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Pengantar  
 

 

Al-hamdulillāh penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas limpahan karunia kesehatan sehingga buku yang 

diberi judul: Pendidikan Profetik: Aktualisasi Hadis 

Nabi dalam Teori dan Praktik Pendidikan Islam dapat 

diselesaikan penulisannya. Buku ini dapat diselesaikan 

disaat Covid-19 mewabah, yang menyebabkan semua 

orang termasuk penulis di antaranya lebih banyak 

menghabiskan waktu di rumah. Penulis kemudian 

memanfaatkan waktu tersebut dengan menulis buku ini. 

Buku ini bertolak dari berbagai masalah kemanusiaan 

seperti dekadensi moral, dehumanisasi, kemiskinan dan 

berbagai problem sosial lainnya telah terjadi sejak umat 

manusia menjejakkan kakinya di muka bumi. Bersamaan 

dengan berbagai persoalan tersebut, muncul pula 

penyelamat dunia yang disebut Juru Selamat dalam 

konsep Kristen dan Yahudi, Kalki dalam konsep Hindu, 

Rasulullah dalam konsep Islam. Islam sebagai agama 

terakhir dengan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai Nabi 

terakhir diutus untuk menyelamatkan alam semesta dari 

perbagai persoalan, sehingga Islam disebut sebagai Islam 

rahmatan lil ālamīn (Islam penebar kasih sayang di alam 

semesta). Sebagai Nabi akhir jaman, Muhammad 

Rasulullah dibekali oleh Allah dengan kitab suci al-Qur’an 

sebagai pedoman untuk mengurus dunia dan isinya sesuai 
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dengan kehendak Allah swt -Allah tidak ingin alam 

semesta hasil ciptaan tidak membawa manfaat bagi umat 

umat Islam khususnya-. Nabi Muhammad saw kemudian 

menjelaskan isi al-Qur’an secara rinci, kemudian berbagai  

penjelasan tersebut oleh para sahabat, tabiin dan ulama 

menyebutnya sebagai hadis Nabi Muhammad saw. Setelah 

wafatnya Nabi Muhammad saw al-Qur’an dan Hadis 

menjadi warisan utama umat Islam dari Nabi Muhammad 

saw untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menata 

kehidupan yang baik di alam semesta ini. Al-Qur’an dan 

Hadis tidak hanya dipandang sebagai teks suci yang 

disimpan dalam memori akan tetapi aktualisasi—

memahaminya dan mempraktekkannya dalam segala 

aspek kehidupan sangat penting untuk dilakukan, terutama 

dalam pendidikan baik pendidikan di keluarga, masyarakat 

maupun sekolah/madrasah/ pendidikan tinggi. 

Akhir kata, terima kasih penulis ucapkan kepada 

Prof. Dr. Suprapto, M.Ag., selaku direktur Pascasarjana 

UIN Mataram yang telah mendukung terbitnya buku ini. 

Terimakasih pula pada kolega saya, Dr. H. Adi Fadli, 

M.Ag. yang sudah berkenan sebagai editor buku ini. 

Isteriku Sri Utami Sudiarti, ST, MT, tercinta yang selalu 

memberikan motivasi dan putra-putraku sebagai 

penyemangat. Tentunya masih banyak kekurangan dalam 

buku ini, oleh sebab itu, kritik dan saran penulis harapkan 

dari para pembaca untuk perbaikan buku ini, Wallāhu 

a‘lam bish Shawāb. 

