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Persembahan 

Kepada orang-orang yang menjadikan perbuatannya sebagai 
terjemahan perkataannya, menyerahkan nyawanya sebagai tumbal 
kebenaran, mengalirkan darahnya untuk mempertahankan bendera Islam 
tegak dalam genggaman orang-orang yang menjalankan kebenaran, yaitu 
orang-orang yang tak gentar pada orang yang menentangnya. 

Kepada kawula muda yang tidak berpaling dari zikir pada Allah karena 
perdagangan dan bisnis, yang merasa hatinya terbakar karena penderitaan 
umat, yang mencari kemuliaan untuk umat dan yang terus maju untuk 
berjuang bagaikan panah walau berbagai rintangan yang menghalanginya. 

Kepada wanita-wanita yang tabah dan shalehah yang menumbuhkan 
fitrah kebaikan, yang menanamkan bibit perbaikan, yang maju bersama 
para pemimpin ke medan-medan perjuangan hidup. 

Kepada mereka semua yang berjuang untuk hari esok yang lebih baik -
dengan izin Allah-, saya persembahkan buku ini. 

 

Mahmud Muhammad al-Hazandar 
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Kata Pengantar 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam 
dilimpahkan pada utusan yang menjadi rahmat bagi semesta alam, yang 
menyempurnakan kemuliaan akhlak, yang dijadikan sebagai suri tauladan 
dan pemilik akhlak mulia, juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan 
para pengikutnya yang benar sampai hari kiamat. 

Berapa banyak rencana yang dimulai dengan ide sepintas, berapa 
banyak ide yang muncul dari yang pendapat yang melintas, berapa banyak 
penelitian yang lahir dari kondisi yang mendesak kemudian pena-pena 
merangkai karya dan semangat-semangat mengukuhkannya sehingga 
sebuah ide dapat menjadi kenyataan, usulan yang muncul menjadi aturan 
yang dipakai pada lapangan kerja. Begitulah ide buku ini muncul, itulah 
kisahnya. 

Tema-tema buku ini pada awalnya hanyalah berupa artikel-artikel 
yang dimuat setiap bulan yang terbit pada rubrik “Akhlak Seorang 
Mujahid”. Begitulah, bulan demi bulan kemudian tahun demi tahun 
banyak surat mulai berdatangan dan banyak perkataan lisan disampaikan 
untuk mengumpulkan artikel-artikel tersebut dalam satu buku. Atas hasil 
musyawarah dan kerjasama, maka ide-ide atas artikel-artikel tersebut 
berkembang menjadi buku berubah menjadi sebuah kenyataan. Begitulah 
buku ini dapat sampai kepada para pembaca setelah ±10 tahun bergolak 
dengan perjuangan melalui usaha-usaha untuk perjuangan Islam. 

Dalam kesempatan ini, saya sampaikan banyak terima kasih dan doa 
yang shaleh untuk setiap orang yang telah membantu kami dengan 
pendapatnya, atau kerjanya atau dukungannya, dan juga pada setiap orang 
yang telah memberikan saran-sarannya serta nasihat-nasihatnya. 

Dan semoga apabila buku ini dapat diterima oleh para pembaca, maka 
buku ini dapat terus dikembangkan, disempurnakan dan digubah. Semoga 
Allah memberi kami keikhlasan dan menerima amal kami. Sesungguhnya 
Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. 
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 Mukaddimah 

Ide Muncul dari Pengalaman Ilmiah 

Hari ini, media massa memberitakan dan membicarakan kembali 
tentang penderitaan bangsa Bosnia Herzegovina. Sehingga dunia ikut 
terusik, bangsa-bangsa berteriak-teriak dan negara-negara menjanjikan 
untuk ikut membantu dengan negosiasi, harta dan dengan mengoptimalkan 
sarana media masa namun mereka keberatan dibukanya bantuan dalam 
bentuk pasukan atau dengan memberi bantuan senjata, agar senjata makan 
tuan seperti yang terjadi pada masa lalu tidak terulang lagi. 

Barulah kemarin teriakan itu terdengar dan disaksikan oleh dunia, 
harta dan pasukan disiapkan, bangsa-bangsa dan negara-negara bekerja 
sama untuk memanfaatkan perang Afghanistan sebagai alat untuk 
meruntuhkan mimpi buruk komunis. Setelah teriakan-teriakan dan respon-
respon bermunculan, maka para pemuda Islam berkumpul untuk 
membicarakan masalah ini, yaitu dengan mengadakan perkumpulan 
manusia yang unik dan eksklusif di sebuah tempat yang kecil untuk tujuan 
bersama walaupun dari para peserta yang hadir, respon media massa dan 
tangga prioritas berbeda-beda. 

Pengalaman yang baru ini ada nilai positif yang tidak mungkin 
dilupakan dan diremehkan, tetapi juga ada nilai negatifnya yang tidak 
mungkin menutup mata dari bahaya. Dampak negatif yang paling nampak 
dalam pandangan saya adalah tidak mampu untuk hidup berdampingan 
dalam bentuk kelompok kerja yang kompak dan dalam masyarakat Islam 
yang kooperatif sehingga waktu, harta dan kerja dioptimalkan untuk 
membangun dan bukan untuk menghancurkan, dalam saling melengkapi 
bukan dalam pertentangan. Itulah kekurangan yang harus diungkapkan 
untuk mengambil pelajaran dari pengalaman yang besar dan jarang, 
sehingga diharapkan dapat memberikan contoh kerja untuk saudara-
saudara muslim lainnya yang telah banyak membicarakan tentang 
gambarannya, dan telah dibuat perumpamaan-perumpamaan secara teori. 

Diharapkan dari para pemuda yang dididik atas prinsip-prinsip dan 
nilai-nilai untuk melangkah pada fase kerja dan operasional, itulah yang 
kami harapkan, untuk mengubah kesadaran yang ada dalam lingkaran, 
tipu muslihat dan perangkap-perangkap setan menjadi sebuah 
kewaspadaan, kehati-hatian agar tidak menjadi petaka bagi kita. 

Sebab setan itu akan selalu menghancurkan barisan, memecah belah 
persaudaraan dan mengobarkan api dalam hati. Jika ia melakukannya 
dengan dorongan hawa nafsu, tamak harta atau ambisi jabatan maka 
masalahnya akan menjadi sebuah skandal besar yang membuka aib walau 
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ia melakukan itu dengan motivasi yang baik, maka apabila seseorang 
bertanya kenapa terjadi permusuhan dengan orang tersebut? Maka kamu 
akan mendengar jawaban yang banyak yang pada intinya adalah syariat. 
Wallahu A’lam. Tersembunyi di dalam dada dan terjebak dalam tipu daya 
setan karena ia telah menjadi pengikutnya, ia tidak percaya pada agamanya 
karena ia tidak mentaati sunah Nabi, ia tidak punya ilmu dalam akidahnya 
ada ketimpangan dan kita tidak ingin membela orang lain dan 
menyalahkan orang lain, karena semua orang terjerumus dalam bencana 
dengan derajat yang berbeda-beda. 

Di tengah kondisi yang komplekatif ini apa yang seharusnya terjadi? 
Maka harus ada benteng pengaman yang memberikan kesempatan kepada 
setiap pihak untuk diam mendengarkan pendapat pihak lain, dan 
memberikan kesempatan kepadanya untuk menjawabnya dengan sopan 
dan lembut tanpa menyakiti dan menuduh. Semua keluar dari pertemuan 
dengan penuh kasih sayang dan saling kerja sama, saling memaafkan satu 
lainnya apabila mereka berbeda pendapat. Inilah benteng pengaman yang 
hilang yaitu akhlak. Pendidikan akhlak bagi setiap pemuda tidak dilakukan 
sesuai dengan yang semestinya dan seharusnya, tidak seperti mereka 
berlatih dalam mengutarakan pendapat dan membantah pendapat orang 
lain. Untuk menutupi lubang diperlukan sebuah akhlak karena kita semua 
sepakat bahwa sifat jujur, malu, solidaritas, sabar dan lainnya adalah 
sebagai akhlak mulia. Sebagaimana kita juga sepakat bahwa sifat khianat, 
dengki, ghibah, sombong dan lainnya adalah akhlak yang tercela. Maka 
kita ingin menjaga dari bisikan setan dengan mengedepankan pembahasan 
yang tidak ada yang mempermasalahkannya, yaitu pendidikan akhlak. 

Kenapa dengan Akhlak? 

Sejak permulaan hidup kita dalam suasana pendidikan Islam, kita 
sering dipermasalahkan dengan pemikiran yang muncul di sekitar kita, 
kata-kata yang telah kita hafal tetapi kita tidak mengerti alasan perbedaan 
pendapat itu. Mereka berpendapat, bahwa pendidikan pemikiran harus 
didahulukan untuk menjaga para pemuda dari invasi pemikiran (ghazwul 
fikr) dan dari keyakinan tentang sunnatullah di dunia yang berlebihan. 
Yang lainnya mengatakan, bahwa pendidikan akhlak harus didahulukan 
untuk menjaga para pemuda dari penyimpangan karena dorongan hawa 
nafsu dan dari terjerumus dalam kehinaan. Yang ini ingin menjaga dari 
syubhat (sesuatu yang samar), sedang yang itu ingin menjaganya dari hawa 
nafsu. 

Dalam kehidupan sehari-hari, secara fitrah kita dituntut untuk 
mendapat dua pendidikan tadi apabila kita ingin selamat dalam segala hal, 
dan dalam prakteknya kita menyaksikan bahwa setan akan menggunakan 
kedua senjata tadi, yaitu senjata hawa nafsu dan senjata syubhat. 

Berapa banyak ahli-ahli ibadah yang kita anggap sebagai orang-orang 
yang berilmu dan shaleh namun mereka tidak hidup dengan zamannya, 
dan tidak mengetahui bagaimana caranya menghadapi pemikiran-
pemikiran yang masuk meracuni Islam, kecuali hanya dengan kata-kata 
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yang tidak jelas, pembacaan  do’a perlindungan pada Allah dan membaca 
kalimat La ilaa ha illallah, mereka tetap hidup dalam alamnya sehingga 
syubhat itu tetap menjadi panutan masyarakat sehingga tidak bisa hilang 
dari hati mereka, akan tetapi hanya bisa dengan menggeleng-geleng kepala 
atau meluapkan dengan kemarahan. 

Dan berapa banyak pula pemikir-pemikir yang teguh, memiliki 
wawasan luas, memiliki daya tarik dalam pemaparan Islam dan memiliki 
kemampuan yang baik dalam menjelaskan kebohongan-kebohongan atas 
pemikiran-pemikiran yang sesat dan aliran-aliran yang destruktif, tetapi 
ketika diteliti secara seksama tentang elemen-elemen ketauladannya yang 
tersembunyi maka kita dapatkan; apabila ada orang yang berbeda pendapat 
dengannya, maka ia tanggapi dengan meremehkan, mencela dan 
menghujatnya, dan apabila ada yang menentangnya, maka ia rendahkan 
dirinya dan bongkar keburukan-keburukannya yang tersembunyi dalam 
diri lawannya. Maka jelaslah, bahwa dibalik pemikiran yang cemerlang ini 
ada penyakit moral yang kronis sehingga secara fitrah kita pun tahu bahwa 
kedua kelompok itu mempunyai kelebihan, kekurangan dan kelemahan. 

Kemudian artikel-artikel yang membela pemikiran-pemikiran Islam, 
mengajak akal manusia dan berusaha menyebarkan kesadaran dan 
pendalaman tentang pemahaman Islam. Tulisan-tulisan ini telah memenuhi 
wawasan, memasuki perpustakaan-perpustakaan dan dicetak setiap hari 
tapi pendidikan akhlak tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sangat 
jarang sekali tema yang ditulis tentangnya dan mungkin tema penulisan 
dalam bidang pendidikan akhlak tersebut terbatas, yang tidak 
memungkinkan untuk melakukan modifikasi, baik dalam isi ataupun 
metodenya. Tetapi sebenarnya tujuan akhlak dapat dimasukkan dalam misi 
setiap penulis muslim melalui artikel, cerita atau puisi yang mengandung 
muatan akhlak dalam bentuk-bentuk penuturan sastra dan pemikirannya, 
dan yang saya maksud bukan berarti bahwa penulisan tentang akhlak 
dapat mengubah akhlak. 

Sesungguhnya pendidikan akhlak dilakukan dengan cara berinteraksi, 
memberikan suri tauladan dan melalui sikap-sikap kehidupan. Adapun 
tulisan tentang akhlak hanyalah sebagai petunjuk jalan, untuk pengingat 
nilai norma dan untuk membuka mata kita ke puncak sehingga kita dapat 
melihat perbedaan yang mencolok antara posisi kita sekarang dengan posisi 
yang seharusnya kita ada. Dan ketika kita merasakan bahwa kita sedang 
dalam krisis pendidikan, dekadensi akhlak, dan sangat membutuhkan pada 
pendidikan etika serta pembenarannya maka pada saat itu pula kita telah 
melangkahkan kaki kita pada awal jalan yang harus dibekali dengan usaha 
yang gigih, pergaulan yang baik,  saling menasihati dan berkumpul dengan 
orang-orang shaleh. 

Dalam realita kehidupan dengan adanya perbedaan latar belakang dari 
para pemikir Islam dapat menciptakan persamaan pemikiran dalam dialog 
yang tenang, sopan dan saling menghormati apabila mereka memiliki 
akhlak, tetapi para pemikir walaupun dari latar belakang yang sama dapat 
saling melemparkan tuduhan, mempertajam perbedaan dan memecah 
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persatuan dan digerakan oleh nafsu apabila mereka memiliki akhlak yang 
lemah, oleh karena itu dengan akhlak yang mulia itu dapat menyatukan 
perbedaan mereka, namun sebaliknya akhlak yang tercela dapat mencerai 
beraikan persamaan pemikiran mereka. 

Umat Islam pada abad-abad pertama telah memiliki tingkat pendidikan 
akhlak yang tertinggi, dimana orang-orang berduyun-duyun masuk Islam 
karena melihat perilaku yang baik dan akhlak yang mulia bukan karena 
melalui perdebatan mulut dan pemaparan yang logis dan bagus. Mereka 
mempunyai suri tauladan yang lebih baik dibanding dengan kekuatan 
bicaranya, khususnya dalam dakwah mengajak orang-orang ‘ajam (asing) 
yang tidak mengerti penjelasan dalam bahasa Arab, tetapi generasi umat 
Islam pertama itu mampu memasukan mereka pada agama Allah sebelum 
mereka mengenal logikanya Aristoteles dan filsafat Yunani. Sungguh ironis, 
setelah ilmu filsafat dan ilmu kalam masuk, pendidikan akhlak menurun 
dan menghilang secara bertahap karena munculnya ilmu logika. 

Apabila kita membicarakan pemikiran, maka cara berpikirnya akan 
berbeda-beda tergantung perbedaan latar belakangnya. Sedang apabila kita 
membicarakan masalah fiqh, maka kita akan membicarakan perbedaan 
mazhab dan akan lebih luas lagi perbedaannya dalam hal rajih dan marjuh 
(pendapat yang kuat dan lemah) dan dalam mu’tabar dan ghair mu’tabar 
(pendapat yang dianggap dan tidak dianggap). Dan apabila kita 
membicarakan masalah akidah, maka hal itu tidak akan lepas dari aliran-
aliran, agama, mazhab, fasik, bid’ah dan kufur. Adapun apabila kita 
membicarakan tentang akhlak, maka yang dianggap baik akan dianggap 
baik pula oleh manusia, dan yang buruk akan dianggap buruk pula oleh 
manusia. Maka kecil sekali lingkup perbedaannya di antara umat Islam 
sendiri bahkan dengan orang non Islam sekalipun. Sehingga orang yang 
paling dekat sekalipun akan menjauhimu apabila kamu bersikap keras dan 
bengis. Dan orang yang paling dibencipun akan mempercayaimu apabila 
kamu menjadi orang yang jujur dan terpercaya.  

 Metode Pendidikan untuk Anak-Anak 

Bahwa metode pendidikan dalam al-Qur`an didasarkan pada 
penyelesaian problematika yang ada, mengomentari kejadian-kejadian 
yang sedang terjadi dan menetapkan masalah-masalah yang menjadi 
polemik, dimana al-Qur`an itu diturunkan mengikuti kehidupan 
masyarakat Islam pertama sehingga pengaruhnya benar-benar mewarnai 
dan tidak dapat dihapus dalam hati. Dan kajian khusus yang mempelajari 
fenomena ini disebut dengan ilmu Asbab An-Nuzul (sebab-sebab turunnya 
wahyu). 

Begitu pula halnya dengan sunah Nabi Saw., dimana ketika ada 
kejadian yang didengar atau dilihat Rasulallah maka muncullah komentar 
beliau, penetapan atau pengingkaran atas kejadian tersebut sehingga 
pendidikan yang langsung dipraktekkan dapat meninggalkan bekas yang 
kuat pada kepribadian para sahabatnya, ketika salah satu di antara mereka 
mengingat sikap rasulallah pada suatu masalah maka ia akan menceritakan 
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kembali kejadian tersebut di depan sahabat lainnya, bahkan ketika seorang 
di antara mereka itu menceritakan apa yang ia dengar atau lihat maka ia 
akan meriwayatkan sunnah tersebut dengan kata-katanya, kalimat-
kalimatnya, gerakan-gerakannya, isyarat-isyaratnya, kondisi beliau dan 
gayanya. Itulah yang disebut dalam ilmu mustalahil hadits dengan hadits 
musalsal (hadits yang berangkai atau bersambung). Hadits-hadits yang ada 
sebab-sebabnya dikumpulkan dalam ilmu Asbab Al-Wurud (sebab-sebab 
turunnya hadits). 

Bahwa pengalaman yang kita jalani dalam masyarakat yang 
mempunyai karakter dan kondisi khusus ini, dalam suka dan dukanya, 
menuntut kita untuk kembali ke dalam pemahaman karena pentingnya 
melakukan koreksi diri untuk menentukan batasan-batasan jalan yang 
harus dilalui, juga mengetahui identitas jati diri Islam yang harus dimiliki 
bukan sekadar menerima dengan kondisi yang terjadi. Setiap bulan kita 
harus melakukan instrospeksi diri untuk mengetahui penyakit terbesar 
yang muncul, sehingga artikel-artikel penulisan dapat diarahkan untuk 
melawannya dengan memunculkan kelebihan-kelebihan akhlak. 

Bahwa memuat kejadian-kejadian dengan skandal-skandalnya dalam 
sebuah penulisan adalah merupakan sesuatu yang tidak layak untuk kita 
lakukan, karena itu dapat menyakiti kawan-kawan kita dan membuat 
musuh-musuh kita senang. Cukuplah bagi kita mengambil pelajaran yang 
dapat ditarik dari kejadian tersebut untuk dijadikan sebagai akhlak, yang 
menjadi filter bagi setiap masyarakat yang ideal, mungkin ditulis dengan 
pemaparan yang luas atau dalam bentuk yang lebih kecil. Penyakit yang 
menjangkit pada kita itu tetap saja seperti itu, ia akan tetap bersama kita 
dimanapun kita berada. Penyakit akan nampak jelas bila kita bersatu, dan 
ia akan nampak sama-samar bila kita bercerai-berai. Penyakit juga akan 
nampak lebih jelas ketika kita hidup dalam kebebasan dan akan terlihat 
samar-samar ketika kita hidup dalam suatu negara yang keras, anarkis dan 
penuh kekerasan. 

Fitnah-fitnah itu telah mengajak kita untuk kembali kepada al-Qur`an 
dan sunnah Nabi Saw., serta memahami sejarah dan kehidupan umat Islam 
pada abad pertama sehingga kita dapat memodifikasi akal dan mengubah 
perilaku kita dari awal lagi. Dengan itu kita dapat menemukan harta karun 
yang terpendam, yang akan ditemukan oleh orang yang ingin menggalinya 
dan berusaha untuk mengeluarkannya dari penggaliannya.  

Metode Kami dalam Penulisan dan Dokumentasi 

Menulis artikel tentang akhlak dari belakang meja adalah 
menyenangkan. Dengan melihat judul-judul dan nama-nama akhlak yang 
telah ditulis adalah hal yang mudah dan sederhana, judul-judulnya 
terbatas, hadits-hadits yang terkenal, yang tercantum pada setiap judul 
sering ditulis berulang-ulang disejumlah kitab hadits. Sehingga terkadang 
pemilihan judul tulisan diilhami dari realitas yang menyakitkan bukan dari 
daftar isi kitab. Dan terkadang substansi tulisan yang kita pilih pun sering 
diambil dari sumber yang bukan pada tempatnya yang biasa ada pada 
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kitab-kitab hadits. Juga terkadang pemilihan judul pun disesuaikan dengan 
tujuan dan substansi penulisan. 

Kami telah berusaha memperluas makna akhlak sehingga dapat 
mencakup setiap sifat-sifat terpuji yang dapat dimiliki oleh setiap muslim, 
sehingga apabila umat Islam menjalankannya dengan baik maka akan 
menjadikannya sebagai orang yang berakhlak mulia. 

Rangkaian judul-judul ini adalah berdasarkan kejadian-kejadian yang 
terjadi –sebagaimana kami sebutkan- tetapi karena kami ber-azzam (niat) 
untuk mengumpulkan judul-judul dalam sebuah kitab, maka 
diklasifikasikanlah akhlak-akhlak ini dalam bentuk bab-bab dengan 
pengelompokan secara seimbang yang mencakup dimensi karakter muslim. 
Maka hal itu menuntut adanya penataan ulang dalam penempatan judul-
judul tadi untuk membuang hal-hal yang tidak layak dimasukkan, dan 
memasukkan hal-hal yang perlu dimasukkan serta mengubah hal-hal yang 
perlu diubah. Maka satu halaman yang ada pada sebuah majalah menuntut 
kita untuk lebih meringkasnya, dengan memperbanyak hadits-hadits 
Rasulullah Saw. dan mengurangi perkataan kita. Dan mengusahakan agar 
perkataan kita tidak lebih dari sekadar pendahuluan, komentar atau 
penyambung antara dua teks hadits. 

Biasanya cara penulisan dalam majalah-majalah umum tidak 
mengizinkan kita untuk menulis catatan kaki dan takhrij hadits. Maka 
ketika kami berniat untuk mencetaknya dalam bentuk buku, maka hal itu 
perlu diperkuat dengan referensi dan takhrij hadits-haditsnya. 

Saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan 
hadits dhaif (lemah), sehingga ketika saya mengetahui bahwa hadits 
tersebut dhaif dan tidak ada ulama yang menshahihkannya maka saya 
buang hadits tersebut. Dalam footnote, referensi hadits yang saya nukil saya 
lengkapi dengan penulisan kitab, bab dan nomor hadits sehingga 
memudahkan peneliti untuk mengecek kembali walaupun halaman dan 
cetakannya berbeda. 

Saya lebih banyak mengutamakan hadits-hadits yang ada pada 
Shahihain (dua buku hadits yang shahih yaitu Shahih Bukhari dan Shahih 
Muslim), mendahulukan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 
menukil dari pemahaman Ibnu Hajar dalam kitabnya “Fathu Al-Barri,” dan 
juga saya melengkapinya dengan kitab-kitab yang digunakan oleh dua 
syeikh besar, yaitu Syeikh al-Bani dan Syeikh Arnauth (semoga Allah 
menyayangi keduanya). Dan yang sering membebani saya adalah 
kurangnya referensi ketika berada di tempat jauh, khususnya dalam 
pengambilan data dari Musnad Ahmad, maka dalam hal ini saya lebih 
banyak merujuk pada hadits-hadits yang diteliti dan dicetak oleh Syeikh 
Ahmad Syakir (semoga Allah menyayanginya) yang belum selesai itu, dan 
hadits-hadits yang diteliti dan dicetak oleh Syeikh Abdurrahman al-Banna 
as-Sa’ati dalam kitabnya “Nailul Amani ala Fath Ar-Rabbani” walaupun 
dengan usaha yang keras dan pencarian yang sulit. 
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Dalam penulisan referensi ini, saya hanya mencukupkan dengan 
menunjukkan buku referensi saja dan tidak memaksakan diri untuk 
menjelaskan kata-kata yang asing agar penerbitan kitab ini tidak terlambat, 
walaupun saya berusaha agar tidak ada kata-kata asing dalam tulisan dan 
pemaparan teks-teks hadits. Dan saya pun tidak memaksakan diri untuk 
menjelaskan riwayat hidup orang-orang dan asal-usul daerah. Saya hanya 
mencukupkan diri dengan memperbanyak hadits-hadits sebagai penguat 
dan saksi untuk hadits yang lainnya agar tulisan ini tetap ringkas dan tidak 
bertele-tele, serta agar pikiran dan konsentrasi pembaca tidak terpecah 
dengan banyaknya judul untuk satu pembahasan. Dan barangsiapa yang 
ingin mendapatkan pembahasan yang lengkap maka silahkan saja melihat 
referensi yang ditunjukkan dalam catatan kaki. Begitu juga hadits-hadits 
mauqufah (yang berhenti periwayatannya pada sahabat) dan hadits-hadits 
mursalah (yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw. tapi tidak menyebut 
sahabat) yang sudah jelas dhaif-nya maka saya buang. Dan apabila ada 
hadits-hadits yang tidak jelas keshahihannya maka saya mencukupkan diri 
dengan menunjuk ke sumber bukunya, sehingga saya merasa tenang 
karena substansinya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang 
benar dan shahih. 

Karakteristik Pendidikan Akhlak dalam Islam 

Bersumber dari Tuhan 

Akhlak Islam bukanlah pendapat manusia dan bukan pula aturan yang 
dibuat manusia namun ia diambil dari syariat Tuhan semesta alam, baik 
yang ditetapkan langsung oleh syariat ataupun akhlak yang sudah dikenal 
masyarakat, kemudian syariat menetapkannya sebagai akhlak mulia 
walaupun tidak ada ketetapan syariatnya. Dasar ketuhanannya berasal dari 
kaidah, “Segala sesuatu yang dipandang umat Islam baik maka baik pula 
dalam pandangan Allah”, karena ia bersumber dari Tuhan dan bertujuan 
pula untuk Tuhan. Adapun dasar-dasar akhlak dan sumbernya berasal dari 
syariat, yang mana umat Islam mencari keridhaan Allah dengan akhlak 
tersebut. 

Bertujuan untuk Ibadah 

Betapapun manusia itu menghiasi dirinya dengan akhlak Islam tapi ia 
bagaikan bentuk tanpa ruh, apabila tujuan akhlaknya bukan karena 
mencari keridhaan Allah. bukanlah tujuan akhlak Islam sekadar 
penampilan luar saja, yang mana tidak lebih dari sekadar buah yang jatuh 
ke tanah. Namun  tujuan berakhlak Islam adalah agar seorang muslim 
menguasai hatinya kemudian mendorongnya untuk mengimaninya hingga 
menambah ketaatannya pada Allah. Maka sumbernya adalah hati sedang 
dasarnya adalah kebersihan hati. Oleh karena itu, berbuat adil kepada 
orang kafir akan mendekatkan diri pada ketakwaan sebab hal tersebut 
merupakan masalah ibadah. Dan betapa hebatnya akhlak seorang kafir tapi 
ia akan menjadikannya sia-sia karena berakhlaknya bukan karena Allah, 
dan selama akhlak bukan karena Allah maka akan melahirkan 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  13

kemunafikan atau untuk kepentingan pribadi, sehingga ia akan hilang dan 
memunculkan akhlak yang buruk. 

Contoh yang Realistis  

Akhlak Islam mengajak manusia untuk menjunjung nilai yang mulia 
dan menghargai psikologi manusia, kebutuhan dan kemampuannya untuk 
berkembang secara dinamis. Akhlak Islam juga menjaga manusia untuk 
tidak disakiti atau untuk menuntut pembalasan. Mereka tidak dituntut 
untuk melakukan sesuatu diluar kemampuannya, hal itu berdasarkan 
firman Allah Swt.,  

ُتمَتطَعفَاتَّقُوا اللََّه َما اس 

“Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu.” (QS. At-
Taghâbun [64]:16).  

Maka seorang yang lapar tidak dianggap sebagai pengkhianat amanat 
apabila ia mencuri hanya untuk sekadar makan, dan seorang yang berada 
dalam ketakutan atau yang terpaksa tidak dianggap tidak jujur apabila ia 
berbohong untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan. Dan begitu pula 
tidak dianggap kurang bijaksana apabila ia marah atau emosi, dikarenakan 
ia diejek atau dipancing untuk marah. 

Komprehensif 

Akhlak Islam mencakup semua dimensi kehidupan manusia, baik 
hubungan dengan tuhannya ataupun dengan sesama manusia, baik di 
tempat kerjanya ataupun di rumahnya,  dalam kesendirian ataupun 
kebersamaan, dalam jual ataupun beli, dalam keadaan damai ataupun 
perang, dalam masyarakat,   dzahirnya ataupun bathinnya. Semua aspek 
kehidupan ini mempunyai akhlak yang mengharuskan umat Islam untuk 
menghiasinya dengan akhlak mulia tersebut pada semua aspek. 

Tetap dan Tidak Berubah-ubah 

Akhlak Islam adalah akhlak yang asli yang dimiliki oleh pemiliknya, dia 
akan bersikap seperti itu dalam kondisi yang sama apabila terjadi berulang-
ulang. Akhlaknya tidak akan berubah-ubah baik menghadapi orang kuat 
ataupun orang lemah, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam 
perjalanan ataupun tidak, dalam kesendirian ataupun  keadaan ramai, 
dalam keadaan tenang ataupun marah, dalam keadaan senang ataupun 
sedih, sebagai haknya ataupun kewajibannya, sebagai raja ataupun rakyat 
bisaa. Adapun sumber kestabilannya adalah jiwa ibadahnya, dimana saja ia 
berada maka ia akan tetap bersama kebenaran, adapun sumber 
ketidakstabilan akhlak yang tidak Islami adalah hanya karena untuk 
kepentingan pribadi dan nafsu ketamakannya, dan ini sebaliknya, sehingga 
dimanapun ia berada maka ia akan berubah sesuai kepentingannya. 
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Seimbang 

Akhlak Islam tidak mementingkan satu pihak terhadap pihak yang lain, 
setiap yang berakhlak Islam tidak dibolehkan hanya untuk memihak 
sebagian dan melupakan yang lainnya karena apabila hal itu terjadi maka 
jati dirinya menjadi hilang; Apabila ia memiliki kekuatan, pemberani, 
berani berkorban, menjaga harga diri dan suka kemenangan, tapi sayang 
ada orang yang mengadukannya pada Allah karena sifat permusuhannya, 
kekerasannya dan kesombongannya. Sedang apabila ia memiliki sifat yang 
pemaaf, toleran, rendah hati dan tenang, maka ia memiliki sifat yang 
rendah hati dan murah hati. Dan apabila ia memiliki sifat transparan, 
pemberani, suka memberi nasihat dan melakukan amar ma’ruf, tapi 
memiliki etika yang buruk dan kurang menghomati orang lain. Akhlak 
Islam dengan totalitasnya merupakan akhlak yang seimbang, mengajak 
untuk memiliki harga diri dan rendah hati, mengajak untuk mencari 
kemenangan dan pemaaf, mengajak untuk memiliki sikap transparan dan 
menghormati orang lain, mengajak untuk dermawan dan tidak boros, 
mengajak untuk menjadi pemberani tapi tidak sombong, mengajak untuk 
lembut tapi tidak lemah. Inilah sebagian karakter jati diri umat Islam yang 
memiliki akhlak yang seimbang. 

Diperoleh dengan Usaha dan Kerja Keras 

Ada beberapa akhlak yang telah Allah berikan dan tanamkan pada 
sebagian makhluknya tanpa ada usaha dan kerja keras darinya, yaitu 
fadhilah (keutamaan) dan pemberian bagi orang yang diberi khususnya. 
Adapun orang yang tidak mendapatkannya seperti itu maka ia diharuskan 
untuk berusaha dan bekerja keras, agar dirinya mengarah pada kebenaran 
dan membentengi dirinya dengan akhlak. Hal itu tidak mungkin diperoleh 
kecuali dengan mengalahkan hawa nafsunya, dan menjadikan ridha Allah 
di atas segalanya sehingga akhlak itu benar-benar menjadi tabiat yang 
melekat setelah usaha yang gigih dan kerja keras. Dan untuk mendapatkan 
akhlak yang mulia diperlukan usaha untuk  mempraktekkannya dengan 
berulang-ulang, sehingga menjadi terbisa dan tertanam dalam hatinya 
serta menimbulkan perubahan dari karakter yang labil menjadi karakter 
yang stabil dan original. Hal itu disebutkan dalam hadits,  

 َوَمن َيسَتعِفِف َيِعفَُّه اُهللا

“Barangsiapa yang mencukupkan diri maka Allah akan 
mencukupkannya.”  

dan dalam hadits lain,  

 بَُّر اهللاَوَمن َيَتَصبَُّر ُيَص

“Barangsiapa yang bersabar maka Allah akan menyabarkannya.”  

Itulah akhlak. Dengan melatih diri untuk berani maka ia akan menjadi 
pemberani, dengan melatih diri untuk toleran maka ia akan menjadi 
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toleran, dengan melatih diri untuk merendah hati maka ia akan menjadi 
rendah hati. Dan berbahagialah orang yang telah dimudahkan Allah 
sehingga ia berhasil menjadi orang sabar dengan usaha kerasnya, dan 
akhlak mulia ini akan menjadi karakter dan miliknya. 

Diambil dari Suri Tauladan 

Dan sebagai bukti tentang realitas akhlak Islam adalah, bahwa akhlak-
akhlak Islam bukanlah sekadar kumpulan teori tentang akhlak yang 
diberikan kepada masyarakat untuk dipraktekkan, dan bukan pula yang 
jauh dari contoh-contoh keteladanan yang dapat menjadi bukti untuk 
diikutinya sesuai dengan kapasitas kemanusiaannya. Contoh-contoh 
keteladanan itu memberikan kemudahan bagi orang yang lemah usahanya 
untuk memiliki akhlak, hal itu dapat dilakukan dengan cara menirunya, 
mengikuti jejaknya, dan mengambil tauladan dari perilakunya sehingga 
dengan begitu ia menjadi terbisa, dan yang tertanam dalam pikiran 
masyarakat sebagai bentuk perilaku kehidupan sehari-hari sehingga 
akhlak-akhlak yang mulia tersebut akan nampak pada saat-saat 
diperlukan. Adapun kumpulan teori akhlak terkadang dilupakan oleh 
masyarakat karena mereka tidak mengetahui bagaimana 
mempraktekkannya, atau karena ada keyakinan lain yang menghalangi 
masyarakat untuk mempraktekkan akhlak tersebut sehingga tidak ada bukti 
keteladannya. Oleh karena itu, Allah tidaklah menurunkan suatu kitab 
kecuali diiringi oleh orang yang mengamalkannya yang biasa dilakukan 
oleh para rasul-Nya,  

لَـِئَك الَِّذيَن َهَدى اللُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدهأُو 

“Itulah orang-orang yang dipimpin Allah, sebab itu turutlah 
pimpinan mereka.” (QS. Al-An’âm [6]:90) 

Dan firman-Nya,  

 لََّه َوالَْيوَم الْآِخَرلَقَد كَانَ لَكُم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُسَوةٌ َحَسَنةٌ لَِّمن كَانَ َيرُجوال

“Dan sesungguhnya rasul Allah itu menjadi ikutan (teladan) yang 
baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui 
Allah dan hari kemudian.” (QS. Al-Ahzâb [33]:21) 

Oleh karena itu, tabiat seorang anak kecil akan menyimpang apabila 
dia hidup di antara kedua orang tuanya yang memiliki akhlak yang buruk, 
atau hidup di masyarakat yang akhlaknya telah rusak. Maka taubatnya si 
pembunuh 100 orang (cerita seorang kaum bani Israil) adalah, harus 
meninggalkan kampung yang telah rusak akhlaknya, agar ia hidup di 
kampung yang shaleh bersama orang-orang shaleh sehingga ia dapat 
meneladani mereka dalam ketaatan dan akhlak mulia. Dan begitulah 
akhlak mulia yang dimiliki oleh generasi-generasi berikutnya dengan 
meneladani generasi pertama, dan setiap orang mewarisi akhlak mulia 
dengan mengambil tauladan dari akhlak mulia mereka. 
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Dilakukan Secara Bertahap 

Dan dari bukti realitas akhlak Islam adalah, tidak menuntut masyarakat 
untuk melakukannya secara sekaligus dan total disaat ia baru keluar dari 
budaya jahiliyyah dan masuk dalam Islam, karena pendidikan Islam itu 
dalam menyampaikan perintah dan kewajibannya dilakukan secara 
bertahap, dengan mendahulukan yang lebih penting dan lebih wajib, 
dengan menjauhi kekejian dan mendekati  madaratnya. Bahkan untuk 
menuju puncak kesucian diperlukan tahapan agar terus meningkat; Maka 
untuk pertamanya keluarkan sedekah dari sebagian harta terbaiknya dan 
tidak dituntut untuk mengeluarkan semuanya, sebagaimana yang 
dilakukan oleh Abu Bakar r.a. Juga cukup dengan memaafkan orang yang 
telah menyakitinya dan tidak dituntut untuk lebih dari itu dengan berbuat 
baik kepada orang yang telah menyakitinya, sebab itu adalah merupakan 
tingkatan dan kedudukan yang paling tinggi, maka untuk mencapainya 
diperlukan pembisakan diri secara bertahap (tadarruj). Rasulullah Saw. 
ketika bersumpah untuk membalas dendam atas kematian Hamzah dengan 
mengobak-abik 70 jasad orang kafir, maka kemudian Allah menurunkan 
prinsip-prinsip tadarruj yang harus ditaati; dimana batas minimalnya 
adalah,  

 َوإِنْ َعاقَبُتم فََعاِقُبواْ بِِمثْلِ َما ُعوِقبُتم بِِه

“Dan jika kamu memberikan pembalasan, hendaklah dibalaskan 
serupa kesalahan yang diperbuatnya kepada kamu.” (QS. An-Nahl 
[16]:126) 

Adapun batas maksimalnya adalah,  

لَُهَو َخي ُتمٌر لِّلصَّابِريَن  َولَِئن َصَبر 

“Dan kalau kamu sabar, sesungguhnya itulah yang paling baik untuk 
orang-orang yang sabar.” (QS. An-Nahl [16]:126) 

Tetapi sikap yang baik bagi seorang rasul adalah,  

 َواصبِر َوَما َصبُرَك إِالَّ بِاللِّه

“Dan hendaklah engkau berteguh hati (sabar), dan keteguhan 
hatimu itu hanyalah dengan (pertolongan) Allah.” (QS. An-Nahl 
[16]:127) 

Dan untuk naik ke derajat akhlak yang paling tinggi diperlukan 
keinginan yang kuat, yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai 
semangat besar, tetapi kebanyakan manusia tidak dapat melakukan hal itu 
kecuali dengan bertahap. 
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Mempunyai Dampak Sosial 

Akhlak kependetaan hanya ada antara hamba dan tuhannya, dan hanya 
berlaku dalam tempat ibadahnya. Tapi Islam adalah agama kehidupan, 
dimana kamu akan mendapatkan setiap muslim yang berakhlak Islam pada 
segala bidang kehidupan, yang mana ibadah-ibadah mereka 
mencerminkan perilaku sosialnya, firman-Nya,  

 إِنَّ الصَّلَاةَ َتنَهى َعنِ الْفَحَشاء َوالُْمنكَر

“Sesungguhnya sembahyang itu menghalangi dari (mengerjakan)  
perbuatan keji dan kesalahan.” (QS. Al-‘Ankabût [29]:45)  

Firman-Nya yang lain,  

 كُِتَب َعلَيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَبِلكُم لََعلَّكُم َتتَّقُونَ  

“Diwajibkan kepadamu mengerjakan puasa sebagaimana telah 
diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu dari kamu, supaya 
kamu terpelihara (dari kejahatan).” (QS. Al-Baqarah [2]:183) 

Firman-Nya lagi, 

لَن َيَنالَ اللََّه لُُحوُمَها َولَا ِدَماُؤَها َولَِكن َيَنالُُه التَّقَْوى ِمنكُم 

 “Tidak akan sampai daging dan darahnya itu kepada Allah, hanya 
yang sampai kepada Allah ialah taqwa (kepatuhan menjalankan 
kewajiban) dari kamu.” (QS. Al-Hajj [22]:37) 

Dan ibadah juga untuk mengobati penyakit-penyakit hati seperti 
dengki, iri, riya dan sombong. Semuanya penyakit yang tersembunyi 
dimana pengobatannya atas penyakit tersebut akan mempengaruhi pada 
perilaku sosialnya, yaitu penuh kasih sayang, ikhlas, rendah hati dan suka 
berlomba dalam kebaikan. Dalam Islam itu tidak mengenal pemisahan 
antara hubungan mukmin dengan tuhannya, hubungan mukmin dengan 
masyarakatnya, sebab semua gerakan tersebut bersumber dari Islam.  

