersatu dalam kasih sayang karena 

agama. Saling mendukung karena disatukan oleh iman. 

نَاُت بَْعُضُهْم أَْولهيَاُء بَ  نُوَن َواْلُمْؤمه ْعض    يَأُْمُروَن بهاْلَمْعُروفه َويَْنَهْوَن َعنه اْلُمْنَكره َويُقهيُموَن الَصاَلةَ َويُْؤتُوَن الَزَكاةَ َواْلُمْؤمه  

يم   يز  َحكه ئهَك َسيَْرَحُمُهُم ّللَاُ ۗ إهَن ّللَاَ َعزه
يعُوَن ّللَاَ َوَرسُولَهُ   أُولََٰ  َويُطه

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 

penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah 

dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” (QS. At-Taubah, 9: 71) 

Demikianlah karakter hizbullah, generasi pewaris risalah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 

sallam. Merekalah itulah generasi pemenang. 

 

Materi 71: Medan Jihad Kami  

Diantara solusi atas seluruh problematika umat, yang terpenting harus dilakukan, tiada lain adalah 

dengan berjihad diseluruh medan kehidupan. 

Pertama, al-jihadul qalamiy; jihad dengan pena untuk menyebarkan petunjuk di tengah-tengah 

umat. 

Renungkanlah tiga hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini. 

 
ً
ْيأ
َ
ُجْوِرِهْم ش

ُ
ِلَك ِمْن ا

َ
 َينُقُص ذ

َ
ِبَعُه َل

َ
ُجْوِر َمْن ت

ُ
ُل أ

ْ
ْجِر ِمث

َ
ُه ِمَن اَل

َ
اَن ل

َ
ى ُهًدى ك

َ
 َمْن َدَعا ِإل

“Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang 

yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari pahala-pahala mereka itu sedikitpun.” (HR. Muslim). 

َعِم  ْم ِمْن ُحْمِر النَّ
ُ
ك
َ
ْيٌر ل

َ
 َوِحًدا خ

ً
ُ ِبَك َرُجَل

َّ
َيْهِدَي َّللا

ْ
 أل ن

“Allah memberikan hidayah kepada seorang manusia melalui perantaraanmu, lebih baik nilainya 

bagimu daripada unta merah.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

 
ً
ْو آَية

َ
ي َول ِ

وا َعن 
ُ
غ ِ
 
 َبل

“Sampaikanlah oleh kalian (ilmu dariku), sekali pun satu ayat!” (HR. Bukhari) 

Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, “Dalam hadits ini Rasulullah mengatakan, 

‘sekalipun satu ayat’. Tujuannya agar semua pendengar dapat segera menyampaikan ayat-ayat 

yang telah didengarnya itu kepada orang lain, walaupun sedikit. Sehingga akan berkelanjutanlah 

penyampaian ayat-ayat yang didakwahkan oleh beliau.” (Fath Al-Bari, jilid 6 hal. 575). 

Kedua, al-jihadul maliy; jihad harta di jalan Allah Ta’ala. Ini adalah ciri orang-orang yang jujur 

dalam keimanan mereka, 
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اُبوا َوَجاَهُدوا بِ 
َ
ْم َيْرت

َ
مَّ ل

ُ
ِ َوَرُسوِلِه ث

َّ
ِذيَن آَمُنوا ِباّلل

َّ
ْؤِمُنوَن ال

ُ ْ
َما اْل ِئَك ُهُم ِإنَّ

َ
ول
ُ
ِ أ
َّ
ُفِسِهْم ِفي َسِبيِل َّللا

ْ
ن
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
أ

وَن 
ُ
اِدق  الصَّ

“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.” (QS. Al-Hujurat, 49: 15) 

Dalam Tafsir Al-Mukhtashar dijelaskan, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak mencampuri 

keimanannya dengan keraguan dan berjuang dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah serta 

tidak kikir dengan sesuatupun darinya. Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat demikian ini 

adalah orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka.” 