      Mataram, Oktober 2020 

Fathurrahman Muhtar 
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Bab 1 

 

PENDIDIKAN BERBASIS NILAI PROFETIK 

 

 

 

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah profetik berkenaan 

dengan kenabian. Menurut Kuntowijoyo, paradigma 

profetik sebagai seperangkat teori yang tidak hanya (1) 

mendeskkripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, 

dan tidak hanya (2) mengubah suatu hal demi perubahan 

semata, melainkan lebih dari itu dapat (3) mengarahkan 

perubahan yang diidamkan masyarakat. Perubahan atas 

dasar cita-cita humanisasi/emansipasi, liberasi, dan 

trasedensi, suatu cita-cita profetik yang diderivasikan dari 

misi historis Islam.1  

 
1Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk aksi, 

(Jakarta: Mizan, 1999), 288. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut umat Islam harus 

mengaktualisasikan ajaran profetik dengan memahami 

Hadits Nabi baik secara tektual maupun secara 

kontekstual. Nabi saw telah mengajarkan ummatnya untuk 

mencapai tujuan humanisasi, yaitu ajaran Islam bertujuan 

untuk menyelamatkan manusia dari berbagai tindakan 

dehumanisasi kejahiliyahan masa dulu maupun masa kini 

dan masa depan. Liberasi  bertujuan memerdekakan umat 

dari kebodohan, penyimpangan-penyimpangan moral dan 

trasedensi bertujuan untuk mengaktualisasi ajaran-ajaran 

ilahiyah sehingga terwujud Islam yang rahmatan lil 

ālamīn.  

 

A. Cita Profetik dan Realitas Umat Islam Kekinian 

Abad ke-8 sampai dengan abad ke -14 masehi, 

umat Islam Arab telah mencapai puncak peradaban 

dunia yang tidak tertandingi oleh bangsa-bangsa lain 

di dunia, termasuk oleh Barat sekalipun. Lompatan 

spektakuler peradaban muslim Arab ini terjadi setelah 

sebelumnya para sarjana muslim dan Arab mengolah 

dan mengembangkan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan 

teknologi Yunani klasik. Pada abad-abad tersebut umat 

Islam Arab menikmati masa kejayaan dan masa 

keemasan peradaban yang tiada taranya, termasuk di 

bidang pendidikan. 

Namun realitas kekinian berbeda dengan realitas 

sejarah tersebut, dimana terjadi jurang pemisah yang 

besar antara cita profetik yang diidealkan dalam al-
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Qur’an dan Hadis dan realita yang terjadi dalam 

kehidupan keummatan. Mengapa hal itu terjadi? 

Jurang pemisah yang besar antara cita profetik dan 

realita umat Islam disebabkan antara lain oleh faktor-

faktor berikut: 

Pertama, pada masa-masa akhir pemerintahan 

bani Abbasiyah di Bagdad dan pemerintahan Bani 

Umayyah di Cordova (Andalusia/Spanyol) terjadi 

proses pengeroposan dan pembusukan nilai-nilai 

moral-sosial-politik dalam bentuk meluasnya cara 

hidup hedonis-materialistis-pragmatis dalam 

kehidupan para khalifah dan para penguasa dilapisan 

elit pemerintah. Itulah sebabnya dapat dipahami jika 

dalam waktu yang bersamaan muncul pula gerakan-

gerakan sufistik dan aliran-aliaran tarekat sebagai 

bentuk protes  terhadap pola kehidupan para penguasa 

yang dirasuki oleh gaya hidup permisif-materialistik-

sekularistik itu.2 

Kedua, dari abad ke-16 sampai pertengahan abad 

ke-20 Masehi, umat Islam diseluruh dunia (dari 

Maroko samapai ke Indonesia) dijajah oleh kekuatan-

kekuatan kolonialis-imprerialis Barat. Penjajahan ini 

telah menyebabkan seluruh umat Islam (termasuk 

umat islam Indonesia) tereksploitasi, terhisap, 

tertindas, dan terkapar dalam lumpur kebodohan dan 

 
2Faisal Ismail, Masa Depan Pendidikan Islam, di Tengah 

Kompleksitas Tantangan Modernitas (Jakarta: Bakti Aksara Persada,  

2003), 20 
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nestapa kubangan limbah keterbelakangan. Segala 

potensi dan energi hanya dimobilisasikan oleh umat 

Islam untuk membebaskan diri dari belenggu 

penjajahan. Karena itu, masalah dan kondisi 

pendidikan Islam di negeri-negeri Muslim sangat 

terabaikan dan terlantar. 