Beberapa Koreksi terhadap Beberapa Buku yang Menulis 
Tentang Akhlak 

Saya masih ingat bahwa kita ini masih suka membaca buku modern 
yang menulis tentang akhlak muslim dan pendidikan spiritual, dan juga 
buku-buku lama yang membicarakan kemuliaan akhlak, seperti dalam 
kitab “Makarimul Akhlak,” “Madarijus Salikin,” “Minhajul Qasidin.” 
Buku-buku ini mempunyai dampak yang besar dalam pendidikan akhlak 
dan wawasan pendidikan kita. Ada beberapa catatan dalam buku-buku ini, 
baik yang lama ataupun yang baru agar kita mudah membacanya. Adapun 
beberapa catatan tentang buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:  
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Tidak Membatasi pada Hadits-hadits Shahih 

Ada sebagian kitab yang mengumpulkan hadits-hadits tentang akhlak 
tanpa membedakan antara hadits shahih dan hadits dhaif, ia hanya 
mengumpulkan hadits-hadits masyhur pada setiap bab sehingga terjadi 
pengulangan pada setiap bab, seolah-olah tidak ada hadits lainnya yang 
membicarakan hal itu. 

Lebih Banyak Menggunakan Metode Pemaparan 

Beberapa kitab lebih banyak menekankan pada penjelasan dan 
pemaparan sehingga melupakan masalah-masalah yang terjadi, hukum-
hukum dalam kehidupan dan contoh-contoh nyata, lebih banyak 
mengedepankan substansi al-Qur`an sehingga melupakan penjelasan 
sunnahnya. 

Cara Penyampaiannya Sulit Dipahami dan Banyak Istilah yang Sukar 
Dipahami. 

Beberapa kitab hanya memfokuskan pada virus-virus jiwa, penyakit-
penyakit jiwa, pengobatan penyakit dan kerusakan tersebut, ia menjelaskan 
tentang langkah-langkah dan tahapan-tahapan pengobatan dengan 
menggunakan pengobatan spiritual. Kitab-kitab ini biasanya tidak lepas 
dari hadits-hadits dhaif, walaupun selamat dari hadits dhaif namun ia tidak 
terlepas dari istilah-istilah sufi atau ungkapan-ungkapan filsafat yang 
mempunyai makna-makna khusus yang hanya dimengerti oleh ahlinya dan 
pada zamannya saja. Dan terkadang ungkapan-ungkapan itu akan 
menghalangimu untuk sampai pada ketenangan batin karena ungkapan-
ungkapan yang tidak masuk akal, dan membuat pikiran sulit membedakan 
makna untuk memahaminya, kecuali sedikit tentang pembicaraan sebagian 
aliran dan kelompok yang sudah hilang dan musnah. Dan bagi para 
ahlinya mungkin menemukannya pada buku-buku aslinya. 

Banyak Mengutip dan Memberikan Cerita Fiksi 

Sebagian kitab lebih banyak menukilkan ungkapan-ungkapan para 
tabiin dan lainnya dalam mendefenisikan makna suatu akhlak. Semuanya 
hanya mengambil sebagian dimensinya saja padahal makna yang 
sebenarnya lebih luas dari semua definisi itu; tidak bertentangan atau 
berlawanan antara makna-makna tersebut. Sehingga setiap pembaca boleh 
memilih makna mana saja untuk dijadikan sebagai pedoman. 

Dan mungkin saja kata-kata atau kisah-kisah mereka disadur tanpa ada 
komentar dari para muhaqiq (peneliti), walaupun sudah diteliti ulang, 
tetap bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Saw. dan sahabat-
sahabatnya yang mulia, sebab dikarenakan dalam pengembangannya yang 
berlebihan, bertentangan dengan teks-teks syariat ataupun mengada-ada 
sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulallah Saw. – semoga Allah 
memberikan kita rasa takut untuk melakukan hal itu dan menjaganya-.  
Ada juga terdapat bentuk-bentuk usaha membersihkan diri yang 
menyerupai ritual dan olah raga orang-orang Hindu dan Budha. 
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Bertele-tele 

Sebagian kitab ada yang membahasnya secara panjang sampai berjilid-
jilid, sehingga orang-orang lebih memilih ringkasan atau intisarinya, 
khususnya pada zaman dimana orang-orang telah dibebani oleh banyak 
pikiran dan disibukkan oleh banyak pekerjaan. 

Banyak Menceritakan Filsafat Akhlak 

Sebagian kitab ada yang berjudul akhlak Islam namun isinya 
membicarakan tentang filsafat akhlak, makna akhlak pada masa lalu dan 
sekarang, makna akhlak menurut umat Islam dan non Islam serta lainnya. 

Terlalu Ideal 

Kebanyakan kitab hanya memfokuskan pada akhlak yang mulia dan 
ideal tanpa memberikan gambaran bagi orang-orang yang lemah 
kemampuan berakhlaknya, tanpa mempertimbangkan kemampuan orang 
dalam usaha mempraktekkannya. Akhlak itu dijelaskan dalam bentuk 
dimana para pembaca merasa ada jurang pemisah yang besar antara 
dirinya dengan akhlak tersebut, sehingga ia merasa tidak akan dapat 
mencapainya walaupun sudah berusaha keras, sebab akhlak itu hanya 
menjadi milik para wali dan sufi-sufi besar. Biasanya kitab tersebut 
menfokuskan pada akhlak seorang mukmin terhadap Tuhannya, dan 
hampir tidak menyentuh pada pembahasan akhlak seorang mukmin 
terhadap sesamanya.  

Catatan ini tidak menghilangkan manfaat kitab-kitab tersebut, dan juga 
tidak menghilangkan pentingnya sebagai referensi dan bahan rujukan 
dalam bidangnya. Tidak ada orang yang  sempurna karena manusia itu 
berbeda-beda dalam jumlah kesalahannya dan bukan pada 
kesempurnaannya. 

Kelebihan Penulisan Buku Ini 

Penggabungan 

Saya telah mengumpulkan kurang lebih 1000 teks syariat yang 
menerangkan tentang 50 lebih yang berhubungan dengan akhlak. 
Penekanannya lebih banyak pada Sunnah Nabi Saw. karena dalam sunnah 
tersebut ada kekayaan yang perlu digali dan dikeluarkan. Apabila pembaca 
hanya membaca teks-teks hadits-haditsnya saja, maka seolah-olah ia 
membaca kitab hadits tentang akhlak. 

Membatasi pada hadits-hadits shahih 

Hal itu karena kemampuan dan referensi yang ada pada penulis, 
apabila Allah memberikan saya umur yang panjang, insya Allah saya akan 
memperdalam, meneliti ulang dan memperluas. 
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Ringkas 

Bahwa ungkapan kata-kata Rasulullah Saw. lebih mengena dan lebih 
jelas, maka saya dahulukan penjelasan beliau atas penjelasan kami. Dan 
terkadang ada beberapa kisah yang panjang ceritanya tetapi bukti 
penguatnya hanya beberapa kalimat saja, maka saya cukupkan dengan 
meringkas yang sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu saya tidak 
memperlebar penjelasan setiap teks hadits, karena apabila hal itu dilakukan 
maka masalahnya akan lebih panjang dan melebar sehingga membosankan 
para pembaca. 

Menggunakan Bahan Rujukan 

Penyusunan bahan rujukan ini banyak menyita waktu, yaitu untuk 
menisbatkan teks-teks hadits-hadits pada buku-buku sumbernya yang 
dicetak dan masih ada. Dan setelah meneliti dengan waktu yang panjang, 
maka akhirnya sampai pula penulis pada sumber-sumber hadits yang 
disadur, sehingga mampu melakukan tahqiq (penelitian) tentangnya dan 
memperluasnya. 

Memilih Judul dari Kejadian-kejadian yang Nyata 

Buku ini memberikan nuansa lain, karena diambil dari realita yang 
terjadi dan lebih dekat dengan kebutuhan pendidikan kita, yaitu melalui 
kegiatan-kegiatan keagamaan dan mengedepankan keterbatasan 
kemampuan kita dalam mengaplikasikannya. 

Sederhana dan Jelas 

Saya berusaha mengungkapannya secara langsung dan menjauhi dari 
kata-kata sindiran dan kata-kata asing, diungkapkan dengan sederhana 
dan jelas karena tujuannya untuk pendidikan. Setiap hal-hal yang  
menghalangi pembaca untuk memahami ide dan mencapai tujuannya, 
maka akan dijauhinya agar pembaca dapat sampai pada makna yang 
dimaksud dan sesuai dengan teks-teks hadits-haditsnya. 

Dan sebagai ungkapan terakhir ... 

Inilah adalah sebuah awal, akan semakin lengkap dan semakin matang 
dengan perjalanan waktu. Sekarang sudah ada di hadapan para khatib dan 
waidz (pemberi nasihat), pembaca dan pelajar, pendalam dan penyeling. 
Dan dalam usaha merumuskan kerangka metodologi pendidikan akhlak 
dalam Islam setiap orang akan mendapatkan manfaatnya, baik bagi orang 
pesimis dan optimis, baik bagi pelaku dan penyampai. Perjalanan 
pendidikan akan terus berlangsung sepanjang hidup dan tidak akan pernah 
berhenti. Setiap generasi akan semakin matang dengan hasil 
pengalamannya dan karya penelitiannya. Semoga Allah menjadikan usaha 
ini menjadi bermanfaat, sesungguhnya Allah Maha Pelindung dan 
Penolong yang paling baik.  
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Bab 1. Akhlak yang Harus Dimiliki 
Pada Waktu Berjihad 

Pasal Pertama: Yakin dengan Pertolongan Allah 

“Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihinya.” 

Keyakinan akan nampak di saat ada dalam kesempitan. Orang yang 
memiliki keyakinan itu bukanlah orang yang membuka rahasianya, hatinya 
gembira dan wajahnya ceria ketika melihat Islam sedang berjaya, umatnya 
berjaya dan dalam kemenangan namun keyakinan tersebut hanya ada bagi 
orang yang tetap percaya pada Allah walaupun dalam kegelapan yang 
mencekam, kesempitan yang menghimpit, musibah yang merundung dan 
dalam tekanan bangsa lain sebab harapannya pada Allah besar, juga yakin 
bahwa kemenangan hanya milik orang-orang yang bertakwa serta yakin 
bahwa masa depan hanya ada pada agama ini. 

Seorang pejuang akan berusaha untuk menegakkan agama Allah di 
muka bumi ini, dan satu-satu cara untuk mencapai itu adalah dengan 
kesabaran dan keyakinan, Ibnu al-Qayyim berkata1, “Syeikh Ibnu Taimiyah 
–semoga Allah mensucikan wajahnya- berkata, ‘Dengan kesabaran dan 
keyakinan kepemimpinan dalam agama Islam dapat diperoleh, kemudian ia 
membacakan firman Allah,  

 َوَجَعلَْنا ِمنُهم أَِئمَّةً َيهُدونَ بِأَمرَِنا لَمَّا َصَبُروا َوكَاُنوا بِآَياِتَنا ُيوِقُنونَ

“Dan kami jadikan di antara mereka beberapa pemimpin, yang akan 
memberikan pimpinan dengan perintah kami ketika mereka berhati 
teguh, dan mereka yakin kepada keterangan-keterangan kami.’” (QS. 
As-Sajdah [32]:24) 
Dan sesuatu yang paling berharga bagi seseorang adalah, keyakinan 

sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadits,  

   فَإِنَُّه لَم ُيؤَت أََحٌد َبعَد الَْيِقينِ َخيًرا ِمَن الُْمَعافَاِة,َوَسلُوا اُهللا الَيِقيَن َوالُْمَعافَاةَ
“Mintalah pada Allah keyakinan dan kesabaran, karena tidaklah 
seseorang diberi sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan kecuali 
kesabaran.”2  

                                                      
1

 “Tahzib Madarik As-Salikin,” kedudukan sabar, hal 352. 
2

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 4072 (Shahih) 
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Tidaklah umat ini hancur kecuali ketika anak-anak bangsanya enggan 
berjuang untuk membelanya kemudian ketika mereka mengusung mahkota 
harapan tanpa amal. Oleh karena itu Rasulullah Saw. Bersabda,  

  َملَِوَيهِلُك آِخُرَها بِالُْبخلِ َواَأل, َصالَُح أَوَّلِ َهِذِه اُألمَِّة بِالزُّهِد َوالَْيِقينِ
“Kejayaan umat generasi pertama adalah karena zuhudnya 
(sungguh-sungguh) dan yakin, dan kehancuran umat generasi 
terakhir adalah karena bakhilnya -enggan berjuang- dan hanya 
berharap.”3 

Karena hanya Allah semata yang mengetahui alam gaib, maka kita tidak 
akan tahu kapan pertolongan akan datang? Kita tidak tahu, di mana 
kebaikan itu berada? Tetapi yang kita tahu adalah bahwa umat kita 
merupakan umat yang terbaik –dengan izin Allah- kita mengharapkan 
pertolongan dari Allah untuk umat ini –walaupun setelah sekian waktu-. 
Rasulullah Saw. telah memberi isyarat akan hal itu dalam sabdanya,  

  الََيدرِى أَوَّلُُه َخيٌر أَم آِخُرُه, َمثَلُ أُمَِّتي ِمثْلُ الَْمطَرِ
“Perumpamaan umatku bagaikan hujan, tidak dapat diketahui mana 
yang lebih baik, di awal atau di akhirnya.”4  

Kita tidak tahu generasi mana yang akan mampu menyingkirkan derita 
umat dan mengangkat kejayaan umat, tetapi yang kita tahu adalah, bahwa 
sunatullah di muka bumi ini akan berjalan sebagaimana disampaikan 
Rasulullah Saw.,  

 ِقَياَمةالََيَزالُ اُهللا َيغرُِس ِفي َهذَا الدِّينِ غَرًسا َيسَتعَملُُهم ِفيِه بِطَاَعِتِه إِلَى َيوَم الْ

“Bahwa Allah masih terus menanamkan tanaman pada agama 
(hamba) yang akan dipakainya, untuk membela agama ini dengan 
ketaatannya hingga hari kiamat.”5 

Kabar-kabar gembira telah banyak disebutkan dalam hadits-hadits 
Rasulullah Saw., yang memberi harapan baru dan menguatkan keyakinan 
di antaranya adalah, Allah telah menjanjikan bahwa umat Islam akan 
menguasai muka bumi dari timur sampai baratnya, namun ternyata masih 
ada daerah di muka bumi ini yang belum dikuasai oleh umat Islam 
sehingga harus dikuasainya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,  

َوإِنَّ أُمَِّتي َسَيبلُغُ ُملَكََها , إِنَّ اَهللا َزَوى ِلي اَألرَض فََرأَيُت َمَشارِقََها َوَمَغارَِبَها
 َماَزوِي ِلي ِمنَها

                                                      
3

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 3845 (Hasan) 
4

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 5854 (Shahih) 
5

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 7692 (Hasan) 
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“Bahwa Allah Swt. telah memperlihatkan bumi kepadaku sehingga 
aku dapat melihat Timur dan Baratnya, dan sesungguhnya umatku 
akan menguasai semua bumi yang telah diperlihatkan padaku.”6 

Dan apabila kita tahu bahwa umat Islam itu jaya, berdaulat dan 
berkuasa, maka kita tidak perlu berputus asa karena kondisi umat Islam 
yang lemah pada  saat ini. Untuk itu rasulallah Saw. telah bersabda,  

  اَلْإِسالَُم َيعلُوا َوالَ ُيعلَي
“Islam itu jaya dan tidak akan ada yang menyaingi.”7 

Rasulullah Saw. telah memberitahukan bahwa jumlah umat Islam akan 
terus bertambah,  

 الَْمرأََتاِن الَ َحتَّى َتِسيُر, َوَينقُُص الِشرُك َوأَهلَُه, َوالَ َيَزالُ اِإلسالَُم َيزِيد
َحَتى َيبلُغَ , َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه الَ َتذَْهُب الْأََياُم َواللََياِلي, َتخِشَياِن إِلَّا ُجوًرا

  َهذَا الِديُن َمبلَغَ َهذَا النَّجم
“Islam akan terus bertambah, adapun kemusyrikan dan pengikutnya 
akan terus berkurang sehingga apabila dua orang wanita berjalan, 
tidak ada yang menakutinya kecuali penganiayaan. Demi diriku yang 
ada pada genggaman-Nya, hari-hari dan malam-malam tidak akan 
pergi kecuali setelah agama ini sampai ke ujung planet (bumi).”8  

Maka harapan itu masih ada dan perluasan kekuasaan umat Islam akan 
terus berlanjut –dengan izin Allah-. 

Rasulullah Saw. telah memberi kabar gembira bagi orang-orang yang 
berputus asa, memberi motivasi bagi orang-orang yang pesimis, memberi 
semangat bagi orang-orang yang sedang dalam cobaan, memberi harapan 
bagi orang yang kehilangan harapan atas kondisi umat ini, yaitu ketika 
secercah sinar harapan tidak lagi ditemukan, dimana beliau bersabda,  

  ينِ ِفي اَألرضَِبشِّرِ َهِذِه اُألَمةُ بِالسََّناِء َوالدِّينِ َوالرِّفَْعِة َوالنَّصرِ َوالَتمِك
“Berilah kabar gembira bagi umat ini akan datangnya keagungan, 
tegaknya agama, kejayaan, kemenangan dan penguasaan atas 
bumi.”9 

                                                      
6

 “Shahih Muslim” kitab “Al-Fitan,” bab 5, hadits no. 19/ 2889. 
7

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 2778 (Hasan). 
8

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 1716 (Shahih), dalam akhir hadits disebutkan, “Bahwa Allah akan 
menyambutku di daerah Syam.” 

9
  “Shahih Al-Jami’” hadits no. 2825 (Shahih). 
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Jihad akan terus berlanjut sampai hari kiamat, dan kelompok yang 
membela kebenaran tidak akan merasa gentar oleh orang yang 
menentangnya, ia akan terus berlanjut sampai datang putusan Allah. 
Dalam hal itu Rasulullah Saw. bersabda,  

  ُيقَاِتلُ َعلَيِه ِعَصاَبةُ ِمَن الُْمسِلِميَن َحَتى َتقُوَم الَساَعة, لَن َيبَرح َهذَا الدِّيُن قَاِئًما
“Agama ini akan tetap tegak berdiri, yang akan dibela oleh 
sekelompok umat Islam hingga hari kiamat terjadi.”10 

Standar Allah berbeda dengan standar manusia. Bahwa Allah dapat 
menjadikan orang yang lemah jadi orang kaya, hal itu sangat jelas apabila 
kita memperhatian sabda Rasulullah Saw.,  

  بَِدعَوِتهِم َوَصالَِتهِم َوإِخالَِصهِم, إِنََّما َينُصُر اَهللا َهِذِه األَمةَ بَِضِعيِفَها
“Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena kelemahannya, 
doanya, shalatnya, dan keikhlasannya.”11  

Umat Islam jika dalam keadaan terbelenggu, berada dalam penjara, 
berada dalam pengasingan, tanpa senjata dan tanpa harta tapi dengan 
doanya, shalatnya dan keikhlasannya maka Allah akan menolong umat ini 
walaupun mereka dalam kondisi yang sangat lemah. Hal itu sebagaimana 
diisyaratkan Rasulullah Saw.,  

  ثْ َمدفُوع بِاَألبَوابِ لَو أَقْسََُ َعلَى اِهللا َألَبرَُّهُربَّ أَشَع
“Walaupun orang yang berdebu yang tergeletak di depan pintu 
(karena lemahnya), apabila ia bersumpah (berdoa) pada Allah maka 
akan dikabulkannya.”12 

Mungkin sekarang kita melihat bahwa kekuatan di tangan musuh-
musuh kita sehingga kemenangan ada pada mereka, tetapi kita jangan lupa 
bahwa sesungguhnya Allahlah yang mengatur dunia ini, matanya tidak 
pernah lupa dari hamba-hambanya yang beriman, Allah tidak akan rela 
melihat mereka dalam keadaan hina dan ditindas terus. Sebagaimana sabda 
Rasulullah Saw.,  

  َوَيَضُع آَخرِيَن, َيرفَُع أَقَْواًما, اَلِْميَزانُ بَِيِد الرَّحَمنِ
“Pertimbangan itu ada pada Allah, Dialah yang mengangkat suatu 
bangsa dan menurunkan bangsa lainnya.”13  

                                                      
10

 “Shahih Muslim” kitab “Imarat,” bab 53, hadits no. 172/ 1922. 
11

 “Shahih Sunan an-Nasa’i” dan al-Bani dalam kitab “Al-Jihad,” bab 43, hadits no. 2978. 
12

 “Shahih Muslim” kitab “Al-Bir wa As-Shilah,” bab 40, hadits no. 138/2622. 
13

  “Shahih Al-Jami’” hadits no. 6737 (Shahih). 
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Allah akan mengangkat kita setelah kita diturunkan, apabila Dia 
melihat kita telah berusaha maksimal dalam menggapai ridha-Nya. 

Pada setiap abad, Allah akan mengembalikan keyakinan pada lubuk 
hati umat dengan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang berlomba-
lomba dalam kebaikan, mereka tidak peduli dengan penderitaan dan 
menjadi tauladan bagi masyarakatnya, sebagaimana sabdanya,  

  ِفي كُلِّ قَرٍن ِمن أَُمِتي َسابِقُونَ
“Pada setiap abad dari umatku akan ada orang-orang yang berlomba 
dalam kebaikan”14,  

dan juga akan ada dari umatku orang yang akan memperbaiki pemahaman 
tentang agamanya, menggerakannya dengan sungguh-sungguh, 
mengarahkannya pada petunjuk dan memperbaharui masalah keagamaan. 
Hal itu sudah dikabar gembirakan oleh Rasulullah Saw., dimana beliau 
bersabda,  

  إِنَّ اَهللا َيبَعثُ ِلَهِذِه اُألَمِة َعلَى َرأْسِ كُلِ ِمائَِة َسَنٍة َمن ُيَجدُِّد لََها ِديَنَها
“Sesungguhnya Allah akan mengutus pada setiap abad seorang 
mujaddid (pembaharu) yang akan memperbaharui agamanya.”15  

Pertolongan itu akan datang, baik melalui orang-orang yang berlomba 
dalam kebaikan atau melalui orang-orang pembaharu, tetapi yang pasti 
bahwa penderitaan tidak akan langgeng. 

Semua musuh Islam berada pada lingkaran ancaman Allah yang harus 
diperangi, dan barangsiapa yang diperangi oleh Allah maka janganlah 
takut padanya dan jangan berharap mereka akan terus menguasai kita, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi,  

  َمن َعاَدى ِلي َوِليا فَقَد آذََنُتُه بِالَْحربِ
“Barangsiapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengizinkan 
perang padanya.”16 

Maka kita ini harus saling menasehati untuk sabar dalam penderitaan 
dan tetap tegar bila tertimpa takdir Allah. Kita harus jadi penyebar kabar 
baik, dan jangan menjadi pengingat yang menakutkan serta harus 
mengatakan kepada orang-orang pesimis setelah mereka lama menanti, 
sebagaimana Rasulullah Saw. mengatakan kepada para sahabatnya ketika 
mereka mengeluh karena banyaknya penderitaan yang mencekam,  

                                                      
14

  “Shahih Al-Jami’” hadits no. 4267 (Hasan) 
15

 “Shahih Sunan Abu Daud,” al-Bani, kitab “Al-Malahim,” bab 1, hadits no. 3606/4291 (Shahih) 
16

  “Shahih Bukhari, kitab “Ar-Raqaiq,” bab 38, hadits no. 6502 
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  َولَِكَنكُم َتسَتعجِلُونَ َواِهللا لََيَتَمنَّ اُهللا َهذَا اَألمَر
“Demi Allah, sesungguhnya Allah akan menurunkan bantuan-Nya 
tapi kamu selalu tergesa-gesa.”17  

Keyakinan yang dituntut oleh Allah dari hamba-Nya adalah, seperti 
keyakinan yang dimiliki oleh ibunya Nabi Musa dalam perilakunya ketika 
Allah berbicara tentangnya,  

 فَإِذَا ِخفِْت َعلَيِه فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ َولَا َتَخاِفي َولَا َتحَزنِي

“Dan kalau engkau takut akan keselamatannya, jatuhkanlah dia ke 
dalam sungai. Janganlah engkau takut dan berduka cita.” (QS. Al-
Qashash [28]:7) 

Begitulah ibu Nabi Musa melemparkannya ke laut, tetapi ia tidak 
merasa takut dan bersedih padahal laut itu biasanya sangat bahaya bagi 
seorang bayi yang baru dilahirkan namun Allah menyelamatkannya, dan 
Fir’aun telah menerima anak bayi tersebut. Ia tidak takut diurus di 
istananya karena anak bayi biasanya tidak akan merasa takut pada 
pengasuhnya,  seperti itulah kehancuran Fir’aun terjadi melalui tangannya 
karena itu merupakan keajaiban takdir Allah. 

Rasulullah Saw. telah membicarakan tiga kelompok manusia yang tidak 
ada kebaikan dalam diri mereka, yaitu: 

ُهمأَلُ َعنرِاِهللا...ثَالَثَةُ الَ ُتسأَم َمِة اِهللا, َوَرُجلٌ ِفي َشكٍِ ِمنَرح ِط ِمنَوالقَُنو  
“Tiga orang yang tidak saling menegur, seorang laki-laki yang 
meragukan takdir Allah dan orang yang putus asa akan rahmat 
Allah.”18  

Oleh karena itu, umat yang jiwanya memiliki keraguan dan diselimuti 
rasa putus asa maka tidak akan bisa diharapkan kebaikan darinya, kecuali 
apabila kepercayaan dan keyakinan pada pertolongan Allah ada kembali. 

Akidah iman pada takdir merupakan sumber dari keyakinan, bahwa 
kemenangan itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, 
Rasulullah Saw. bersabda,  

َحتَّى َيعلََم أَنْ َماأََصاَبُه لَم , َوَما َبلَغَ َعبٌد َحِقيقَةَ اِإليَماِن, إِنَّ ِلكُلِّ َشيٍئ َحِقيقَةٌ
  َوَما أَخطَأَُه لَم َيكُن ِلُيِصيَِبُه, َيكُن ِلُيَخِطئَُه

                                                      
17

 “Shahih Sunan” Abu Daud, al-Bani dalam kitab “Al-Jihad,” bab 107, hadits no. 2307/2649 
(Shahih). 

18
 “Shahih Jami’” hadits no. 3059 (Shahih) 
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“Setiap sesuatu mempunyai hakikat, tidaklah seorang hamba sampai 
pada hakikat imannya sehingga ia tahu bahwa setiap bencana yang 
menimpanya tidak harus disalahkan, dan kesalahan apapun yang 
dilakukannya belum tentu menyebabkan musibah.”19 

Masalahnya bukan janji Allah yang tidak ditepati tetapi hanyalah 
masalah waktu yang telah ditetapkan dan ketentuan yang ada batasnya, 
yang tidak akan terjadi lebih cepat hanya dengan permintaan orang yang 
tergesa-gesa, dan juga tidak akan menundanya karena nafsu kemalasan. 
Umar bin Abdul Aziz sering berdoa, “Ya Allah, jadikanlah aku orang yang 
ridha atas ketentuan-Mu, dan berkatilah aku dalam takdir-Mu sebab aku 
tidak suka mempercepat suatu takdir yang seharusnya Engkau akhirkan, 
dan tidak pula mengakhirkan suatu takdir yang seharusnya Engkau 
percepat.”20 Dengan psikologi seperti ini, ketergesa-gesaan akan hilang, 
dan dapat menenangkan hati karena akhir kemenangan hanya bagi orang-
orang yang bertakwa. 

Dan walaupun umat Islam sedang melewati fase-fase lemah, maka 
jangan dilupakan bahwa itu adalah takdir Allah  yang akan mampu 
mengembalikan kemuliaan yang telah hilang. Mengembalikan kejayaan 
masa lalu, begitulah kondisi manusia terkadang naik dan terkadang turun. 
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,  

  ُتِميلُ أَحَياًنا َوَتقُوُم أَحَياًنا, َمثَلُ الُْمؤِمُن ِمثْلُ السُّنُبلَِة
“Perumpamaan seorang mukmin bagaikan sebuah tangkai, 
terkadang miring dan terkadang tegak.”21  

Yang penting bahwa umat Islam suatu waktu akan tegak kembali dalam 
kejayaannya –itu adalah sunatullah- dan pada hari ini pasti akan datang 
dan bukan sebuah kemustahilan –apabila sebab-sebab kemenangan itu 
ada-. 

Begitulah sunatullah tentang umat ini berlalu, sebagaimana disebutkan 
dalam sebuah hadits,  

َوالنَّبِيَّ َوَمَعُه الرَُّجلُ , فََرأَيُت النَّبِيَّ َوَمَعُه الرُِّهيطُ, ُعرَِضت َعلَيَّ اُألَمُم
 َوالنَّبِيَّ لَيَس َمَعُه أََحٌد, َوالرَُّجالَِن

“Telah ditunjukkan kepadaku gambaran orang-orang terdahulu, aku 
melihat seorang nabi bersama sekelompok umatnya, seorang nabi 

                                                      
19

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 2150 (Shahih) 
20

 “Tahzib Madarik As-Salikin” bab Manzilah Ridha, hal. 380. 
21

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 5845 (Shahih), dan hadits no. 5844, dalam riwayat lain disebutkan, 
“Terkadang tegak dan terkadang condong,” (Shahih). 
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bersama satu-dua orang umatnya dan seorang nabi tanpa ditemani 
seorangpun dari umatnya.”22  

Walaupun begitu, dakwah mereka tetap berjalan dan akan terus jalan 
walau dalam kondisi lemah. Tidaklah seorang nabi akan tercela hanya 
karena tidak ada umatnya yang mendapatkan hidayah melaluinya sebab ia 
telah berusaha semaksimal mungkin, begitu pula seorang mujahid tidak 
akan tercela apabila ia gagal dalam perjuangannya sebab ia telah berusaha 
semaksimal mungkin. Tetapi kita ini dianggap tercela apabila kita lalai 
dalam mengambil sebab-sebab keberhasilan dan tidak ingin berjuang 
secara optimal –walaupun dalam batas minimal- adapun faktor 
kemenangan lainnya adalah janji Allah apabila Dia menghendakinya. 

Ketika para syuhada mengkhawatirkan kondisi generasi penerusnya 
yang kurang yakin akan kemenangannya maka mereka akan berpaling dari 
jihad, atau putus asa karena tidak ada hasilnya, mereka bertanya kepada 
Tuhannya yang Maha Suci, “Siapakah yang akan menyampaikan keadaan 
kami di surga kepada saudara-saudara kami (yang ada di dunia), tentang 
kehidupan kami di surga yang penuh dengan rezeki, agar mereka tidak 
takut dalam berjuang dan tidak berpaling dari perang?” Kemudian Allah 
Swt. menjawabnya, “Sesungguhnya Akulah yang akan menyampaikan 
kepada mereka tentang kondisi kalian.”23 

Maka malam terus berlalu, gelap menjadi sirna dan ketika manusia 
melakukan kebaikan, maka ia harus berkuasa di bumi, dan begitulah 
ketetapan Allah akan terjadi dimana akhir kemenangan hanya diperoleh 
bagi orang-orang yang bertakwa. 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Orang yang yakin pada Allah, dan percaya akan pertolongan Allah 
seberat apapun penderitaan yang menimpa dirinya di dunia ini. 

 Dengan kesabaran dan keyakinan, kekuasaan agama ini dapat 
ditegakkan. 

 Keyakinan adalah anugerah terbaik yang diperoleh seseorang, 
maka dengan keyakinan tersebut umat dapat menjadi baik. 

 Bahwa Allah masih menanam pejuang-pejuang-Nya untuk agama, 
dan kemenangan pasti datang dengan izin-Nya. 

 Di antara kabar gembira akan datangnya pertolongan Allah adalah: 

 Kekuasaan umat Islam akan sampai ke ujung Timur bumi dan tepi 
Barat. 

                                                      
22

 “Shahih Muslim” kitab “Al-Iman,” bab 94, hadits no. 374/ 220 (lihat kitab “Syarh an-Nawawi”, 
3/93). 

23
  “Shahih Sunan Abu Daud” al-Bani dalam kitab “Al-Jihad,” bab 27, hadits no. 2199/2520 (Hasan), 

juga dalam kitab “Shahih Al-Jami’” hadits no. 5205 (Shahih). 
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 Islam akan tegak tinggi dan tidak ada yang akan menyainginya. 
Dan islam akan terus bertambah, sebaliknya kemusyrikan akan 
terus berkurang. 

 Janji Allah, bahwa Islam akan berkuasa dan akan tetap tegak. 

 Allah akan menolong umat Islam dalam kondisi lemahnya, dan Dia 
juga akan mengangkat serta menurunkan derajat suatu bangsa. 

 Pada setiap abad akan lahir para pejuang dan pembaharu. Allah 
telah mengizinkan musuh-musuh-Nya untuk diperangi. 

 Pertolongan pasti datang tetapi orang-orang tidak bersabar selalu 
tergesa-gesa, atau mengeluh sebab imannya lemah karena percaya 
pada takdir tanpa mengambil sebab. 

 Janji Allah pasti ditepati, tapi hanya Allah saja yang tahu kapan 
waktunya tiba. 

 Tidak ada masalah dengan jumlah pengikut yang sedikit, namun 
yang jadi masalah adalah kelalaian dalam mengambil sebab. 

Pasal Kedua: Mempersiapkan Diri untuk Mati Syahid 

“Apabila tidak ingin berjihad dan bersedekah, maka kenapa kamu ingin 
masuk surga?” 

Kematian adalah ketentuan yang telah ditentukan bagi setiap makhluk. 
Mati syahid adalah bentuk kematian yang paling mulia yang telah 
dipilihkan Allah bagi siapa saja yang dikehendakinya. Setiap mukmin telah 
diperintahkan untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Dan barangsiapa 
yang mengharapkan kematian syahid, maka ia harus lebih mempersiapkan 
diri dan lebih rajin menyambutnya agar Allah memilih untuknya. 

Dan telah banyak firasat orang-orang tentang sahabat-sahabatnya, 
mereka memperkirakan bahwa sahabatnya itu akan mendapatkan 
kematian syahid, hal itu terlihat dari tanda-tanda kemuliaan yang nampak 
pada diri mereka, di antara yang diperkirakan akan mendapat kematian 
syahid adalah, Thalhah r.a. yang telah dikabarkan oleh wahyu, “Ia adalah 
seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi.” Dalam riwayat lain,  

  َهذَا ِمَمن قََضى َنحَبُه
“Inilah orang yang telah ditentukan takdirnya sebab Kami 
mencintainya.”24  

                                                      
24

 “Shahih Sunan Ibu Majah” dan al-Bani dalam “Muqadimah,” bab 11, ada dua hadits (hadits no. 102 
dengan derajat shahih dan hadits no. 103 dengan derajat hasan).  
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Bagaimana kita mempersiapkan diri dan bersiaga untuk kematian 
tersebut agar kita benar-benar termasuk ahlinya? Semoga Allah memberi 
kita rezeki kematian syahid dalam salah satu bentuknya. 

Persiapan pertama untuk kematian syahid adalah taubat yang benar, 
dalam suatu hadits disebutkan,  

ُيقَاِتلُ َهذَا ِفي , َيضَحُك اُهللا إِلَى َرُجلَينِ َيقُْتلُ أََحَدُهَما اآلَخَر َيدُخالَِن الَْجنَّةَ
  ثُمَّ َيُتوُب اُهللا َعلَى القَاِتلِ فَُيسَتشَهد, قَْتلَُسبِيلِ اِهللا فَُي

“Allah tersenyum pada dua orang laki-laki yang mana salah satunya 
telah membunuh lainnya, namun keduanya masuk surga. Yang 
terbunuh itu sedang berjuang di jalan Allah kemudian ia terbunuh, 
adapun yang lainnya (si pembunuh), ia telah diampuni oleh Allah 
(karena bertaubat) lalu ia berjuang dan terbunuh juga.”25  

Bukan suatu hal yang aneh apabila seseorang mendapatkan mati 
syahid, walau ia mempunyai latar belakang yang sesat namun setelah itu ia 
bertaubat. Telah banyak diriwayatkan contoh orang-orang yang baru 
masuk Islam dan sungguh-sungguh dalam berjihad. Sebagian sahabat ada 
yang pergi ke medan perang Uhud, padahal pada malam harinya mereka 
minum arak, “Mereka telah minum arak hingga Shubuh pada hari Uhud 
kemudian mereka terbunuh mati syahid.”26-karena hal itu terjadi sebelum 
diharamkannya arak- walaupun ada di antara mereka yang masih minum 
di Arab setelah diharamkannya, tapi hal tersebut tidak menghalangi mereka 
untuk mencari mati syahid, dengan harapan agar dosa-dosa yang telah 
diperbuatnya dapat terhapus. 