Ketiga, al-jihadul lisani dan Keempat, al-jihadul yadi; jihad dengan lisan dan tangan, sebagaimana 

disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

 
ْ
ل
َ
ِبق
َ
ْم َيْسَتِطْع ف

َ
ِإْن ل

َ
ِبِلَساِنِه، ف

َ
ْم َيْسَتِطْع ف

َ
ِإْن ل

َ
ْرُه ِبَيِدِه، ف ِي 

َ
ُيغ
ْ
ل
َ
 ف
ً
را
َ
ْم ُمْنك

ُ
ى ِمْنك

َ
ِْلْيَماِن َمْن َرأ

ْ
 ا
ُ
ْضَعف

َ
ِلَك أ

َ
ِبِه َوذ  

“Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 

rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut 

adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim) 

Kelima, al-jihadus siyasi; jihad politik untuk mewujudkan kemaslahatan dan menekan 

kemudharatan sedapat mungkin. 

Harus ada di kalangan umat ini yang berani memberi nasihat dan beramar ma’ruf nahi munkar di 

hadapan penguasa. Perhatikanlah hadits ini, 

ُد  ِ
هُ َسي 

َ
َتل
َ
ق
َ
َمَرُه َوَنَهاُه ف

َ
أ
َ
ى ِإَمام  َجاِئر  ف

َ
اَل ِإل

َ
ِلِب ، َوَرُجٌل ق

َّ
ط
ُ ْ
 ْبُن َعْبِد اْل

ُ
َهَداِء َحْمَزة

ُّ
  الش

“Penghulu para Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan orang yang berdiri di hadapan 

penguasa zhalim lalu ia menyuruhnya dan melarangnya, lalau pemimpin itu membunuhnya.” 

(Hadits Shahih dalam Mustadrak ‘ala shahihain, Imam Al-Hakim no. 4884). 

ان  َجاِئر  
َ
ط
ْ
  ِعْنَد ُسل

 َحق 
ُ
ِلَمة

َ
ِجَهاِد ك

ْ
َضُل ال

ْ
ف
َ
 أ

“Jihad yang paling afdhal adalah berkata benar di hadapan pemimpin zhalim.” (H.R. Abu Dawud 

no. 4344, Ibnu Majah no. 4011). 

Umat Islam—khususnya para da’i—harus memiliki wa’yu siyasi (wawasan dan kesadaran politik) 

demi mewujudkan kemaslahatan umat. Ketahuilah, sesungguhnya politik adalah bagian dari ajaran 

Islam yang tidak boleh diabaikan. 



Download gratis dari https://tarbawiyah.com 
 

Page 216 of 220 
 

َساِد 
َ
ف
ْ
ْبَعَد َعْن ال

َ
ِح َوأ

َ
َل ى الصَّ

َ
َرَب إل

ْ
ق
َ
اُس َمَعُه أ وُن النَّ

ُ
 َيك

ُ
َعاِل ِبَحْيث

ْ
ف
َ ْ
اَن ِمْن األ

َ
 َما ك

ُ
َياَسة ِ

ْعُه  الس  ِ
ر 
َ
ْم ُيش

َ
، َوِإْن ل

ْوِلَك "الرَّ 
َ
َرْدَت ِبق

َ
ِإْن أ

َ
َزَل ِبِه َوْحٌي ؛ ف

َ
 ن
َ
َم َوَل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
  ُسوُل َصل

ْ
اِلف

َ
ْم ُيخ

َ
ْي ل

َ
ْرَع " أ

َّ
َق الش

َ
 َما َواف

َّ
 إَل

َ
 ِسَياَسة

َ
َل

َحاَبِة   ِللصَّ
ٌ
ِليط

ْ
غ
َ
 َوت
ٌ
ط
َ
ل
َ
غ
َ
ْرُع ف

َّ
َق ِبِه الش

َ
ط
َ
َرْدَت َما ن

َ
َصِحيٌح ، َوِإْن أ

َ
ْرُع ف

َّ
َق ِبِه الش

َ
ط
َ
 َما ن

“Siyasah (politik) adalah semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan 

dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan tidak ada wahyu Al Quran yang turun tentangnya. Jika Anda 

mengatakan: “Tidak ada siyasah (politik) kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak 

bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang 

anda maksudkan dengan siyasah hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu kesalahan dan 

sekaligus menyalahkan para sahabat nabi.” (Imam Ibnul Qayyim, I’lamul Muwaqi’in, 6/ 26. 