Ketiga, Islam yang datang dan menyebar ke 

berbagai belahan kawasan dunia (yang sekarang 

dikenal sebagai negeri-negeri Muslim) adalah Islam 

pasca Bagdad atau Islam pasca Cordova yang telah 

kehilangan elan vital, potensi ilmiah, dan dinamika 

intlektualitasnya.  

Keempat, kondisi sosial ekonomi dikalangan 

bagian terbesar umat Islam (termasuk umat Islam 

Indonesia) yang masih tidak menggembirakan. 

Kemiskinan finansial dan kemiskinan struktural masih 

merupakan momok tantangan yang komplek 

dikalangan bagian terbesar umat Islam.3 

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas perlu 

adanya kesadaran umat Islam dalam mengaktualisasi 

nilai-nilai profetik dalam kehidupan. Menghidupkan 

kembali semangat profetis dan ilahiyah yang 

merupakan sumber energi kekuatan umat Islam. 

Ajaran profetik telah mendorong umat Islam menjadi 

umat terbaik dimasa lampau.  

 

 
3Faisal Ismail, Masa Depan, 21-22. 
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Kelima, aktivitas keagamaan umat muslim 

kontemporer terdapat kecenderungan dalam 

memahami  al-Qur’an dan Hadis hanya secara tekstual 

dan terkesan rigit. Pemahaman yang demikian tersebut 

memunculkan paham radikalisme yang dapat 

menimbulkan konflik antar umat beragama.  Validitas 

dan otentitas al-Qur’an dan hadis sebagai sumber 

hukum sekaligus sebagai landasan etika dan moral 

tidak pernah diragukan oleh setiap muslim. Namun 

demikian ketika memasuki wilayah penafsiran faktor 

subyektivitas dari masing-masing penafsir tentu akan 

menjiwai pandangan terhadap sebuah ayat atau hadis. 

Di era modern ini mekanisme dalam memahami 

hadist Nabi Muhammad saw perlu dikembangkan ke 

arah pendekatan kontekstual. Pendekatan ini berarti 

memahami hadis Nabi berdasarkan kaitannya dengan 

peristiwa dan situasi ketika hadis itu muncul, dan 

kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya hadis Nabi 

saw hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya 

hanya melalui redaksi lahiriahnya, tanpa mengaitkan 

dengan aspek kontekstualnya. 4  

 

 

 

 

 
4Nasaruddin Umar, Deradikalisasi Pemahaman al-Qur’an dan 

Hadis (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 24. 
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B. Aktualisasi Nilai Profetik: Upaya Keluar dari 

Kemelut 

Cita-cita profetik termaktub dalam al-Quran. 

 

ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ   چ  چ

  ژڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

 ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  

 

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 

hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang 

telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang 

ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir 

terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah 

sangat cepat hisab-Nya. (Ali ‘Imran [3]: 19) 

 

Kemudian ayat di atas dipertegas dengan firman Allah 

swt. 

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      

  ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ ٿ 
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Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 

mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, … (QS Ali 

‘Imran [3]: 110).  
 

Sebagai sebuah agama samawi yang terakhir, 

Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan 

dunia yang damai dan penuh kasih sayang rahmatan lil 

alamin. Visi ini terefleksi dalam keseluruhan teks-teks 

ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah teologi 

syari’at, maupun tasawuf atau etika. Konsepsi 

rahmatan lil ālamīn ini secara tidak langsung 

menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak 

dasar manusia (huqūq al-insān). Hak-hak dasar 

manusia tercakup dalam lima prinsip dasar yang 

dikenal dengan adh-dharūriyyāt al-khams atau disebut 

maqāshid asy-syarī‘ah: yakni hifzhu ad-dīn 

(perlindungan agama), hifzhu an-nafs (perlindungan 

diri), hifzhu al-‘aql (perlindungan akal), hifzhu an-nasl 

(perlindungan keluarga), hifzhu al-māl (perlindungan 

harta).5 

Di antara contoh aktualisasi ajaran humanistik 

ketika Rasulullah saw telah menetapkan dalam 

khutbah Wada’nya, yang menduduki ketetapan 

universal mengenai hak-hak manusia. Beliau bersabda 

yang artinya, 

 
5Nasaruddin Umar, Deradikalisasi, 379 
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Sesungguhnya darah kamu dan harta kamu sekalian 