Dan dalam persiapan menyongsong kematian di jalan Allah maka 
taubat itu harus diikuti oleh perbaikan dengan cara beramal. Karena Ibnu 
Umar r.a. telah berkata,  

َوُخذْ ِمن , َوإِذَاأَصَبحَت فَالَ َتنَتِظُر الَْمَساَء, إِذَاأَمَسيَت فَالَ َتنَتِظُر الصََّباَح
  َوِمن َحَياِتَك ِلَموِتَك, ِصحَِّتَك ِلَمَرِضَك

“Apabila sore tiba maka janganlah kalian menunggu pagi, dan 
apabila pagi tiba janganlah kalian menunggu sore. Dan gunakanlah 
waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum  matimu.”27  

Ibnu Hajar berkata dalam menerangkan hadits ini, “Lakukanlah suatu 
perbuatan yang dapat memberimu manfaat setelah kematianmu, 
perbanyaklah waktu sehatmu dengan berbuat amal kebaikan karena 
penyakit akan datang dengan tiba-tiba sehingga kamu tidak bisa berbuat 

                                                      
25

 “Shahih Bukhori” kitab “Al-Jihad,” bab 28, hadits no. 2827 (“Fathu Al-Bari,” 6/ 39). 
26

 “Shahih Bukhari” kitab “Al-Jihad,” bab 19, hadits no. 2815 (“Fathu Al-Bari,” 6/31). 
27

 “Shahih Bukhari” kitab “Ar-Riqaq,” bab 3, hadits no. 6416 (“Fathu Al-Bari,” 11/235). 
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kebaikan, maka dikhawatirkan orang yang lupa akan hal itu akan 
menghadapi hari kiamat tanpa bekal kebaikan.”28 

Juga disebutkan dalam hadits lain yang menerangkan alasan larangan 
mengharap kematian, yang sabdanya,  

  َوإَِما ُمِسيئًا فَلََعلَُّه َيسَتعَتُب, الََيَتَمنَّي أََحُدكُم الَْموَت إَِما ُمحِسًنا فَلََعلَُّه َيزَداُد
“Janganlah kalian mengharapkan kematian dalam keadaan baik 
karena mungkin saja dia akan menambah kebaikannya, atau dalam 
kondisi penuh dosa karena mungkin saja dia memohon pada Allah 
untuk diangkat dosa-dosanya -isti’tab-.”29  

Kata ‘diangkat dosa-dosanya’ berarti meminta ridha Allah dengan 
berhenti melakukan dosa dan memohon ampun. Diangkat dosa-dosanya 
(isti’tab) berarti minta dihilangkan, karena huruf hamzah (dalam kata 
isti’tab) adalah untuk menghilangkan atau minta dihilangkan dosanya. 
Adapun penjelasan tentang petunjuk Allah yang diberikan kepada hamba-
Nya agar ia mendapatkan husnul khatimah (akhir yang baik), dalam hal ini 
Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila Allah menginginkan seorang hamba-
Nya mendapatkan kebaikan maka Allah memberikannya, para sahabat 
bertanya, “Bagaimana Allah memberikannya?” Rasulullah menjawab, 
“Allah akan memudahkannya untuk melakukan amal kebaikan sebelum ia 
mati.”30 Bahwa sesungguhnya memperbanyak ingat mati dan hisab (hari 
perhitungan) akan memberikan motivasi untuk terus memperbaiki amal 
perbuatannya. Dan semoga Allah memberi kita dalam ketaatan-Nya dan 
memberi kita hidup yang husnul khatimah. 

Ketulusan usaha seseorang untuk mendapatkan syahadah (mati syahid) 
tidak akan terbukti tanpa ada pengorbanan, karena berjihad harus 
dilakukan dengan jiwa dan harta, dan keduanya dapat dilakukan dengan 
mendermakan harta dan mengorbankan jiwa. Jika tidak siap untuk 
berkorban dan berderma, maka bagaimana ia akan mendapatkan surga? 
Basyir bin Khashashah telah datang kepada Rasulullah Saw. untuk 
membai’atnya, ia minta dibebaskan dari dua kewajiban yang merupakan 
syarat bai’atnya, maka ia berkata: “Saya tidak mampu dengan dua syarat 
itu; jihad dan sedekah. Mereka mengatakan, bahwa barangsiapa yang 
melarikan diri dari medan perang maka berarti ia telah membuat Allah 
marah, saya takut apabila pergi ke medan perang, diriku akan gemetaran 
karena takut mati. Adapun masalah sedekah, demi Allah, saya tidak 
mempunyai apa-apa kecuali ghanimah (rampasan perang) dan pembagian 
hasil tanah yang digunakan untuk membiayai kehidupan keluarga dan 
kendaraannya.” Dia mengungkapkan alasannya tidak ingin ikut berperang 

                                                      
28

 “Fathu Al-Bari,” 11/235 ketika menjelaskan hadits no. 6416. 
29

 “Shahih Bukhari” kitab “At-Tamanna,” bab 6, hadits no. 7235 (“Fathu Al-Bari,” 13/220). 
30

 “Musnad Ahmad,” 3/106. Imam Tirmidzi telah menshahihkan hadits tersebut dan Arnauth juga 
telah sepakat dengannya (“Jami’ Al-Ushul,” hadits no. 7588), dan “Shahih Jami’”, al-Bani, hadits 
no. 305)  
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karena ia takut melarikan diri, sedang alasannya tidak ingin bersedekah 
karena harta yang dimilikinya sedikit. Maka Rasulullah Saw. memegang 
tangannya dan menggerakannya kemudian berkata, “Apabila engkau tidak 
ingin berjihad dan bersedekah, maka kenapa engkau mengharap masuk 
surga?” Kemudian sahabat tersebut berkata, “Saya membai’atnya dengan 
semua syaratnya.”31 Masalah ini adalah masalah yang serius; tidak dapat 
ditawar-tawar dan tidak boleh ditinggalkan. 

Dan tidaklah disebut pengorbanan jika tanpa ada keberanian, oleh 
karena itu orang yang mati untuk membela jiwanya, kehormatannya dan 
hartanya maka termasuk orang yang mati syahid sebagaimana disebutkan 
dalam sebuah hadits,  

  َمن قََتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهَو َشهِيٌد
“Barangsiapa yang mati karena membela hartanya maka ia mati 
syahid.”32  

Hal itu agar semangat dalam menolak  kedzaliman, sehingga 
perlawanannya senantiasa hidup dan dikenang dalam ingatan manusia, 
namun apabila ia tidak diberi kematian syahid (dalam pembelaan) maka ia 
akan tetap mendapat pahala –dengan izin Allah-. 

Maka bagaimana seseorang dapat menyandang gelar mujahid 
(pejuang) apabila ia tidak ingin berkorban? Padahal jihad itu adalah 
mengerahkan segenap kemampuan dan usaha yang maksimal dalam 
membela Islam. Hal itu diungkapkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah,  

ُر َمَعايِشِ النَّاسِ لَُهملِ اِهللا: َخيِسِه ِفي َسبِيِسٌك بَِعَناِن فَرُر َعلَى , َرُجلٌ ُممَوَيِطي
  ظَانَُّهَيبَتِغي الَْموَت أَو القَتلَ َم, كُلََما َسِمَع َهيَعةَ أَو فََزَعةً طَاَر َعلَيِه إِلَيَها, َمَتنِِه

“Kehidupan manusia yang paling baik adalah bagi mereka; orang 
yang memegang tali kendali kuda di jalan Allah, ia menaiki di atas 
punggungnya, setiap mendengar panggilan atau teriakan ia menuju 
ke tempat tersebut dengan cepat untuk mencari kematian (syahid) 
atau tempat kematiannya.”33 

Dan contoh lain dari seorang mujahid yang sungguh-sungguh dalam 
mencari syahadah adalah kasus di perang Khaibar, ketika Amir bin Akwa 
terbunuh tanpa sengaja oleh pedangnya sendiri yang membalik pada 
lehernya. Sebagian sahabat mengatakan, “Musnahlah amalan-amalannya”, 
karena mereka mengira bahwa ia telah bunuh diri. Maka saudaranya 

                                                      
31

 “Musnad Ahmad,” 5/224. Dalam Usud Al-Ghabah (1/230) disebutkan riwayat lain, “Dengan apa 
engkau mau masuk surga.” 

32
 “Shahih Bukhori” kitab “Al-Madhalim,” bab 33, hadits no. 480. 

33
 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” al-Bani dalam kitab “Al-Fitan,” bab 13, hadits no. 3212/3977 

(Shahih). 
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Salmah bin Akwa menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw., kemudian 
beliau menjawab, “Sesungguhnya ia memperoleh dua pahala –beliau 
merapatkan kedua jarinya-, sebab ia adalah orang yang bersungguh-
sungguh (jahid) dalam berjuang, sedikit sekali orang Arab Badui yang 
seperti ia.”34 Berkata Ibnu Duraid, “Bersungguh-sungguh berarti orang 
yang serius dalam menjalankan pekerjaannya.” Ibnu at-Tin berkata juga, 
“Bersungguh-sungguh berarti orang yang ingin melakukan pekerjaan yang 
berat.” Dan kesaksian Rasulullah Saw. yang menerangkan bahwa ia telah 
memperoleh pahala karena mati syahid, yaitu pahala sebagai usaha yang 
sungguh-sungguh walaupun menghadapi rintangan yang berat. Inilah 
kondisi orang-orang yang termotivasi untuk mendapatkan syahadah (mati 
syahid). 

Pada contoh pada perang Uhud dimana Anas bin an-Nadhar yang tidak 
bisa ikut perang Badar, lalu ia berjanji kepada Allah untuk mengganti apa 
yang telah dilewatkannya, “Jika Allah memberiku kesempatan bersama 
Nabi Saw. maka Allah akan memperlihatkan apa yang aku inginkan 
dengan sungguh-sungguh.” Ia telah ikut perang Uhud dan ketika melihat 
orang-orang mundur, maka ia maju dengan pedangnya dan berkata 
kepada Sa’ad bin Mu’adz, “Di manakah engkau wahai Sa’ad? Sungguh aku 
telah mencium bau surga di perang Uhud ini, ia terus berperang hingga 
terbunuh. Tidak ada yang mengenalinya kecuali saudari perempuannya 
yaitu Basyamah atau anak-anaknya. Ia terluka sebanyak 80 lebih tusukan, 
pukulan pedang dan lemparan panah.”35 Dalam menggambarkan 
kondisinya pada perang Uhud, Sa’ad bin Mu’adz menceritakannya, “Aku 
tidak dapat melakukan apa yang telah dilakukannya. Hal itu menunjukkan 
akan keberanian Anas bin an-Nadhar yang luar biasa, namun Sa’ad bin 
Mu’adz yang tegar dan penuh dengan keberaniannya yang tinggi tetap 
tidak mampu melakukan apa yang dilakukan olehnya.”36 Oleh karena itu, 
maka janganlah engkau simpan waktu dan usahamu  tanpa menolong 
agamamu dalam hal sekecil apapun. Agar engkau termasuk orang yang 
benar-benar berjuang di jalan-Nya, dan bersiaplah untuk mendapatkan 
derajat sebagai mati syahid. 

Kematian bukan tujuan utama, mencari bentuk kematian bukan berarti 
tindakan bunuh diri dan mengharapkan mati syahid bukan berarti sikap 
putus asa. Juga tidaklah disebut seorang pengecut orang yang berlindung di 
dalam parit, tidak pula orang yang mengharapkan hidup adalah orang 
yang ingin menyempurnakan sebab, begitu juga orang yang pemberani 
bukan berarti orang yang tidak hati-hati akan bahaya. 

Tetapi orang mukmin itu, semakin panjang umurnya maka ia semakin 
taat, musuhnya semakin tertumpas, dan orang kafirnya semakin ketakutan. 
Para sahabat pernah merasa aneh terhadap dua orang laki-laki yang masuk 
Islam secara bersamaan. Salah satunya lebih sungguh-sungguh 

                                                      
34

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Maghazi,” bab 38, hadits no. 4197. 
35

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Maghazi,” bab 17, hadits no. 4048. 
36

 “Fathu Al-Bari,” 7/355 dalam penjelasan hadits no. 4048. 
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dibandingkan dengan satunya. Lalu laki-laki yang sungguh-sungguh ini 
mati maka satu tahun kemudian yang satunya juga mati. Thalhah bin 
Ubaidillah melihat, bahwa orang yang kedua  masuk surga lebih dulu 
dibanding orang yang sungguh-sungguh. Rasulullah Saw. bersabda, 
“Kenapa engkau merasa aneh?”, Mereka menjawab, “Ya Rasulullah, salah 
satunya sangat sungguh-sungguh kemudian ia mati lebih dulu, tetapi 
kenapa yang satunya ini masuk surga lebih dulu dibanding yang sungguh-
sungguh?” Rasulullah menjawab, “Bukankah ia hidup lebih lama satu 
tahun dibanding yang sungguh-sungguh?” Para sahabat menjawab, “Ya,” 
kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, “Bukankah ia itu menemukan 
bulan Ramadhan dan berpuasa, juga melakukan shalat dan bersujud dalam 
tahun itu?” Para sahabat menjawab, “Ya,” kemudian Rasulullah 
melanjutkan lagi, “Jarak antara keduanya lebih jauh dibandingkan jarak 
antara bumi dan langit.”37 

Bahwa orang yang sudah siap mati syahid berarti ia telah 
mempersiapkan dirinya untuk menerima apa saja yang akan terjadi. Dan 
untuk menguatkan dirinya (sabar) untuk tidak lari dari medan perang 
walaupun kesabarannya dapat merenggut nyawa. Bukhari meriwayatkan, 
bahwa Nafi ditanya tentang, “Atas apa para sahabat memba’iat Rasulullah 
Saw.? Apakah untuk kematian?” Beliau menjawab, “Tidak, tetapi 
Rasulullah memerintahkan mereka untuk sabar.”38 Berikut ini ada riwayat 
shahih dari Bukhary, yaitu hadist yang diriwayatkan dari Salmah yang 
menetapkan bahwa bai’at itu untuk kematian. Maka, Ibnu Hajar 
menyambungkan dua riwayat tersebut dengan penjelasan yang sederhana. 
Ia berkata, “Perkataan antara bai’at untuk mati dan bai’at untuk sabar tidak 
ada pertentangan karena yang dimaksud dengan bai’at adalah jangan lari 
walaupun sampai mati, dan itu bukan berarti harus mati. Itulah maksud 
yang ditolak oleh Nafi dan digantinya dengan perkataan ‘Tidak, tetapi 
Rasulullah memerintahkan mereka untuk sabar’, yang berarti tetap sabar 
dan tidak lari walau mengakibatkan ia mati ataupun tidak.”39 Makna ini 
diperkuat dengan riwayat, bahwa Abi Umamah r.a. telah memohon kepada 
Rasulullah tiga kali dalam waktu yang berbeda-beda, ia memohonnya 
untuk diberi kematian syahid, maka Rasulullah Saw. hanya berdoa, “Ya 
Allah, selamatkanlah mereka dan jadikanlah mereka orang yang 
menang.”40 Pada dasarnya, nyawa orang Islam akan menambah kuantitas 
umat Islam, menguatkan keperkasaannya dan membuat orang-orang kafir 
takut tetapi walaupun begitu orang Islam siap untuk tegar dan siap untuk 
bersabar seberat apapun penderitaannya.  

                                                      
37

 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” al-Bani dalam kitab “At-Ta’bir,” bab 10, hadits no. 3171/3925 
(Shahih) 

38
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Jihad,” bab 110, hadits no. 2958, juga hadits bai’at alal maut dengan 

no. 2960. 
39

 “Fathu Al-Bari,” 6/118 ketika penjelasan hadits no 2958. 
40

 “Musnad Ahmad,” 5/248. al-Haysamy berkata, “Para perawi hadits ini adalah shahih (“Bulugh Al-
Mani,” 22/ 392). 
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Pendidikan mental untuk siap mati seperti ini menjadikannya sebagai 
rasa keberanian untuk mati syahid dalam membela kebenaran, 
sebagaimana diriwayatkan dalam hadist,  

  أَفَْضلُ الْجَِهاِد كَِلَمةُ َعدلٍ ِعنَد ُسلْطَاٍن َجاِئرٍ
“Jihad yang paling baik adalah kata-kata yang adil yang 
diucapkannya di depan penguasa yang dzalim.”41  

Imam al Ghazali mengomentari maksud hadist tersebut, “Ketika orang-
orang yang militan dalam agamanya mengetahui, bahwa perkataan yang 
paling baik adalah perkataan adil di hadapan penguasa yang dzalim, maka 
orang yang mengatakan hal itu ia akan mati –sebagaimana disebutkan 
dalam hadist– mereka mempersiapkan diri untuk menanggung mati dan 
bersabar atas penderitaan, serta mengorbankan diri untuk mendapatkan 
yang terbaik dari Allah.”42 Tanpa tujuan seperti ini maka umat Islam 
bagaikan selaput lendir, sebagai konsekuensinya bahwa Allah (mencabut 
rasa takut –wahn- pada hati musuh-musuhmu dan menanamkan rasa 
takut pada hatimu). Ketika Rasulullah bertanya tentang makna takut –
wahn-, beliau menjawab, 

  ا َوكََراِهَيةُ الَْموِتُحبُّ الدُّنَي
 “Cinta dunia dan takut mati.”43  

Rasa takutlahlah yang menjadikan umat ini terus berada dalam 
kehinaan dan rela dalam kerendahan.  

Bagaimana mungkin engkau ingin mendapatkan derajat kesyahidan 
sedangkan engkau tidak sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah? 
Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Aisyah r.a. tentang pahala orang 
yang bersabar atas penyakit tha’un (kusta), sabda Rasulullah,  

ِصيَبُه إِالَ َما فَلَيَس ِمن َعبٍد َيقَُع الطَاُعونَ فََيمكُثُ ِفي َبلَِدِه َصابًِرا َيعلَُم أَنَُّه لَن ُي
  كََتَبُه اُهللا لَُه إِالَ كَانَ لَُه ِمثْلُ أَجرِ الشَّهِيد

“Seorang hamba yang tertimpa penyakit tha’un kemudian ia tetap 
tinggal di negaranya dengan sabar, dan meyakini bahwa apa yang 
menimpanya itu adalah ketentuan Allah maka telah dituliskan 
untuknya pahala orang mati syahid.”44  
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 “Shahih Sunan Abu Daud,” al-Bani dalam kitab “Al-Malahim,” bab 17, hadits no. 3650/ 4344 
(Shahih). 

42
 “Ihya Ulumuddin,” 2/343. 

43
 “Shahih Sunan Abu Daud,” al-Bani dalam kitab “Al-Malahim,” bab 5, hadits no. 361/4297 

(Shahih). 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “At-Thib,” bab 31, hadits no. 5734. 
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Ibnu Hajar mengomentari hadist ini, “Sabar berarti tidak berkeluh 
kesah dan khawatir, akan tetapi ia menerima akan ketentuan Allah dan rela 
atas ketentuan-Nya –syarat memperoleh pahala syahid adalah bagi orang 
yang mati karena menderita penyakit tha’un-. Adapun yang dimaksud 
dengan meyakini apa yang menimpanya adalah, ketentuan Allah 
merupakan syarat kedua untuk memperoleh pahala mati syahid.  

Inti dari semua ini dalam mempersiapkan diri untuk mendapatkan 
kematian syahid adalah, ikhlas dan membersihkan diri dengan niat dari 
segala bentuk yang merusaknya. Kita dapat menelaah sebuah fenomena 
dalam perang Khaibar, ketika seorang laki-laki berperang melawan orang-
orang musyrik, “Ada seorang laki-laki yang tidak pernah lari ataupun 
bersembunyi dari musuhnya kecuali ia mengikutinya dan membunuhnya 
dengan pedang.” Para sahabat berkata, “Tidak ada seorang pun di antara 
kita yang memperoleh pahala paling banyak pada hari ini selain laki-laki 
tadi.”45 Kemudian Rasulullah memberitahu bahwa ia di neraka, karena 
Rasulullah tahu kemunafikannya. Kemudian para sahabat mengintainya, 
dan mendapatkan bahwa ia adalah orang yang tidak bersabar atas luka 
yang dideritanya sehingga ia bunuh diri. Oleh karena itu, sebuah hadits 
menyebutkan bahwa,  

َوُربَّ قَِتيلٌ َبيَن الَصفَّينِ اُهللا أَعلَُم بِنَِيِتِه, إِنَّ أَكْثََر ُشَهَداُء أُمَِّتي أَصَحاَب الْفََرسِ  
“Kebanyakan umatku yang mati syahid adalah orang-orang yang 
maju ke medan perang, dan berapa banyak pasukan yang terbunuh 
dari kedua pasukan, namun hanya Allahlah yang tahu niatnya.”46 

Mungkin saja seseorang meninggal di atas kasur lalu ia memperoleh 
pahala mati syahid dikarenakan Allah melihat kejujuran niatnya. Dan 
mungkin saja seseorang dibawa dari medan perang dengan badan yang 
berlumuran darah tetapi ia termasuk orang yang rugi dalam pandangan 
Allah dikarenakan mempunyai niat ‘ujub (ingin dipandang), sombong, 
fanatik (buta) dan suka membicarakan kebaikannya. Dalam hal ini, telah 
banyak hadits menceritakannya, yaitu salah satunya sabda Rasulullah Saw. 
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,  

  َمن طَلََب الَشَهاَدةَ َصاِدقًا أُعِطيَها َولَو لَم ُتِصبُه
“Barangsiapa yang mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh, 
maka Allah akan memberinya walaupun ia tidak mati di medan 
perang.”47  

Imam Hakim meriwayatkan juga dengan kalimat yang sama, 
“Barangsiapa yang meminta kematian di jalan Allah dengan sungguh-
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Maghazi,” bab 38, hadits no. 4202. 
46

 “Musnad Ahmad,” 1/ 397, Ibnu Hajar memperkuat hadits tersebut, bahwa para perawinya adalah 
orang-orang yang dapat dipercaya (“Fathu Al-Bari,” 10/ 194) 
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 “Shahih Muslim,” kitab “Al-Imarah,” bab 147, hadits no 1908. 
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sungguh kemudian ia mati, maka Allah akan memberinya pahala syahid.” 
Dalam riwayat Imam al-Hakim lainnya,  

   َبلََغُه اُهللا َمَنازِلَ الُشَهَداُء َوإِن َماَت َعلَى ِفَراِشِهَمن َسأَلَ اُهللا الَشَهاَدةَ بِِصدقٍ
“Barangsiapa yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, 
maka Allah akan menyamakannya pada derajat mati syahid 
walaupun ia mati di atas kasur.”48  

Keikhlasan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan tidak dapat 
dibersihkan kecuali dengan melakukan introspeksi diri. Maka, 
introspeksilah dirimu, jagalah hatimu dan jadikanlah dirimu sebagai 
penilaian untuk melihat sejauh mana kesiapanmu untuk mendapatkan mati 
syahid, semoga engkau mendapatkannya,  

َوَمن ُيِطعِ اللَّه َوالرَُّسولَ فَأُولَـِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَعَم اللُّه َعلَيهِم مَِّن النَّبِيَِّني 
 َوالصِّدِّيِقَني َوالشَُّهَداء َوالصَّاِلِحَني َوَحُسَن أُولَـِئَك َرِفيقًا

“Mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi 
karunia oleh Allah, yaitu nabi-nabi, orang-orang yang benar, orang-
orang yang mati syahid dan orang baik-baik; merekalah teman yang 
sebaik-baiknya.” (QS. An-Nisâ’ [4]:69) 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Komponen-komponen mati syahid itu adalah:  

o Bertaubat dengan sungguh-sungguh  

o Melakukan perbaikan dalam beramal 

o Siap berderma dan berkorban 

o Berani dalam menghadapi musuh  

o Berusaha keras dalam membela Islam 

o Berbai’at dengan mempertaruhkan kematian apa artinya?  

 Kematian bukan sebagai tujuan utama, semakin bertambah umur 
maka semakin bertambah ketaatan dan semakin takut pula para 
musuh.  

 Keberanian dalam membela kebenaran menuntut zuhud dalam  
kehidupan dunia dan benci akan kematian.  

 Bertawakkal yang sungguh-sungguh pada Allah  

 Ikhlas dan membersihkan niat dari segala bentuk yang merusaknya  
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 Ibnu Hajar telah menempatkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Hakim setelah menyebutkan 
hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, 6/ 16. 
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 Cara mendapatkan mati syahid adalah membuka jalan yang benar 
dalam memperoleh pahala. 

Pasal Ketiga: Memberikan Pertolongan 

“Tolonglah saudaramu, baik berbuat zhalim atau terzhalimi.” 

Berapa banyak umat Islam yang membutuhkan bantuan, bersedih, 
tertindas dan sakit hati? Tidak ada uluran tangan yang akan membantunya, 
mempedulikan kondisinya dan berusaha mengangkat penderitaannya 
dengan memberikan pertolongan. 

Yang dimaksud dengan pertolongan adalah, semangat keimanan 
seorang muslim untuk mengangkat kedzaliman saudaranya yang lemah 
atau mengulurkan tangan bantuan padanya. Dengan kemampuannya 
menjalankan akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan lebih 
mampu memenuhi panggilan jihad untuk melawan para pembangkang dan 
orang-orang kafir. 

Persaudaraan seiman bayarannya adalah memberikan pertolongan, 
orang yang memberikan pertolongan atau enggan memberikan 
pertolongan akan menuai hasilnya di dunia –sebelum di akhira- balasan 
yang layak, sebagimana ada dalam sebuah sabdanya,  

َوُينَتقَُص ِفيِه , امرِئِ َيخذُلُ امَرًءا ُمسِلًما ِعنَد َموِطنٍ ُتنَتَهُك ِفيِه ُحُرَمُتُهَما ِمن 
َوُينَتَهُك , إِالَّ َخذَلَُه اُهللا َعزََّوَجلَ ِفي َموِطنِ ُينَتقَُص ِفيِه ِمن ِعرِضِه, ِمن ِعرِضِه

  ي َموِطنِ ُيِحبُّ ِفيِه ُنصَرُتُه  ِفيِه ِمن ُحُرَمِتِه إِالََّنَصَرُه اُهللا ِف
“Tidaklah seseorang yang membiarkan kehormatan umat Islam 
dicemari, dan harga dirinya dilangkahi kecuali Allah akan 
membiarkan dirinya pada saat ia membutuhkan pertolongan. Dan 
tidaklah pula seseorang yang menolong seorang muslim yang harga 
dirinya dilangkahi, dan kehormatannya dicemari kecuali Allah akan 
menolongnya pada saat ia membutuhkan pertolongannya.”49  

Rasulullah Saw. telah memerintahkan kita dengan tujuh perkara, di 
antaranya yaitu, “Menolong orang yang didzalimi”, adapun teks haditsnya 
adalah sebagai berikut,  

فَذَكََر ِعَياَدةُ , َوَنَهاَنا َعن َسبعِ, أََمَرَنا النَّبِي َصلَى اُهللا َعلَيِه َوَسلَم بَِسبعٍ
, َوالنَّصُر الَْمظْلُومِ, َوَردًُّالسَّالَمِ, َوتشِميُت الَعاِطسِ, َواِتَباُع الَْجَناِئزِ, الَْمريضِ

  َوإِبَراُر الْقََسمِ   , َوإَِجاَبةُ الدَّاِعي
                                                      

49
 “Musnad Ahmad,” 4/30, kemudian al-Bani menghasankan hadits tersebut dalam kitabnya “Shahih 

Al-Jami’” dengan hadits no. 5690. 
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“Nabi Saw. memerintahkan dan melarang kita dengan tujuh hal, 
kemudian beliau menyebutkannya; melayat orang sakit, mengantar 
jenazah, mendoakan orang yang bersin, menjawab salam, menolong 
orang yang didzalimi, menghadiri undangan dan menjauhi 
sumpah.”50 

Ibnu al-Jauzi memberikan gambaran tentang kedzaliman bahwa, 
“Maksiat dengan kedzaliman itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan 
kemaksiatan yang tidak diiringi dengan kedzaliman, alasannya, bahwa 
kedzaliman biasanya tidak terjadi kecuali pada orang lemah yang tidak 
dapat melawan.”51 Seorang muslim tidak akan rela apabila saudaranya 
mendapatkan kedzaliman, atau ia tidak akan rela membiarkan saudaranya 
ada dalam penindasan orang-orang dzalim. Rasulullah Saw. bersabda,  

َوَمن كَانَ ِفي َحاَجِة أَِخيِه كَانَ اُهللا , ُمُه َوالَُيسِلُمُهالََيظِْل, اَلُْمسِلُم أَُخو الُْمسِلمِ
َوَمن فَرََّج َعن ُمسِلمِ كُرَبةً فَرََّج اُهللا َعنُه كُرَبةً ِمن كُُرَباِت َيومِ , ِفي َحاَجِتِه
  َوَمن َسَتَر ُمسِلًما َسَتَرُه اُهللا َيوَم الِقَيامِة, الِْقَياَمِة

“Sesama muslim adalah saudara; tidak boleh mendzalimi dan 
menyakitinya. Barangsiapa selalu menolong saudaranya maka Allah 
akan menolongnya. Dan barangsiapa meringankan penderitaan 
saudaranya maka Allah akan meringankan penderitaannya pada hari 
Kiamat. Dan barangsiapa menutupi aib saudaranya maka Allah akan 
menutupi aibnya pada hari kiamat.”52 
Setelah membaca hadis tersebut, apakah reaksimu apabila engkau 

melihat saudaramu didzalimi orang lain? Apakah engkau akan berdiam 
diri dan membiarkannya, atau darahmu akan bergolak dan engkau tidak 
akan bisa tidur kecuali jika engkau menolongnya untuk meringankan 
beban yang telah menimpa saudaramu. 

Sesungguhnya karakter penduduk jahiliyyah itu suka saling tolong 
menolong sesama bangsanya, baik dalam kebaikan ataupun dalam 
keburukan. Dan Islam menginginkan kebiasaan ini terus berlanjut tetapi 
dalam hal kebaikan saja, hal itu dengan memberi makna baru. Untuk itu 
Rasulullah Saw. bersabda, “Tolonglah saudaramu, baik kepada orang 
dzalim atau yang didzalimi.” Seorang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, aku 
akan menolongnya apabila ia didzalimi, tetapi bagaimana menolongnya 
jika ia adalah orang dzalim?” Rasulullah Saw. menjawabnya, “Engkau 
harus menahannya atau mencegahnya dari perbuatan dzalim, maka 
dengan hal itu berarti engkau telah menolongnya.”53 Apabila engkau 

                                                      
50

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Madhalim,” bab 5, hadits no. 2445 (“Fathu Al-Bari,” 5/99). 
51

 Diambil dari “Fathu Al-Bari,” 5/100, kitab “Al-Madhalim,” bab 8, dari penjelasan hadits no. 2447. 
52

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Madhalim,” bab 3, hadits no. 2442 (“Fathu Al-Bari,” 5/97). 
53

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Ikrah,” bab 7, hadits 6952 (“Fathu Al-Bari,” 12/323). 
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menolong bangsamu, keluargamu dan sukumu serta mencegah mereka 
dari perbuatan dzalim terhadap seorang muslim –baik dari mereka atau 
dari orang lain- maka berarti engkau telah menolongnya (dari perbuatan 
dzalim). Dan apabila engkau membiarkan mereka (berbuat dhalim), maka 
berarti engkau adalah orang yang fanatik buta yang berbahaya dan 
diperintah untuk meninggalkannya. Dalam hal ini Rasulullah Saw. 
mengibaratkannya sebagai orang yang fanatik terhadap keledai bodoh 
(sesat), dalam sabdanya,  

  فَُهَو َينَزُع بِذََنبِِه, َمن َنَصَر قَوَمُه َعلَى غَيرِ الَْحقِّ فَُهَو كَالَْبِعيرِ الَِذي ُردَّى
“Barangsiapa yang menolong bangsanya tidak dalam kebenaran, 
maka ia bagaikan seekor keledai yang jalan mundur dengan 
menggunakan petunjuk ekornya.”54  

Barangsiapa yang mampu menolong saudaranya, maka lakukanlah, 
baik dengan lisan, rekomendasi ataupun isyarat yang baik. Dan apabila ia 
tidak menolongnya padahal ia mampu dan menyaksikannya dengan 
matanya sendiri atas penghinaan yang menimpa pada saudaranya, maka 
Allah akan memakaikan baju kehinaan kepadanya di depan makhluk-Nya 
pada hari Kiamat, karena ia enggan menolong saudaranya dan tidak ingin 
mengangkat kehinaannya. Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda,  

 أَذَلَُه اُهللا َعزََّوَجلَ - َوُهَو قَاِدُر َعلَى أَنْ َينُصَرُه- َمن أُِذلَّ ِعنَدُه ُمؤِمٌن فَلَم َينُصُرُه
  َعلَى ُرُؤوسِ الَْخالَِئقِ َيوَم الِْقَياَمِة

“Barangsiapa yang melihat seorang mukmin dihina dan tidak 
ditolongnya padahal ia mampu menolongnya, maka Allah akan 
menghinakannya di antara pemuka-pemuka manusia pada hari 
kiamat.”55 

Setiap dakwah itu harus ada orang yang berkarakter penolong, jika 
tidak, maka dakwahnya tidak akan hidup (ada); minimal adalah 
memberikan bantuan dan menghilangkan kedzaliman, adapun 
maksimalnya adalah memberikan pertolongan ketika berada dalam medan 
jihad. Ketika Rasulullah Saw. menyampaikan dakwahnya pada musim haji 
di Mina, beliau bersabda,  

  َمن ُيؤَْوِينِي ؟ َمن َينُصَرنِي ؟

                                                      
54

 “Shahih Sunan Abu Daud,” al-Bani dalam kitab “Al-Adab,” bab 121, hadits no. 4270/ 5117 
(Shahih). 

55
 “Musnad Ahmad,” 3/ 487, Abdurrahman al-Banna menilai hadits ini sebagai hadits hasan (“Bulugh 

Al-Amani,” 19/ 69) 
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“Siapakah di antara kalian yang akan melindungiku dan siapakah 
pula yang akan menolongku?”56  

Ketika dibai’at pada bai’at Aqabah, beliau menyaratkan harus 
menolong, beliau bersabda,  

َوَتمَنُعوَناِممَّا َمَنعُتم ِمنُه , َوَتنُصُروَنا, ابِي أَنْ ُتؤُووَناَوأَسأَلُكُم ِلَنفِْسي َوِلأَصَح
فَُسكُمأَن  

“Aku meminta kalian untuk menolong dan melindungi diriku dan 
sahabat-sahabatku, serta membela kami sebagaimana engkau 
membela dirimu sendiri.”57  

Bahkan Waraqah bin Naufal pun berkata sebelum risalah diturunkan, 
”Apabila aku masih hidup saat engkau diangkat menjadi Nabi, maka aku 
akan menolongmu dengan sekuatnya.”58 

Allah mampu menolong Rasul-Nya, tetapi Allah memberikan 
kesempatan kepada orang mukmin untuk mengambil bagian dalam 
memberikan pertolongan, mereka diminta untuk memberikan pertolongan 
hingga Allah memberinya pahala. Allah berfirman,  

 ُهَو الَِّذَي أَيََّدَك بَِنصرِِه َوبِالُْمؤِمنَِني

“Dialah yang memperkuat engkau dengan pertolongan-Nya dan 
dengan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Anfâl [8]:62) 

Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang,  

 آَمُنواْ بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه

“Orang-orang yang beriman kepada-Nya, memuliakan-Nya dan 
menolong-Nya.” (QS. Al-A’râf [7]:157) 

Dan telah ditetapkan kepada orang mukmin untuk meminta 
pertolongan. Sebagaimana dalam sebuah hadits,  

, َواهِدنِي َوَيسِّرِ الُْهَدى إِلَيَّ, ر َعلَيَََّوانُصرنِي َوالََتنُص, َربِّ أَِعنِّي َوالَ َتُعن َعلَيَّ
  َوانُصرنِي َعلَى َمن َبِغى َعلَيَّ

“Ya Tuhanku, kuatkan aku dan janganlah Engkau lemahkan aku, 
tolonglah aku dan janganlah Engkau tidak menolongku, berilah aku 
                                                      

56
 “Musnad Ahmad,” 3/ 322, al-Hakim telah menshahihkan sanad hadits ini, begitu pula az-Zahabi. 

Ibnu Katsir berkata dalam kitab tarikhnya, “Hadits ini memiliki sanad shahih dan memenuhi 
standar persyaratan hadits Muslim.” (Bulugh Al-Mani,” 20/ 270). 

57
 “Musnad Ahmad,” 4/ 119, “Bulugh Al-Mani,” 20/ 276 (para perawinya terpercaya) 

58 “Shahih Bukhari,” kitab “Bidil Wahyu,” bab 3, hadits no. 3 (“Fathu Al-Bari,” 1/ 23) 
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kemampuan agar aku tidak tertipu, berilah aku petunjuk, 
mudahkanlah aku untuk mendapatkan hidayah dan tolonglah aku 
dari orang yang berbuat dzalim padaku.”59  

Tetapi biasanya pertolongan tidak datang dengan sebab yang gaib, ia 
akan datang jika engkau berusaha sebagai orang yang penolong, sehingga 
peranmu dan semangatmu akan kebenaran itulah yang akan 
menyampaikan pada pelindungan keimananmu. Adapun orang yang 
meremehkan saat dibutuhkan, maka mereka tidak jauh beda kondisinya 
dengan orang-orang munafik dan para walinya. Untuk menerangkan 
karakter mereka, Allah berfirman,  

َولَِئن قُوِتلُوا لَا َينُصُروَنُهم ُرُجونَ َمَعُهمرُِجوا لَا َيخأُخ لَِئن 

“Sesungguhnya jika mereka diusir, (kaum munafik) itu tiada akan 
berangkat bersama-sama dengan mereka, kalau mereka diperangi 
tiadalah kaum munafik itu akan membantunya.” (QS. Al-Hasyr 
[59]:12) 

Rasulullah Saw. telah menyaratkan orang-orang yang duduk di pinggir 
jalan untuk melaksanakan kewajibannya,  yaitu dengan membayar pajak 
duduk sebab mereka adalah saksi akan kejadian yang ada di jalanan 
sehingga mereka diharuskan ikut turun tangan dan melaksanakan 
kewajibannya. Rasulullah Saw. bersabda pada mereka,  

 َوأِعيُنواالَْمظْلُوَم, َوُردُّوالَسالََم, إِنْ أََبيُتم إِالَأَنْ َتجِلُسوا فَاهُدوا الَسبِيل

“Jika masih tetap ingin duduk di sana, maka berilah jalan (bagi yang 
ingin melewati), jawablah salam (orang yang memberi salam) dan 
bantulah orang yang didzalimi.”60 

Berinisatif menolong saudaranya karena Allah di dunia –khususnya 
pada saat tidak ada orang yang melihatnya sehingga tidak ada lagi budaya 
basa-basi, dan yang nampak hanyalah sikap yang sebenarnya serta niat 
untuk menolong itu benar-benar ikhlas karena Allah-. Sebagai imbalannya 
Allah akan menyiapkan bagi orang yang akan selalu menolongnya di dunia 
dan Allah akan menjadi pelindungnya di akhirat nanti, sebagaimana 
disebutkan dalam sebuah hadits,  

  َنَصَرُه اُهللا يفِ الدُّنَيا َواآلِخَرِة, َمن َنَصَر أََخاُه بِظَهرِ الَْغيبِ
“Barangsiapa yang menolong saudaranya tanpa dilihat orang -
karena Allah-, maka Allah akan menolongnya di dunia dan 
akhirat.”61  

                                                      
59

 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” al-Bani dalam kitab “Ad-Dua’,” bab 2, hadits no. 3088/ 3830 
(Shahih). 