Mawqi’ Al Islam)  

Wallahul Musta’an...  

 

Materi 72: Gerakan Dakwah Nabi Muhammad  

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana dakwah yang 

manhaji. Jauh dari sikap dan tindakan emosional (infi’aliyah), reaksioner, nekad, ceroboh, atau 

sembrono (tahawwur); apalagi bertindak asal-asalan (‘afawiyyah), tanpa bashirah 

(ilmu/pandangan jauh ke depan), atau beramal secara tarqi’iyyah (tambal sulam). 

Dakwah Sirriyah 

Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selama 

tiga tahun. Hal ini karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan bagi beliau untuk 

berdakwah secara jahriyyah (terang-terangan). 

Dakwah tidak dilakukan secara terbuka di pertemuan-pertemuan dan majelis-majelis umum. 

Tetapi dilakukan berdasarkan pilihan/seleksi. Pada tahapan ini gerak dakwah Nabi saw telah 

berhasil merekrut semua lapisan masyarakat: orang-orang merdeka, kaum budak, lelaki, wanita, 

pemuda, dan orang-orang tua. Bahkan telah bergabung ke Islam ini orang-orang dari segenap suku 

bangsa Quraisy, sehingga hampir tidak ada keluarga di Makkah kecuali satu atau dua orang 

anggotanya telah masuk Islam. 

Pada awalnya orang-orang Quraisy tidak ambil pusing terhadap komunitas baru ini karena mengira 

mereka tidak berbeda dengan golongan hanif –yang dianut oleh Zaid bin Amr bin Naufal, Waraqah 

bin Naufal, dan Umaiyah bin Abu Shalt—yang sekedar menghindarkan diri dari menyembah 

berhala.  

Bahkan, menurut Syaikh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah, boleh dikatakan pada 

periode sirriyah ini Quraisy lebih banyak memperhatikan golongan hanif daripada kaum 

muslimin. Hal ini disebabkan orang-orang hanif itu pernah mengatakan keraguan mereka terhadap 
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berhala-berhala kaum Quraisy dan sesembahan orang-orang Arab, sementara kaum muslimin 

belum pernah menyatakan sikap seperti itu. 

Di dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi 

wa sallam—sebelum mendapatkan wahyu—sempat mengenal Zaid. 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل ُموَسى ِ َصلَّى َّللاَّ ُث ، َعْن َرسُوِل َّللاَّ  : أَنَّهُ لَِقَي َزْيدَ ْبَن َعْمِرو ْبِن نُفَْيٍل ْبُن عُْقبَةَ: أَْخبََرنِي َساِلٌم ، أَنَّهُ َسِمَع أَبَاهُ يَُحد ِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سُْفَرةً فِيَها لَْحٌم ، فَأَبَى أَْن يَأْكَُل ، َوقَاَل : أَْسفََل بَْلدَحٍ ، َوذَِلَك قَْبَل اْلَوْحيِ ، فَقَدََّم إِلَْيِه َرسُوُل َّللاَّ ا ”  َصلَّى َّللاَّ ََل آكُُل ِممَّ

ِ َعلَْيِه  ا ذُِكَر اْسمُ َّللاَّ ، َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ ” يَذْبَُحوَن َعلَى أَْنَصابِِهْم ، أَنَا ََل آكُُل إَِلَّ ِممَّ  

“Berkata Musa bin ‘Uqbah: ‘Salim mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar bapaknya 

berkata dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah bertemu dengan Zaid 

bin Amr bin Nufail di bawah bukit Baldah, dan ini terjadi sebelum wahyu turun, beliau shalallahu 

‘alaihi wa sallam lalu menyuguhkan kepada Zaid hidangan daging, tapi Zaid menolak untuk 

memakannya seraya berkata: ‘Aku tidak makan sesembelihan yang mereka kurbankan kepada 

berhala mereka, aku tidak makan kecuali dari sesembelihan yang disebut nama Allah padanya.’” 