haram (ditumpahkan) sebagaimana diharamkan pada 

hari ini, bulan ini, dinegeri ini, sampai hari pertemuan 

dengan Tuhan kalian semua. (HR. Bukhari) 

 

Islam mengharamkan setiap perbuatan yang 

mengurangi hak kehidupan, baik berupa teror, hinaan, 

atau pukulan.  

 

Hisyam bin Hakim berkata: Aku mendengar 

Rasulullah Bersabda, “Sesungguhnya Allah menyiksa 

orang-orang yang menyiksa manusia sewaktu di 

dunia.” (HR Muslim).  

 

Lihat juga hubungan sosial Rasulullah saw yang 

dibangun dengan dasar-dasar persamaan (equality).  

 

Abu Umamah berkata, “ Abu Dzar menghina Bilal 

dan Ibunya. Dia berkata, “Hai anak orang hitam. 

Kemudian Bilal datang mengadu  kepada Rasulullah. 

Beliau Marah, lantas datanglah Abi Dzar sedang dia 

tidak merasa (telah menghina), lalu Nabi berpaling 

darinya. Abu Dzar berkata,”Tidaklah yang 

menyebabkan baginda berpaling dariku kecuali ada 

sesuatu yang telah sampai kepada Anda ya Rasulullah. 

Beliau menjawab , “ Anda yang menghina Bilal dan 

ibunya?. Kemudian Nabi bersabda, “Demi yang telah 

menurunkan Kitab Kepada Muhammad-atau menurut 
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kehendak Allah Dia menguasakan- Tidaklah salah 

seorang dariku lebih utama karena amalnya. Kalian 

semua tidak lebih seperti tepi wadah yang penuh.6 

 

Nilai humanistik lainnya adalah pemeliharaan 

Islam terhadap hak-hak anak yatim, orang miskin, dan 

para janda. Islam memasukkan mereka ke dalam 

naungan keamanan dan pemeliharaan masyarakat 

Muslim dengan pemberian jaminan secara maknawi 

dan materi. Dalam membantu hak-hak orang miskin 

dan para janda Rasulullah saw menganjurkan kepada 

seluruh umatnya untuk memberikan dan memenuhi 

kebutuhan mereka. Menghilangkan ukuran yang dapat 

menjaga urusannya sampai pada derajat tidak 

merasakan kesukarannya sama sekali, sebagaimana 

sabda beliau,  

 

Memberikan bantuan kepada para janda dan orang-

orang miskin seperti mujahid di jalan Allah atau 

seperti orang yang berdiri shalat malam dan berpuasa 

siang. (HR Bukhari).  

 

Manakah pahala dan ganjaran yang lebih agung 

daripada itu.7 

 
6Raghib As-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia, 

terjemah: Sonif, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 70. 
7 Raghib As-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam, 86 
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Aktualisasi liberasi adalah pembebasan bangsa 