60
 “Musnad Ahmad,” 4/282, dan al-Bani telah mengkatagorikan hadits ini sebagai hadits shahih 

dalam kitabnya “Shahih Jami, hadits no. 1407. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  43

Bentuk pertolongan yang lebih wajib dilakukan adalah menolak 
penindasan yang dilakukan oleh raja atau penguasa atau orang yang 
memiliki pengaruh, karena penindasan yang dilakukan mereka lebih sadis, 
jika hanya sedikit   penasehatnya dan banyak para penjilatnya maka 
kebenaran akan hilang ditelan oleh basa-basi dan memutarbalikkan fakta. 
Rasulullah Saw. telah melepaskan diri dari orang yang melindungi 
kedzaliman, dan tidak menolong mereka dengan menahan dan hawa 
nafsunya dari berbuat dzalim. Rasulullah Saw. bersabda dalam hal ini,  

فَلَيَس , َوأََعاَنُهم َعلَى ظُلِْمهِم, َمن َصدَّقَُهم بِِكذْبِهِم, إِنَُّه َسَتكُونُ َبعِدي أَُمَراُء
َولَم , َوَمن لَم ُيَصدِّقُُهم بِِكذْبِهِم, َولَيَس بَِوارِِد َعلَيَّ الَْحوَض, ِمنِّي َولَسُت ِمنُه

  َوُهَو َوارُِد َعلَيَّ الَْحوَض, نِّي َوأََنا ِمنُهَيُعنُهم َعلَى ظُلِْمهِم فَُهَو ِم
“Suatu saat nanti setelah aku meninggal akan ada para penguasa 
yang dibenarkan kebohongannya dan dibantu kedzalimannya. Maka 
orang itu bukanlah termasuk umatku dan aku bukan bagian darinya, 
dan aku tidak akan memberikan pertolongan untuknya. Barangsiapa 
yang tidak membenarkan kebohongannya dan tidak menolong 
kedzalimannya maka ia termasuk umatku dan aku bagian darinya, 
dan aku akan memberikan pertolongan padanya.”62 

Apabila mencegah kedzaliman para penguasa dengan menolong orang-
orang yang lemah adalah akhlak yang dimiliki oleh orang non muslim, 
maka umat Islam lebih berhak dan utama untuk memilikinya. Amru bin 
Ash menggambarkan  beberapa sikap orang Romawi yang dikaguminya, ia 
berkata: “Orang Romawi mempunyai empat sifat; mereka adalah orang 
yang paling bijak disaat terjadi fitnah (huru-hara),   orang yang paling 
cepat sadar dikala tertimpa bencana, orang yang cepat bersatu setelah 
bercerai-berai, dan orang yang paling baik kepada orang miskin, yatim 
piatu dan orang lemah. Dan sifat kelimanya adalah sikap yang baik dan 
mulia, yaitu mencegah kedzaliman para penguasa.”63 

Dan barangsiapa yang menolongnya dalam bentuk jahiliyyah, yaitu 
menolong dalam kebatilan, demi membela fanatisme dan membantu orang 
dzalim maka Allah telah marah padanya, sebagaimana disebutkan dalam 
sebuah hadits,  

 لَم َيَزلْ ِفي ُسخِط اِهللا َحَتى - أَوَيِعيُن َعلَى ظُلْمِ-َمن أََعانَ َعلَى ُخُصوِمِه بِظُلْمٍ
 َينزَِع

                                                                                                                              
61

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 6574 (Hasan). 
62

 “Shahih Sunan an-Nasa’i,” al-Bani dalam kitab “Al-Bai’ah,” bab 35, hadits no. 3923 (Shahih). 
63 “Shahih Muslim” kitab “Al-Fitan,” bab 10, hadits no. 35/ 2898 (“Syarh an-Nawawi,” 9/ 239) 
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“Barangsiapa yang membantu pertengkaran dengan kedzaliman –
membantu orang dzalim- maka Allah akan marah padanya sampai ia 
berhenti melakukannya.”64 

Oleh karena itu, maka jadilah penolong dalam kebenaran di mana pun, 
dan apabila tidak, maka engkau jangan berharap mendapat hadiah jihad 
dan kemuliaan mati syahid. 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Memberikan pertolongan adalah menyiapkan diri untuk menolong 
orang yang lemah, dan hal itu sebagai bagian dari persaudaraan. 

 Orang yang suka menolong akan ditolong Allah pada saat  ia 
membutuhkan pertolongan. 

 Kedzaliman biasanya tidak terjadi kecuali pada orang lemah, 
apakah engkau akan menyelamatkannya atau membiarkannya. 

 Orang-orang jahiliyyah itu suka saling tolong menolong. Maka 
apakah pertolongan dapat diberikan kepada seorang muslim? 

 Dakwah akan kuat apabila orang yang sedang melakukan 
dakwahnya dibantu. 

 Telah ditetapkan bagi seorang mukmin untuk meminta pertolongan 
pada Tuhannya. 

 Memberikan pertolongan terjadi apabila menyaksikan fenomena-
fenomena kedzaliman atau mengetahui akan hal itu. 

 Hakikat pertolongan yang ikhlas adalah memberikan pertolongan 
bagi saudaramu tanpa ada yang melihat. 

 Bentuk pertolongan yang lebih wajib dilakukan adalah menolak 
kedzaliman yang dilakukan oleh para penguasa. 

 Sikap orang Romawi yang membuat kagum Amru bin Ash adalah, 
sikap mereka dalam mencegah kedzaliman para penguasa. 

 Menolong karena fanatisme atau membantu dalam kebatilan 
adalah dibenci Allah.  

Pasal Keempat: Melakukan Perlawanan 

“Dan apabila mereka dianiaya, maka mereka dapat mempertahankan 
diri sendiri.” 

Bahwa sifat seimbang yang merupakan karakteristik agama kita adalah 
menjadikan orang mukmin dalam kondisi-kondisi tertentu untuk bersikap 
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 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” al-Bani dalam kitab “Al-Ahkam,” bab 6, hadits no. 1878/ 2320 
(Shahih) 
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tawadhu dan toleran, memaafkan dan memberi ampunan, apabila marah 
maka ia segera meminta ampun. Dalam kondisi lain mereka itu dapat 
menjadi orang yang keras dan kuat dalam menjaga harga dirinya, gigih 
dalam memperjuangkan haknya, berusaha menjauhi sifat kedzalimannya, 
dan berusaha melawan orang yang menyakitinya, oleh karena itu kapan 
kita harus melawan? 

Ibnu Arabi menjelaskan jawaban pertanyaan tadi dengan berkata, 
“Apabila penindas melakukan kejahatannya dengan terang-terangan, tidak 
malu oleh masyarakat dan menindas anak-anak dan orang dewasa, maka 
melawan mereka adalah lebih baik). Adapun pilihan memaafkannya adalah 
lebih baik, (apabila ia menyesalinya, atau orang yang melakukannya  
merasa bersalah atas perbuatannya kemudian ia minta ampunan, maka 
memaafkannya adalah lebih baik). 

Kemudian Imam Thabari menegaskan makna yang terperinci dalam 
kitab “Ahkam”nya, hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Arabi bahwa 
melawan mereka itu lebih baik, hal itu dipahami dari konteks perkataan 
Imam an-Nakh’iy yang meriwayatkan dari para salaf, “Mereka tidak suka 
merendahkan dirinya sehingga apabila dibiarkan maka orang-orang fasik 
akan semakin berani.” Adapun memaafkan mereka, apabila pelakunya 
menyesali perbuatannya dan menghentikannya. 

Imam Thabari merasa kagum dengan penjelasannya dan 
menyetujuinya, adapun Imam al-Ghufran menafsirkan bahwa memaafkan 
itu khusus bagi orang yang tidak terus menerus melakukannya, dimana ia 
berkata, “Orang yang selalu melakukan penindasan dan kedzaliman, maka 
melawan mereka adalah lebih baik.”65 

Dan di antara penjelasan Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan firman-
Nya,  

 َوالَِّذيَن إِذَا أََصاَبُهُم الَْبغُي ُهم َينَتِصُرونَ

“Dan mereka apabila ditimpa aniaya, dapat mempertahankan 
(menolong) diri sendiri.” (QS. Asy-Syûrâ [42]:39)  

Makna ayat tersebut adalah umum, mencakup semua penindas baik ia 
dari orang kafir ataupun lainnya. Artinya apabila mereka mendapatkan 
kedzaliman dari seorang dzalim, maka mereka tidak akan menyerah akan 
kedzaliman tersebut.66 Setelah Imam Qurtubi menjelaskan beberapa 
pendapat tentang makna tadi kemudian ia mengomentarinya, “Secara 
umum, bersikap menahan diri adalah dianjurkan tetapi dalam beberapa 
kondisi hukumnya dapat berbalik, sehingga melakukan perlawanan adalah 
suatu hukum yang dianjurkan. Hal itu apabila kondisinya menuntut untuk 

                                                      
65 Semua penjelasan tadi dan hukum-hukumnya diambil dari tafsir al-Qurtubi, 16/39. Bukhari telah 

menjadikan perkataan an-Nakh’iy sebagai saksi (penguat) ketika menjelaskan bab 6, dari kitab “Al-
Madhalim” dengan teks: “Mereka tidak suka merendahkan diri (tidak melawan), maka apabila 
mereka memungkinkan untuk tidak melawan maka mereka menahan diri.” 

66
 “Tafsir al-Qurtubi,” 16/39. 
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mencegah bertambahnya kedzaliman dan menghentikan penindasan, 
sebagaimana hadits Nabi Saw. telah menunjukkan makna tersebut.67 Dan 
juga hadits perlawanan Aisyah kepada Zainab r.a., yang penjelasannya 
akan dibahas di depan. 

Dalam penafsiran ayat,  

 َوَجَزاء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّثْلَُها , َوالَِّذيَن إِذَا أََصاَبُهُم الَْبغُي ُهم َينَتِصُرونَ 

“Dan mereka apabila ditimpa aniaya, dapat mempertahankan 
(menolong) diri sendiri. Membalas suatu kesalahan hendaklah 
dengan seimbang.” (QS. Asy-Syûrâ [42]:39-40) 

Disebutkan, berarti; mereka melakukan pembalasan kepada orang yang 
telah menindasnya dan tidak menyerah atas kedzalimannya. Abu Su’ud 
berkata, “Ia menggambarkan mereka itu sebagai orang-orang yang 
mempunyai keberanian selain sifat terpuji lainnya, dan ini tidak berarti 
bertentangan dengan sifat mereka (lainnya) sebagai pemaaf, karena kedua 
sifat tersebut bila ada pada tempatnya maka keduanya adalah sifat terpuji. 
Membalas suatu kesalahan hendaklah dengan seimbang, artinya, bahwa 
balasan penindasan adalah membalasnya setimpal dengan kedzaliman yang 
dilakukannya dan tidak boleh berlebihan. Imam Fahrudin ar-Razi berkata 
ketika mengomentari ayat ‘Dan mereka apabila ditimpa aniaya, dapat 
mempertahankan (menolong) diri sendiri,’ memberikan hal sama yang 
berarti bahwa perbalasan harus dibatasi, dengan syarat setimpal dan tidak 
boleh melebihinya, dan hal itu disebut sebagai keburukan  karena 
menyakiti orang yang telah berbuat kejahatan.68 

Imam Malik ketika diminta fatwa (penjelasan) tentang perkataan Imam 
Sa’id bin Musayib “Bahwa aku tidak menghalalkan siapapun,” perkataan 
ini diarahkan pada larangan membalas orang dzalim secara berlebihan, ia 
berkata, “Aku tidak melihat kedzalimannya untuk dibiarkan.” Ibnu Arabi 
memberikan alasan atas fatwa Imam Malik tersebut, “Apabila ia seorang 
dzalim maka sebaiknya jangan dibiarkan, agar kedzalimannya tidak 
merajalela dan perbuatannya menebarkan akhlak yang buruk.”69 

Ashawy menegaskan makna ini dalam kitab “Hasyiyah Jalalain”nya, 
“Sebagian akhlak mulia adalah membiarkan dan bersikap lembut ketika 
seseorang telah melakukan sesuatu, tetapi dengan syarat sikap lembutnya 
tidak sampai merusak harga dirinya,  karena apabila ia melanggar larangan 
Allah maka sikap yang wajib diambil adalah marah bukan lembut lagi.” 
Imam Syafi’i berkata dalam hal ini, “Barangsiapa yang dituntut marah tapi 
ia tidak marah maka ia adalah keledai.” Juga perkataan syair, “Bersikap 

                                                      
67

 “Tafsir al-Qurtubi,” 16/44. 
68

 “Tafsir Shafwa At-Tafasir,” 3/ 143, ketika menjelaskan ayat 39-43 surat Asy-Syûrâ. 
69

 Perkataan Imam Malik, adapun alasannya diambil dari tafsir al-Qurtubi, 16/ 42-43. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  47

lembut pada seorang pemuda yang bukan pada tempatnya maka itu adalah 
kebodohan.”70 

Dan dalam penafsiran firman Allah,  

 الَّ ُيِحبُّ اللُّه الَْجهَر بِالسَُّوِء ِمَن الْقَولِ إِالَّ َمن ظُِلَم

“Allah tidak menyukai berterus terang dengan perkataan yang 
buruk, kecuali dari orang-orang yang teraniya.” (QS. An-Nisâ` 
[4]:148) 

Al-Qurtubi telah menukil perkataan Abu Ishaq az-Zujaz dalam 
menafsirkan ayat ‘Kecuali dari orang-orang yang teraniya’ dengan cara 
bacaan lainnya, bahwa makna ayat tersebut boleh juga berarti, ‘Kecuali 
orang yang berbuat dzalim kemudian ia berkata buruk, maka sebaiknya 
kalian harus menghentikannya.’ Al-Qurtubi mengomentarinya, “Bahwa 
makna ini diperkuat oleh hadits-hadits Nabi Saw. lainnya, antara lain, 
‘Hentikanlah kedzaliman yang dilakukan orang-orang sufaha (bodoh)’71, 
sabda lainnya, ‘Tolonglah saudaramu, baik ia adalah orang yang dzalim 
ataupun orang yang didhalimi.’ Mereka bertanya, “Yang ini kami tolong 
karena mereka didzalimi, tetapi bagaimana kami harus menolong orang 
yang dzalim?” Rasulallah Saw. menjawab, “Engkau harus mencegah ia dari 
perbuatan dzalim.”72, 73 

Dan dalam sebuah hadits panjang diceritakan bahwa istri-istri 
Rasulullah Saw. membujuk Zainab r.a. untuk meminta disamakan dengan 
Aisyah r.a., mereka merasa bahwa Aisyah mendapatkan kedudukan khusus 
dalam hati Rasulullah yang tidak didapatkan oleh yang lainnya, mereka 
melihat hadiah yang diberikan masyarakat kepadanya lebih banyak ketika 
berada di rumah Aisyah r.a. Zainab berhasil memojokkan Aisyah dengan 
perkataannya saat itu Aisyah melihat Rasulullah Saw., ia berkata “Agar aku 
tahu, bahwa Rasulullah Saw. tidak membenci jika aku melawan.”74 Dalam 
riwayat lain, sehingga Nabi Saw. bersabda,  

َما َتُردُّ , فَأَقَْبلُْت َعلَيَها َحتَّى َرأَيُتَها َوقَد َيبَِس رِيقَُها ِفي ِفيَها,   ُدوَنِك فَانَتِصرِي
  فََرأَيُت النَّبِّي َصلَّى اُهللا َعلَيِه َوَسلََم َيَتَهلَّلُ َوجُهُه, َعلَيَّ َشيئًا

“Belalah dirimu dan balaslah!” kemudian aku membalasnya sehingga 
aku melihat Zainab telah basah dengan keringatnya, ia tidak 

                                                      
70

 “Shafwa At-Tafasir,” 3/ 143, Ashawy, 4/ 40 ketika menafsirkan ayat 39 surat Asy-Syûrâ. 
71

 Al-Qurtubi memperkuatnya dengan hadits ini, padahal hadits tersebut termasuk hadits dha’if yang 
disebutkan dalam kitab “Al-Jami’” dengan no. 2819 (Dha’if) 

72
 Riwayat Bukhari dalam kitab “Al-Madhalim,” bab 4, hadits no. 2444 (“Fathu Al-Bari,” 5/98). 

73 Tafsir al-Qurthubi, 6/4. 
74 “Shahih Muslim,” kitab “Fadhail Shahabah,” bab 13, hadits no. 83/ 2442 (“Syarh an-Nawawi,” 8/ 

214) 
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menjawab sedikit pun, dan aku melihat Rasulullah Saw. berseri 
wajahnya.75 

Orang yang ingin membalas saudaranya, maka tidak boleh melakukan 
pembalasannya itu melebihi penderitaan yang telah ia terima dan ia juga 
tidak boleh mengingkari haknya. Dalam riwayat Muslim dari hadits Aisyah 
tadi disebutkan, “Aisyah r.a. hanya membalas tuduhan yang menyebutkan 
bahwa ia mempunyai kedudukan lebih dalam pandangan Rasulullah, ia 
berkata, ‘Aku tidak melihat seorang wanita yang sangat baik dalam 
agamanya selain Zainab, ia adalah wanita yang paling banyak sedekahnya, 
wanita yang paling rajin bekerja yang hasilnya untuk disedekahkan dan 
wanita yang paling banyak mendekatkan diri pada Allah kecuali 
kemarahannya yang keras yang dimanfaatkan oleh sebagian kelompok.’”76 
Begitulah ethika kenabian, walaupun ia memakinya namun ia tidak 
melewati batas keadilan dan tidak lupa pula untuk memaafkannya.   

Kita wajib membedakan antara melawan saudara kita yang 
kebaikannya lebih dominan dibanding keburukannya dengan melawan 
orang dzalim yang bersikukuh pada kedzalimannya atau orang kafir yang 
sombong, apabila engkau mengira bahwa melawan saudaramu yang telah 
menyakitimu itu akan menambah keburukan, membuat ia semakin 
menjadi-jadi dan menambah kejahatannya, maka engkau harus menutup 
celah setan dan mempertimbangkan baik dan buruknya. 

Dalam “Sunan Abu Daud” dijelaskan bahwa ada sebuah hadits yang 
menjelaskan makna tersebut, dimana seorang lelaki telah mendatangi Abu 
Bakar r.a. kemudian ia menyakitinya padahal Rasulullah ada di 
hadapannya. Pada saat ia menyakitinya yang ketiga kalinya, maka Abu 
Bakar melawannya. Dan pada saat Abu Bakar melawan, Rasulallah Saw. 
berdiri, lalu Abu Bakar bertanya, “Apakah engkau kecewa padaku ya 
Rasulullah?” Kemudian Rasulullah Saw. menjawab, “Bahwa malaikat telah 
turun dari langit mendustakan apa yang dikatakannya padamu, maka saat 
engkau melawan, setan datang (untuk memperuncing masalah) maka aku 
tidak mungkin duduk apabila setan datang.”77 Dalam menjelaskan hadits 
ini, al-Khataby berkata, “Sesungguhnya setan itu ikut masuk ketika Abu 
Bakar melawan, karena perlawanannya telah memancing kawannya –
karena keburukan ia sudah jelas, hal itu dapat diketahui dari perbuatannya 
yang berulang-ulang ketika menyakiti Abu Bakar- untuk menambah 
kejahatannya dan tidak ingin menghentikannya. Hal itulah yang 
menyebabkan kejahatannya semakin bertambah.”78 

Dan orang yang tidak berdaya untuk melawan, maka ia seperti Nabi 
Nuh a.s. ketika ia tidak berdaya menghadapi kaumnya,  

                                                      
75 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” al-Bani dalam kitab “An-Nikah,” bab 50, hadits no. 1611/ 1981 

(Shahih) 
76 “Shahih Muslim,” hadits no. 2442  
77

 “Shahih Sunan Abu Daud,” al-Bani dalam kitab “Al-Adab,” bab 49, hadits no. 4094/ 4897 (Hasan) 
78

 “Syarh Sunan Abu Daud (“Malimul Sunan,” al-Khataby, 5/204). 
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لُوٌب فَانَتِصرفََدَعا َربَُّه أَنِّي َمغ 

“Lalu ia memohon kepada Tuhannya. Aku dikalahkan, sebab itu 
tolonglah aku.” (QS. Al-Qamar [54]:10) 

Adapun orang yang mampu melawan dengan batasan dan syarat-
syaratnya yang sesuai dengan syariat79, maka ia tidak mempunyai alasan 
untuk tunduk dan tidak melawan orang-orang dzalim. 

Adapun firman-Nya,  

 َولََمن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمن َعزمِ الْأُُمورِ

“Tetapi, siapa yang sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya hal 
yang demikian itu termasuk pekerjaan yang memerlukan 
kesungguhan hati.” (QS. Asy-Syûrâ [42]:43) 

Imam al-Qurtubi mengatakan, “Hal itu  berarti dapat memaafkan pada 
orang yang tidak bersikeras untuk melakukan kedzaliman, adapun orang 
yang bersikeras untuk melakukan penindasan dan kedzaliman maka 
tindakan yang lebih baik adalah melawannya.”80 Sedang sikap menahan 
kemarahan sebaiknya memaafkan, dan dianjurkan untuk dilakukan setelah 
orang dzalim itu dikuasainya. Dan apabila kesungguhan taubatnya jelas 
dan penyesalannya sungguh-sungguh karena merasa hina dengan 
perbuatannya sehingga ia berhenti, maka memaafkan (membiarkan)nya 
dalam kondisi seperti ini adalah lebih baik, adapun memaafkan orang 
lemah, yaitu memaafkan orang yang dipaksa dan tak berdaya maka tidak 
ada manfaatnya. 

Bahwa melakukan sikap (perlawanan) adalah penting dan diperlukan 
agar umat tidak terbiasa mendapat perlakuan yang hina, baik dari orang 
fasik yang ingin menguasai kita ataupun dari orang kafir yang ingin 
menghancurkan kita, karena umat Islam apabila terbiasa diam di hadapan 
kedzaliman dan tidak peduli atas penindasan dan penganiayaan, maka 
motivasi untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar akan hilang 
serta semangat jihad pun akan mati, apakah kita akan melakukan 
perlawanan ketika hal itu diperlukan khususnya pada orang-orang yang 
tidak jera kecuali dengan adanya perlawanan. 

                                                      
79

 Kriteria dan syarat yang perlukan untuk melakukan perlawanan pada orang muslim yang dzalim 
adalah, apabila menahan diri itu dapat membuat ia semakin berani (berbuat jahat), atau apabila 
perbuatan dzalimnya dilakukan secara terang-terangan dan semakin menjadi-jadi, syarat lain 
adalah tidak boleh melebihi kejahatan yang telah dilakukannya dan jangan sampai perlawanannya 
dapat menimbulkan kejahatan yang lebih besar menurut perkiraan dan analisanya.  

80
 “Tafsir Qurtubi,” 16/39. 
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Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Melakukan perlawanan adalah sebagai penyempurna bagi sifat 
pemaaf, dan toleran yang perlu dilakukan pada saat-saat berdiam 
diri tidak berarti. 

 Melawan para penindas yang terang-terangan dan bersikeras 
melakukan kedzaliman adalah lebih baik dibandingkan 
membiarkannya, tetapi membiarkan mereka yang sudah berhenti 
dan menyesali perbuatannya adalah lebih baik. 

 Berani melawan tidak bertentangan dengan sikap memaafkan 
orang yang telah menyesali perbuatannya. 

 Fatwa Imam Malik untuk melawan kedzaliman bertujuan untuk 
membuat kedhaliman itu tidak semakin kuat dan merajalela. 

 Tujuan melawan adalah memberikan pembalasan secara setimpal 
dan tidak boleh melebihinya. 

 Disyaratkan dalam bersikap menahan diri pada kedzaliman adalah 
tidak boleh merusak kewibawaan atau harga diri, dan apabila 
merusak maka melawan adalah lebih baik. 

 Dalam penafsiran ayat; “Berterus terang dengan perkataan buruk” 
berarti memusnahkannya dari tangan orang dzalim dan mencegah 
kedzalimannya. 

 Contoh sikap perlawanan antara Aisyah dan Zaenab r.a. 

 Orang yang melakukan perlawanan tidak boleh melewati batas 
keadilan. 

 Orang yang tidak berdaya dianjurkan untuk meminta 
(pertolongan), adapun orang yang mampu dan kuat dianjurkan 
untuk melawan, dan tidak ada manfaatnya membiarkan 
kedzaliman yang dilakukan oleh orang lemah. 

 Imam al-Qurtubi menafsirkan ayat “Tetapi, siapa yang sabar dan 
suka memaafkan” itu dikhususkan pada orang yang tidak 
bersikukuh dalam melakukan kedhaliman. 

 Dengan sikap melawan berarti menghidupkan semangat jihad 
umat.  

Pasal Kelima : Memiliki Keberanian  

“Dan orang-orang yang berani di antara kami adalah                            
orang yang berani maju.” 

Ketika agama adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini bagi 
seseorang, maka ia akan membelanya dengan penuh keberanian, tanpa 
rasa takut dan terus untuk maju. 
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Keberanian itu lahir dari fitrah kemanusiaan dan menjadi kuat dengan 
pendidikan jihad baik dengan latihan, uji coba dan ikut terjun ke medan 
sehingga seorang pemuda dapat memperoleh sikap ini. Dan dalam hal ini, 
Umar bin Khatab r.a. menggambarkan tanda-tandanya, “Sikap berani dan 
sikap pengecut adalah fitrah yang diberikan Allah kepada siapa saja yang 
dikehendaki, orang yang pengecut adalah orang yang melarikan diri -
walaupun harus- meninggalkan bapak dan ibunya, dan orang yang 
pemberani adalah orang yang tetap melawan dan tidak akan rela melarikan 
diri. Terbunuh dalam medan perang adalah bagian dari cengkraman 
kematian.”81 Fuad Abd al-Baqi mengomentari perkataan terakhir tadi, 
‘Terbunuh dalam medan perang adalah bagian dari cengkraman kematian’ 
berarti termasuk jenis kematian, seperti mati karena terkena sakit atau mati 
lainnya. Makanya janganlah gentar dan takut terbunuh seperti yang 
dimiliki oleh para pengecut.82 

Allah telah menjadikan masalah bahwa agama ini tidak akan tegak 
kecuali dengan keberanian, oleh karena itu apabila kelompok yang benar 
menjadi pengecut maka Allah akan menggantinya dengan kelompok lain. 
Dan inilah yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah, “Kemakmuran manusia di 
dunia dan akhirat tidak akan tercapai kecuali dengan adanya sifat berani 
dan dermawan, oleh karena itu barangsiapa yang melarikan diri dari jihad, 
maka Allah akan menggantikannya dengan kelompok lain.”83 

Untuk hal itu tidak mungkin mengandalkan orang-orang penjilat dan 
munafik karena mereka tidak mempunyai semangat yang tinggi dan 
motivasi kepedulian lagi. Oleh karena itu, Abu Thalhah menggambarkan 
mereka ketika perang Uhud, “Adapun kelompok lain adalah kelompok 
munafik, mereka tidak mempunyai kepedulian kecuali dirinya sendiri, 
mereka adalah kelompok paling pengecut, paling penakut dan yang paling 
menyepelekan kebenaran.”84 

Bahwa para ksatria orang-orang jahiliyyah akan merasa tercela dengan 
sifat pengecut dan merasa bangga dengan sifat berani. Makna ini tercermin 
dalam dialog antara Abu Jahal dan Utbah bin Rabiah pada perang Badar, 
dimana Utbah berkata, “Wahai kaum, aku melihat suatu kaum yang ingin 
mencari kematian, kalian tidak akan mampu melawan mereka walau di 
antara kalian ada orang-orang hebat. Wahai kaum, mulai sekarang, 
lihatlah wajahku dan katakanlah, ‘Pengecutlah Utbah bin Rabiah’ kalian 
sudah tahu bahwa aku bukanlah orang yang paling pengecut di antara 
kalian.” Ketika Abu Jahal mendengar perkataannya, ia berkata, Apakah 
engkau yang mengatakan hal itu? Demi Allah, jika bukan engkau yang 
mengatakan seperti itu pasti aku akan menggigitnya, paru-parumu telah 
memenuhi perutmu karena ketakutan.” Kemudian Utbah menjawab, 
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 Al-Muwatha, kitab “Al-Jihad,” hadits no. 35 
82

 Komentar Usdz. Fuad Abd al-Baqi atas hadits di atas. 
83

 Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah, 28/157. 
84

 “Shahih Sunan Tirmidzi,” al-Bani dalam kitab tafsir “Al-Imran,” hadits no. 2406/3208 (Shahih). 
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“Janganlah sekali-kali engkau mencelaku wahai pantat yang berbunyi, 
engkau akan tahu siapa di antara kita yang paling pengecut.”85 

Karena sifat pengecut itu membahayakan, maka Rasulullah Saw. 
meminta perlindungan untuk dijauhkan dari sifat tersebut,  

  اَللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الُْجبنِ
“Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari sifat pengecut.”86  

Sebab Rasulullah Saw. menganggap bahwa sifat pengecut merupakan 
sifat paling buruk bagi seorang laki-laki,  

  بٌن َخاِلٌعَوُج, ُشحٌّ َهاِلٌع: َشرُّ َما ِفي الَرُجل 
“Sifat yang paling buruk bagi seorang laki-laki adalah, sifat kikir 
yang membelenggu dan pengecut yang penakut.”87  

Sifat pengecut seperti ini yang dapat melepaskan hati sebab ia tercipta 
dari karakter pendidikan, pengaruh lingkungan, suri tauladan masyarakat 
dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, diharuskan menanamkan keberanian 
sejak masa kecil pada jiwa anak-anak untuk mempersiapkan mereka 
menghadapi jihad.  

Ketergantungan pada dunia dan hiasannya akan melahirkan rasa takut 
kehilangan kepentingannya dan takut memasuki medan perjuangan, maka 
Rasulullah Saw. bersabda,  

  إِنَّ الَْولَُد َمبَخلَةً ُمجَبَنةً
“Sesungguhnya watak anak kecil adalah kikir dan penakut.”88  

Perbedaan antara jiwa pemberani dengan jiwa penakut akan terlihat 
dan nampak jelas. Dalam hal ini Ibnu al-Qayyim berkata, “Orang 
pemberani itu lapang dada adapun orang penakut adalah orang yang 
paling sesak dadanya, hatinya sempit, tidak ada kebahagiaan dan 
kesenangan, tidak ada kenikmatan dan keindahan kecuali bagaikan hewan 
ternak.”89 

Barangsiapa yang ingin menjadi penguasa dan pemimpin umat maka ia 
harus menjadi tauladan dalam keberaniannya. Karena Rasulullah Saw. 
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 “Musnad Ahmad,” 1/ 117, “Bulugh Al-Mani,” 20/ 32. (al Haisyamy berkata, para perawi hadits 
Ahmad adalah  perawi shahih. Adapun Haritsah bin Madhrab adalah termasuk perawi terpercaya). 

86
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Jihad,” bab 25, hadits no. 2822 

87
 “Shahih Sunan Abu Daud,” al-Bani dalam kitab “Al-Jihad,” bab 22, hadits no. 2192/ 2511 (hadits 

shahih). 
88

 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” kitab “Al-Adab,” bab 3, hadits no. 2957/ 2511 (Shahih). 
89

 “Zaadul Ma’ad,” 1/187. 
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adalah orang yang paling baik, paling pemberani dan paling dermawan90, 
beliau bersabda,  

َنكُمُتُه َبيكَانَ ِلي َعَدُد َهِذِه الِْعَضاُه َنَعًما لَقََسم الً َوالَ , لَونِي َبِخيثُمَّ الَ َتجُِدو
  كَذُوًبا َوالَ َجَباًنا

“Jika aku memiliki sejumlah pohon yang besar yang merupakan 
anugerah, maka aku akan membagikannya pada kalian kemudian 
kalian akan melihat bahwa aku bukan orang kikir, bukan pendusta 
dan bukan penakut.”91  

Kemudian Ibnu Hajar menerangkan faedah-faedah hadits tersebut, 
“Hadits itu mencela sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, yaitu sifat kikir, 
dusta dan pengecut. Seorang pemimpin umat tidak layak memiliki sifat 
tersebut.”92 Para prajurit akan bangga memiliki pemimpinnya yang 
pemberani dan maju paling depan. Oleh karena itu al-Bara menceritakan 
kejadian perang Hunain, “Ketika kami dalam kondisi sangat kritis, kami 
berlindung di parit, adapun orang yang berani di antara kami adalah orang 
yang berani maju ke medan tempur,”93 karena mereka melihat keberanian 
Rasulullah Saw. 

Dan tidaklah layak seorang mukmin terlihat oleh musuhnya sebagai 
seorang pengecut. Sahabat Nabi Saw. Syahid Khabib ketika shalat dua 
rakaat sebelum dibunuh, ia berkata kepada orang-orang musyrik, “Demi 
Allah, jika engkau mengira bahwa aku ini takut, maka aku akan tambah 
keberanianku,”94 padahal pada saat itu ia sedang menghadapi kematian 
sehingga ia takut umat Islam diidentikkan dengan sifat penakut dan 
pengecut. 

Keberanian seorang mukmin akan nampak di hadapan musuh-
musuhnya, sikap tegas yang sopan dalam menasehati saudara-saudaranya 
dan dalam melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar. Dan keberaniannya 
akan menghilang dengan wajar ketika ia bersama saudara-saudara dan 
sahabat-sahabatnya, serta ketika ia bersama orang-orang miskin dan 
lemah. 

Umat Islam yang ingin berjihad membutuhkan orang-orang yang 
pemberani dalam melindungi kebenaran dan berani dalam melakukan 
dakwah. 

                                                      
90

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Jihad,” bab 24, hadits no. 2820. 
91

 “Fathu Al-Bari,” kitab “Al-Jihad,” bab 24, hadits no. 2821, terulang lagi pada no. 3148. 
92

 “Fathu Al-Bari,” 6/254, kitab “Fardu Al-Khamsa”, bab 19 dalam menjelaskan hadits no. 3148 
93

 “Shahih Muslim,” kitab “Al-Jihad,” hadits no. 79 
94

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Maghazi,” bab 10, hadits 3989 (“Fathu Al-Bari,” 7/309). 
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Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Seseorang akan mempunyai sifat pemberani yang tinggi, apabila ia 
menjadikan agamanya sebagai sesuatu yang paling berharga dalam 
hidupnya. 

 Agama tidak akan tegak kecuali dengan keberanian. 

 Agama tidak mungkin berjaya dengan mengandalkan orang-orang 
penjilat dan munafik. 

 Para ksatria jahiliyyah merasa tercela apabila ia mempunyai sifat 
pengecut. 

 Sifat pengecut adalah sifat paling buruk bagi laki-laki. 

 Cinta dunia dapat menyebabkan orang menjadi pengecut. 

 Rasulullah Saw. adalah orang yang paling baik, paling pemberani 
dan paling dermawan.           

Pasal Keenam: Sabar dan Menyabarkan Diri 

“Bersabarlah, cukupkanlah dengan kesabaran dan teguhkanlah kekuatan.” 

Seorang mujahid yang telah mengorbankan dirinya untuk berjuang 
tidak akan dapat terus dalam menjalankannya selama ia tidak memiliki sifat 
sabar, dan kelompok manapun yang telah memilih jalan yang penuh 
dengan cobaan tidak akan kuat ikatannya dan tidak kokoh niatnya selama 
mereka tidak saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati 
dalam kesabaran. Semua orang mukmin diharuskan tunduk pada firman-
Nya,  

 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اصبُِرواْ َوَصابُِرواْ َوَرابِطُواْ َواتَّقُواْ اللَّه لََعلَّكُم ُتفِْلُحونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, cukupkanlah 
dengan kesabaran dan teguhkanlah kekuatan agar kamu menjadi 
orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imrân [3]:200) 

Para ulama telah mendefinisikan shabar ikhtiyari (sabar dengan 
kehendak manusia) dengan beberapa definisi, kami pilih beberapa definisi 
saja, yaitu: 

 At-Tabari mendefinisikan bahwa, “Sabar adalah mencegah diri dari 
hal yang disukainya dan menahan diri dari hawa nafsunya.”95 

 Ibrahim al-Khawash mendefenisikan bahwa, “Sabar adalah 
berpegang teguh pada al-Qur`an dan Sunnah.”96 

                                                      
95

 “Fathu Al-Bari,” 3/ 172; penjelasan kitab “Al-Janaiz,” bab 42, hadits no. 1302. 
96

 “Syarh an-Nawawi, “Shahih Muslim,” 2/104. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  55

 Adapun Ibnu al-Jauzi menggambarkan bahwa,  “Sabar adalah 
menahan diri dari perbuatan yang disukainya dan memaksakan 
diri melakukan perbuatan yang dibencinya pada saat itu, karena 
apabila perbuatan tersebut dilakukan atau ditinggalkan maka ia 
akan menderita pada waktu yang akan datang -setelah waktu itu-
.”97 

Sedangkan sabar atas bencana yang telah ditentukan Allah atau sabar 
akan musibah yang datang secara tiba-tiba dan di luar kehendak dan 
pilihan manusia. Untuk itu, Ibnu Atha mendefinisikan bahwa, “Sabar 
adalah menerima bencana dengan cara yang baik.” Dan Abu Ali ad-Daqaiq 
mendefinisikannya, “Hakikat sabar adalah tidak menentang ketentuan yang 
telah ditetapkan untuknya.”98 

Hidup adalah pergelutan antara hak (kebenaran) dan batil, dan yang 
akan memenangkan dalam pergelutan ini adalah yang napasnya lebih 
panjang dan kemungkinannya lebih banyak, firman-Nya,  

 َوَجَعلَْنا َبعَضكُم ِلَبعضٍ ِفتَنةً أََتصبُِرونَ

“Dan Kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian kepada yang 
lainnya, sabarkah kamu?” (QS. Al-Furqân [25]:20) 

Sedang orang batil itu saling menasehati dalam kesabaran untuk 
kebatilan mereka, firman-Nya,  

بُِروا َعلَى آِلَهِتكُمُشوا َواصأَِن ام ُهمَوانطَلََق الَْملَأُ ِمن 

“Dan pemimpin-pemimpin mereka itu berjalan,(mengatakan), 
‘Berjalan dan berhati tetaplah terhadap tuhan-tuhan kamu.’” (QS. 
Shâd [38]:6) 

Dan firman-Nya,  

 َهِتَنا لَولَا أَن َصَبرَنا َعلَيَهاإِن كَاَد لَُيِضلَُّنا َعن آِل

“Katanya lagi, hampir dia menyesatkan kita dari tuhan-tuhan kita, 
kalau kiranya kita tidak berteguh hati atas itu.” (QS. Al-Furqân 
[25]:42) 

Apakah tidak sebaiknya orang-orang yang dalam kebenaran berkata 
kepada orang-orang yang batil, firman-Nya,  

 َولََنصبَِرنَّ َعلَى َمآ آذَيُتُموَنا

                                                      
97

 “Fathu Al-Bari,” 11/304, syarh kitab “Ar-Raqaiq,” bab 20 
98

 Perkataan Ibnu Atha dan perkataan ad-Daqaiq ada dalam “Syarh an-Nawawi li Shahih Muslim,” 
2/104. 
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“Dan sesungguhnya Kami akan berteguh hati terhadap perbuatanmu 
yang menyakitkan Kami.” (QS. Ibrâhîm [14]:12) 

sehingga sunnatullah dapat dicapai oleh mereka dengan keteguhan dan 
kekuasaannya. Dalam firman-Nya,  

 َوَتمَّت كَِلَمُت َربَِّك الُْحسَنى َعلَى َبنِي إِسَرآِئيلَ بَِما َصَبُرواْ

“Dan telah sempurnalah perkataan baik dari Tuhan untuk anak-
anak Israil disebabkan keteguhan hati mereka.” (QS. Al-A’râf 
[7]:137) 

Dan firman-Nya lagi,  

 َوَجَعلَْنا ِمنُهم أَِئمَّةً َيهُدونَ بِأَمرَِنا لَمَّا َصَبُروا

“Dan Kami jadikan di antara mereka beberapa pemimpin, yang akan 
memberikan pimpinan dengan perintah Kami ketika mereka berhati 
teguh.” (QS. As-Sajdah [32]:24) 

Banyak orang beralasan bahwa tabiat –kondisilah- yang telah membuat 
mereka menyerah, tidak mampu menanggung beban dan bertahan dalam 
kesabaran. Jika salah seorang di antara mereka berjuang untuk dirinya, 
maka ia akan mampu menahan emosinya, mencegah dari keharaman, 
dadanya menjadi lapang, dan menerima apa yang diberikan Allah padanya 
serta tegar dalam menerima bencana yang diturunkan Allah padanya 
sehingga dengan cara tersebut ia akan memiliki sikap sabar, sebagaimana 
telah disebutkan sabda Rasulullah Saw.,  

 َوَمن َيَتَصبَُّر ُيَصبُِّرُه اُهللا, َوَمن َيسَتغنِ ُيغنِِه اُهللا, َوَمن َيسَتعِفِف َيِعفَُّه اُهللا

“Barangsiapa yang menjauhkan diri dari yang haram maka Allah 
akan menjauhkannya darinya, dan barangsiapa yang mencukupkan 
diri maka Allah akan mencukupkannya, barangsiapa yang bersabar 
diri maka Allah akan menyabarkannya.”99  

Ibnu Hajar menjelaskan maksud hadits tersebut, ‘Maka Allah akan 
menyabarkannya’ artinya, bahwa Allah akan menguatkan dirinya dan 
memudahkan ia dalam menguasai dirinya sehingga dapat tunduk padanya, 
dan tabah dalam menanggung penderitaan yang dialaminya. Dalam 
kondisi seperti itu Allah akan selalu menemaninya dan memenuhi 
permintaannya.100 

Sabar yang terpuji adalah kesabaran yang dilakukan tanpa kemarahan, 
tanpa kegelisahan, tanpa putus asa dan tanpa keluhan (kepada selain 
Allah), dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda,  

                                                      
99

 “Shahih Bukhari,” kitab “Az-Zakah,” bab 50, hadits no. 1469 (“Fathu Al-Bari,” 3/335). 
100

 “Fathu Al-Bari,” 11/304, kitab “Ar-Raqaiq,” bab 20, syarh hadits no. 6470. 
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َيعلَُم أَنَُّه , فََيمكُثُ ِفي بِلَِدِه َصابًِرا ُمحَتِسًبا, لَيَس ِمن أََحٍد َيقَُع الطَاُعون
  أَجرِ َشهِيٍدإِالَ كَانَ لَُه ِمثْلُ , الَُيِصيَبُه إِالَ َماكََتَب اُهللا لَُه

“Dan tidaklah seseorang itu tertimpa penyakit tha’un kemudian ia 
tetap tinggal di kampungnya dengan penuh sabar dan berserah diri 
pada Allah, karena ia menyadari bahwa apa yang menimpanya itu 
adalah ketentuan Allah untuk dirinya, sehingga ia akan 
mendapatkan pahala orang yang mati syahid.”101  

Ibnu Hajar menjelaskan maksudnya, ‘Dengan penuh sabar’ artinya, ia 
merasa tidak terganggu dan tidak pula cemas, serta pasrah pada ketentuan 
Allah dan menerima akan ketentuannya.102 Ketika Rasulullah Saw. pada 
awal perjuangannya diperintah oleh Allah untuk bersabar dengan cara 
yang baik, dalm firman-Nya,  

 فَاصبِر َصبًرا َجِميلًا

“Sebab itu, sabarlah engkau menurut cara yang sebaiknya.” (QS. Al-
Ma‘ârij [70]:5) 

Al-Qurtubi menjelaskan makna tersebut, “Sabar dengan cara yang 
sebaiknya adalah, sabar yang dilakukan dengan tanpa rasa gelisah dan 
tanpa mengeluh kepada selain Allah.”103 

Dan sabar yang terpuji adalah yang benar-benar bertawakal pada Allah 
dan yakin pada-Nya. Keyakinan inilah yang menjadikan seorang mujahid 
siap maju dan pantang mundur. Seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah Saw., Bagaimana pendapatmu apabila aku terbunuh di jalan 
Allah, apakah dapat menghapus dosa-dosaku?” Rasulullah Saw. menjawab, 
“Ya benar, apabila engkau terbunuh di jalan Allah sedangkan engkau 
dalam keadaan sabar, berserah diri pada Allah, siap maju dan pantang 
mundur”104, yaitu sabar yang dihiasi dengan keyakinan pada saat 
terjadinya musibah, dimana ia tidak kehilangan kontrol –kebenarannya- 
dan mengeluh. 