Karakter Dakwah Sirriyah 

Ajaran Islam belum diumumkan selain kepada orang yang dipastikan mau masuk Islam. Di masa-

masa inilah Rasulullah berhasil menggembleng individu-individu yang siap memikul beban 

dakwah. Di pundak-pundak merekalah dakwah ini kemudian terus tumbuh berkembang ke seluruh 

penjuru bumi. 

Dakwah Jahriyah  

Setelah tiga tahun berdakwah secara sirriyah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mendapatkan perintah dari Allah Ta’ala untuk berdakwah secara jahriyah (terang-terangan). 

اْصدَْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكينَ فَ   

“Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan 

(kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik.” (Q.S. Al-Hijr: 94) 

 َوأَْنِذْر َعِشيَرتََك األْقَربِينَ 

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.” (Q.S. Asy-

Syu’ara: 214) 

Mulailah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Hal pertama yang beliau lakukan adalah 

menyampaikan dakwahnya kepada kaum kerabatnya yang terdekat: Bani Hasyim dan Bani 

Mutahallib. Rasulullah mengumpulkan mereka lalu menyampaikan dan mengajak mereka kepada 

ajaran Islam. 

Pada saat itu nabi langsung mendapat penentangan dari Abu Lahab. Meskipun begitu, kontak 

pertama ini telah berhasil meraih dukungan ‘perlindungan dan pembelaan’ dari Abu Thalib. Ia 

berkata di majelis itu, “Demi Allah, aku akan tetap melindungi dan membelamu, tetapi aku sendiri 

tidak dapat meninggalkan agama Abdul Muthallib.” 
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Setelah yakin akan mendapat pembelaan dari Abu Thalib inilah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam kemudian mulai melancarkan dakwah secara terang-terangan kepada khalayak yang lebih 

luas. Beliau memanfaatkan perlindungan dan pembelaan Abu Thalib itu untuk terus 

mengembangkan dakwahnya.  

Dakwah memang sudah disampaikan secara terbuka, tetapi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam tetap merahasiakan komunitasnya demi melindungi perkembangan dakwah dan 

pengikutnya. Rasulullah mengadakan ‘pengajian rutin’ secara tersembunyi di rumah Arqam bin 

Abil Arqam.  

Bersabar Menanggung Mihnah (Ujian) 

Mengiringi perkembangan dakwah, gelombang penentangan pun semakin membesar. Setiap 

kabilah Quraisy melancarkan berbagai penyiksaan terhadap putra-putra dan budak-budak mereka 

yang muslim. Hantaman penyiksaan itu tidak dilawan oleh kaum muslimin kecuali dengan 

kesabaran.  

Imam Bukhari meriwayatkan kisah yang dibawakan oleh Khabbab radhiyallahu anhu, ia berkata: 

دٌ بُْردَةً لَهُ فِي ِظِل  اْلَكْعبَِة فَقُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوهَُو ُمتََوس ِ ِ َصلَّى َّللاَّ  تَْستَْنِصُر لََنا أَََل تَدْعُو لَنَا فَقَاَل قَدْ َكاَن َمْن ْلنَا أَََل َشَكْونَا إِلَى َرسُوِل َّللاَّ

ُجُل فَيُْحَفُر لَهُ فِي اأْلَْرِض فَيُْجعَُل فِيَها فَيَُجاُء بِاْلِمْنَشاِر فَيُوَضُع َعلَى َرأْسِ  ِه فَيُْجعَُل نِْصفَْيِن َويُْمَشطُ بِأَْمَشاِط اْلَحِديِد َما قَْبلَكُْم يُْؤَخذُ الرَّ

اِكُب مِ دُو نَّ َهذَا اأْلَْمُر َحتَّى يَِسيَر الرَّ ِ لَيَتِمَّ َ َن لَْحِمِه َوَعْظِمِه فََما يَُصدُّهُ ذَِلَك َعْن ِدينِِه َوَّللاَّ ْن َصْنعَاَء إِلَى َحْضَرَمْوَت ََل يََخاُف إَِلَّ َّللاَّ