dari kekejaman belenggu-belenggu yang dibangun 

oleh manusia itu sendiri. Menurut Akram Khan Islam 

tersebar secara cepat disebabkan karena saripati pesan-

pesan tauhid yang diajarkannya. Inti ajaran tauhid ini 

telah membebaskan manusia dari segala bentuk 

perbudakan, penghisapan dan eksploitasi yang 

dilakukan oleh manusia atas manusia lainnya. Islam 

membawa kebebasan dan pembebasan, keluhuran 

harga diri, ketinggian harkat, dan martabat serta 

kemuliaan bagi tiap-tiap orang. Ia membebaskan 

manusia dari kungkungan penindasan raja-raja obsolut 

dan para tiran yang bertindak sewenang-wenang, 

kepala suku-kepala suku yang tidak adil dan zalim, 

tuhan-tuhan palsu, kebiasaan dan tradisi yang bersifat 

retroresif, dan kepercayaan-kepercayaan yang bersifat 

tahayyul. Umat manusia secara spontan menerima 

konsep kepercayaan tauhid.8 

Daya sentuh, daya gugah, daya rengkuh, dan daya 

tarik ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad 

saw sebagaimana dikatakan oleh Fazlurrahman, karena 

ia menekankan prinsip “one God one humanity” (satu 

Tuhan satu kemanusiaan). Doktrin kepercayaan 

kepada Tuhan Yang Maha Tunggal ini mampu 

memberikan dasar-dasar ikatan kesamaan spritual 

yang melampaui batas-batas rasial dan komunal 

 
8Faisal ismail, Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan 

Struktur (Yogyakarta: LESFI, 2004),  30. 
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sehingga manusia merasa sebagai satu keluarga dan 

merasa terjalin dalam perasaan satu kemanusiaan.9 

Aktualisasi dimensi trasedental dalam kebudayaan 

dapat ditemui di lingkungan masyarakat Jawa, 

penghayatan pada nilai-nilai transenden begitu nyata. 

Pengaruh Hindu-Budha tidak lenyap, tetapi diperkuat 

oleh Islam. Penghayatan itu berakar kuat pada 

keyakinan masyarakat bahwa dunia fisik atau materi 

bukan rumah abadi manusia. Di masjid sebelum shalat 

berjamaah dimulai, selalu diadakan puji-pujian dengan 

syair yang religius, atau ketika orang tua 

menggendong anak untuk menidurkannya.10 

Di negeri Arab tempat Islam pertama lahir dan 

berkembang pasti terjadi hubungan dialektis dan 

akulturatif antara nilai-nilai Islam dan budaya Arab. 

Apa yang disebut makanan, pakaian dan nyayian Arab, 

pasti bersifat kultural. Problemnya, orang-orang 

Muslim pedesaan mengganggap bahwa apa yang serba 

Arab itu baik dan mesti sejalan dengan Islam. Padahal 

tidak selalu demikian halnya. 

Ajaran agama dan tradisi lokal, sepanjang perjalan 

sejarahnya, secara praktis saling berbaur dan tidak bisa 

dipisahkan. Agama besar selalu melahirkan tradisi 

besar, sementara tradisi budaya yang sudah mapan 

tidak mudah  berubah dan digeser oleh agama 

 
9Raghib As-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam, 31. 
10Komarudin Hidayat, Agama Punya Seribu Nyawa (Jakarta: 

Mizan Media Utama, 2012), 250 
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meskipun pada mulanya agama diyakini datang dari 

langit, ketika berkembang dibumi, agama mesti 

menggunakan kendaraan, sarana, dan simbol  budaya 

yang tumbuh di bumi manusia. Agama dan budaya 

pada urutannya menyatu dan kemudian melahirkan 

tradisi baru yang merupakan campuran antara tradisi 

lokal dan agama.11 

 

C. Urgensi Aktualisasi Nilai Profetik 

1. Meningkatkan Posisi  Manusia Sebagai 

Individu 

Fungsi manusia sebagai khalifah, namun di dalam 

praktek kurang mendapat analisis yang filosofis 

dan sekaligus empirik. Masih dalam batas khutbah 

dan apologetik. Memang harus ada keseimbangan 

antara fungsi manusia sebagai ‘abd (hamba) dalam 

hubungannya dengan sang khāliq dan sebagai 

khalifah pengelola dalam hubungannya antar 

sesama manusia makhluk. Dalam praktek transfer 

ajaran Islam, manusia dicitrakan sebagai agen yang 

hanya menerima kewajiban agama, dan sangat 

kurang dicitrakan sebagai agen yang mempunyai 

hak (rights) dan agen yang “merdeka” yang 

mempunyai tanggungjawab penuh terhadap apa 

yang diperbuat. Untuk meningkatkan proporsi 

manusia yang sebenarnya, hendaknya kajian 

tentang individu manusia yang mempunyai hak 

 
11 Komarudin Hidayat, Agama Punya, 253. 



 