Dan dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman,  

أَر لَى لَمَمِة اُألوَد الَصدَت ِعنَتَسبَت َواحن آَدم إِنْ َصَبرنَ ِابضِ لََك ثََواًبا ُدو
  الَْجنَِّة

                                                      
101

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Anbiya,” bab 54, hadits no. 3474. 
102

 Fathu Al-Bari,” 10/ 193, syarh kitab “At-Thib,” bab 31, hadits no. 5734 
103

 “Tafsir Qurthubi,” 18/183. 
104

 “Shahih Sunan at-Turmudzi,” al-Bani dalam kitab “Al-Iman,” bab 32, hadits shahih. 
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“Wahai anak Adam, apabila engkau bersabar dan berserah diri (pada 
Allah) ketika awal terjadinya musibah, maka Aku tidak akan rela 
bagimu, kecuali surga.”105  

Al-Khataby menerangkan, “Bahwa yang dimaksud sabar yang baik bagi 
pemiliknya adalah, sabar yang dimiliki ketika musibah terjadi secara tiba-
tiba adapun apabila sabar dimilikinya setelah itu, maka dengan berlalunya 
hari rasa duka dapat terlupakan.”106 

Orang-orang yang hidup dalam kesabaran, ia akan menikmati 
kelezatannya, menuai hasilnya dan sikap kesabaran tersebut dapat 
memperoleh dampak positif dalam kehidupannya, oleh karena itu Umar 
bin Khatab berkata, “Kami mendapatkan hidup yang indah dengan 
kesabaran,”107 dan sabdanya,  

  َوَما أُعِطي أََحٌد ِعطَاًء َخيًرا َوأَوَسُع ِمَن الصَّبرِ
“Tidaklah aku memberi seorang hamba sebuah pemberian yang 
sangat baik dan sangat luas, kecuali kesabaran.”108  

Untuk itu Rasulullah Saw. memberikan pengertian tentang sabar,  

  َوالصَّبُر الِضَياُء
“Sabar adalah cahaya.”109  

Imam Nawawi menjelaskan maksudnya, “Bahwa sabar merupakan sifat 
terpuji, dan pemiliknya akan terus mendapat cahaya, hidayah dan selalu 
ada dalam kebenaran.”110 

Dan Rasulullah Saw. merasa kagum akan kebaikan yang mewarnai 
kehidupan orang-orang yang bersabar,  

إِنَّ , َولَيَس ذَاَك ِلأََحٍد إِالَ ِللُْمؤِمنٍ, إِنَّ أَمَرُه كُلَُّه َخيٌر, َعَجًبا ِلأَمرِ الُْمؤِمن
  َوإِنْ أََصاَبتُه َضَراء َصَبَر فَكَانَ َخيًرا لَُه, أََصاَبتُه َسَراٌء َشكََر فَكَانَ َخيًرا لَُه

“Sungguh unik kondisi orang-orang yang beriman, bahwa semua 
kondisi umat Islam adalah baik dan tidak ada yang memilikinya 
kecuali hanya orang yang beriman; apabila ditimpa kesenangan 
maka ia akan bersyukur sehingga  kebaikanlah yang didapatnya, dan 
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 Shahih Sunan Ibnu Majah, al-Bani dalam kitab “Al- Janaiz,” bab 55, hadits no. 1597 (Hasan) 
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 “Fathu Al-Bari, 3/ 150, syarah kitab al janaiz, bab 31, hadits no. 1283. 
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 Bukhari menyebutkannya dalam terjemah bab 20, kitab “Ar-Raqaiq.” 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Az-Zakah,” bab 50, hadits no. 1469 
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 “Shahih Muslim,” kitab “At-Thaharah,” bab 1, hadits no 1/ 223 (“Syarh an-Nawawi,” 2/ 101) 
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apabila ia ditimpa malapetaka maka ia akan bersabar sehingga 
kebaikan pula yang didapatnya.”111  

Allah berfirman,  

 َولَِئن َصَبرُتم لَُهَو َخيٌر لِّلصَّابِريَن

“Dan kalau kamu sabar, sesungguhnya itulah yang paling baik untuk 
orang-orang yang sabar.” (QS. An-Nahl [16]:126) 

Sedang manfaat yang paling penting dalam kehidupan bersabar pada 
kebaikan adalah untuk membedakan shaf (barisan) dan menemukan 
mutiara-mutiara lelaki, Allah berfirman,  

َباَركُملَُو أَخَوالصَّابِرِيَن َوَنب لََم الُْمَجاِهِديَن ِمنكُمَنع لَُونَّكُمَحتَّى َولََنب 

“Dan sesungguhnya Kami hendak menguji kamu, sehingga Kami 
mengetahui (terbukti) siapa di antara kamu yang benar-benar 
berjuang dan berhati teguh; dan Kami hendak menguji berita kamu.” 
(QS. Muhammad [47]:31) 

Orang-orang mengira bahwa sabar adalah sikap hina bagi yang 
memilikinya padahal Rasulullah Saw. menegaskan bahwa,  

   ِعًزا- َعزَّ َوَجلَ-بٌد َمظلََمةً َصَبَر َعلَيَها إِالَ َزاَدُه اهللاَوالَ ظُِلَم َع
“Tidaklah dianggap hina bagi hamba yang tertimpa musibah apabila 
ia bersabar atas musibah tersebut, karena Allah akan menambahkan 
kepadanya kemuliaan.”112  

Dan orang yang teguh dalam kesabaran telah mendapatkan kabar 
gembira dari Rasulullah Saw., sebagaimana dikabarkan kepada Ibnu Abbas 
r.a.,  

َوالْفََرَج , َوأَنَّ الَنصَر َمَع الَصبرِ, َواعلَم أَنَّ ِفي الَصبرِ َعلَى َما َتكَْرُه َخيًرا كَِثيًرا
  رِ ُيسًراَوأَنَّ َمَع الُْعس, َمَع الْكََربِ

“Ketahuilah, bahwa sabar dalam hal yang kita benci terdapat banyak 
kebaikan, (dan ketahuilah pula) bahwa pertolongan itu akan datang 
dengan adanya kesabaran, kelapangan (kepuasan) akan tiba setelah 
adanya kesulitan dan setelah kesulitan akan datang kemudahan.”113 
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 “Shahih Muslim,” kitab “Az-Zuhd wa Ar-Raqaiq,” bab 13, hadits no. 64/ 2999 (“Syarh an-
Nawawi,” 9/ ) 
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 “Shahih Al-Jami,” hadits no. 3024 (Shahih) 
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 “Musnad Ahmad,” 1/307-308, al-Bani telah menshahihkannya dalam kitabnya “Shahih Al-Jami” 
dengan hadits no. 7957 
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Masyarakat Islam adalah orang yang bertugas menyebarkan sikap 
saling menasehati dan berwasiat dalam kesabaran. Ketika Rasulullah Saw. 
melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sebuah kuburan, 
beliau bersabda, “Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.”114 Ketika 
salah satu anak perempuan memberitahukan bahwa anak laki-lakinya 
telah meninggal, maka beliau menjawabnya, “Sesungguhnya Allah adalah 
yang berhak mengambil dan yang berhak memberi, karena semuanya 
memiliki ketentuan yang jelas di hadapan-Nya, oleh karena itu bersabarlah 
dan serahkanlah pada Allah.”115 Dan sebuah kerugian besar bagi 
masyarakat muslim apabila mereka tidak mimiliki sifat-sifat berikut; 
firman-Nya,  

 َوَتَواَصوا بِالَْحقِّ َوَتَواَصوا بِالصَّبرِ

“Dan mewasiatkan satu sama lainnya dengan kebenaran serta 
mewasiatkan satu sama lainnya supaya berhati teguh (sabar).” (QS. 
‘Ashr [103]:3) 

Firman-Nya yang lain,  

 َوَتَواَصوا بِالصَّبرِ َوَتَواَصوا بِالَْمرَحَمِة

“Dan berwasiat satu sama lainnya supaya berhati teguh dan berkasih 
sayang.” (QS. Al-Balad [90]:17) 

Karena rasa kesabaran itu pahit maka manusia harus berjanji pada 
dirinya dan melengkapinya dengan kesabaran yang sebaik-baiknya, dan di 
antara yang dapat membantu seorang muslim untuk bersabar adalah 
mengingat apa yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang bersabar; dari 
penghapusan dosa-dosa, pengangakatan derajat dan menambah kebaikan. 
Dalam kisah seorang wanita yang perasaannya sedang berkobar-kobar 
(bergejolak) karena tertimpa musibah, Rasulullah memberikan pilihan 
kepadanya yaitu,  

: فَقََُلَْت .َوإِنْ ِشئَْت َدَعوَت اِهللا أَنَّ ُيَعاِفيَك, إِنْ ِشئَْت َصَبرَت َولََك الَْجنَِّة
  أَصبُِر

“Apabila engkau bersabar maka engkau akan mendapatkan surga, 
dan apabila engkau setuju aku berdoa kepada Allah agar 
memaafkanmu untuk mengangkat musibah kembali,” lalu ia 
menjawab, “Aku akan bersabar.”116 

                                                      
114

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Janaiz,” bab 31, hadits no. 1283 (“Fathu Al-Bari,” 3/148) 
115

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Janaiz,” bab 32, hadits no. 1284 (“Fathu Al-Bari,” 3/ 151) 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Mardha,” bab 6, hadits no. 5652 (fathul bary, 10/ 114) 
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Ada tiga orang telah datang kepada Abdullah bin Amru bin Ash 
mengeluhkan tentang kebutuhan mereka akan nafkahnya, hewan sebagai 
alat transfortasi dan harta benda, kemudian Abdullah bin Amru 
memberikan pilihan kepada mereka, “Apabila kalian ingin, maka datanglah 
kembali ke sini aku akan kasih apa yang telah Allah siapkan untuk kalian, 
atau apabila kalian ingin aku akan mengadukan masalah kalian kepada 
penguasa, atau kalian bersabar saja karena aku mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda, “Orang-orang Muhajirin yang fakir miskin akan lebih dahulu 
masuk surga daripada orang-orang kayanya, dengan jarak sejauh 40 
musim –tahun-.” Mereka menjawab, “Kami akan bersabar dan tidak ingin 
minta apa-apa.”117          

Bagi seseorang agar bisa sabar dan tetap tegar adalah dengan cara 
mengingat sejarah orang-orang shaleh dan mengambil suri tauladannya. 
Maka ketika diceritakan kepada Rasulullah Saw. ada seseorang yang 
mengkritik  cara pembagian Rasulullah, beliau bersabda, “Semoga Allah 
mengasihi Musa, ia telah disakiti lebih dari ini tapi ia tetap bersabar.”118 Al-
Qur`an juga telah menunjukkan tentang makna ini, yang firman-Nya,  

 فَاصبِر كََما َصَبَر أُولُوا الَْعزمِ ِمَن الرُُّسلِ

“Sebab itu, hendaklah engkau berhati teguh, sebagai teguhnya hati 
rasul-rasul yang berkemauan kuat.” (QS. Al-Ahqâf [46]:35) 

Jiwa akan terasa ringan dalam menghadapi bencana dan menerima 
cobaan jika ia tahu bahwa bencana dan kesabaran ini diturunkan sesuai 
dengan kadar ketahanan dan kekuatan agamanya. Rasulullah Saw. pernah 
ditanya tentang manusia mana yang mendapatkan bencana yang paling 
berat? Rasulullah Saw. menjawab,  

فَإِنْ كَانَ ِفي ِدينِِه , َيبَتِلى الَْعبُد َعلَى َحسبِ ِدينُِه. ثُمَّ الْأَمثَلُ فَالْأَمثَل. اَلْأَنبَِياء
فََما َيبَرُح , َوإِنْ كَانَ ِفي ِدينِِه رِقَّةً ابَتلَي َعلَى َحسبِ ِدينِِه, َصلًْبا ِاشَتَد َبالَُؤه
  تُركَُه َيمِشي َعلَى اَألرضِ َوَما َعلَيِه ِمن َخِطيئَِةالَْبالَء بِالَْعبِد َحتَّى َي

“Para nabi, kemudian orang yang kuat imannya akan diuji dengan 
cobaan yang kuat juga. Seorang hamba akan diuji sesuai dengan 
kekuatan agamanya, apabila agamanya kuat maka ujiannya pun 
lebih berat, dan apabila agamanya lemah maka ia ujiannya pun lebih 
ringan. Dan tidaklah sebuah bencana diangkat dari hambanya 
sehingga ia berjalan di muka bumi ini dengan tanpa dosa.”119  
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 “Shahih Muslim,” awal kitab “Az-Zuhd,” hadits no. 37/ 2979 (“Syarh an-Nawawi,” 9/320-

321). 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Anbiya,” bab 28, hadits no. 3405 (fathul bary, 6/436). 
119

 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” al-Bani, kitab “Al-Fitan,” bab 23, hadits no. 3249 (Hasan shahih) 
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Dalam  hadits lain,  

, جُِد إِالَ الِْعَباَءة َيُجوُبَها فََيلْبُِسَهالَقَد كَانَ أََحُدُهم ُيبَتِلي بِالْفَقْرِ َحتَّى َما َي
َوألََِحِدِهم كَانَ أََشدُّ فَرًحا بِالَْبالَِء ِمن أََحِدكُم . َوُيبَتِلى بِالْقََملِ َحتَّى َيقُْتلُُه

  بِالِْعطَاِء
“Ada seseorang yang telah diuji Allah dengan kemiskinan hingga ia 
tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah mantel, kemudian ia 
lubangi mantel tersebut dan memakainya, lalu Allah mengujinya lagi 
dengan kutu-kutu yang dapat menyebabkan ia meninggal. Dan ada 
pula orang yang akan merasa lebih bahagia jika diberi ujian daripada 
diberi kesenangan -rezeki-.”120 

Ketika seorang penyabar mengetahui bahwa kesabaran itu dapat 
menghilangkan dosa yang ada di pundaknya, maka ia akan semakin tamak 
akan rahmat Allah dan semakin merasa rela akan qadar (ketentuan) Allah. 
Ada sebagian orang yang tidak memiliki amal shaleh yang dilakukannya 
secara rutin, namun ia dapat sampai kepada derajat yang tinggi karena 
kesabarannya,  

فَالَ َيَزالُ اُهللا َيبَتِليِه بَِما , إِنَّ الَرُجل ِلَيكُونَ لَُه الَْمنزِلَِة ِعنَد اِهللا فََما َيبلُُغَها بَِعَملٍ
  َبلُِّغُه إَِياَهاَيكَْرُه َحتَّى ُي

“Seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan 
Allah yang tidak diperolehnya dengan amal perbuatan, tetapi Allah 
terus mengujinya dengan hal-hal yang tidak ia sukai sehingga ia 
sampai pada derajat itu -dengan sabar atas ujian atau cobaan-.”121  

Orang-orang yang mendapatkan kemewahan dunia akan 
mengharapkan seperti mereka (orang yang sabar) pada hari kiamat karena 
pahala yang diperolehnya,  

ارِيضِ ِممَّا َيَرونَ ِمن لََيَودَّنَّ أَهلُ الَْعاِفَية َيوَم الِْقَياَمِة أَنْ ُجلُوُدُهم قُرَِضت بِالَْمقَ
  ثََوابِ أَهل الَْبالَء

“Orang-orang yang mendapatkan kesenangan di dunia berharap 
pada hari kiamat jika saja kulit-kulitnya terpotong oleh gunting-
gunting -sebagai ujian di dunia- maka karena mereka melihat pahala 
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 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 995 (Shahih) 
121

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 1625 (Hasan). 
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yang telah diperoleh oleh orang-orang yang mendapatkan cobaan di 
dunia.”122  

Itulah janji kebersamaan Allah bersama orang-orang yang bersabar, 
yang firman-Nya,  

 َواصبُِرواْ إِنَّ اللَّه َمَع الصَّابِرِيَن

“Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang 
bersabar.” (QS. Al-Anfâl [8]:46) 

Sebagai bukti janji dan untuk memenuhi janji Allah pada hamba-
hamba-Nya yang bersabar, firman-Nya, 

 فَاصبِر إِنَّ َوعَد اللَِّه َحقٌّ

 “Maka bersabarlah, karena janji Allah itu adalah benar.” (QS. Ar-
Rûm [30]:60). (QS. Ghâfir [40]:55,77) 

Engkau akan mudah bersabar, apabila engkau berpikir tentang hamba-
hamba yang berani menghina Allah dan kemurahan-Nya kepada mereka,  

, إِنَُّهم َيجَعلُونَ لَُه نِدا: َما أََحٌد أَصَبُر َعلَى أَذَى َيسَمُعُه ِمَن اِهللا َتَعالَى 
َعلُونَ لَُه َولًَداَوَيج ,هِمِطيَوُيع هِمَوُيَعاِفي ُزقُُهمَوُهَو َمَع ذَِلَك َير  

“Tidak ada orang yang lebih sabar atas penderitaan yang dideritanya 
kecuali Allah; manusia telah menyekutukan-Nya, menuduh Allah 
mempunyai anak tetapi walaupun begitu Allah tetap memberi rezeki 
pada mereka, memberi kesehatan dan mengabulkan 
permintaannya.”123  

Dan begitu mudah bagimu untuk bersabar apabila engkau ingat bahwa 
musuh-musuh kita pun menderita sebagaimana kita menderita. Sayyid 
Qutub berkata, “Apabila kebatilan datang dengan gigih, bersabar dan terus 
maju dalam berjuang,  maka kebenaran akan lebih gigih lagi dan lebih 
sabar dalam menjalankan perjuangannya.”124 Untuk hal itu semua, Allah 
berfirman,  

 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اسَتِعيُنواْ بِالصَّبرِ َوالصَّالَِة إِنَّ اللَّه َمَع الصَّابِرِيَن

“Hai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan dengan sabar 
dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang 
yang bersabar.” (QS. Al-Baqarah [2]:153) 
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 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 5484 (Hasan). 
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 “Shahih Muslim,” kitab Al-Munafiqin,” bab 9, hadits no. 50/ 2804 (“Syarh an-Nawawi,” 9/ 152) 
124

 “Dhilalil Qur`an,” 1/ 546, pada akhir ayat dari surat Âli ‘Imrân. 
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Di antara bentuk-bentuk kesabaran yang diujikan Allah kepada hamba-
Nya adalah ujian dalam kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
hadits qudsi,  

  َعَوضُتُه ِمنُهَما الَْجنَِّة. إِذَا ابَتلَيُت َعبِدي بَِحبِيَبَتيِه فََصَبَر
“Apabila Aku menguji hamba-Ku dengan memberi penyakit pada 
kedua matanya kemudian ia bersabar, maka Aku akan mengganti 
keduanya dengan surga.”125  

Dan terkadang ujian dilakukan dengan harta yang melimpah yang 
menyebabkan orang menjadi iri, diberikan barang-barang yang berharga 
untuknya dan dilebihkan dengan berbagai kebaikan. Hal ini dapat terjadi 
pada manusia yang lemah, khususnya ketika dunia dibukakan kepada 
manusia kemudian mereka berlomba untuk mendapatkannya, maka 
Rasulullah Saw. bersabda,  

  إِنَّكُم َسَتَرونَ َبعِدي أَثََرةً َشِديَدةً فَاصبُِروا
“Bahwa kalian akan melihat ketamakan untuk mendapatkan dunia 
(harta) setelah aku meinggal, oleh karena itu bersabarlah,”  

kemudian Anas r.a. berkata,  

  فَلَم َنصبُِر
“Kami tidak akan mampu sabar.”126 

Di antara bentuk sabar yang paling berat adalah bersabar ketika 
mendapat musibah, berperang dan terjadi pertikaian, oleh karena itu 
Rasulullah Saw. bersabda,  

  بُِروافَإِذَا لَِقيُتُموُهم فَاص, َسلُوا اَهللا الَْعاِفَيةَ, الَ َتَمنُّوا ِلقَاَء الَْعُدوِّ
“Janganlah engkau mengharapkan bertemu musuh dan mintalah 
agar Allah menghindarkannya, dan apabila engkau menemuinya 
maka bersabarlah dalam melawannya.”127  

Dan Rasulullah Saw. telah memegang janji mereka untuk tidak lari dari 
medan perang, yaitu dengan membai’at mereka agar tetap bersabar.128 

al-Qur`an telah memberikan contoh nyata tentang sabar dalam 
mencari ilmu, yaitu ketika seorang hamba shaleh menyaratkan dari awal 
kepada Nabi Musa a.s. untuk bersabar dan Nabi Musa mengira bahwa 
dirinya mampu untuk bersabar, firman-Nya,  
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Mardha,” bab 7, hadits no. 5653 (“Fathu Al-Bari,” 10/ 116) 
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 قَالَ َسَتجُِدنِي إِن َشاء اللَُّه َصابًِرا

“Musa berkata, ‘Insya Allah engkau akan mendapati aku seorang 
yang sabar.’” (QS. Al-Kahfi [18]:69) 

Dan hamba shaleh itu selalu mengingatkannya kepada Nabi Musa, 

 ِعي َصبًراقَالَ أَلَم أَقُل لََّك إِنََّك لَن َتسَتِطيَع َم

 “Dia berkata, ‘Bukankah sudah kukatakan, bahwa engkau tak akan 
mampu bersabar bersama aku?’” (QS. Al-Kahfi [18]:75) 

Sehingga ia berpisah dengannya setelah tiga kali diberi peringatan, 
maka disebutkan dalam sebuah hadits,  

  الَْعَجَبَولَو َصَبَر لََرأَى

“Jika ia bersabar maka ia akan melihat keagungan.”129  

Ilmu tidak akan terbuka harta karunnya kecuali bagi orang-orang yang 
bersabar dan pantang menyerah. 

Kesabaran juga penting dalam mendidik anak, khususnya dalam 
mendidik anak perempuan. Dengan sabar dalam mendidik maka akan 
terbuka pahala bagi si pendidik tersebut atau dituliskan baginya 
penghalang neraka, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,  

ن َجدَِّتِه َمن كَانَ لَُه ثَالَثُ َبَناٍت فََصَبَر َعلَيهِنَّ َوأَطَْعَمُهنَّ َوَسقَاُهنَّ َوكََساُهنَّ ِم
  كُنَّ لَُه ِحَجاًبا ِمَن النَّارِ َيوَم الِْقَياَمِة

“Barangsiapa yang memiliki tiga anak perempuan, kemudian ia 
bersabar kepada mereka, memberi makan kepada mereka, memberi 
minum kepada mereka dan memberinya pakaian dari hartanya maka 
akan diberikan kepadanya penghalang neraka pada hari kiamat.”130  

Allah berfirman,  

َوأُْمر أَهلََك بِالصَّلَاِة َواصطَبِر َعلَيَها لَا َنسأَلَُك رِزقًا نَّحُن َنرُزقَُك َوالَْعاِقَبةُ 
  ِللتَّقَْوى

“Dan perintahlah pengikutmu untuk shalat dan tetap 
mengerjakannya. Kami tiada meminta rezeki kepadamu, melainkan 
Kami yang memberi rezeki. Dan akibat baik adalah untuk orang yang 
bertakwa.” (QS. Thâha [20]:132) 
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Karena seorang mukmin itu mudah (bersabar) dan dikenal, maka ia 
harus memperkuat dirinya dengan kesabaran bila melihat kesalahan 
orang-orang agar ia dapat bergaul dengan mereka dan memperbaiki 
kondisinya. Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda,  

اَلُْمؤِمُن الَِّذي ُيَخاِلطُ النََّاَس َوَيصبُِر َعلَى أَذَاُهم أَعظَُم أَجًرا ِمَن الُْمؤِمنِ الَِّذي 
بُِر َعلَى أَذَاُهمالَ ُيَخاِلطُ النَّاس َوالَ َيص  

“Seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat kemudian ia 
bersabar atas penderitaannya, maka ia akan mendapatkan pahala 
yang lebih besar dibanding seorang mukmin yang tidak bergaul 
dengan masyarakat dan tidak bersabar atas penderitaannya.”131  

Di antara tiga orang yang dicintai Allah adalah, seorang laki-laki yang 
mempunyai tetangga yang suka menyakitinya kemudian ia bersabar atas 
penderitaannya hingga kematian atau kepergian memisahkan 
keduanya.”132 

Seorang mujahid yang berusaha untuk memulai kehidupan yang Islami 
dan mendirikan masyarakat yang Islami pula, maka ia harus bersabar 
dalam jalan perjuangannya yang panjang, lemahnya persaudaraan, sebab 
mengalami penderitaan dalam berjuang, menghadapi kesulitan bencana, 
melawan kedzaliman dan orang-orang dzalim. Maka pada saat itulah ia 
akan merasakan nikmatnya makna iman, Rasulullah Saw. bersabda,  

   الْإِيَماِن الَصبرُّ َوالسََّماَحةَأَفَْضلُ
“Iman yang paling baik adalah bersabar dan bersikap toleransi.”133 

Dikatakan sabar sebagai bekal perjuangan dalam dakwah, yaitu sabar 
atas hawa nafsu dan rangsangannya, sabar akan ketamakan dan 
keserakahan, sabar akan kelemahan dan kekurangan, sabar akan 
ketergesaan dan kejenuhan. Sabar atas hawa nafsu masyarakat, 
kekurangannya, kelemahannya, kebodohannya, pemahamannya yang 
salah, tabiatnya yang menyimpang, individualistisnya, kesombongannya, 
penyimpangannya, ketergesa-gesahannya untuk meraih hasil. Juga harus 
bersabar untuk menjauhi kebatilan, mencegah penindasan, menumpas 
kejahatan, mengalahkan hawa nafsu, meredam kesombongan. Dan harus 
bersabar atas sedikitnya orang yang menolong, lamanya jalan perjuangan 
dan banyaknya bisikan setan ketika dalam keadaan tertimpa cobaan dan 
dalam kesempitan. Juga  bersabar akan pahitnya perjuangan, atas reaksi, 
respon dan emosi yang bermacam-macam, menyakitkan dan membuat 
marah atas pertikaian dan tekanan, atas lemahnya keyakinan dalam 
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 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” al-Bani dalam kitab “Al- Fitan,” bab 23, hadits no. 3257 (Shahih). 
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kebaikan, kurangnya harapan pada fitrah kemanusiaan, bosan dan putus 
asa serta pasrah diri. Serta  bersabar dengan menahan diri jika memiliki 
kemampuan untuk melakukan perlawanan dan mengalahkan, menjalani 
ketenangan dengan penuh tawadhu dan rasa syukur tanpa sikap sombong, 
dan berusaha untuk membalas dendam dan tidak melakukan qishash 
secara berlebihan sehingga menjadi suatu  penganiayaan.134 

Ringkasan pasal ini dan poin-poinnya 

 Kelompok batil yang berhati teguh pada kebatilannya maka 
kelompok orang yang benar lebih layak untuk berhati teguh dalam 
kebenaran. 

 Kesabaran dapat diperoleh dengan menyabarkan diri. 

 Akhir dari kesabaran itu adalah baik. 

 Sabar yang terpuji adalah sabar yang tidak dijalani dengan 
kemarahan, kecemasan dan keluhan. 

 Sabar yang terpuji adalah sabar yang dilakukan dengan penuh 
tawakal dan keyakinan yang sempurna. 

 Sabar merupakan sifat mulia. Maka dengan sabar yang konsisten 
akan mendatangkan pertolongan (kemudahan). 

 Di antara cara yang dapat membantu untuk bersabar dengan baik 
adalah: 

o Mengingat pahala yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang 
bersabar 

o Bertauladan terhadap cerita-cerita orang-orang shaleh 

o Mengingat bahwa musibah yang diturunkan itu sesuai dengan 
kadar kekuatan iman agamanya 

o Mengingat akan dosa-dosa yang dapat dihapus oleh kesabaran 

o Mengingat tentang kesabaran Allah pada hamba-Nya 

 Bentuk-bentuk kesabaran: 

o Sabar atas rasa sakit dan penyakit yang menimpa badannya 

o Sabar pada saat berperang 

o Sabar pada saat mencari ilmu 

o Sabar dalam mendidik anak 

o Sabar dalam menghadapi kesalahan masyarakat 
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 “Dhilalil Qur`an,” 1/545-546 
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o Sabar dalam perjuangan dalam waktu yang lama dan sabar 
dalam  menanggung derita perjuangan 
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Bab 2. Akhlak yang Harus Dimiliki 
dalam Berdakwah 

Pasal Pertama: Mencari Simpati Masyarakat 

“Berdoalah pada Allah agar dia menganugerahkan padaku cinta 
hamba-hamba-Nya yang beriman.” 

Tidak ragu lagi bahwa tujuan orang yang beriman  adalah 
mendapatkan ridha Allah sebelum mendapatkan ridha lainnya. Dan tidak 
ragu pula, apabila kita bersikap kasar dan keras hati, maka orang-orang 
akan berlari dan menjauhi kita. Adapun usaha menggabungkan apa yang 
dicintai Allah dan mencari simpati masyarakat bukanlah masalah yang 
sulit, apabila kita berpijak pada sikap bijak dan menjalankan tujuan syariat. 

Yang dimaksud dengan mencari simpati masyarakat adalah berakhlak 
dengan sikap yang lembut dan penyayang, dimana apabila sikap itu ada 
pada kepribadian seorang muslim maka masyarakat akan tertarik padanya, 
bergantung padanya dan menyambutnya. Seperti itulah sikap yang dimiliki 
oleh Rasulullah Saw., sebagaimana disebutkan dalam sebuah atsar,  

  َمن َرآُه َبِديَهة َهاَبُه َوَمن َخالَطَُه َمعرِفَةً أََحَبُه
“Barangsiapa melihatnya (Rasulullah) maka ia akan merasa segan, 
dan barangsiapa yang bergaul dengannya maka ia akan 
menyukainya.”135  

Maka usaha seorang muslim untuk mendapatkan simpati masyarakat 
tujuannya adalah, menjamin agar hati mereka terbuka untuk menerima 
dakwah dengan menggunakan sarana-sarana dan metode-metode yang ada 
dalam tabiat manusia seperti biasanya. Abu Hurairah r.a. telah meminta 
Rasulullah Saw. untuk mendoakannya agar ia mendapat cinta dan simpati 
masyarakat,  

 فَاسَتَجاَب .اُدُع اَهللا أَنْ ُيَحبَِّبنِي أََنا َوأُمِّي إِلَى ِعَباِدِه الُْمؤِمنِيَن َوُيَحبُِّبُهم إِلَيَنا
 َيعنِي أََبا -اَللَُّهمَّ َحبِّب َعبِيُدَك َهذَا :َوَدَعا, َرُسولُ اهللا َصلَى اُهللا َعلَيِه َوَسلَم

  َوَحبِّب إِلَيهُِم الُْمؤِمنِيَن  , ِدَك الُْمؤِمنِيَن إِلَى ِعَبا- ُهَريَرةَ َوأُمُُّه

                                                      
135

 “Sunan at-Turmudzi,” kitab “Al-Manaqib,” bab 38, hadits no. 3718. At-Turmudzi berkata, “Sana 
hadits ini tidak nyambung (muttasil).” 
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“Berdoalah kepada Allah agar aku dan ibuku mendapat cinta hamba-
hamba-Nya yang beriman, juga menganugerahkan cinta kami untuk 
mereka. Kemudian Rasulullah Saw. mengabulkan permintaannya 
dan mendoakannya, “Ya Allah, berilah hamba-Mu ini dan ibunya 
cintanya orang-orang yang beriman, dan berilah cinta mereka 
kepada orang-orang yang beriman.”136 

Bukanlah hal yang aib (tercela) jika seseorang mendatangi Rasulullah 
Saw. untuk menanyakan sesuatu, “Tunjukkanlah aku, apabila aku 
melakukan sesuatu, agar Allah dan orang-orang mencintaiku. Namun 
Rasulullah Saw. telah menunjukkan kepadanya cara-cara yang beda untuk 
mendapatkan cinta ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,  

  َوازَهد ِفيَما ِفي أَيِدي النَّاسِ ُيِحُبوَك, ِازَهد ِفي الدُّنَيا ُيِحبَُّك اُهللا
“Bersikap zuhudlah engkau dari kesenangan dunia maka Allah akan 
mencintaimu, dan bersikap zuhudlah engkau dari kesenangan-
kesenangan yang dilakukan masyarakat maka mereka akan 
mencintaimu.”137  

Maka  telah jelas, bahwa para sahabat berambisi untuk menjadikan 
dirinya sebagai kepribadian yang diterima dan disukai oleh masyarakat, 
disamping ambisi mereka untuk meraih ridha Allah tanpa harus 
bertentangan antara kedua ambisi tadi yang mana kedua-duanya bertujuan 
mencari ridha Allah, sedang maksud dari kedua perintah tadi adalah hanya 
satu. 

Rasulullah Saw. telah berusaha mendapatkan simpati orang-orang yang 
lemah iman dengan memberikan sesuatu untuk menjinakkan hatinya dan 
menyelamatkan mereka dari api neraka, sebagaimana dalam sabdanya,  

  إِنِّي ِلأُعِطي الَرُجلَ َوغَيَرُه أََحبُّ إِلَيَّ ِمنُه َخشَيةَ أَنْ َيكُبَُّه اهللا ِفي النَّارِ
“Dengan memberikan seseorang atau lainnya lebih aku sukai 
daripada tidak, karena aku takut (apabila mereka tidak tunduk) Allah 
akan melemparkannya ke dalam api neraka.”138 

Apakah kamu tidak termotivasi untuk mencari simpati dari masyarakat 
lebih banyak dibandingkan sekadar menganjurkan para pemimpin umat 
untuk mendekati rakyatnya, dan menganjurkan rakyatnya untuk mencari 
simpati dari para penguasanya yang bertakwa? 

Dalam hal itu Rasulullah Saw. bersabda,  

 
                                                      

136 “Shahih Muslim,” kitab “Fadhail Shahabah,” bab 35, hadits no. 157/2491 (“Syarh an-Nawawi,” 
8/284). 

137
 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” al-Bani dalam kitab “Az-Zuhd,” bab 1, hadits no. 331/4102 
(Shahih). 