 َوالِذ ئَْب َعلَى َغنَِمِه َولَِكنَّكُْم تَْستَْعِجلُونَ 

“Kami mengeluh kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau sedang berbaring 

di bawah bayangan Ka’bah, berbantalkan kain yang beliau miliki, lalu kami berkata: ‘Tidakkah 

engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau mendo’akan kami?’ Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sungguh ada di antara orang-orang yang beriman 

sebelum kalian yang ditangkap, lalu digalikan tanah dan ditanam disana, kemudian dibawakan 

gergaji dan diletakkan di atas kepalanya, lalu orang itu dibelah dua, daging dan urat yang berada 

di bawah kulit disisir dengan sisir besi, namun itu semua tidak menghalanginya dari din 

(agama)nya. Demi Allah, agama ini akan sempurna, sehingga seorang pengendara bisa berjalan 

dari Shan’a sampai Hadramaut dalam keadaan tidak takut kecuali kepada Allah dan 

mengkhawatirkan (serangan) srigala pada kambingnya, akan tetapi kalian terlalu tergesa-gesa’”. 

Bahkan, karena siksaan yang demikian keras, beberapa orang dari kalangan sahabat diizinkan oleh 

nabi untuk menampakkan seolah-olah mereka telah murtad. Said bin Jubair berkata, “Aku pernah 

bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ‘Apakah orang-orang musyrikin melancarkan siksaan 

kepada para sahabat Rasulullah saw sampai siksaan itu membolehkan mereka untuk 

‘meninggalkan’ agama mereka?’ Ibnu Abbas menjawab, ‘Ya demi Allah. Sesungguhnya orang-

orang musyrik memukuli salah seorang mereka, setelah tidak diberi makan dan minum, sampai 

tidak bisa duduk akibat siksaan itu dan (terpaksa) memberikan apa yang mereka inginkan yaitu 

fitnah. Sampai mereka berkata kepadanya, ‘Lata dan Uzza adalah tuhanmu selain Allah?’ Ia 

menjawab, ‘Ya’ Sampai ketika ada kumbang melintas, mereka bertanya kepadanya, ‘Apakah 

kumbang ini ‘tuhanmu selain Allah?’ Ia menjawab, ‘Ya’.” 
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Hijrah ke Kerajaan Nasrani 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bermaksud melindungi para pengikutnya dari ancaman 

bahaya, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, “Sebaiknya kalian pergi ke Habasyah 

karena di sana ada seorang raja yang adil sekali. Di dalam kekuasaannya tidak seorang pun boleh 

dianiaya, disana adalah bumi kejujuran. Sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kalian.” 

(lihat: Manhaj Haraki, hal. 73). 

Memanfaatkan Undang-Undang Masyarakat Musyrik 

Masyarakat jahiliyyah sangat menghargai undang-undang perlindungan pihak yang kuat kepada 

pihak yang lemah. Jika seorang yang lemah masuk ke dalam jaminan keamanan orang yang kuat, 

maka orang tersebut dapat menikmati perlindungan  kebebasan bergerak dan berpikir, sehingga 

pihak musuh tidak akan dapat mengganggunya sama sekali. Jika ada pihak yang mengganggunya 

maka ini berarti tantangan perang kepada pihak yang memberi jaminan keamanan. 

Contoh perlindungan musyrikin sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mendapatkan jaminan kemanan dari Abu Thalib. 

Mengomentari hal ini Rasulullah bersabda, “Quraisy tidak dapat melancarkan suatu tindakan 

yang tidak aku sukai, sampai Abu Thalib meninggal dunia.”  (Lihat: Manhaj Haraki, hal. 83) 

Sementara Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu, ia mendapat jaminan keamanan dari Ibnu Daghnah. 

Semula Abu Bakar bermaksud berhijrah, tetapi kemudian dicegah oleh Ibnu Daghnah dan 

memberikan perlindungan kepadanya sehingga ia dapat bebas melaksanakan shalat dan membaca 

Al-Qur’an di rumahnya. 