Pendidikan Profetik | 13  

dan kemerdekaan (sebatas hubungannya kepada 

selain Allah) haruslah mendapat penekanan.12 

Mengenai kualitas individu umat Islam telah 

dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Di 

antaranya hadis tentang individu mukmin yang 

memiliki kualitas seperti pohon kurma berikut ini. 

 

اَل 
َ
ق وسلم  عليه  ِ صلى هللا 

ِبي  النَّ َعِن  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن 

ُل  "
َ
َمث َها  َوِإنَّ َها، 

ُ
َوَرق  

ُ
َيْسُقط  

َ
ال  

ً
َجَرة

َ
ش َجِر  الشَّ ِمَن  ِإنَّ 

 
ُ ْ
وِني َما ِهَي  ال

ُ
ث ِ
َجِر   ." ْسِلِم، َحد 

َ
اُس ِفي ش َع النَّ

َ
َوق

َ
اَل ف

َ
ق

َبَواِدي 
ْ
،   .ال

ُ
ة
َ
ل
ْ
خ النَّ َها  نَّ

َ
أ ي  ْفس ِ

َ
ن ِفي  َع 

َ
َوق

َ
ف  ِ

َّ
َعْبُد َّللا اَل 

َ
ق

اَل 
َ
ِ ق

َّ
َنا َما ِهَي َيا َرُسوَل َّللا

ْ
ث ِ
وا َحد 

ُ
ال
َ
مَّ ق

ُ
   "ث

ُ
ة
َ
ل
ْ
خ  ِهَي النَّ

 

Dikisahkan oleh Ibn `Umar: Nabi bersabda, “Di 

antara pohon-pohon itu, ada sebatang pohon, yang 

daunnya tidak rontok dan seperti seorang Muslim. 

Sebutkan nama pohon itu.” Semua orang mulai 

berpikir tentang pepohonan di gurun pasir. Dan 

saya memikirkan tentang pohon kurma. Yang 

lainnya kemudian bertanya, “Tolong beritahu 

kami pohon apa itu, ya Rasulallah?” Dia 

menjawab, “Itu adalah pohon kurma.” (HR 

Bukhari). 

 
12A. Qodri Azizy, Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran 

Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 34. 
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Dalam hadis ini Nabi saw mengibaratkan seorang 

mukmin dengan pohon kurma. Kemiripan dan 

kedekatan antara mukmin dengan pohon kurma 

disebabkan karena sifat dari pohon kurma itu yaitu 

daunnya tidak rontok yang bermakna seorang 

mukmin  tidak pernah lalai dalam beribadah. 

Semua bagian dari pohon kurma memiliki manfaat 

seperti buahnya lezat dan empuk yang  dapat 

dikeringkan untuk dijadikan menjadi berbagai jenis 

makanan.  Buah kurma juga dapat dijadikan 

makanan pokok baik kurma kering maupun yang 

masih setengah matang (ruthab). Sifat tersebut 

diidentikkan dengan sifat orang mukmin yang 

bermanfaat bagi sesama mukmin dan lainnya baik 

perkataan maupun perbuatannya, karakter dan 

penampilannya. 

 

2. Memosisikan idealitas manusia sebagai khalifah  

Menurut Islam, eksistensi manusia di muka bumi 

terombang-ambing dalam pertentangan kekuatan 

cahaya dan kegelapan, petunjuk dan kesesatan, 

keadilan dan kezaliman. Meskipun tidak terlahir 

dengan membawa dosa asal, manusia memiliki 

kelemahan, godaan, kesombongan, pemikiran picik 

dan mementingkan diri sendiri. Eksistensi tersebut 

bertentangan dengan eksistensi manusia sebagai 

khalīfah fīl ardhi. 