138
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Iman,” bab 19, hadits no. 27 (“Fathu Al-Bari,” 1/79). 
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, ِخَياُرُهُم الَِّذيَن ُتِحبُّوَنُهم َوُيِحبُّوَنكُم: أَالَ أَخَبُركُم بِِخَيارِ أَُمَراِئكُم َوَشَرارِِهم؟ 
نَ لَكُمُعوَوَيد نَ لَُهمُعوَوَتد ,َنكُمَغُضوَوَيب َنُهمَغُضوَن َتبَوَشَراُر أَُمَراِئكُُم الَِّذي ,

  َعُنوَنكُمَوَتلَْعُنوَنُهم َوَيلْ
“Apakah kalian ingin aku beritahu tentang pemimpin kalian yang 
paling baik dan pemimpin kalian yang paling jahat? Pemimpin yang 
paling baik adalah pemimpin yang engkau cintai dan mencintai 
kalian, pemimpin yang kalian doakan dan mendoakan kalian, 
adapun pemimpin kalian yang paling jahat adalah pemimpin yang 
kalian benci dan membenci kalian, pemimpin yang kalian kutuk dan 
mengutuk kalian.”139 

Maka tidak ragu lagi, bahwa mencari simpati jika bukan karena Allah 
maka itu berarti suatu kemunafikan, kepalsuan dan mencari pujian. Cinta 
karena Allah  adalah yang menjadikanmu berambisi untuk mendapatkan 
cinta masyarakat untukmu, sebab hal itulah yang memungkinkan engkau 
untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka melalui perantaramu. 
Maka kewajiban seorang mukmin adalah, seperti sabda Rasulullah Saw.,  

  أَنْ ُيِحُب الَْمرأُ الَ ُيِحبُُّه إِالَّ ِهللا
“Mencintai orang  semata-mata karena Allah.”140 

 Apabila cintanya terjadi dalam bentuk seperti ini maka hal itu 
menunjukkan akan kesempurnaan iman, sabda Rasulullah Saw.,  

  فَقَِد اسَتكَْملَ الْإِيَماِن , َوأَعطَى ِهللا َوَمَنَع ِهللا, َوأَبَغَض ِهللا, َمن أََحبَّ ُهللا
“Barangsiapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, 
memberi karena Allah dan menahan hartanya karena Allah maka ia 
telah menyempurnakan keimanannya.”141 

Banyak teks-teks al-Qur`an dan Hadits yang menghubungkan antara 
iman dan akhlak saling mencintai, di antaranya sabda Rasulullah Saw.,  

لَى أََوالَ أََدلُكُم َع, َوالَ ُتؤِمُنوا َحتَّى َتَحاُبوا, الَ َتدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى ُتؤِمُنوا
ُتمُه َتَحاَببٍئ إِذَا فََعلُْتُموَشي , َنكُما الَسالَم َبيأَفُْشو  

                                                      
139

 “Shahih Sunan at-Tirmidzi,” al-Bani dalam kitab “Al- Fitan,” bab 63, hadits no. 1845/2376 
(Shahih). 

140
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Iman,” bab 9, hadits no. 16 (“Fathu Al-Bari,” 1/ 60) 

141
 “Shahih Sunan Abi Saud,” al-Bani dalam kitab “As- Sunnah,” bab 16, hadits no. 3915/ 4681 
(Shahih) 
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“Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, dan tidaklah 
kalian beriman kecuali jika kalian saling mencintai satu sama 
lainnya, apakah kalian ingin aku tunjukkan sesuatu, jika kalian 
melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu ‘sebarkanlah 
salam di antara kalian.”142  

Karena pentingnya masalah menyebarkan rasa kasih sayang dan 
mengusahakannya, maka hal itu menuntut Rasulullah Saw. untuk 
menunjukkan kepada umatnya sarana-sarana dan sebab-sebab yang bisa 
mendapatkan rasa kasih sayang, karena kesempurnaan iman mempunyai 
keterkaitan yang erat dengannya. 

Di antara bentuk yang mendorong untuk mendapatkan kawan-kawan 
dan menarik hati orang-orang yaitu, bersikap sopan, tenang dan 
berwibawa dalam pertemuan. Abu Muslim al-Khulany menceritakan 
bahwa ketika ia masuk Masjid Humus, ia melihat seorang sahabat yang 
duduk di antara kawan-kawannya yang lebih dewasa, apabila kelompok itu 
mempunyai suatu masalah maka mereka menghadapnya dan bertanya 
kepadanya, kemudian aku bertanya kepada kawan yang duduk di dekatku, 
“Siapakah pemuda ini?” Ia menjawab, “Mu’adz bin Jabal.” Maka diriku 
langsung jatuh cinta padanya, kemudian aku berkata, “Demi Allah aku 
menyukaimu.” Ia berkata, “Karena apa engkau menyukaiku?” Aku 
menjawab, “Karena Allah Swt.” Ia berkata lagi, “Aku merasa gembira bila 
apa yang engkau katakan itu benar, karena aku pernah mendengar 
Rasulullah Saw. bersabda,  

  طُُهُم الَنبُِيونَ َوالُشَهَداُءاَلُْمَتَحابُّونَ ِفي َجالَِلي لَُهم ُمَنابٌِر ِمن ُنورٍ ُيغبِ
“Orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku, maka mereka 
akan mendapatkan mimbar dari cahaya yang diinginkan oleh para 
nabi dan para syuhada.”143 

Di antara kunci-kunci yang mudah untuk menaklukkan hati adalah 
dengan pertemuan yang bersahabat, penerimaan yang hangat dan penuh 
ceria serta selalu menebar senyum. Seorang sahabat menggambarkan 
tentang sifat Rasulullah Saw., “Aku tidak melihat seseorang yang banyak 
tersenyum selain Rasulullah Saw.”144 Dan di antara hikmah perlunya 
memberitahu orang yang engkau cintai dengan cintamu itu adalah, agar 
makna-makna cinta memancar dan menguat sendi-sendinya dari kedua 
pihak.145 
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 “Shahih Muslim,” kitab “Al-Iman,” bab 22, hadits no. 93/ 54 (“Syarh an-Nawawi,” 1/ 395) 
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 “Musnad Ahmad,” 5/ 239. al-Bani telah menganggapnya sebagai hadits shahih (“Shahih Al-Jami’” 
hadits no. 4312) 

144
 “Shahih Sunan At Turmudzi,” al-Bani dalam kitab “Al-Manaqib,” bab 41/22, hadits no. 
2880/2903 (Shahih) 

145
 Hal itu kembali pada hadits Rasulullah Saw., “Apabila kalian mencintai saudaramu, maka 
kabarkanlah ia.” “Shahih Sunan at-Turmudzi, al-Bani dalam kitab “Az-Zuhd,” bab 42, hadits no. 
1950/2515 (Shahih).  
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Dalam tabiat Rasulullah Saw. dan sisi-sisi sejarahnya terdapat bentuk-
bentuk yang menunjukkan  akan keinginan Rasulullah Saw. yang kuat 
untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, di antaranya yaitu, beliau 
melewati anak-anak kemudian mengucapkan salam kepada mereka.146 
Beliau bersikap lembut kepada mereka dan mengajak bersenda-gurau. 
Begitu juga dengan para sahabat-sahabatnya, “Apabila salah seorang dari 
sahabatnya menemuinya lalu ia berdiri maka Rasulullah Saw. pun ikut 
berdiri, beliau tidak akan meninggalkannya sebelum laki-laki itu terlebih 
dahulu yang meninggalkanya (Rasulullah Saw.) Dan apabila salah seorang 
dari sahabatnya menemuinya kemudian ia mengulurkan tangannya untuk 
berjabat tangan maka beliau akan menyambutnya, dan beliau tidak akan 
melepasnya hingga laki-laki itu melepaskan tangannya. Dan apabila salah 
seorang dari sahabatnya menemuinya kemudian mengecup (mencium) 
telinganya maka Rasulullah Saw. akan mengecupnya kembali, dan beliau 
tidak akan melepaskannya hinga laki-laki itu melepaskannya.”147 

Telah diketahui usaha Rasulullah Saw. dan mencari simpati walaupun 
kepada masyarakat yang lemah, ia telah memberhentikan seorang hamba 
sahaya perempuan kemudian mengajaknya bicara, dan beliau tidak akan 
meninggalkannya hingga hamba sahaya itu yang meninggalkan Rasulullah. 
Beliau selalu mendatangi orang-orang Islam yang miskin, 
mengunjunginya, menjenguk yang sakit dan mengantarkan jenazahnya148, 
beliau membuat orang-orang tidak menjauh darinya dan juga tidak 
berpaling darinya149, dan beliau hampir tidak pernah mengatakan “tidak” 
untuk sesuatu, apabila ia ditanya dan hendak mengabulkannya maka beliau 
menjawabnya “ya”, tetapi apabila tidak dapat mengabulkannya maka 
beliau hanya “diam”150, beliau juga melayani sendiri.151 

Bagi yang memiliki sifat-sifat ini maka dirinya akan diterima oleh 
masyarakat dan dicintai oleh mereka. Seorang laki-laki telah datang kepada 
Rasulullah Saw. (untuk melakukan perbuatan jahat) tetapi ia tidak mampu, 
kemudian ia pergi dari Rasul padahal tidak ada yang mempengaruhinya. 
Contoh lain adalah apa yang diceritakan oleh Amru bin Ash r.a. tentang 
dirinya, “Engkau sudah tahu tentang aku, tidak ada orang yang paling 
benci pada Rasulullah Saw. selain aku, dan tidak ada perbuatan yang paling 
aku sukai kecuali apabila aku dapat menangkapnya kemudian 
membunuhnya. Namun setelah ia terkena pengaruh dari pendekatan 
Rasulullah Saw. dengan mencari simpati darinya, maka keadaannya 
menjadi berubah, “Tidak ada seorang pun yang paling aku sukai kecuali 
Rasulullah Saw., tidak ada orang yang paling agung dalam pandanganku 
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 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 5014 (Shahih). 
147

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 4780 (Hasan) 
148

 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 4877 (Shahih) 
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 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 4850 (Shahih) 
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 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 4869 (Shahih) 
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 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 4996 (Shahih) 



 

Inilah Akhlaq Kami – Akhlaq yang Harus Dimiliki Seorang Mukmin___________________________________  74

kecuali beliau dan aku tidak mampu menatapnya dengan mataku karena 
rasa hormatku padanya, dan jika aku ditanya untuk menggambarkan 
dirinya maka aku tidak akan mampu karena aku tidak pernah menatapnya 
secara seksama.”152 

Mencari simpati dapat dilakukan secara individu dan sederhana, 
sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah Saw.,  

 فَإِذَا َرأَى أََحُدكُم َما ُيِحبُّ فَالَ َيحُدثُ بَِها إِالَّ َمن اَلرُّؤَيا الَصاِلَحةَ ِمَن اِهللا
  ُيِحّب

“Mimpi yang baik datangnya dari Allah, apabila engkau bermimpi 
sesuatu yang indah maka janganlah engkau menceritakannya kecuali 
apa yang engkau sukai.”153  

Cara tersebut merupakan jenis kontribusi ruh untuk mengobati 
kesedihan hati, perasaan hati nurani dan alam di bawah kesadaran. Itulah 
tingkat tertinggi dalam mencari simpati dan berinteraksi sosial 
(persaudaraan). Oleh karena itu Rasulullah Saw. selalu berusaha untuk ikut 
merasakan kesedihan sahabat-sahabatnya, baik dalam keadaan sadar 
ataupun dalam keadaan tidur. Ketika beliau selesai melaksanakan shalat, 
beliau meminta masyarakatnya untuk menceritakan mimpi-mimpinya, 
Ibnu Abbas berkata, “Di antara perkataan beliau kepada para sahabatnya 
adalah, ‘Barangsiapa di antara kalian yang bermimpi maka ceritakanlah, 
ungkapkanlah padanya.’”154 Memilih hiburan untuk menghibur hati 
membutuhkan kejujuran dan waktu yang tepat. Asalkan masalahnya dan 
intinya adalah bagaimana menjadi kekasih Allah, sehingga dengan itu 
engkau dapat diterima di muka bumi ini. Maka  berusahalah untuk 
mendapatkan cinta Allah karena dengan begitu Allah akan membukakan 
hati-hati manusia untukmu, berakhlaklah dengan akhlak yang bisa 
membuat manusia menjadi simpati. Seorang dai yang cemerlang adalah dai 
yang mampu membukakan hati masyarakatnya dan  menaklukkan 
negerinya. 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Menggabungkan antara apa yang dicintai Allah dan yang dicintai 
masyarakat adalah kewajiban syariat. 

 Tidak ada pertentangan antara wibawamu di depan masyarakat 
dan cinta mereka padamu. 

 Para sahabat telah berusaha mendapatkan ridha Allah, disamping 
cinta masyarakatnya. 
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 “Shahih Muslim,” kitab “Al-Iman,” bab 54, hadits 192/ 121 (“Syarh an-Nawawi,” 1/ 497) 
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 “Shahih Muslim,” kitab “Ar-Ru’ya,” hadits no. 4 (“Syarh an-Nawawi,” 8/ 24) 
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 “Shahih Muslim,” kitab “Ar-Ru’ya,” bab 3. hadits no. 17 (“Syarh an-Nawawi,” 8/37). 
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 Usaha mendapatkan simpati dari masyarakat sangat diperlukan, 
sebab hal itu dapat menjinakkan hati orang-orang yang lemah 
imannya. 

 Para imam dan para pemimpin pun dianjurkan untuk 
mendapatkan simpati rakyatnya. 

 Usaha mendapatkan simpati masyarakat apabila bukan karena 
Allah maka itu disebut munafik dan palsu. 

 Iman dan usaha mendapatkan simpati dari orang-orang yang 
beriman mempunyai hubungan yang sangat erat. 

 Di antara cara-cara mendapatkan simpati adalah: 

o Tetap tenang dan berwibawa 

o Bermurah senyum dan bergaul yang baik 

o Mendekati orang-orang yang lemah dan miskin 

o Bersikap rendah hati dan tawadhu kepada orang-orang yang 
beriman 

o Ikut berperan dalam membangun kejiwaan masyarakat dan 
ikut berinteraksi sosial (persaudaraan) 

 Orang yang dicintai Allah akan diterima pula oleh bumi ini 
sehingga ia akan dicintai masyarakat.  

        

Pasal Kedua: Menolak Kejahatan dengan Cara yang Baik 

“Menolak kejahatan dengan cara yang sebaik-baiknya.” 
(QS. Al-Mu`minûn [23] : 96) 

Berapa banyak masyarakat yang akan menjadi masyarakat pendengki 
apabila penduduknya melakukan persiapan untuk membalas suatu 
perbuatan yang buruk. 

Dan berapa banyak jiwa akan menjadi jiwa yang keji apabila ia tidak 
merasa tenang sebelum melakukan pembalasan dua kali lipat kepada orang 
yang telah berbuat salah kepadanya. 

Mendahulukan untuk berbuat baik (memaafkan) kepada setiap 
manusia adalah akan terasa lebih mudah dibandingkan berbuat baik 
kepada orang yang telah menyakitimu, atau menyambungkan silaturahmi 
kepada orang yang telah memutuskannya, atau memaafkan orang yang 
telah mendzalimimu. Itulah yang dimaksud dengan menolak kejahatan 
dengan cara yang sebaik-baiknya. 

Sesungguhnya orang yang sudah terbiasa dengan semangat berkorban, 
orang yang sedang mendaki puncak kejayaan Islam dan mencari tempat 



 

Inilah Akhlaq Kami – Akhlaq yang Harus Dimiliki Seorang Mukmin___________________________________  76

kematian syahid tidak akan merasa sulit untuk mengendalikan emosi 
kemanusiaannya dengan memaafkan dan mengampuni, bahkan 
diharapkan darinya untuk benar-benar menghancurkan duri hawa 
nafsunya, rasa egoisnya dan rasa egois orang yang menyakitinya dengan 
membalas keburukannya dengan kebaikan. 

Dan pendidikan jiwa untuk melakukan kebaikan dimulai dengan 
mengeluarkan diri dari ikatan jiwa pendendam menjadi kepribadian yang 
ekslusif,  

َولَِكن , َوإِنْ ظَلَُموا ظَلَمَنا, َتقُولُونَ إِنْ أَحَسَن النَّاُس أَحَسنَّا, الَ َتكُوُنوا إِمََّعةٌ
  ظْلَُموا َوإِنْ أََساُؤوا فَالَ َت, َوطُِّنوا أَنفَُسكُم إِنْ أَحَسَن النَّاُس أنْ ُتحِسُنوا

“Janganlah kalian menjadi orang yang pendendam, kalian berkata 
bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak 
berbuat baik, apabila mereka berbuat dzalim maka kita balas dengan 
kedzaliman pula tetapi tahanlah dirimu, sesungguhnya orang yang 
paling baik itu adalah orang yang selalu berbuat baik, apabila 
mereka berbuat dzalim maka janganlah kalian berbuat dzalim 
pula.”155  

Makna tersebut seiring dengan perkataan Utsman r.a., “Apabila orang-
orang berbuat baik padamu, maka balaslah kebaikan mereka dengan 
kebaikan pula dan apabila mereka menyakitimu, maka janganlah kalian 
balas dengan menyakiti mereka.”156 Dengan menjadikan diri sebagai 
pribadi yang ekslusif, maka kita bebaskan kepribadian kita sebagai seorang 
mujahid dari sikap respon yang murahan dan tradisi buta. 

Ketika kaki sudah terlanjur dilangkahkan, kontrol diri sudah tidak 
terkendali dan engkau mendapatkan dirimu sudah terjerumus dalam 
jurang penganiayaan, maka segeralah engkau perbaiki kesalahanmu 
dengan berbuat baik sehingga dapat menghapus perbuatan hina tersebut, 
sehingga engkau kembali kepada fitrah yang asli yang bersemayam dalam 
diri seorang muslim, karena hal tersebut dapat membantu saudaramu 
untuk melakukan perbuatan (balasan) yang lebih baik sehingga medan 
persaingan hanya ada dalam berbuat baik dan membalas dengan balasan 
yang lebih baik. Dan apabila akhlak yang mulia dapat mengalahkan 
kekuatan otot dan kebengisan balas dendam, maka musuh akan berubah 
dengan akhlak yang baru. Dalam hal ini Allah berfirman,  

 ِهَي أَحَسُن فَإِذَا الَِّذي َبيَنَك َوَبيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَُّه َوِليٌّ َحِميٌمادفَع بِالَِّتي 

                                                      

 
155

 “Sunan Turmudzi,” kitab “Al-Birr,” Bab 63. hadits tersebut dikatagirkan sebagai hadits Hasan 
(kitab “Jami Al-Ushul,” 11/699 hadits no. 9349).  

156
 “Shahih Bukhari,” kitab “Adzan” bab 56, hadits no. 690 (“Fathu Al-Bari” 2/188).  
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“Tolaklah kejahatan itu dengan cara sebaik-baiknya, sehingga orang 
yang bermusuhan antara engkau dengan dia, seolah-olah teman 
setia.” (QS. Fushshilat [41]:34) 

Ibnu Abbas menjelaskan dengan menafsirkan ayat tersebut, “Balaslah 
kejahatan yang dilakukan orang bodoh dengan sikap bijakmu.”157   

Juga diriwayatkan darinya,  

َوالَْعفْوِ ِعنَد , َوالِْحلْمِ ِعنَد الَْجهلِ, أََمَر الُْمسِلِميَن بِالصَّبرِ ِعنَد الَْغَضبِ
, َوَخَضَع لَُهم َعُدوُُّهم, فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك َعَصَمُهُم اهللا ِمَن الَشيطَاِن, َءِةاِإلَسا

  كَأَنَُّه َولَيٌّ َحِميم
“Umat Islam diperintahkan untuk sabar ketika dalam keadaan 
marah, dan bersikap bijaksana di antara orang bodoh dan 
memaafkan orang yang telah berbuat jahat padanya. Apabila ia 
melakukan hal ini, maka Allah akan menjaganya dari setan dan akan 
menundukkan musuh-musuhnya. Seolah-olah pelindung yang 
akrab.”158 

Kondisi orang-orang yang membalas dengan cara yang sebaik-baiknya 
adalah, menjaga kewibawaannya dan keseimbangannya, serta tidak 
terpengaruh oleh provokasi-provokasi orang-orang yang jahat. Allah telah 
menggambarkan mereka dalam firman-Nya,  

 َوالَِّذيَن ُهم َعنِ اللَّغوِ ُمعرُِضونَ

“Dan yang menjauhkan diri dari perkataan kotor.” (QS. Al-
Mu`minûn [23]:3) 

Firman-Nya,  

 َوإِذَا َسِمُعوا اللَّغَو أَعَرُضوا َعنُه

Dan apabila mereka mendengar perkataan omong kosong, maka 
mereka menjauhkan diri daripadanya.” (QS. Al-Qashash [28]:55) 

Firman-Nya yang lain,  

 َوالَِّذيَن لَا َيشَهُدونَ الزُّوَر َوإِذَا َمرُّوا بِاللَّغوِ َمرُّوا ِكَراًما

“Dan apabila melalui perkara yang omong kosong, maka mereka 
berlalu dengan hormatnya.” (QS. Al-Furqân [25]:72) 

                                                      
157

 “Tafsir Qurtubi,” 15/517.  
158

 “Fathu Al-Qadir,” 4/517.  
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Dan di antara perintah Allah kepada Nabi-Nya untuk membalas 
kejahatan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya firman-Nya adalah,  

 َوَجاِدلُْهم بِالَِّتي ِهَي أَحَسُن

“Dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-
baiknya.” (QS. An-Nahl [16]:125) 

Juga firman-Nya,  

 ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمر بِالُْعرِف َوأَعرِض َعنِ الَْجاِهِلَني

“Hendaklah engkau menjadi pemaaf dan menyuruh mengerjakan 
yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak 
berpengetahuan itu.” (QS. Al-A’râf [7]:199) 

Adapun cara yang paling rendah dalam membalas kejahatan dengan 
cara yang baik adalah mengurangi emosi dan menahan kemarahan, hal itu 
untuk mengantarkan dirinya kepada seorang bidadari cantik. Telah 
disebutkan dalam sebuah hadits, 

َدَعاُه اُهللا َعلَى ُرُؤوسِ الَْخالَِئقِ َيوَم , ى أَنْ َينفَذَُهَمن كَظََم غَيظًا َوُهَو قَاِدٌر َعلَ
  َحتَّى ُيَخيُِّرُه ِفي أَيِ الُْحورِ َشاَء , الِْقَياَمِة

“Barangsiapa yang mampu menahan kemarahan dan ia mampu 
melaksanakannya, maka Allah akan memanggilnya di antara 
pemimpin-pemimpin makhluk pada hari kiamat, bahkan Allah akan 
memerintahkan ia untuk memilih bidadari mana yang ia 
inginkan.”159 

Di antara bentuk yang paling bahaya dari orang yang telah dirasuki 
jiwa balas dendam dan jiwa menuntut adalah orang yang memiliki 
kekuasaan. Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah Saw. untuk 
mengadukan pelayannya, “Bahwa sesungguhnya aku mempunyai seorang 
pelayan yang suka berbuat jahat dan dzalim, maka apakah aku boleh 
memukulnya?” Beliau menjawab, “Maafkanlah ia setiap harinya 70 kali 
maaf.”160  

Di antara wasiat lain kepada para sahabatnya adalah, beliau berwasiat 
agar berbuat baik kepada orang-orang Anshar,  

                                                      
159

 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” karangan al-Bani dalam kitab “Az-Zuhd” bab 18, hadits no. 3375/ 
4187 dengan hadits hasan.  

160
 “Musnad Ahmad,” 2/90, hadits tersebut dishahihkan oleh Syeikh Ahmad Syakir dalam kitab 
“Musnad”nya (8/28, hadits no. 5635.  
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فَاسَتطَاَع أَنْ َيُضرَّ ِفيِه , فََمن َولَي َشيئًا ِمن أَُمِة ُمَحمٍَّد َصلَى اُهللا َعلَيِه َوَسلَم
  َوَيَتَجاَوُز َعن ُمِسيِئهِم, فَلَْيقَْبلْ ِمن ُمحِسنِِهِم, ِه أََحًداأَو َينفَُع ِفي, أََحًدا

“Barangsiapa dari umat Muhammad yang diangkat jadi pemimpin, 
apabila ia melakukan kejahatan kepada seseorang atau membantu 
seseorang, maka terimalah ia dari sudut kebaikannya dan 
maafkanlah  keburukannya.”161  

Adapun ini adalah gambaran Rasulullah Saw. yang diceritakan oleh 
Aisyah r.a., “Beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi 
beliau memaafkan dan mengampuninya.”162 Begitu juga yang 
digambarkan dalam kitab Taurat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari.163 Dan di antara bentuk membalas kejahatan dengan cara yang 
baik adalah membalas orang yang berbuat jahat dengan mendoakannya, 
maka Anas bin Malik menafsirkan kata ”Membalas kejahatan dengan cara 
yang sebaik-baiknya” yaitu, “Seorang lelaki berkata kepada saudaranya 
dengan kata-kata yang tidak baik, kemudian ia menjawabnya, ‘Apabila 
kata-katamu ini tidak benar, maka aku akan berdoa kepada Allah semoga 
Dia memaafkanmu, dan apabila kata-katamu itu benar, maka aku akan 
berdoa kepada Allah semoga Dia mengampuniku,”164 bahkan Rasulullah 
Saw. mengecam orang yang mengatakan kepada pelaku dosa besar 
“Semoga Allah menghinakanmu” walaupun ia telah melakukan perbuatan 
yang keji, maka hendaklah ia menganjurkan untuk mengatakan,  

  َولَِكن قُولُوا َرِحَمَك اِهللا  , الَ َتِعيُنوا َعلَيِه الَشيطَان! الَ َتقُولُوا َهكَذَا
“Janganlah engkau berkata seperti itu! Janganlah kalian membantu 
setan untuk menghancurkannya tapi katakanlah, ‘Semoga Allah 
mengasihanimu.’”165 

Apabila setiap orang menghadapi kejahatan saudaranya dengan 
kejahatan pula, maka hilanglah sifat kebaikan yang ada pada diri manusia 
dan akan pergi ke hutan rimba raya yang tidak ada aturan dan etika, 
karena biasanya ia akan terdorong untuk membalasnya dengan cara 
setimpal –minimal seperti itu-. Seorang sahabat telah datang kepada 
Rasulullah Saw. untuk mengadu, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
mempunyai saudara-saudara kandung, aku berusaha mempererat 
(persaudaraan) tetapi mereka menolaknya dan aku berusaha 
memaafkannya tetapi mereka membalasnya dengan melakukan kejahatan, 
aku juga berusaha berbuat baik kepada mereka tetapi mereka membalasnya 

                                                      
161

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Jum’ah,” bab 29, hadits no. 926. (“Fathu Al-Bari” 2/404).  
162

 “Shahih Sunan Turmudzi,” kitab “Al-Birr,” Bab 68, hadits no. 1640/ 2102 dengan hadits shahih.  
163

 “Shahih Bukhari,” tafsir surat 48, bab 3 hadits no. 3838 (“Fathu Al-Bari,” 8/ 585).  
164

 “Tafsir Al-Maraghi,” 18/ 54 ketika menjelaskan ayat 96 dari surat Al-Mu`minûn.  
 165 “Musnad Ahmad,” 2/300. dan juga riwayat Bukhary dalam kitab “Hudud” bab 5 hadits no. 6781 

(“Fathu Al-Bari” 12/ 75).  
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dengan menyakitiku, maka apakah aku harus membalasnya?” Rasulullah 
menjawab, “Sebaiknya tinggalkanlah mereka, tetapi kalau bisa balaslah 
dengan kebaikan dan pereratlah hubungan dengan mereka, karena 
pertolongan dari Allah akan senantiasa bersamamu selama engkau berbuat 
seperti itu.”166 Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Saw., “Aku 
mengunjungi seseorang tetapi ia tidak mempersilahkanku (masuk) dan 
tidak juga menjamuku, kemudian  ketika ia mengunjungiku, maka apakah 
aku harus membalasnya (seperti ia melakukannya padaku)?” Rasulullah 
Saw. menjawab, “Jangan, tetapi jamulah ia.”167 Itulah tingkatan paling 
tinggi dalam memaafkan. Yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. 
Selamatlah bagi orang yang mampu melakukannya, sebagaimana firman-
Nya,  

 َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ

“Dan perbuatan itu, tiada diberikan kepada siapapun, selain orang-
orang  yang berhati teguh; dan tiada pula diberikan melainkan 
kepada orang yang mempunyai keberuntungan besar.” (QS. 
Fushshilat [41]:35) 

Dengan itu maka hiduplah nilai-nilai kebaikan dalam jiwa-jiwa 
manusia, dan orang-orang akan berlomba-lomba dalam melakukan 
kebaikan, sehingga tertutuplah pintu kejahatan bagi setan dan kejahatan 
tidak memiliki ruang lagi untuk berkembang namun hanya kebaikanlah 
yang tumbuh serta musnahlah dorongan-dorongan untuk melakukan 
kejahatan. 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Melakukan kebaikan itu lebih mudah daripada membalas 
kejahatan dengan kebaikan. 

 Membalas kejahatan dengan cara yang sebaik-baiknya 
membutuhkan kemampuan yang besar dalam berjuang. 

 Hal-hal yang dapat membantu untuk melakukan pembalasan 
dengan cara yang sebaik-baiknya: 

o Menanamkan diri agar tidak menjadi orang pendendam 

o Berlomba-lomba dalam kebaikan 

o Menjauhi hal-hal yang tidak berguna yang dapat 
membangkitkan kemarahan orang 

o Menahan emosi 

                                                      
166

 “Musnad Ahmad,” 2/208, dan Ahmad syakir mengatakan hadits shahih, 10/173 hadits no. 6700.  
167

 “Shahih Sunan Tumudzi,” kitab “Al-Birr,” bab 62, hadits no. 1632/ 2091, hadits shahih.  
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 Di antara bentuk-bentuk membalas dengan cara yang sebaik-
baiknya: 

o Tidak menyakitinya 

o Mendoakan orang yang telah menyakiti kita 

 Jika orang-orang tidak membalas kejahatan dengan cara yang 
sebaik-baiknya maka kebaikan akan pergi ke hutan, karena tidak 
ada hukum yang mengaturnya. 

 Membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah 
tingkatan yang paling tinggi dalam memaafkan. 

Pasal Ketiga: Memberi Kabar Gembira 

“Permudahlah dan janganlah mempersulitnya, berilah kabar gembira 
dan janganlah menakut-nakutinya.” 

Memberi kabar gembira adalah syiar yang sering digunakan oleh para 
missionaris, dan mereka menamakan dirinya dengan nama tersebut. 
Mereka menggunakan cara dan metodenya, bahkan kita sering melihat 
bahwa metode yang mereka gunakan adalah dengan cara memberikan 
motivasi baru bagi orang yang berinteraksi dengannya. Tetapi sebaliknya, 
metode yang digunakan oleh para dai seringkali membuat masyarakat 
ketakutan, bukankah para dai itu lebih berhak atas nama pemberi kabar 
gembira baik sebagai akhlak, metode dan tujuan? 

Yang dimaksud dengan akhlak pemberi kabar gembira adalah 
berakhlak dengan sifat-sifat yang dapat melahirkan kelembutan, 
ketenangan, rasa kasih sayang, menghembuskan harapan pada hati dan 
menghindari dari metode yang membuat mereka lari dan menjauh, bahkan 
dalam mengajarkan berupa anjuran agar takut pada Allah dan takut 
dengan neraka. 

Rasulullah Saw. telah diutus sebagai pemberi kabar gembira bagi para 
pengikutnya dan sebagai pemberi peringatan bagi para musuh-musuhnya 
bahkan misi Rasulullah Saw. tidak lebih dari dua sifat tadi, dalam firman-
Nya,  

“Dan Kami mengutus rasul-rasul, hanyalah untuk menyampaikan 
kabar gembira dan memberikan peringatan.” (QS. Al-An’âm [6]:48 
dan QS. Al-Kahfi [18]:56) 

Allah telah memerintahkan dalam kitab-Nya untuk memberi kabar 
gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, 
orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang menyerahkan diri 
pada-Nya. Hal itu terdapat di dalam ayat-ayat-Nya. 

Di antara cara Rasulullah Saw. dalam memberi kabar gembira adalah, 
dengan cara memilih waktu yang tepat dan kemampuan yang sesuai untuk 
memberikan nasihat dan ilmu, agar para sahabatnya tidak menjauh 
darinya. Dalam hal ini, beliau bersabda,  
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“Permudahlah dan janganlah dipersulit, berilah kabar gembira dan 
janganlah menakut-nakutinya.”168  

Kemudian Ibnu Hajar mengomentarinya, “Maksudnya adalah 
mempermudah orang yang baru masuk Islam dan tidak memberat dirinya 
dalam memulai Islamnya, begitu pula dengan memberikan hukuman bagi 
pelaku yang berbuat maksiat harus dilakukan dengan lembut agar ia dapat 
menerimanya. Juga hal yang sama dalam mengajarkan ilmu harus 
dilakukan dengan bertahap, karena segala sesuatu apabila awalnya mudah 
maka akan banyak orang yang ingin memasukinya dan menerimanya 
dengan lapang dada sehingga hasilnya adalah akan semakin bertambah. 

Dari sikap bijaknya Rasulullah Saw. adalah, beliau menggunakan 
metode dengan memberikan semangat untuk membangkitkan diri dari 
kesedihan dan meningkatkan ketaatan, di antara sabdanya,  

“Berilah semangat orang-orang yang tertindas dalam kedzaliman 
dengan mengajak mereka ke Masjid, dan memberi kabar bahwa 
mereka itu akan mendapat cahaya yang penuh pada hari kiamat.”169  

Suatu ketika Rasulullah Saw. shalat bersama sahabat-sahabatnya, dan 
sebelum mereka pergi, beliau bersabda kepadanya, “Atas nama Rasulmu, 
berilah mereka kabar gembira, dari nikmat Allah yang diturunkan kepada 
kalian adalah bahwa tidak ada seorang pun yang shalat saat ini kecuali 
hanya kalian.” Abu Musa al-Asy’ari berkata, “Maka kami pulang ke rumah 
dan merasa bahagia atas apa yang kami dengar dari Rasulullah Saw.170 

Manusia akan membutuhkan seseorang yang dapat memberi semangat 
ketika ia dalam kondisi kacau (galau) agar dapat menghilangkan 
penyebab-penyebab kegalauan itu. Maka setelah turunnya wahyu kepada 
Rasulullah Saw., beliau menceritakannya kepada Khadijah r.a. tentang apa 
yang terjadi padanya dan memceritakan rasa ketakutan dirinya dari 
fenomena baru ini, kemudian Khadijah r.a. memberinya semangat bahwa 
Nabi Muhammad telah banyak melakukan kebaikan yang akan 
menjauhkan dari hal-hal yang tidak sukainya sebagai balasan dari Allah, 
Khadijah berkata, “Janganlah takut dan optimislah, demi Allah, 
sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, demi Allah, 
sesungguhnya engkau telah menyambungkan silarurahmi, berkata jujur, 
menanggung orang yang lemah, membantu orang yang tidak punya dan 
membantu orang yang ada dalam kebenaran.”171 Begitulah sikap 
Rasulullah Saw. pada umatnya, beliau berusaha menghilangkan sebab-
sebab kekhawatiran atas masa depan agama ini,  
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-‘Ilmu,” bab 11 hadits no. 69 (“Fathu Al-Bari” 1/ 163). 
169

 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” kitab “Al-Masajid,” bab. 14, hadits no. 633/781, hadits shahih.. 
170

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Mawaqit,” bab 22, hadits no. 567. (“Fathu Al-Bari” 2/ 47). 
171

 “Shahih Bukhari,” tafsir surat Al-`Alaq, bab 1 hadits no. 4953 (“Fathu Al-Bari” 8/715).   



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  83

“Berilah kabar gembira untuk umatku, bahwa mereka akan 
mendapatkan kemuliaan, kejayaan, agamanya berkembang, 
kemenangan dan kekuasaan di bumi.”172 

Sekalipun Rasulullah dalam keadaan jiwa yang lemah, beliau tidak 
pernah melakukan sikap kasar pada sahabat-sahabatnya dengan kata-kata 
yang kasar dan keras. Ketika mereka mendengar akan kedatangan Abi 
Ubaidah dengan membawa jizyah (sejenis pajak) dari Bahrain, maka 
mereka berkumpul pada waktu shalat Shubuh, kemudian mengikuti 
Rasulullah Saw. hingga beliau mengerti apa yang mereka inginkan, beliau 
berkata, “Berbahagialah dan optimislah apa yang ada dalam hati kalian, 
demi Allah, aku tidak takut kalian akan menjadi miskin tetapi yang aku 
takutkan, kalian tamak akan kehidupan dunia.”173 

Seorang mukmin pada saat tertimpa musibah ia sangat membutuhkan 
seseorang yang dapat menghilangkan kesedihannya, memberikan semangat 
dengan kemudahan-kemudahan yang dapat diraihnya, baik itu dengan 
solusi yang cepat, atau solusi di waktu yang akan datang. Rasulullah 
pernah mendatangi Umul ‘Ala yang dalam keadaan sakit, beliau berkata, 
“Bersemangatlah wahai Umul ‘Ala, karena sakitnya seorang mukmin itu 
dapat menghapus dosa-dosanya, seperti api dapat menghilangkan karat 
yang ada di besi.”174 

Seorang mukmin akan selalu semangat dalam keadaan tidak berdaya, ia 
akan menghibur kesedihan orang-orang dengan sesuatu yang dapat 
membuat hatinya menjadi gembira dan menjauhkan kesedihan mereka. 
Zaid bin Arqam mengirimkan surat kepada Anas bin Malik pada saat 
musim panas, ia menyampaikan ucapan bela sungkawa atas anak dan 
kaumnya yang terbunuh, ia berkata, “Berbahagialah dengan kabar gembira 
dari Allah, aku telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 

”Ya Allah ampunilah orang-orang Anshar, anak-anak Anshar dan 
cucu-cucu anak Anshar.’”175 

Allah telah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang telah 
melakukan bai’at untuk jihad dengan pahala yang Allah simpan untuknya 
apabila mereka memenuhi janji,  

“Sebab itu bergembiralah kamu terhadap perjanjian yang telah ada 
antara kamu dengan tuhan-Mu.” (QS. At-Taubah [9]:111) 

Rasulullah juga memberi kabar gembira bagi orang yang tidak 
menyekutukan Allah akan mendapatkan surga sebagai balasan ketaatan 
mereka atas kalimat tauhid, baik dalam perkataan, keyakinan dan 
perbuatannya –sebagai rahmat dari Allah-,  
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 “Musnad Ahmad” 5/134, dishahihkan oleh al-Bani. (“Shahih Al-Jami’” hadits no. 2825).   
173

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Jizyah,” bab 1, hadits no. 3157 (“Fathu Al-Bari” 6/ 258). 
174

 “Shahih Al-Jami’”, hadits no. 37 (Shahih). 
175

 “Musnad Ahmad” 4/370, dalam sanadnya ada perawi yang dipertanyakan, tetapi Bukhari dan 
Muslim telah meriwayatkan dari riwayat lain (lihat: “Bulugh Al-Mani,” 22/ 173-174). 
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“Bersemangatlah dan bergembiralah orang-orang setelahmu, 
barangsiapa yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dengan 
jujur dari hatinya, maka ia akan masuk surga.”176  

Malaikat Jibril berkata kepada Rasulallah Saw. bahwa akan diberi kabar 
gembira bagi orang-orang beriman yang terbebas dari menyekutukan 
Allah, baik besar ataupun kecil,  

“Berilah kabar gembira bagi umatmu, bahwa barangsiapa yang mati 
dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka ia 
akan masuk surga.”177 

Dalam taubatnya Ka’ab bin Malik r.a. ada bentuk nyata dari bentuk-
bentuk kepedulian sosial dan ucapan selamat atas diterima taubatnya, 
dimana telah datang kepadanya beberapa sahabat yang akan memberi 
kabar gembira, salah seorang di antara mereka memanggilnya sebelum 
sampai kepadanya, “Hai Ka’ab bin Malik, aku membawa kabar gembira,” 
Ka’ab menjawab, “Maka aku merebahkan diri dengan bersujud karena aku 
tahu bahwa pertolongan (pengampunan) telah datang,” lalu orang-orang 
menyambutnya dengan berbondong-bondong untuk mengucapkan selamat 
atas taubatnya, mereka berkata kepadanya, “Selamat untukmu, Allah telah 
menerima taubatmu.” Ketika ia mengucapkan salam kepada Rasulullah, 
beliau menjawab dengan wajah yang berseri karena merasa bahagia, “Aku 
beri kabar gembira dengan hari yang paling baik yang engkau pernah 
nikmati ketika engkau dilahirkan oleh ibumu.”178 

Dan dari kelembutan apa yang diceritakan dalam kisah ini adalah 
riwayat yang dinukilkan oleh pengarang kitab “Fathu Al-Bari”, yang 
menunjukkan akan keinginan masyarakat muslim untuk saling memberi 
kabar gembira, Ka’ab berkata, “Allah telah menurunkan penerimaan 
taubatku melalui nabi-Nya ketika akhir sepertiga malam masih tersisa, 
sedangkan Rasulullah Saw. saat itu sedang berada di rumah Ummu Salmah 
beliau memuji keadaanku dan memperhatikan urusanku, beliau bersabda, 
“Wahai Ummu Salmah, telah ada ampunan untuk Ka’ab.” Ia berkata, 
“Apakah engkau mengirimkan berita gembira kepadanya?” Beliau 
menjawab, “Wah nanti orang-orang akan mengganggumu, dan itu akan 
membuatku tidak tidur sepanjang malam.”179 Sesungguhnya Ummu 
Salmah berharap untuk tidak menunggu waktu Shubuh dan tidak 
menyimpan kabar gembira bagi seorang muslim. 

Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bertakwa, 
bahwa mereka itu,  

“Mereka memperoleh berita gembira dalam kehidupan dunia dan di 
akhirat.” (QS. Yûnus [10]:64) 
                                                      

176
 “Shahih Al-Jami’” hadits no. 35 (Shahih). 

177
 “Shahih Bukhari,” kitab “Ar-Raqaiq,” bab 13, hadits no. 6443 (“Fathu Al-Bari,” 11/ 261). 

178
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Maghazi, bab 79, bab 79, hadits no. 4418 (“Fath Al-Bari,” 8/116). 

179
 “Fath Al-Bari,” 8/121-122. 
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Dan kabar gembira yang cepat dipertunjukkan di dunia adalah seorang 
muslim akan diterima saudaranya dengan penyambutan yang baik, 
sehingga mereka merasa berterima kasih atas kebaikannya. Itulah bukti 
dari kabar gembira tersebut. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam 
sebuah hadits pada bab “Apabila seseorang memuji orang shaleh, maka itu 
merupakan tanda kabar gembira dan tidak akan merugikannya.” 
Dikatakan kepada Rasulullah, “Bagaimana pendapatmu tentang seorang 
lelaki yang melakukan kebaikan kemudian orang-orang memuji 
kepadanya.” Rasulullah Saw. menjawab, “Itulah kabar gembira yang 
dipercepat bagi seorang mukmin.”180 Begitu pula sikap Rasulullah Saw. 
kepada para sahabatnya yang selalu memberi kabar gembira, sebagaimana 
dalam sabdanya,  

“Sesungguhnya agama itu mudah, dan seseorang akan mampu 
menghancurkan agama kecuali ia akan hancur sendiri. Oleh karena 
itu, maka lakukanlah kewajibannya, dekatkanlah dirimu dan berilah 
kabar gembira tentang hal itu.”181  

Dijelaskan dalam kitab “Fathu Al-Bari,”  “Berilah kabar gembira” yaitu 
dengan pahala atas perbuatannya yang terus-menerus –walaupun sedikit-, 
maksudnya adalah memberi kabar gembira kepada orang yang tidak 
mampu melaksanakan agama secara penuh. Hal itu karena 
ketidakmampuannya bukan disebabkan oleh perbuatannya, maka 
pahalanya tidak akan berkurang. Dan si pemberi kabar mengira bahwa hal 
tersebut sebagai penghormatan dan kebanggaan baginya.”182 

Inti dan dasar dari akhlak ini adalah bahwa seorang muslim harus 
menjadi sumber yang baik, harapan yang luas dan hasil yang memuaskan 
serta jangan sampai saudaranya menilai dirinya dengan sesuatu yang tidak 
menyenangkan. 

Apakah setelah semua isyarat ini, seorang di antara kita rela untuk 
menjadi sumber kepesimisan, sumber ketidakmampuan, kegagalan, sumber 
penolakan atau sumber yang membunuh kemampuan? Atau kita sebarkan 
kabar gembira, kita bangkitkan semangat, kita hidupkan gelora jiwa, kita 
gerakkan semangat untuk melakukan kebaikan, kita bantu kebaikan dan 
bangkitkan orang yang sedang bersedih? Semoga di antara kita dapat 
menjadi pemberi kabar gembira bagi saudara-saudaranya, pemberi 
semangat dan pemberi motivasi untuk terus bekerja dan bekerja. 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Sikap pemberi kabar gembira (semangat) akan melahirkan 
keakraban dan menjauhkan penolakan. 

 Rasulullah Saw. diutus sebagai pemberi kabar gembira. 
                                                      

180
 “Shahih Muslim,” kitab “Al-Birr,” bab 51, hadits no. 166/ 2642 (“Syarh an-Nawawi” 8/ 428). 

181
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Iman,” bab 19, hadits no. 39 (“Fathu Al-Bari” 1/ 93). 

182
 Fathul bari, opcit, 1/95. 
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 Di antara metode pemberi kabar gembira adalah memberikan 
nasihat yang tepat baik dalam kapasitasnya ataupun dalam 
waktunya. 

 Di antara sikap-sikap yang dapat melahirkan kabar gembira 
adalah: 

o Membangkitakan semangat ketaatan 

o Menghilangkan sebab-sebab kegalauan 

o Menenangkan orang yang jiwanya lemah 

o Menghibur kesedihan orang yang tertimpa musibah 

o Mendorong orang-orang yang ingin ikut dalam mencari 
kematian syahid 

 Kisah taubatnya Ka’ab bin Malik dan kabar gembira yang 
diterimanya. 

 Bahwa Allah memberi kabar gembira bagi hamba-Nya di dunia ini. 

 Pujian yang diterima seorang mukmin atas kebaikannya adalah 
sebagai kabar gembira yang dipercepatnya. 

 Sikap Rasulullah Saw. kepada para sahabatnya adalah dengan 
memberi kabar gembira. 

 Orang yang berakhlak memberi kabar gembira akan memiliki 
nasib yang baik. 

 Pasal Keempat: Bijaksana 

“Dan orang yang telah diberi-Nya kebijaksanaan, sesungguhnya ia 
telah diberi kebaikan yang banyak.” 

Orang yang mempunyai niat baik dan ibadah yang benar, maka 
kebaikannya hanya akan bermanfaat untuk dirinya dan tidak bermanfaat 
bagi orang lain apabila ia tidak memiliki sikap bijaksana (hikmah) dalam 
bergaul dan tepat dalam memilih (yang benar). Bahwa sikap bijaksana 
dapat digolongkan sebagai kemunafikan sosial dan strategi yang jitu 
apabila tidak diiringi dengan ruh yang tinggi dan tetap berpegang teguh 
dalam metode al- Qur`an dan Sunnah. 

Banyak ahli tafsir mendefinisikan hikmah (bijaksana) dengan definisi 
yang berbeda-beda, terkadang didefinisikan dengan al-Qur`an, terkadang 
juga didefinisikan dengan Sunnah atau kenabian. Oleh karena itu banyak 
sekali hadits yang menunjukkan doa Rasulullah Saw. untuk “tinta umat” 
Ibnu Abas agar Allah memberikan ilmu untuknya dalam bidang ta’wil, al-
Qur`an dan Fiqh dalam bidang agama. Secara global, doa beliau ada dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,  
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“Ya Allah, berilah ia hikmah.”183 

Yang dimaksud dengan doa di atas adalah memahami al-Qur`an dan 
Sunnah serta mengamalkan keduanya, sebagaimana dijelaskan oleh 
beberapa tabi’in, kemudian diperkuat oleh pernyataan Ibnu Taimiyah, 
“Adapun hikmah dalam al-Qur`an adalah mengetahui yang benar dalam 
perkataan dan perbuatan.”184 

Apabila kita melihat dari segi bahasa, maka hikmah artinya, “Sesuai 
dalam perkataan dan perbuatan, sedang asalnya adalah meletakkan sesuatu 
pada tempatnya. Disebutkan dalam kamus “Lisanul Arab”, “Ia menguasai 
masalah secara profesional, maka dikatakan pada seseorang yang bijaksana, 
‘Engkau mempunyai pengalaman yang luas. Dan bijaksana artinya orang 
yang benar-benar profesional (menguasai).”185 

Definisi hikmah menurut seorang dai yang berpengalaman dalam 
bidang dakwah dan diambil dari gerakan dakwah agama, dari pengarang 
kitab “Tafsir fi Dhilalil Qur`an” bahwa hikmah adalah, “Adanya kesesuaian 
dengan tujuan dan moderat, mengetahui sebab-sebab dan rahasia-
rahasianya, meletakkan masalah pada tempatnya dengan teliti, objektif 
serta profesional.”186 

Untuk mendapatkan hikmah ada dua cara yaitu; ada yang sifatnya 
judzur fitriyah (pembawaan) dan ada juga dengan cara berusaha. Di antara 
cara untuk mendapatkan hikmah adalah dengan memperdalam agama, 
yaitu kebaikan yang banyak yang disebutkan dalam ayat berikut ini,  

“Tuhan memberikan kebijaksanaan (hikmah) kepada siapa yang 
disukainya, dan orang yang diberi-Nya kebijaksanaan itu, 
sesungguhnya telah diberi kebaikan yang banyak. Hanyalah orang 
yang berakal dapat mengerti.” (QS. Al-Baqarah [2]:269) 

Kemudian hadits menegaskannya tentang cara untuk mendapatkan 
hikmah, 

 “Barangsiapa yang ingin mendapatkan kebaikan, maka Allah akan 
memberikan pemahaman tentang agama.”187 

Pengarang “Tafsir fi Zhilal” mengisyaratkan bahwa hikmah adalah 
sebagai hasil dari pendidikan al-Qur`an,  “Hikmah adalah hasil dari 
mempelajari al-Qur`an, yaitu kemampuan yang membuat seseorang 
mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya secara benar, mampu 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Fadhail Shahabah,” bab 24, hadits no. 3756 (“Fathu Al-Bari” 7/100). 
184

 “Mahmu Fatawa,” Ibnu Taimiyah, 15/ 45.  
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 “Shafwa At-Tafasir,” 2/490. 
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 “Fi Dhilalil Qur`an,” 1/306. 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-‘Ilmu,” bab 13, hadits no. 71 (“Fathu Al-Bari 1/163). 
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menimbang sesuatu dengan timbangan yang benar dan mengetahui inti 
permasalahan dan arahan-arahannya -tekhnisnya-.”188 

Lukman al-Hakim mendefinisikan hikmah sebagai sesuatu yang dapat 
diperoleh dengan cara banyak duduk (bergaul) bersama-sama orang-orang 
shaleh yang merupakan sebagai panutan mereka. Sebagaimana disebutkan 
dalam wasiatnya kepada anaknya, “Wahai anakku, duduklah bersama 
ulama dan berkumpullah bersamanya dengan bersimpuh di atas kedua 
lututmu. Bahwa sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati dengan 
cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang kering 
dengan siraman air.”189 

Imam Bukhari menerjemahkannya dalam kitab “Al-‘Ilmu” pada bab 
‘Bergembira karena memperoleh ilmu dan hikmah’, ia menganggap ilmu 
sebagai sarana, dan hikmah sebagai hasil alami (result). Oleh karena itu 
Imam Bukhari dalam menerjemahkan maksud tadi dengan menukil 
perkataan Umar r.a., “Belajarlah, sebelum engkau menjadi pemimpin 
karena kepemimpinan dan kekuasaan itu membutuhkan hikmah ilmu dan 
pengalaman ulama, dan karena adanya anak-anak yang masih muda 
umurnya telah memegang tapuk kekuasaan.” Namun Imam Bukhari tidak 
dapat memahami perkataan Umar r.a. yang mengatakan, bahwa 
kepemimpinan dan kekuasaan dapat menghalangi dirinya untuk bersikap 
tawadhu pada ilmu dan ulama. Kemudian Imam Bukhari mengakhiri 
ketidakpahamannya dengan perkataan, “Setelah mereka menjadi 
pemimpin, para sahabat Nabi Saw. mempelajari ilmu pada usia tuanya.”190 

Di antara cara lain untuk mendapatkan hikmah adalah, mengambil 
faedah dari umur dan pengalaman-pengalaman dengan cara mengambil 
pelajaran dan sikap hati-hati dalam urusan agama juga dunia. Dalam 
hadits disebutkan,  

“Seorang mukmin tidak akan tersandung dua kali oleh satu batu.”191 

Dengan banyak pengalaman dapat menjadikan pemiliknya memiliki 
sikap sabar dan hikmah (bijak), hal ini dipahami dari hadits Rasulullah 
Saw.,  

“Tidaklah seseorang menjadi penyabar kecuali orang yang banyak 
tersandung, dan tidaklah seseorang menjadi bijak kecuali orang yang 
banyak pengalaman.”192  
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 “Fi Dhilalil Qur`an” 1/ 133. 
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 “Muwatha,” Imam Malik, 2/1002, kitab “Al-‘Ilmu,” bab 1 hadits no. 1 (ungkapan tadi merupakan 
balaghah–keindahan bahasa- Imam Malik). 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-‘Ilmu,” dari penjelasan bab ‘Bergembira dalam mendapatkan ilmu dan 
hikmah’(“Fathu Al-Bari” 1/165). 

191
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Adab,” bab 83, hadits no. 6133 (“Fathu Al-Bari” 10/529).  
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 Dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab “Fathu Al-Bari” 10/529. Kemudian ia berkata: hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab “Adabul Mufrod,” dan oleh Ahmad serta dishahihkan 
oleh Ibnu Hibban. 
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Kemudian Ibnu Atsir mengomentarinya, “Bahwa sikap sabar –dewasa- 
itu tidak dapat diperoleh hingga ia telah melakukan beberapa masalah dan 
mengalami kegagalan di dalamnya, sehingga dengan itu ia akan 
mengetahui titik kesalahannya kemudian menjauhinya.”193 

Dan mungkin saja seseorang tidak akan sampai pada derajat orang 
yang bijaksana kecuali setelah ia belajar dari kesalahan, ketergelinciran dan 
kegagalan yang ia jatuh di dalamnya, atau ia mengambil pengalaman dari 
orang yang lebih tua darinya, atau lebih ilmunya atau lebih banyak 
pengalamannya. Adapun orang bodoh adalah, orang yang tidak 
menjadikan pengalamannya sebagai sesuatu yang bermanfaat dan tidak 
menjadikan hari-harinya yang sudah berlalu sebagai pelajaran. al-Khatabi 
menjelaskan hal tersebut, “Jadilah seorang mukmin yang tegas dan 
bersikap hati-hati, tidak hidup sebagai orang yang bodoh sehingga ia ditipu 
dan ditipu, dan mungkin hal itu terjadi dalam urusan agama ataupun 
urusan dunia, yang mana kedua-duanya perlu bersikap hati-hati.”194 

Maka kewajiban seorang yang bijak adalah bersikap hati-hati dalam 
menggunakan akalnya dan jangan sampai ia terjatuh yang menimbulkan 
kegagalan. Seorang sahabat telah mendatangi Rasulullah Saw., ia berkata, 
“Ya Rasulullah Saw. ajarkanlah aku ilmu dan ringkaslah pelajaran 
tersebut.” Kemudian Rasulullah Saw. menjawabnya, “Apabila engkau 
melaksanakan shalat maka lakukanlah dengan khusyu (seolah-olah sebagai 
shalat terakhir), janganlah engkau berbicara sesuatu kemudian engkau 
minta maaflah karena pembicaraan itu dan bersikap hati-hatilah apabila 
ingin berurusan dengan orang-orang.”195 Oleh karena itu bersikap hati-
hati dalam mengeluarkan kata-kata dan  menjauhkan diri dari membuat 
masalah merupakan buah kebijaksanaan yang diperoleh laki-laki dari 
pengalaman hidupnya. 

Sedang dari bentuk rasa syukurnya seorang bijak pada Allah atas apa 
yang diberikan Allah kepadanya adalah mengajarkan orang-orang hasil 
dari sikap bijaksananya, inti pemahamannya dan pengalamannya. Sehingga 
dengan ini, ia bebas untuk menjadi panutan bagi orang-orang dan menjadi 
harapan bagi mereka untuk menjadi seperti dirinya, sebagaimana 
disebutkan dalam sebuah hadits,  

“Tidak boleh hasad –dengki- kecuali dalam dua hal, seorang laki-laki 
yang diberi harta oleh Allah kemudian ia menghabiskannya dalam 
kebenaran, dan seorang laki-laki yang diberi sikap bijaksana 
kemudian ia melaksanakannya dan mengajarkannya.”196  

Ibnu Hajar telah menafsirkan hikmah dengan penafsiran yang luas, ia 
berkata, “Yang dimaksud dengan hikmah adalah, setiap sesuatu yang dapat 
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 “Fathu Al-Bari,” 1/530. 
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 Ibid. 
195

 “Shahih Ibnu Hibban,” karangan al-Bani dalam kitab “Az-Zuhd,” bab 15, hadits no. 3363/4171 
(Hasan) 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Ahkam,” bab 3, hadits no. 7141 (“Fathu Al-Bari” 13/120). 
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mencegah dari kebodohan dan mendapat celaan karena melakukan 
perbuatan tercela.”197 

Tujuan mencapai derajat tertinggi dari sikap hikmah (bijaksana) 
adalah, keinginan untuk mencapai kebenaran dalam perkataan dan 
perbuatan serta menggunakan hikmah dengan cara berdakwah kepada 
Allah, yang firman-Nya,  

“Ajaklah mereka kepada jalan Tuhan dengan bijaksana dan 
pengajaran yang baik.” (QS. An-Nahl [16]:125) 

Ibnu al-Qayyim berkata, “Bijaksana –hikmah- dalam al-Qur`an 
disebutkan secara mutlak dan tidak dibatasi dengan sikap baik, karena 
bijaksana itu semuanya baik dan sikap baik terdapat dalam sikap bijaksana 
itu sendiri –dzati-.”198 Oleh karena itu, orang-orang yang hidup bersama 
para dai yang cerdas dan bijaksana akan merasakan enaknya etika yang 
mereka miliki dan akan menerima nasihatnya dengan lapang dada, rela 
serta penyambutan yang baik, sebagaimana hal itu disebutkan dalam kitab 
“Ruhul Mani“ dari pengarang kitab “Al-Bahru” yaitu, “Bahwa hikmah 
adalah perkataan yang benar yang berada di dalam hati, atau tempat yang  
paling indah.”199 Dan di saat seorang dai memiliki pengalaman yang 
banyak, akal yang tepat dan pendapat yang teliti maka berarti ia telah 
memiliki sikap hikmah. Dalam kitab “Fathu Al-Qadir” disebutkan, “Bahwa 
hikmah yang diberikan kepada Lukman adalah pemahaman, akal dan 
ketepatan dalam memilih yang benar,” dan al-Qurtubi pun sepakat akan 
hal itu.200 

Dan dari bentuk dakwah yang menggunakan cara hikmah (bijaksana) 
adalah, melihat keadaan dan kondisi orang yang diajak dakwah dan 
kapasitas (isi) yang akan dijelaskan kepada mereka setiap kali berdakwah 
agar tidak memberatkan mereka dan tidak membebani dengan kewajiban-
kewajiban yang dirinya belum siap melaksanakannya, juga cara yang 
digunakan dalam dakwah dan memvariasikan caranya tergantung tuntutan 
dakwahnya. Serta jangan sampai karena semangat yang menggelora, 
keinginan yang tergesa-gesa dan kecemburuan membuat dirimu bersikap 
otoriter dan meninggalkan sikap bijaksana, baik dalam hal semua ini 
ataupun dalam hal lainnya.201 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Bersikap bijaksana (hikmah) tanpa diringi dengan sikap istiqomah 
(konsisten pada al-Qur`an dan Sunnah) adalah merupakan sikap 
kemunafikan sosial. 

                                                      
197 “Fathu Al-Bari” 1/166, ketika menjelaskan hadits no. 73. 
198

 “Madarik As-Salikin,” 1/445. 
199

 “Ruhul Mani,” 14/254 ketika menjelaskan surat An-Nahl ayat 125. 
200

 “Fathu Al-Qadir” as-Syaukani, 4/237. 
201

 “Dhilalil Qur`an,” 4/2202. 
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 Di antara makna bijaksana adalah: 

o Memahami al-Qur`an dan mengetahui kebenaran serta 
mengamalkannya 

o Meletakkan sesuatu pada tempatnya 

o Mencapai tujuan dan berusaha mengetahui sebab-sebabnya 
serta meletakkan sesuatu dengan cara yang benar 

 Di antara cara mendapatkan sikap bijaksana adalah: 

o Mempelajari agama 

o Mengambil pelajaran dari pengalaman hidup 

o Belajar dari kesalahan 

o Berhati-hati agar tidak terjatuh dalam kesalahan 

 Dari bentuk rasa syukur pada Allah karena mendapatkan nikmat 
hikmah adalah mengajarkannya kepada orang lain. 

 Berusaha meraih kebenaran adalah hikmah yang paling mulia. 

 Dari bentuk hikmah dalam berdakwah adalah memperhatikan 
keadaan dan kondisi orang yang diajak dakwah.  

 

Pasal Kelima: Optimis 
“Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari ketakberdayaan dan 

kemalasan.” 

Generasi sahabat r.a. mempunyai derajat semangat dan kerajinan yang 
tinggi, yang mana menuntut Rasulullah Saw. untuk mengajak mereka 
diberbagai keadaan agar mereka tidak berlebihan dalam melakukan 
aktivitasnya, kembali pada tujuan utama, moderat dan seimbang, yang 
sabdanya,  

“Bebanilah diri kalian dengan perbuatan yang kalian mampu.”202  

Kemudian salah satu di antara mereka menjawab, “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu.”203 

Ketika kekuatan melemah, niat yang kuat melemah dan semangat 
semakin hambar, maka seseorang apabila diminta untuk melaksanakan 
kewajiban, maka ia akan menjawab, “Aku tidak mampu melakukannya.” 
Oleh karena itu, kita perlu sekali untuk berlindung pada Allah dari 
perbuatan ini,  

                                                      
202

 “Shahih Bukhari,” kitab Ar-Raqaiq,” bab 18, hadits no. 6465 (“Fathu Al-Bari 11/294). 
203

 “Shahih Bukhari, kitab “As-Shaum,” bab 59, hadits no. 1979 (“Fathu Al-Bari” 4/224). 
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“Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari ketakberdayaan dan 
kemalasan.”204 

Sesungguhnya agama mengajak pengikut-pengikutnya, sebagaimana 
disebutkan dalam firman-Nya,  

“Dan cepatlah menuju ampunan Tuhanmu.” (QS. Ali ‘Imrân [3]:133) 

Firman-Nya lagi,  

“Berlombalah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu.” (QS. Al-
Hadîd [57]:21) 

Firman-Nya yang lain,  

“Sebab itu, apabila kamu mempunyai tempo, maka bekerja keraslah.” 
(QS. Al-Insyirâh [94]:7) 

Juga firman-Nya lagi,  

“Hai Yahya, peganglah kitab itu dengan sungguh-sungguh.” (QS. 
Maryam [19]:12) 

Dan sesungguhnya agama tidak rela melihat pengikut-pengikutnya 
malas, lalai, tidak berdaya, diam (tidak bekerja), bersikap pasif, 
mengundur-undur, berleha-leha dan lemah semangat. 

Di antara petunjuk yang baik adalah apa yang dalam sabda Rasulullah 
Saw.,  

“Nama-nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan 
Abdurrahman. Adapun nama-nama yang paling tepat adalah Haris 
dan Hamam.”205  

Dimana nama tersebut dapat memberikan motivasi pada orangnya dari 
realita hidupnya. Maka pada saat ia bersedih, semangatnya akan bangkit, 
hingga ia berusaha dengan bertani untuk mencari nafkah. Kedua nama tadi 
menunjukkan sanjungan, pembaruan semangat dan kontinuitas kerja. 

Bahwa Rasulullah Saw. pada awal dakwahnya diperintahkan oleh 
Allah,  

“Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan.” 
(QS. Al-Muddatstsir [74]:1-2) 

Firman-Nya lagi,  

“Hai orang yang melekatkan pakaian, berdirilah (untuk mengerjakan 
sembahyang) di malam hari, selain sedikit (waktu) saja.” (QS. Al-
Muzzammil [73]:1-2) 

                                                      
204

 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Jihad,” bab 25, hadits no. 2823 (“Fathu Al-Bari” 6/36). Adapun 
perbedaan antara ketakberdayaan dan kemalasan adalah, bahwa kemalasan itu meninggalkan 
sesuatu padahal ia mampu, sedangkan ketakberdayaan itu meninggalkan sesuatu karena ia tidak 
mampu. 

205
 “Shahih Sunan Abu Daud,” Albany, kitab “Al-Adab,” bab 69, hadits no. 4140/ 4950 (Shahih) 
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Dan saat dipanggil untuk tidur kembali setelah melaksanakan itu 
semua, beliau berkata, “Waktu tidur telah berlalu.” Pengarang “Tafsir 
Zhilal” mengomentari hal tersebut, “Rasulullah Saw. menyadari bahwa 
waktu tidur sudah tidak ada, yang ada hanyalah kewajiban yang berat dan 
perjuangan yang panjang. ia harus bangkit, kerja keras dan berusaha. 
Diperintahkan kepada Rasulullah Saw., “Bangkitlah!” Maka ia pun bangkit 
(untuk melaksanakan shalat), dan setelah itu beliau terus melaksanakan 
kebiasaannya selama lebih dari dua puluh tahun. Apabila orang yang hidup 
untuk dirinya sendiri, maka hidupnya hanya untuk bersantai sehingga ia 
hidup (sebagai orang) kecil dan akan mati (sebagai orang) kecil pula. 
Adapun orang besar yang menanggung beban, maka ia tidak mempunyai 
waktu lagi untuk tidur, istirahat, tidak memperdulikan kasur yang hangat, 
kehidupan yang tenang dan harta yang melimpah.”206 

Apabila kaum Nabi Musa dipanggil untuk berjihad dan memasuki 
tanah suci (muqaddasah) yang telah ditentukan Allah, maka semangat 
mereka melemah, mereka hanay berkata,  

“Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, 
dan kami di sini akan duduk menanti.” (QS. Al-Mâidah [5]:24) 

Tetapi semangat umat Nabi Muhammad menolak hal itu, bahkan 
mereka berkata, “Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah 
sesungguhnya kami akan ikut berperang bersamamu.”207 

Bahwa sikap lemah semangat merupakan karakter orang-orang 
munafik dan orang-orang yang tidak ingin ikut berperang, karena masih 
ingin bersenang-senang di tempatnya setelah keberangkatan Rasul, mereka 
berkata,  

“Janganlah berangkat dalam panas terik.” (QS. At-Taubah [9]:81) 

Sayyid Qutb membenarkan hal tersebut, “Bahwa shaf (kesatuan) yang 
dimiliki oleh orang-orang lemah dan santai tidak akan tahan (dalam 
menghadapi badai tantangan), karena mereka akan menganggap sepele di 
saat mengalami kesulitan.”208 Oleh karena itu, sikap semangat harus 
menjadi karakter asli yang dimiliki oleh akhlak umat agama ini, agar 
mereka mempunyai kemampuan yang lebih untuk tetap tegak, bertahan 
dan kuat. 

Orang Arab jahiliyyah mempunyai semangat yang tinggi dalam 
menanggung beban tanggung jawab, yang mana kita perlu untuk 
menghidupkan kembali dan membangkitkannya. Dalam kisah Baiah 
Aqabah kedua disebutkan bahwa, ketika Rasulullah Saw. meminta syarat 
dari mereka, “Kalian harus membai’atku untuk patuh dan taat baik 

                                                      
206 “Fi Zhilalil Qur`an,” 6/3742-3744. 
207

 “Sirah An-Nabawiyah,” Ibnu Hisyam 2/266. Hadits  baiah aqabah kedua ini diriwayatkan dengan 
tsanad shahih dan banyak juga hadits serupa yang diriwayatkan perawi lain sebagai penguat (“As-
Sirah An-Nabawiyan Ash-Shahihah” 2/359).  

208
 “Fi Zhilalil Qur`an,” 3/1683. 
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keadaan kalian rajin ataupun malas.”209 Maka mereka membai’atnya 
dengan semua syarat, kemudian As’ad bin Zararah berdiri, “Ia adalah 
orang yang paling muda umurnya, ia ingin mengikat semangat mereka dan 
memintanya untuk berkorban dengan pengorbanan yang telah 
dinantinya,” ia berkata, “Tenanglah wahai orang-orang Yatsrib, bahwa 
sesungguhnya kita ini tidak boleh memukul hati unta karena kita tahu 
bahwa beliau adalah utusan Allah Saw., dan pengusiran beliau adalah 
perpecahan orang Arab semuanya, terbunuhnya orang terbaik dan yang 
akan mengakibatkan pedang-pedang menyembelih kalian (perang). Oleh 
karena itu, apakah kalian ingin menjadi orang yang bersabar dalam 
menjaga bai’at ini sehingga Allah akan memberi kalian pahala, atau kalian 
akan menjadi orang-orang pengecut dan hina, maka pilihlah hal itu, 
karena itu adalah pembelaan (kemudahan) dari Allah untuk kalian.” 
Mereka menjawab, “Jauhkanlah sikap pengecut) dari kami hai Sa’ad, demi 
Allah, sesungguhnya kami tidak akan meninggalkan bai’at ini.”210 

Usaha untuk melakukan kebaikan membutuhkan semangat, kerajinan 
dan kerja keras, Rasulullah Saw. mengungkapkan dalam sabdanya,  

“Engkau berusaha keras untuk tidak menjadi orang yang bersedih 
dan meminta-minta, dan engkau bekerja keras dengan kedua sikumu 
untuk tidak menjadi orang lemah. Semua itu adalah pintu-pintu 
sedekah untuk dirimu.”211 

Orang yang mempunyai semangat selalu berusaha dan bersusah payah 
dalam menjalankan tugas yang dibebankannya, dan walaupun ia telah 
menyelesaikan tugasnya itu, maka ia melakukan kewajiban lainnya yang 
banyak sesuai dengan kemampuannya. Zaid bin Tsabit r.a. telah berusaha 
menjalankan tugas yang diberikan kepadanya ketika ia dicalonkan Abu 
Bakar r.a. untuk mengumpulkan al-Qur`an, padahal ia saat itu telah 
mengeluh, “Jika aku ditugaskan untuk memindahkan sebuah gunung, 
maka hal itu akan terasa lebih ringan dibandingkan perintah untuk 
mengumpulkan al-Qur`an.”212 Namun ia tetap menjalankan tugas yang 
diberikan Abu Bakar r.a. kepadanya. 

Ketika Rasulullah Saw. menugaskan Zaid bin Tsabit untuk mempelajari 
bahasa Yahudi, maka bangkitlah semangatnya, hasilnya adalah apa yang 
diungkapkannya, “Aku mempelajari tulisan mereka, dan tidak lewat dari 
lima belas hari aku telah menguasainya, aku bacakan surat-surat mereka 
untuk Rasulullah apabila mereka mengirim surat kepada beliau, dan aku 

                                                      
209

 “Musnad Ahmad” 3/322. Al-Hakim meshahihkan isnadnya, kemudian az-Zahabi menetapkannya 
juga. Dan Ibnu Katsir memujinya bahwa hadits ini memenuhi standar Muslim. (“Bulugh Al-Mani”  
20/ 270). 

210
 “Musnad Ahmad” 3/322. opcit. 

211
 Musnad Ahmad 5/168-169. al-Bani mensahihkan hadits tersebut dalam kitabnya “Shahih Al-
Jami’” dengan hadits no. 4038. 

212
 “Shahih Bukhari,” kitab “At-Tafsir,” bab 20, hadits no. 4679 (Fathul bari 8/ 344). 
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menjawabnya atas nama Rasulullah apabila mereka mengirim surat.”213 
Dalam riwayat lain disebutkan, “Bahwa ia ditugaskan untuk mempelajari 
bahasa Ibrani, maka aku mempelajarinya selama tujuh belas hari. 
Kemampuan ini tidak mungkin dapat diperoleh tanpa adanya semangat 
yang kuat dan kerajinan yang tinggi.” 

Dan di antara bentuk-bentuk semangat adalah tetap dan senantiasa 
dalam melakukan kebaikan serta melanggengkannya. Itulah keadaan 
orang-orang yang telah menjadi tauladan pada setiap zaman. Aisyah r.a. 
pernah ditanya tentang perbuatan Rasulullah Saw., ia menjawab, 
“Perbuatan Rasulullah itu langgeng –kontinu-, adakah di antara kalian 
yang mampu melakukan apa yang telah Nabi Saw. lakukan?”214   

Mengakhir-akhirkan dan menunda-nunda adalah bentuk kelemahan 
manusia yang dapat merusak orang yang memiliki semangat, sehingga 
kebaikan akan hilang. Dan sebab inilah yang telah membakar Ka’ab bin 
Malik sehingga ia ketinggalan berperang bersama Rasulullah Saw. pada 
waktu perang Tabuk, padahal ia telah menyiapkan diri dan peralatannya, 
kemudian ia berbicara pada dirinya bahwa ia akan menyusul Rasulullah 
dan menemukannya. Lalu ia berkata, “Perang telah berakhir –waktunya 
telah habis- dan aku bersemangat untuk pergi dan menemukan mereka –
aku berharap dapat melakukannya- tetapi aku tidak mampu melakukan hal 
itu.”215 Kemudian setelah itu, Ka’ab hidup dalam siksaan psikologis, yaitu 
ketika Rasulullah Saw. kembali dari perang dan dalam lima puluh hari 
waktu dikucilkan hingga turun ayat yang menyatakan bahwa taubatnya 
diterima. Ia hidup dalam kesempitan sebagai akibat dari sikapnya yang 
lamban sehingga ia benar-benar terlambat, dan sebagai akibat dari 
menunda-nunda sehingga ia benar-benar tertinggal. 

Orang yang mempunyai semangat selalu berlomba untuk melakukan 
kebaikan dalam waktunya, begitu juga sahabat Rasulullah Saw. Jika setiap 
iman seseorang lemah maka melemah pula semangat ketaatannya. Dan 
dari gambaran Sayyid Qutb tentang kejiwaan orang-orang munafik yang 
malas adalah, “Bahwa mereka itu adalah sebagai contoh orang yang lemah 
semangatnya dan tidak mempunyai keinginan. Mereka adalah orang yang 
banyak mengeluh karena kerja keras, enggan kerja keras, mementingkan 
istirahat dibanding kerja keras dan mementingkan kehinaan dibanding 
bahaya. Sehingga mereka akan berjatuhan karena kelelahan dibelakang 
barisan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berjuang.”216 

                                                      
213

 “Musnad Ahmad” 5/187, Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitabnya sebagai komentar 
saja. at-Turmudzi menilainya sebagai hadits hasan shahih (“Bulugh Al-Mani” 22/242). Adapun 
hadits belajar bahasa Ibrani dalam riwayat Ahmad, 5/ 182. Dan yang menyebutkan kedua riwayat 
tadi (belajar bahasa Yahudi dan Ibarani) adalah ada dalam kitab “Shahih Sunan at-Turmudzi,” al-
Bani dalam kitab “Al-‘Ilmu,” bab 22, hadits no. 2183/ 2870 (Hasan shahih).  
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 “Shahih Bukhari, kitab “Al-Raqaiq,” bab 18, hadits no. 6466 (“Fathu Al-Bari” 11/294). 
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 “Shahih Bukhari,” kitab Al-Maghazi,” bab 79, hadits no. 4418 (“Fathu Al-Bari” 8/113). 
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 “Fi Zhilalil Qur`an,” 3/ 1682. 
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Seorang muslim akan mendorong dan memperbaharui semangatnya 
dengan mengingat pahala, keridhaan dan kenikmatan yang dijanjikan 
Allah kepadanya, inilah yang diungkapkan Ibnu al-Qayyim dalam 
perkataannya, “Ketika jiwanya tenang dengan mendengar sejarah, 
perjuangan yang sungguh-sungguh dan kematian. Maka ia akan 
menganggap bahwa itu berarti semakin dekatnya pertemuan dan semakin 
dekatnya hidup akan mencapai tujuan, sehingga dengan itu dapat 
membangkitkan dirinya untuk menjadi orang yang rajin, bahagia dan 
semangat. Ia berkata, “Wahai jiwa, berbahagialah, telah dekat tempat 
tinggal kita, dan dekat pula hari pertemuan, maka janganlah engkau 
berhenti di tengah perjalanan sebelum engkau sampai pada tujuan, karena 
hal itu dapat menghalangi dirimu dari kedudukan yang tinggi seperti yang 
dimiliki orang-orang yang shaleh.”217 

Dan orang yang semangat hatinya senantiasa bergantung pada Allah 
dan ikhlas karena-Nya. Adapun hati orang-orang yang celaka, yang 
firman-Nya,  

“Bekerja (keras), letih, masuk ke dalam api yang menyala.” (QS. Al-
Ghâsyiyah [88]:3-4) 

Sedang neraka adalah bagian bagi mereka yang bekerja keras dan 
berusaha sungguh-sungguh yang apabila perbuatannya diiringi dengan 
perbuatan riya dan syirik, yang dapat menghancurkan sedikit demi sedikit. 
Adapun di dunia, bagi orang yang memiliki semangat akan menemukan 
dirinya sehingga termotivasi dari dalam hatinya kepada masalah yang telah 
dikuasainya. Dan orang-orang seperti itulah biasanya yang akan 
mendapatkan apa yang telah mereka usahakan, dan mencapai apa yang 
mereka inginkan. Hal itu diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim, “Maka itulah 
semangat yang tinggi, yang tidak menunda-nuda, tidak juga hilang 
kesabarannya. Orang yang mempunyai semangat seperti ini akan sampai 
pada tujuannya dengan cepat dan mencapai apa yang diinginkannya.”218 

Seorang dai yang ingin cepat sampai pada tujuan dan mencapai apa 
yang diinginkannya, maka kuncinya adalah semangat. Oleh karena itu 
marilah kita berlindung pada Allah dari sifat tidak berdaya dan malas, dan 
kita memohon pada Allah agar kita diberi sifat rajin  sebab itulah yang 
diridhai-Nya. 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Karena semangat para sahabat Rasulullah Saw. yang berlebihan 
(tinggi), maka beliau meminta mereka untuk melakukannya dalam 
hal yang mereka mampu. 

 Rasulullah Saw. meminta perlindungan dari sifat tidak berdaya dan 
sifat malas. 
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 “Thariq Hijratain,” Ibnu al-Qayyim, hal. 333. 
218

 “Tahzib Madarik As-Salikin Manjilat Al-Himmah,” hal. 507. 
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 Banyak teks-teks al-Qur`an dan Sunnah yang mengajak untuk 
berlomba dan bersegera, dan ini tentu tidak akan dapat tercapai 
kecuali dengan semangat. 

 Nama-nama yang paling tepat dalam pandangan Allah adalah 
Haris dan Hamam. 

 Pada awal dakwah, kewajiban yang dibebankan itu menuntut 
adanya semangat yang tinggi. 

 Lemah semangat adalah ciri-ciri orang-orang munafik. 