Pemboikotan 

Puncak serangan kaum Quraisy terhadap Islam adalah pemboikotan. Mereka bersepakat 

memboikot Bani Hasyim dan Bani Muthallib, baik yang muslim maupun yang kafir sehingga 

mengalami kesengsaraan tidak ada bahan makanan. Boikot ini berlangsung sekitar 3 tahun. Tidak 

lama setelah pemboikotan berakhir, Abu Thalib wafat. 

Mencari Pembelaan 

Dakwah di Makkah benar-benar menghadapi jalan buntu. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

kemudian mengarahkan dakwahnya ke tempat lain, yakni Thaif. Beliau datang ke sana untuk 

mencari pembelaan dan menyebarkan Islam. Tetapi beliau ditolak mentah-mentah dan malah 

dianiaya.  

Beliau kemudian kembali lagi ke Makkah setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Muth’am 

bin Adiy. Sebelumnya beliau meminta jaminan keamanan kepada Akhnas bin Syuraiq dan Suhail 

bin Amer, namun ditolak secara halus. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian mencari pembelaan dan perlindungan dari 

kabilah-kabilah Arab agar dapat menyampaikan dakwah. Beliau mendatangi Bani Amir, Ghassan, 

Bani Fazarah, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Sulaim, Bani Abbas, Bani Nasher, Tsa’labah bin 
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Ukabah, Kindah, Kalb, Bani Al-Harits bin Ka’ab, Bani Udzarah, Qais bin Al-Khathim, dan Abul 

Haisar Anas bin Abu Rafi’.  

Kepada mereka Rasulullah mengatakan, “Adakah seseorang yang sudi membawaku kepada 

kaumnya kemudian melindungiku sehingga aku dapat menyampaikan risalah Rabbku. 

Sesungguhnya Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan risalah Rabbku.” (lihat: Manhaj 

Haraki, hal. 176). 

Pada  kali yang lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga berkata kepada mereka: “Aku 

tidak membenci kalian sedikitpun. Barangsiapa yang ridha dengan apa yang aku dakwahkan, 

maka itulah dakwahku. Dan barangsiapa yang tidak menyukainya, aku tidak akan memaksanya. 

Aku hanya ingin kalian mau melindungiku dari orang yang ingin membunuhku, sehingga aku 

dapat menyampaikan risalah Rabbku, sehingga Allah putuskan padaku dan para pengikutku 

seperti yang dikehendakiNya.” (lihat: Al-Bidayah, Juz III, Hal. 140). 

Sambutan Aus dan Khazraj 

Akhirnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berhasil mendapatkan dukungan dari orang-

orang Aus dan Khazraj dari Yatsrib. Mereka inilah kaum Anshar (penolong dan pembela), dimana 

negeri mereka, Yatsrib, berubah nama menjadi Madinah Al-Munawarah,  negeri pusat 

perkembangan Islam ke seluruh penjuru bumi. 

Negara Madinah  

Berdirinya Negara Madinah diawali dengan lengkah-langkah pembangunan: 

1. Basis Masyarakat (Al-Qaidah Al-Ijtima’iyah): Kaum Anshar dan Muhajirin yang telah 

tershibghah oleh aqidah Islam. 

2. Basis Teritorial (Al-Qa’idah Al-Ardhiyah): Yatsrib yang dikuasai secara penuh oleh 

masyarakat muslim. 

Tiga Pilar Masyarakat Madinah 

Disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazaly dalam Fiqhus Sirah, ada 3 hal yang dibangun oleh Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam rangka penegakan negara Madinah: 

1. Memperkokoh hubungan umat Islam dengan Allah, hal ini ditandai dengan membangun 

masjid. 

2. Memperkokoh hubungan intern ummat Islam, yakni dengan mempersaudarakan Muhajirin 

dan Anshar.  

3. Mengatur hubungan umat Islam dengan non muslim. Untuk itu Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam melakukan penandatanganan Piagam Madinah (sulhul Madinah). 

 

 