 

Pendidikan Profetik | 15  

Oleh sebab itu, Nabi Muhammad saw diutus untuk 

mengemban visi profetis kekhalifahan di muka 

bumi untuk mewujudkan kehidupan yang damai, 

saling menghormati dan mengembangkan sikap 

ta’aruf antara sesama manusia, dan menempatkan 

hubungan kemanusiaan sebagai hubungan keluarga 

besar (QS al-Hujurat: 13). 

Sebagai pengemban misi khalīfah fil ardhi, 

manusia dibekali seperangkat potensi, seperti 

irādah (kemauan-kemauan), meskipun irādah 

yang penuh keterbatasan (irādah makhlūqah). Di 

sini pentingnya makna “ikhtiar” (dalam konsepsi 

Maturidiyah) atau “kasab” (dalam konsepsi 

Asy’ariyah) dalam teologi Islam. Suatu rekayasa 

kreatif yang mendapat penilaian baik dan buruk 

secara etis dan religius, meskipun ikhtiar atau 

kasab itu sendiri disadari tidak memberikan garansi 

keberhasilan seperti diinginkan, sebab garansi itu 

pada hakikatnya hanya ada pada Tuhan yang 

memiliki irādah muthlaqah.13 

Dalam konteks makna khalifah dalam al-Qur’an, 

para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang 

digantikan oleh manusia? Pertama, ada pendapat 

bahwa manusia semenjak Nabi Adam 

menggantikan makluk sebelumnya yaitu yang 

berjuluk “al-Hinn” dan al “al-Binn” atau “ath-

 
13Muhammad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber 

Daya Manusia (Jakarta: Lantabora Press, 2004), 101. 
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Thimn” atau “ar-Rim”. Kedua mahluk itu berbuat 

kerusakan di bumi sehingga mereka diusir oleh 

Allah dan dibinasakan. Demikian papar Ibnu 

Katsir dan Muhammad Abduh dalam tafsir 

mereka. Kedua, manusia dalam kiprahnya di dunia 

menggantikan manusia sebelumnya. Inilah yang 

bisa dipahami dari kata: khalā’ifa al-ardhi atau 

khalā’ifa fil ardhi. Manusia terdahulu yang 

menghuni bumi, seperti kaum Nuh, kaum ‘Ad, 

kaumu Tsamud, dan lain-lainnya. Mereka yang 

telah tiada digantikan oleh generasi setelahnya. 

Ketiga, menggantikan Allah dalam melaksanakan 

titah-Nya untuk sekalian makhluknya. Manusia 

dijuluki “khalīfatullāh” atau pengganti Allah. Hal 

ini bisa tercermin dari firman Allah yang artinya, 

“Hai Dawud, Aku telah jadikan kamu menjadi 

khalifah di bumi.” (QS Shad: 26). Agama adalah 

pesan-pesan Allah untuk dilaksanakan di bumi 

ini.14 

 

3. Memosisikan umat Islam pada prestasi khairu 

ummah 

Berbicara  mengenai umat Islam, di samping ajaran 

agamanya yang jelas untuk kemajuan, ada pula 

ayat yang berkaitan dengan kedudukan umat Islam 

itu sendiri. Sebagaimana termaktub dalam QS Ali 

 
14Ahsin Sakho Muhammad, Keberkahan al-Qur’an (Jakarta: 

PT. Qaf Media Kreativa, 2017), 50. 
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Imran: 110, yaitu sebagai khairu ummah. Dengan 

ayat tersebut apakah umat Islam secara otomatis 

menjadi terbaik dalam kehidupan dunia? Ayat al-

Qur’an ini sudah barang tentu bukan dialamatkan 

keakhirat saja, namun juga untuk kehidupan nyata 

di dunia. Ajaran amar ma’ruf nahi munkar adalah 

berkaitan dengan urusan dunia. Pemahaman ayat 

ini cukup krusial, oleh karena yang sering terjadi 

adalah adanya anggapan bahwa secara otomatis 

umat Islam diyakini sendiri sebagai umat terbaik, 

termasuk untuk urusan keduniaan. 