 Orang Arab jahiliyyah mempunyai semangat yang memungkinkan 
mereka untuk mengemban amanat risalah. 

 Perbuatan baik tidak dapat terselesaikan kecuali dengan adanya 
semangat yang dapat melahirkan kemampuan. 

 Dari bentuk-bentuk semangat adalah: 

o Kontinu dalam melakukan perbuatan baik 

o Tidak menunda-nunda dan mengakhir-akhiri 

o Tidak mementingkan istirahat dan keselamatan 

o Mengetahui pahala yang dijanjikan Allah, karena hal itu dapat 
memperbaharui semangat kerja 

o Semangat tanpa niat yang tulus karena Allah maka akan terjadi 
kecelakaan dan penipuan di dunia dan di akhirat 

Pasal Keenam: Memberi Kemudahan 
“Berilah kemudahan dan janganlah mempersulitnya.” 

Karena seorang dai itu harus berinteraksi dengan masyarakat, maka ia 
harus bersabar apabila mereka menyakitinya dan menjauhi sikap menyakiti 
mereka. Janganlah mempersulit mereka selama hal itu dapat diberi 
kemudahan dan jangan pula memberatkan mereka selama memungkinkan 
untuk diberi keringanan. 

Yang dimaksud dengan akhlak memberi kemudahan adalah, sikap 
seseorang yang mau mengalah dan mengambil hal yang paling mudah 
selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Sesungguhnya umat 
yang mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi mujahidin, maka 
mereka pun harus mempersiapkannya untuk menjadi orang yang dapat 
memberikan kemudahan dan janganlah merusak jalan menuju jihad 
dengan hal-hal yang dapat menyakiti hati mereka, serta jangan pula 
merusak hubungan mereka. Untuk itu Rasulullah Saw. bersabda,  

“Perang itu ada dua jenis; ada yang perang dengan tujuan mencari 
ridha Allah, mentaati pemimpin, menyedekahkan hartanya yang 
berharga, memberi kemudahan kepada kawannya dan menjauhi 
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kerusakan, maka tidur dan bangunnya adalah pahala semuanya. 
Adapun orang yang perang karena bangga, riya dan mencari 
ketenaran, melanggar aturan pemimpin dan berbuat kerusakan di 
muka bumi ini, maka ia tidak akan kembali dengan 
berkecukupan.”219  

Al-Khatabi berkata dalam menerangkan hadits di atas, “Memberi 
kemudahan kepada kawannya artinya mengambil cara termudah dalam 
melakukan sesuatu, kemudahan di sini dilakukan bersama pasangan dan 
sahabat serta membantu keduanya.”220 Memberi kemudahan merupakan 
salah satu akhlak yang menjadikan perbuatan (biasa) seorang mujahid 
menjadi perbuatan yang dapat memperoleh pahala. Dan kata memberi 
kemudahan mengindikasikan bahwa adanya kemudahan itu dari terjadi 
dari kedua pihak yang saling bersahabat. 

Karena karakter seorang dai yang suka memberi kemudahan 
mempunyai pengaruh yang besar pada jiwa orang-orang yang diajaknya, 
maka Rasulullah telah membebani wasiat ini kepada dua orang sahabatnya, 
yaitu, Abi Musa dan Mu’adz bin Jabal r.a. sebelum mereka dikirim ke 
Yaman, ia berkata, “Berilah mereka kabar gembira, mudahkanlah 
urusannya, ajarkankan mereka ilmu dan janganlah menakuti-nakutinya –
dan aku melihat rasulallah berkata pula– bantulah mereka.”221 Adapun 
keterangan bab ini dalam pandangan Imam Bukhari, bahwa Rasulullah 
Saw. bersabda, “Beliau sangat suka memberi keringanan dan kemudahan 
kepada orang-orang.”222 

Rasulullah Saw. tidak pernah menerima sikap sahabatnya yang kasar, 
tidak sopan dan mengecewakan orang lain, tetapi beliau selalu berkata 
kepada sahabatnya sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang seorang 
Badui yang buang air kecil di masjid, maka orang-orang menjadi marah 
kepadanya dan hampir saja mereka memukulnya, karena Rasul bersabda 
kepadanya, “Biarkanlah, siramlah air kencingnya dengan seember air. 
Sesungguhnya kalian dilahirkan untuk memberi kemudahan dan janganlah 
bersikap menyusahkan orang lain.”223 Rasulullah Saw. adalah contoh 
terbesar dalam memberi kemudahan dan tidak bersikap keras. Dan ini 
adalah sifat yang diceritakan oleh Aisyah r.a., “Jika Rasulullah Saw. diberi 
dua pilihan dalam suatu masalah, maka beliau akan mengambil yang 
termudah selama hal itu tidak berdosa. Dan apabila hal tersebut 
merupakan dosa maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya.”224 
Begitu pula sabda beliau tentang dirinya,  

                                                      
219

 “Musnad Ahmad” 5/234. “Shahih Sunan Abu Daud,” kitab Al-Jihad,” bab 25, hadits no. 
2195/2515 (Hasan). 

220
 “Ma’alim As-Sunan,” al-Khatabi, 3/30. 

221
 “Shahih Muslim,” kitab “As-Syurbah,” bab 7, hadits no. 70 (“Syarh an-Nawawi” 7/181). 

222
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Adab,” penjelasan bab 80 (“Fathu Al-Bari,” 10/524). 

223
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Adab,” bab 80, hadits no. 6128  (“Fathu Al-Bari,” 10/525). 

224
  “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Adab,” bab 80, hadits no. 6126 (“Fathu Al-Bari,” 10/524-525). 
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“Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang 
susah dan menyusahkan, tetapi Allah mengutusku untuk memberi 
pengajaran (jalan) dan kemudahan.”225 

Begitulah akhlak Rasulullah Saw. walaupun dalam menjalankan 
shalatnya, beliau selalu mempertimbangkan kepentingan orang yang 
menjadi makmumnya, beliau tidak ingin memberatkan mereka. Dan 
apabila terjadi hal yang dapat memberatkan walaupun kepada salah 
seorang yang ada dibelakangnya, maka beliau meringkasnya menjadi 
pendek dan untuk mengangkat yang dianggap memberatkannya. Hal itu 
terlihat jelas dalam sabdanya, “Aku berniat untuk melakukan shalat dengan 
memanjangkan shalatnya (waktu), namun aku mendengar tangisan bayi, 
maka aku mempercepatnya karena aku tidak ingin memberatkan 
ibunya.”226 Dan Rasulullah Saw. akan marah kepada orang yang 
melaksanakan shalat dengan waktu yang panjang, karena hal itu dianggap 
akan membuat mereka lari dan menderita. Hal ini dilakukan agar mereka 
mempunyai sikap yang selalu memberi kemudahan, karena sikap tersebut 
sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang dai muslim. 

Untuk mengambil contoh tauladan dari Rasulullah Saw., maka kita 
harus memilih yang termudah bagi masyarakat sehingga mereka dapat 
menerimanya walaupun dengan melepaskan sebagian hak kita. Sikap 
memberi kemudahan di dunia adalah jalan untuk memperoleh kemudahan 
dan ampunan dari Allah di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
hadits,  

“Didatangkanlah seorang laki-laki pada hari kiamat, Allah 
berfirman, “Lihatlah perbuatannya!’ Ia berkata, ‘Wahai Tuhanku, 
sesungguhnya aku tidak melakukan perbuatan baik tetapi aku 
memiliki harta dan kupinjamkan kepada orang lain. Barangsiapa di 
antara mereka yang mampu (bayar) maka aku ambil, tetapi 
barangsiapa yang berada dalam kesulitan (dalam membayar utang), 
maka aku tangguhkan pembayarannya sampai ia mampu.’ Allah 
berfirman, ‘Sesungguhnya Aku berhak untuk memberi kemudahan.’ 
Oleh karenanya maka Allah memberi ampunan kepadanya.”227 

 Artinya bahwa ia tidak pernah melakukan kebaikan tetapi ia suka 
membantu orang lain, meringankan mereka sehingga dengan hal itu ia 
mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang memberi kemudahan akan 
menjadi kekasih Allah dan kekasih makhluk-makhluk Allah. 

                                                      
225 “Shahih Muslim,” kitab “At-Thalaq,” bab 4, hadtis no. 29/1478. 
226

 “Shahih Sunan Abu Daud,” kitab “Ash-Sholah,” bab 127, hadits no. 798/789 (Shahih). 
227

 “Musnad Ahmad” 5/407. al-Bani telah menshahihkannya dalam kitabnya “Al-Jami’” dengan 
hadits no. 2079. Kisah  ini diriwayatkan juga dalam kitab “Shahih Bukhari” dan kitab “Shahih 
Muslim.” 
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Telah disebutkan bahwa salah satu tabiat Rasulullah Saw. adalah, 
“Beliau menyukai sesuatu yang dapat meringankan masyarakat.”228 “Dan 
walaupun Rasulullah Saw. meninggalkan suatu perbuatan dan beliau 
sengaja melakukannya, maka itu semata-mata hanya karena beliau takut 
orang-orang mengikutinya sehingga Allah mewajibkannya kepada 
mereka.”229 Imam Bukhari berkata, “Setelah Rasulullah Saw., para 
pemimpin selalu meminta konsultasi dari ulama-ulama yang jujur dalam 
menjalankan sesuatu dengan mengambil cara yang paling mudah, dan 
apabila al-Qur`an dan Sunnah telah menjelaskannya, maka mereka tidak 
mencari dari yang lainnya, hal itu mengikuti apa yang telah dilakukan 
Rasulullah Saw.”230 Barangsiapa yang terbiasa memberikan kemudahan 
kepada masyarakat dan mengangkat kesulitannya, maka Allah akan 
menjamin untuk mencegahnya dari neraka dan mengampuni dosanya, 
sebagaimana disebutkan dalam sabdanya,  

“Telah diharamkan kepada neraka bagi orang yang bersikap lembut 
dan memberi kemudahan kepada sekelompok masyarakat,”231  

Sabdanya pula,  

“Allah akan mengampuni seorang laki-laki pada umat sebelummu, 
mudah dalam berjualan, mudah dalam membeli, mudah dalam 
membayar (hutang) dan mudah dalam meminta bayaran (menagih 
hutang).”232  

Rahasia ampunan ini adalah, bahwa kemudahan dan bantuan yang ia 
berikan telah ada dalam perbuatannya. Tabiat agama adalah memberikan 
kemudahan sedang di antara kaidah syariatnya adalah mengangkat 
kesulitan. Sesuatu yang lebih mudah maka ia juga merupakan sesuatu yang 
lebih diridhai oleh Allah. As-Sya’bi berkata, “Apabila ada dua masalah 
saling bertentangan, maka yang paling mudah adalah yang paling 
mendekati kebenaran) hal itu sesuai dengan firman-Nya,  

“Allah mau memberikan kelapangan kepadamu dan tidak hendak 
memberi kesulitan.” (QS. Al-Baqarah [2]:185) 233  

Karena agama kita ini mempunyai prinsip mengangkat kesulitan yaitu,  

“Sesungguhnya agama itu mudah.”234 

                                                      
228

 “Musnad Ahmad” 6/161. at-Turmudzi dan Baihaqi juga telah meriwayatkannya, dan Bukhari 
telah menjadikan hadits ini sebagai hasan (“Bulugh Al-Amani,” 15/ 23). 

229
 “Shahih Bukhari,” kitab “At-Tahajud,” bab 5, hadits no. 1128 (Fathu Al-Bari,” 3/10). 

230
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-I’tisham,” penjelasan bab 28 (“Fathu Al-Bari,” 13/339). 

231
 “Musnad Ahmad,” 1/415, al-Bani menshahihkannya dalam kitab “Shahih Al-ami’” dengan hadits 
no. 3135  

232
 “Musnad Ahmad,” 3/ 340, Albany menshahihkannya dalam kitab “Shahih Al-Jami” dengan hadits 
no. 4165.  

233
 “Mahasin Ta’wil,” al-Qasimi, 3/ 427.  

234
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Iman,” bab 29 
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Dari sikap seorang dai yang memberi kemudahan kepada masyarakat 
adalah dengan memerintahkan mereka agar melakukan kewajiban sesuai 
dengan kemampuannya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw.. 
Dan dari sikap seorang mufti (pemberi fatwa) yang memberi kemudahan 
kepada masyarakat adalah dengan tidak memberi fatwa yang memberatkan 
mereka dengan cara mencari tahu masalahnya dan menanyakan hal-hal 
lain. Dalam hal ini, Ibnu Arabi berkata dalam kitabnya “Ahkam al-Qur`an, 
“Jika datang seorang penanya yang menanyakan sesuatu dengan ikhlas –
maksud baik-, maka janganlah ditanya tentang masalah lain, dan apabila 
penanya tersebut tidak bermaksud baik, maka bolehlah ditanyakan tentang 
kondisinya, perkataannya dan niatnya, mungkin dengan hal itu ia dapat 
membuat dirinya menjadi ikhlas –berniat baik-.”235 

Ibnu Mas’ud r.a. menggambarkan tentang kondisi generasi para 
sahabat bahwa mereka mempunyai karakter khusus, yaitu menjauhi dari 
hal yang memberatkan dirinya dan melaksanakan dengan cara yang 
mudah, karena sebaik-baiknya umat adalah orang yang paling baik 
hatinya, paling mendalam ilmunya dan yang paling tidak memberatkan 
diri.”236  

Memberikan kemudahan merupakan perbuatan baik dan hasilnya 
adalah berkah. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. memberitahukan bahwa 
kebaikan dan berkah seorang wanita adalah yang mempunyai sifat,  

“Memudahkan pertunangannya dan memudahkan maharnya.”237  

Dalam riwayat lain,  

“Nikah yang paling baik adalah nikah yang paling mudah.”238  

Hal itu agar masyarakat terbiasa untuk bersikap sederhana, tidak 
berlebihan dalam meminta mahar dan pesta sehingga tidak memberatkan 
orang yang ingin iffah –menjaga diri-, yang dapat menutup pintu bagi 
orang yang ingin menjaga kehormatannya dan menjauhkan dari hal yang 
menyimpang. 

Sebagian orang ada yang ingin memberatkan diri dengan melakukan 
ajimah (melakukan kewajiban sesuai aturan asal), padahal telah dibolehkan 
baginya untuk melakukan rukhsoh (mengambil kemudahan), atau dengan 
berlebihan dalam melakukan hal-hal yang disunatkan yang menyebabkan 
ia menjadi jenuh dan semangatnya menjadi lemah sehingga 
mengerjakannya tidak langgeng lagi. Oleh karena itu Rasulullah Saw. 
bersabda,  

                                                      
235

 “Ahkam al-Qur`an,” al-Qurtubi, 4/ 1643. 
236

  “Ighasatul luhfan,” 1/159. 
237

 “Musnad Ahmad,” 6/77, dengan tambahan awal “Sesungguhnya wanita yang baik itu adalah.” Al-
Bani menshahihkan hadits ini dalam kitab “Al-Jami,” dengan hadits no. 2235. 

238
 “Shahih Sunan Abu Daud,” kitab “An-Nikah,” bab 32, hadits no. 1859/ 2117 (Shahih). 
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“Sesungguhnya kalian tidak akan memperoleh agama jika 
melakukannya secara berlebihan. Agamamu yang paling baik adalah 
yang memberi kemudahan.”239  

Dalam riwayat lain,  

“Sebaik-baiknya agamamu adalah yang paling mudah, sebaik-
baiknya agamamu adalah yang paling mudahnya.”240  

Agama yang paling baik adalah bukanlah agama yang memberatkan, 
berlebihan dan menyusahkan tetapi adalah yang memberi kemudahan, 
keringanan dan pengertian. 

Dari bentuk nyata yang membuktikan tentang dampak pendidikan 
Rasulullah Saw. kepada sahabatnya dalam akhlak memberi kemudahan 
adalah, bahwa Ibnu Abbas r.a. ketika melihat hujan turun deras pada hari 
Jum’at, ia khawatir jika orang-orang jatuh ke tanah atau terpeleset karena 
tanahnya basah, maka ia menyuruh tukang adzan untuk mengganti “hayya 
alas shalat” –mari menjalankan sholat- dengan kata-kata “shollu fi 
buyutikum” –sholatlah di rumahmu-. Maka orang-orang melakukan protes 
dan menentang hal itu, lalu Ibnu Abbas menjawabnya, “Orang yang telah 
melakukannya berarti ia adalah orang yang lebih baik dariku, karena shalat 
Jum’at adalah ajimah, maka aku khawatir kalian terjatuh di tanah dan 
lumpur.”241 Itulah kedudukan ilmu dan ulama, tidak ada hal yang 
memberatkan –pada umumnya- kecuali yang dilakukan oleh orang-orang 
bodoh. Oleh karena itu, Muammar dan Sufyan ats-Tsaury berkata, “Ilmu  
dapat memberikan keringanan dari hal-hal yang memberatkan. Adapun 
hal-hal yang memberatkan dapat dilakukan oleh siapa saja.”242 

Keinginan untuk memberatkan bukanlah milik orang-orang yang 
berjiwa baik (lurus), bukan juga tuntutan syariat dan tujuannya. Oleh 
karena itu, asy-Syatibi berkata, “Memberatkan diri bukanlah tujuan 
seorang mukalaf -orang yang diberi kewajiban- ia harus berniat 
melaksanakan perintah yang pahalanya semakin besar dengan besarnya 
beban pekerjaan. Dan apabila tujuannya untuk memberatkan diri, maka ia 
telah menyalahi tujuan pembuat syariat –Allah-, karena sesungguhnya 
Allah tidaklah memberi taklif -tugas kewajiban- semata-mata untuk 
memberatkannya. Setiap tujuan yang menyalahi tujuan Allah maka 
perbuatannya batil –tidak syah-.243 Dan hal senada –dalam bentuk lain- 
diungkapkan pula oleh Izzudin bin Abdul Salam, “Tidaklah boleh 
mendekatkan diri pada Allah –beribadah- dengan memberatkan diri, 
karena ibadah itu adalah mengagungkan Allah Swt., dan memberatkan diri 

                                                      
239

 “Fathu Al-Bari,” 1/94. “Musnad Ahmad,” 4/337. Hadits ini dishahihkan oleh al-Bani dalam kitab 
“Al-Jami”nya dengan hadits no. 2311. 

240
 “Musnad Ahmad,” 5/479. Al Haisyamy berkata: perawinya orang shahih (“Bulugh Al-Ma’ani” 
19/15). 

241
 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Jum’ah,” bab 14, hadits no. 901 (“Fathu Al-Bari” 2/384). 

242
 “Jami bayanil ilmi wa fadlihi,” hal 285. 

243
 “Al-Muwafaqat,” 2/128-129. 
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bukanlah termasuk bentuk pengagungan dan bukan pula 
penghormatan.”244 

Oleh karena itu, kami menilai bahwa orang yang membuat batasan-
batasan bagi masyarakat, mempersulit masalah, mengharuskan orang lain 
dengan azimah-azimah, memberatkan mereka dengan nasihat-nasihat dan 
memperbanyak beban kewajiban yang bertolak belakang dengan tabiat 
agama (yang lurus) dan toleran, maka hal itu bertentangan dengan apa 
yang dianjurkan oleh agama kita untuk mencari kemudahan dan 
kontradiksi dengan syariat Islam yang tabiatnya menghindari dari 
kesulitan.”245 Yang merupakan faktor keberhasilan seorang dai adalah, 
mengembangkan diri dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat 
dalam melaksanakan kewajibannya dan melanggengkannya sesuai dengan 
kemampuannya. 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Memberikan kemudahan adalah rela untuk mengambil cara yang 
lebih mudah bagi masyarakat dalam hal yang diridhai oleh Allah. 

 Bentuk-bentuk memberi kemudahan: 

o Membantu kawan dalam berjihad 

o Memberi kemudahan bagi orang yang diajak 

o Memberikan kemudahan bagi orang bodoh sehingga ia 
menjadi tahu 

o Memberikan keringanan kepada makmum dengan tidak 
memperpanjang shalat 

o Merelakan hak pribadinya untuk kemudahan 

 Allah itu menyukai kemudahan, begitu pula rasul-Nya dan 
khalifah-khalifah sesudahnya. 

 Memberikan kemudahan dapat mencegah api neraka dan 
mengampuni dosa. 

 Memberikan kemudahan lebih dekat kepada kebenaran karena 
Allah menginginkan hal tersebut. 

 Dari sikap memberi kemudahan yang dilakukan oleh seorang dai 
adalah, dengan memberikan kemudahan dalam berfatwa dan 
membebani masyarakat dalam batas kemampuannya. 

                                                      
244

 “Qawaid Al-Ahkam,” 1/26. 
245

 Di antara artikel bagus yang bermanfaat dalam hal ini adalah kitab “Raful haraj fis syariat al 
islamiyah, dhawabit wa tatbiqotihi” karangan Dr. Shaleh bin Abdullah bin Hamid dari Univ. Umul 
Quro, Fakultas Syariah wa Dirasat Islamiyah. Kami telah banyak mengambil faedah dari 
pembahasan ini, semoga Allah memberi pengarangnya balasan yang setimpal. 
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 Seorang wanita yang berkah adalah wanita yang memudahkan 
dalam pernikahan dan maharnya. 

 Memberi kemudahan dapat mencegah dari sikap yang 
berlebihan/melampaui batas (sebaiknya agamamu adalah yang 
memberi kemudahan). 

 Kesulitan ada dalam kebodohan. 

 Menyengaja memberatkan diri bertentangan dengan tujuan syariat, 
maka karena itu, tidak boleh beribadah kepada Allah dengan 
memberatkan diri. 

 Syariat Islam karakternya adalah mengangkat kesulitan, kenapa 
kita harus cenderung untuk menyulitkan diri? 

Pasal Ketujuh: Mendahulukan yang Bermanfaat 
“Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak 

manfaatnya.”(Hadits) 

Kita melihat banyak potensi tersembunyi dalam diri pemiliknya dan kita 
juga dapat merasakan banyak kebaikan terselubung dalam jiwa pemiliknya, 
tetapi sayang sekali kebaikan itu tidak dirasakan oleh orang lain, baik 
manfaatnya atau petunjuknya. Berapa banyak contoh menyedihkan yang 
terjadi, dimana seorang faqih (orang pintar) bergaul bersama orang bodoh 
namun orang bodoh ini tidak mendapatkan manfaat kepandaian kawanya, 
atau seorang yang pandai baca bergaul dengan orang buta huruf, namun 
orang buta huruf tidak mendapatkan manfaat dari kebagusan cara baca 
kawannya. Atau seorang shaleh yang bertetangga dengan orang fasik 
namun kebaikannya tidak dapat memberikan (menular) kepada orang 
fasik. Dakwah pada intinya adalah memberi manfaat kepada orang lain 
(umum). Ketika Abu Dzar masuk Islam, di antara percakapannya bersama 
Rasulullah Saw., beliau berkata kepada Abu Dzar, “Apakah engkau dapat 
menjadi penyampaiku kepada kaummu, semoga Allah memberi manfaat 
kepada mereka melalui dirimu, dan memberi pahala kepadamu karena 
bersama mereka.”246 Pendidikan pertama bagi orang yang baru masuk 
Islam adalah, pendidikan dalam berdakwah dan usaha untuk memberikan 
manfaat kepada orang lain. 

Paman Jabir bin Abdullah melakukan ruqiyah (pengobatan dengan 
membaca al-Qur`an) karena terkena sengatan kalajengking, ia berkata 
kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah, engkau telah melarang untuk 
melakukan ruqiyah, namun sesungguhnya aku telah melakukannya karena 
terkena sengatan kalajengking.” Seolah-olah ia meminta izin tentang hal 
itu. Kemudian Rasulullah Saw. menjawab, “Barangsiapa yang dapat 

                                                      
*   “Shahih Al-Jami’” hadits no. 176 (Hasan). 
246

 “Shahih Muslim,” kitab “Al-Fadhail,” bab 28, hadits no. 132/ 2473 (“Syarh an-Nawawi 8/260). 
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membantu saudaranya maka lakukanlah.”247 Walaupun ada larangan 
keras dalam hal yang berkenaan dengan sihir, Sa’id bin Musayib telah 
berfatwa untuk membolehkan meminta bantuan ahli sihir untuk mengobati 
orang yang terkena sihir, dalam hal itu ia berkata, “Tidak masalah 
memakainya, karena tujuan mereka itu untuk kebaikan, segala sesuatu 
yang dapat memberi manfaat maka tidak dilarang.”248 Pada dasarnya, 
seorang muslim harus berusaha memberi manfaat bagi orang lain dan 
bukan menghalangi manfaat yang ada pada mereka.249 

Beberapa orang merasa enggan untuk melakukan perbuatan yang tidak 
merugikannya padahal perbuatan tersebut dapat memberi manfaat bagi 
orang lain, dan hal itu disebabkan karena ia hanya melakukan dan 
memperhatikan sesuatu yang dapat memberikan manfaat untuk 
kepentingan pribadinya. Hal inilah yang bukan termasuk karakter seorang 
mukmin. Oleh karena itu, Umar bin Khatab r.a. mengecam keras 
Muhammad bin Maslamah yang melarang Dhahak bin khalifah untuk 
menggali saluran air yang melewati tanah miliknya, Umar berkata, 
“Mengapa engkau melarang saudaramu yang dapat memberi manfaat 
baginya, bukannya itu juga bermanfaat untukmu? Mengairi tanah pertama 
dan yang terakhir tidak akan merugikanmu. Demi Allah, ia boleh menggali 
saluran air walaupun harus melewati perutmu.”250 

Pada dasarnya pula, seorang muslim harus mengulurkan bantuan bagi 
siapa saja yang membutuhkan, memberikan petunjuk bagi orang yang 
tidak tahu dan memberi bantuan kepada orang yang berhak, namun 
perbuatannya itu harus dari inisiatifnya dan keinginan dari pihaknya. 
Rasulullah Saw. telah menawarkan kepada Abbas, beliau berkata 
kepadanya, “Wahai paman, apakah engkau ingin aku mencintaimu, 
apakah engkau ingin aku memberi manfaat untukmu dan apakah engkau 
ingin aku menguatkan silaturahmi denganmu?”251 Beliau mengajarkan 
Abbas tentang shalat tasbih, begitulah beliau menawarkan dirinya untuk 
memberikan bantuan (manfaat), mengajarkan orang lain tentang manfaat 
(yang dapat diraihnya). Dan di antara wasiat Rasulullah Saw. kepada Abi 
Barzah ketika ia mendatangi Rasulullah, ia berkata, “Wahai Rasulullah, 
ajarkan aku sesuatu yang mana Allah Swt. dapat memberikan manfaat 
bagiku.” Rasulullah Saw. menjawab,  
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 “Musnad Ahmad,” 3/ 302. Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab as salam, hadits no. 62/ 
2199 (syarah nawawy 7/ 437).  

248
 “Shahih Bukhari,” kitab “At-Thib, penjelasan bab 49 (“Fathu Al-Bari” 10/233).  
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 Pembahasan tentang penghalalan sihir secara mutlak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 
untuk lebih jelasnya silahkan lihat buku “Peringatan yang gamblang untuk memperingatkan 
orang-orang sakit dan yang berobat dengan menggunakan ruqiyah dan alQur`an,” karangan Fathi 
bin Fathi al-Jundi, buku tersebut cetakan Dar Thaibah. Juga perlu melihat kitab “Fathul majid 
syarah kitab attauhid dalam bab an nasrah.”  
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 “Muwatha,” Imam Malik, kitab “Al-Aqdiyah,” bab 26, hadits no. 33.  
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 “Shahih Sunan Ibnu Majah,” kitab “Shalat,” bab 190, hadits no. 1138/1386 (Shahih)  
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“Carilah hal-hal yang dapat membahayakan orang banyak, lalu 
buanglah dari jalanan mereka.”252  

Sikap membantu ini harus ditumbuhkan dalam jiwa seorang dai yang 
tawadhu, harus ditanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya agar 
masyarakat dapat melihat, bahwa dalam diri seorang dai tertanam 
keinginan untuk melakukan hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat umum atau dapat mencegah kerugian yang akan menimpa 
pada mereka. 

Seorang mukmin apabila ia ingat nikmat Allah dalam bentuk hidayah 
yang diberikan kepadanya dan telah merasakan nikmatnya iman dan 
indahnya ketaatan, maka ia tidak akan bakhil untuk membagi kata-katanya 
yang baik untuk menyelamatkan manusia yang masih belum mendapatkan 
apa yang telah ia rasakan dan terhalang dari apa yang telah ia ketahui. 
Oleh karena itu, Rasulullah Saw. mengumpamakannya bagaikan tanah 
yang subur ketika ia menerima hujan, maka ia akan menumbuhkan 
tanaman, beliau bersada,  

“Maka hal itu bagaikan orang yang memahami agama dan Allah 
membantunya dengan ilmu yang diturunkan kepadaku sehingga ia 
menikmati manfaatnya, ia menjadi tahu dan mengajarkannya 
(kepada orang lain).”253  

Seorang da’i yang sungguh-sungguh ingin membantu, bagaikan tanah 
subur yang menyerap kebaikan dan menggunakannya dengan baik. 

Rasulullah Saw. tidak meninggalkan seorang anak yang menaiki 
kendaraan di belakangnya seperti Ibnu Abbas, kecuali beliau memberikan 
manfaat baginya melalui pendidikannya dan mengisi waktu perjalanannya. 
Beliau bersabda,  

“Apakah engkau ingin aku ajarkan kalimat yang Allah akan 
menjadikannya bermanfaat bagimu; jagalah Allah maka Allah akan 
menjagamu.”254  

Maka semua sahabat pun terkontaminasi (menyebarkan) oleh akhlak 
ini. Dan inilah kondisi Abu Hurairah r.a. bersama Anas bin Hakim ketika ia 
berkata kepadanya, “Wahai pemuda, apakah engkau ingin aku ceritakan 
sebuah hadits yang semoga Allah memberi manfaat baginya? Perbuatan 
pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah shalat.”255 

Membantu keluarga lebih wajib dan lebih banyak pahalanya. Abu 
Qalabah berkata, “Seorang laki-laki yang paling banyak pahalanya adalah 
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 “Musnad Ahmad,” 4/423. Imam Muslim juga meriwayatkan hal senada dalam kitab “Al-Birr,” 
hadits no.  132/ 1914. 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-‘Ilmu,” bab 20, hadits no. 79 (“Fathu Al-Bari” 1/175).  
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 “Musnad Ahmad,” 1/307, al-Bani menshahihkannya dalam “Shahih Al-Jami’” hadits no. 7957.  
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 “Musnad Ahmad,” 2/ 425. Dan hadits marfu’ yang ada dalam “Shahih Abu Daud” karangan al-
Bani, hadits no. 770/864 (Shahih).  
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laki-laki yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya yang masih 
anak-anak; Allah akan mencukupkan mereka atau membantunya melalui 
orang ini dan Allah akan membantu mereka dan mencukupkannya 
melaluinya.”256 Perhatian kepada keluarga akan menarik simpati hati 
mereka, menyambungkan silaturahmi, simbol tanggung jawab, tanda rasa 
cinta dan bukti kasih sayang khususnya ketika mereka masih anak-anak 
yang kehilangan pengawasan dan rasa kasih sayang sebab itu merupakan 
kebutuhan manusia yang paling penting. 

Sesungguhnya untuk membantu itu banyak jalan (cara), yang 
Rasulullah Saw. telah meringkasnya dalam sabdanya,  

“Setiap muslim berkewajiban untuk bersedekah,”  

Kemudian beliau memberi perumpamaan sesuai dengan kemampuannya,  

“Bekerja dengan tangannya sendiri dapat membantu dirinya untuk 
bersedekah, ia juga dapat membantu orang yang sedang 
membutuhkan, apabila ia tidak dapat melakukannya, maka Jagalah 
diri agar tidak melakukan kejahatan, karena hal itu juga termasuk 
sedekah.”257  

Ini adalah tingkat bantuan yang paling kecil. Seorang mukmin tidak layak 
melakukan lebih rendah dari itu dan tidak baik jika tetap terus dalam 
tingkatan seperti itu. 

Jihad adalah tingkatan tertinggi dalam memberi bantuan, sedang 
mengasingkan diri adalah tingkatan yang paling rendah. Seorang Badui 
bertanya pada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah, orang apa yang paling 
baik?” Beliau menjawab,  

“Seorang laki-laki yang berjuang dengan jiwa dan hartanya dan 
seorang laki-laki yang memisahkan diri, ia menyembah tuhannya 
dan meninggalkan kejahatan.”258  

Orang yang berjuang membantu masyarakat dengan mengorbankan 
jiwanya dan mendermakan hartanya untuk mereka dan menakut-nakuti 
musuh-musuhnya, ini adalah tingkat kebaikan tertinggi. Manusia itu 
berbeda-beda dalam tingkat kebaikannya, antara tingkat seorang mujahid 
dengan tingkat seorang yang berkhalwah (menyendiri) menjaga dirinya 
dari kejahatan manusia. 

Orang yang mengurusi sekelompok umat Islam tanggung jawabnya 
semakin besar dan bebannya semakin berat, karena ia lebih mampu untuk 
mencegah kemadharatan dan mendatangkan manfaat melalui kekuasaan 
dan hak taat yang dimilikinya. Dalam hal itu, Rasulullah Saw. bersabda,  
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 “Shahih Muslim,” kitab “Az-Zakat,” bab 12, hadits no. 38/ 1994 (“Syarh an-Nawawi,” 4/85). 
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“Barangsiapa yang mengurusi urusan umat Muhammad Saw., maka 
ia mampu untuk mencelakakan orang atau membantunya, maka 
terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejahatannya.”259  

Sehingga masalahnya berputar sekitar penghargaan atas kebaikan dan 
pengampunan atas kejahatannya. Atau antara memberikan bantuan dan 
mencegah kemadharatan karena orang yang berkuasa suka melakukan 
kejahatan dan mereka tidak merasakannya. Maka apabila perhatian para 
penguasa adalah menarik manfaat dan menolak madharat, maka mereka 
telah terjaga dari kehinaan –dengan izin Allah-. 

Dan dari bentuk nyata akhlak orang yang suka membantu adalah, tidak 
membiarkan tanah yang ia miliki tanpa dimanfaatkan ataupun ditanami 
padahal masih ada saudaranya yang tidak mempunyai pekerjaan, yang 
mampu mengelola tanah tersebut sehingga membuahkan hasil dan 
manfaat. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. bersabda,  

“Barangsiapa yang memiliki tanah maka tanamilah, apabila tidak, 
maka biarkanlah saudaramu yang menanaminya.”260  

Berapa banyak umat Islam yang kemampuannya terbengkalai, hartanya 
terpendam, potensinya terbuang dan tidak terpikir untuk 
mengeksploitasinya yang dapat menghasilkan manfaat bagi mereka. 
Apakah engkau tidak ingin membantu dengan ilmumu, apakah engkau 
tidak ingin bersedekah dengan mengeluarkan keringatmu dan membantu 
dengan usahamu?, Sehingga apa yang diciptakan Allah ini menjadi kunci 
kemakmuran dan kunci keburukan. Jika engkau dapat melakukan hal ini, 
maka berbahagialah dengan surgamu sebagaimana disebutkan dalam 
sebuah hadits,  

“Berbahagialah orang yang telah dijadikan Allah sebagai kunci 
kebaikan, dan celakalah orang yang telah dijadikan Allah sebagai 
kunci keburukan.”261 

Untuk melanggengkan manfaat orang-orang seperti mereka, maka 
mereka itu perlu dibantu dengan harta dan kekuasaan. An-Nasa’i telah 
menyebutkan –setelah pembicaraan kitab pembagian fai (pembagian harta 
perang)- cara pembagian saham Nabi Saw. dari harta rampasan perang 
setelah beliau wafat, “Saham Nabi  diserahkan kepada imam; yaitu untuk 
keperluan membeli kuda perang dan senjata, yang akan diberikan kepada 
orang yang dapat membela dan bermanfaat untuk umat Islam baik ahli 
hadits, orang yang berilmu, ahli fiqh dan ahli Qur`an –tafsir-.262 

Nabi Saw. telah menjadikan seorang mukmin sebagai contoh orang 
yang konsisten dalam memberi manfaat, beliau telah mengumpamakannya 
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 “Shahih Bukhari,” kitab “Al-Jum’at,” bab 29, hadits no. 927 (“Fathu Al-Bari” 2/404). 
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(seperti) pohon kurma yang selalu hijau sehingga dapat memanfaatkan 
semua yang ada dalam pohon kurma,  

“Sesungguhnya aku ajarkan, bahwa pohon yang selalu dapat 
dimanfaatkan itu bagaikan seorang mukmin.”263  

Seorang mukmin selalu berusaha untuk memberikan manfaat kepada 
umat manusia dengan niat karena Allah untuk mencari ridha-Nya, dan 
bukan karena untuk mencari kepentingan pribadi atau kepentingan sesaat. 
Allah Swt. telah menegur Abu Bakar r.a. ketika ia bersumpah untuk tidak 
bersedekah kepada Mustah bin Atsatsah karena keterlibatannya dalam 
kejadian Ifik -fitnah yang terjadi kepada Aisyah r.a.-, Abu Bakar r.a. 
bersumpah untuk tidak memberi bantuan lagi kepada Mustah untuk 
selamanya, maka ketika turun firman Allah,  

“Dan Allah menjelaskan keterangan-keterangan kepada kamu. Dan 
Allah itu Maha Tahu dan Bijaksana.” (QS. An-Nûr [24]:18) 

Abu Bakar berkata, “Kami terima, demi Allah, sesungguhnya kami 
lebih suka Allah mengampuni kami.”264  Kemudian Abu Bakar kembali 
membantu Mustah. 

Apabila engkau ingin Allah mengampunimu, maka marilah kita lebih 
giat untuk melakukan dakwah, memberi nasihat, memberi faedah 
(manfaat), membantu, memanfaatkan waktu dan menggunakan potensi. 
Sebagaimana  sabda Rasulallah Saw.,  

“Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak 
manfaatnya.”265 

Ringkasan Pasal Ini dan Poin-poinnya 

 Apabila seorang mukmin tidak memberikan manfaatnya (kepada 
orang lain) maka kebaikannya tidak akan dapat dirasakan oleh 
orang lain. 

 Barangsiapa yang mampu berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi 
saudaranya, maka lakukanlah. 

 Berinisiatif untuk berbuat baik lebih dahulu sebelum diminta. 

 Memanfaatkan semua waktu dalam menyampaikan kebaikan. 

 Memberi manfaat lebih didahulukan untuk keluarga. 

 Barangsiapa yang tidak dapat memberi manfaat, maka usahakanlah 
untuk tidak merugikan orang lain. 
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 “Musnad Ahmad, 2/115. begitu juga Bukhari telah meriwayatkannya dalam kitab “Al-‘Ilmu,” bab 
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 Derajat yang paling tinggi dalam memberi manfaat adalah 
berjihad, sedang derajat yang paling rendah adalah mengasingkan 
diri. 

 Jika manfaat itu semakin besar maka semakin besar pula tanggung 
jawabnya, begitu juga hal-hal yang dapat merugikan orang lain. 

 Bagian dari memberi manfaat adalah mengeksploitasi potensi yang 
terbengkalai untuk kepentingan orang yang membutuhkan. 

 Manfaat akan semakin besar bila dibantu dengan harta dan 
kekuasaan. 

 Karakter seorang mukmin selalu berbuat baik dan banyak memberi 
manfaat. 

 Orang yang bermanfaat itu adalah orang yang paling baik. 

 