Pernyataan khairu ummah  tidaklah mengaitkan 

status sebagai terbaik dengan asumsi mau menang 

sendiri untuk memaksa orang lain berpindah 

agama, sebaliknya, pernyataan tersebut 

memberikan status yang terbaik kepada suatu umat 

yang diberikan tanggungjawab untuk 

menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan. 

Ummah sebagai suatu masyarakat religius yang 

diatur berdasarkan aturan-aturan hukum Tuhan dan 

syariat. 

Idiom universal misi Islam ditekankan oleh versi 

al-Qur’an mengenai kisah penciptaan di mana 

Adam—manusia pertama—diutus sebagai khalifah 

Tuhan di bumi untuk melaksanakan otoritas 

Tuhan. Namun, ketika umat Islam memulai 

perjalanannya untuk mewujudkan tatanan ilahi di 

muka bumi ini, umat Islam menjauh dari ideal 
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universalnya yang asli dan mengarah kepada  misi 

peraktis sesaatnya untuk mewujudkan apa yang 

terbaik bagi pemeluk agama Islam menurut sejarah 

dan kebudayaan mereka. Proses identifikasi diri 

secara kultural dalam umat ini dilakukan melalui 

kepercayaan, sikap dan praktik agama yang 

diyakini bersama.15 

Khairu ummah merupakan masyarakat yang 

diidam-idamkan yang tidak mungkin ditemukan 

dan tidak mungkin dapat berdiri sendiri, kecuali 

jika masyarakat itu berkehendak dengan sepenuh 

hati untuk menjadi masyarakat yang dihasilkan 

oleh kehidupan sejarah dan kesadaran zaman. 

Sebuah masyarakat yang mau menyambut 

pembaruan yang benar dan meninggalkan taklid 

yang rusak, tetap mengoptimalkan rasio dan (tetap) 

menjaga teks, bertindak seperti orang yang 

mengetahui secara sempurna bahwa fitrah yang 

sama adalah fitrah yang menghidupkan kekinian, 

untuk menuju martabat yang lebih tinggi sehingga 

tidak terbuai oleh masa lalu dan tidak silau oleh 

keagungan masa depan.16 

 

 

 
15Abdul Aziz Sachedina, Kesetaraan Kaum Beriman  (Jakarta: 

Serambi, 2001), 323. 
16Muhammad Said al-Asywami, Nalar Kritis Syari’ah, terj. 

Lutfhi Thomafi  (Yogyakarta: LKIS, 2012), 182. 
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Bab 2 

 

TRILOGI AJARAN ILAHI:  

LANDASAN PENDIDIKAN PROFETIK 

 

 

 

Istilah Trilogi Ajaran Ilahi pertama kali dipopulerkan oleh 

cendikiawan muslim Nurcholis Majid. Istilah ini merujuk 

pada tiga ajaran Allah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tiga 

ajaran ini merupakan pondasi yang menjadikan umat 

manusia dimuka bumi dapat berdiri tegak dalam 

menjalankan ajaran ilahi. Allah swt secara khusus 

mengirim malaikat jibril untuk mengajarkannya kepada 

Nabi Muhammad saw. Ajaran ini dijadikan sebagai visi, 

misi dan tujuan profetik  Nabi Muhammad saw dalam 

menyebarkan ajaran Ilahi di alam semesta. Berikut detail 

trilogi ajaran ilahi yang dimaksud. 
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Memahami makna iman, Islam, dan ihsan akan 

memantapkan keislaman dan keimanan seseorang hamba 

kepada Allah swt. Tiga hal tersebut akan menjadikan 

seorang menjadi mukmin yang sesungguhnya. Tiga hal ini 

wajib ada dalam diri seorang mukmin. Trilogi ajaran Ilahi 

merupakan pondasi utama dalam kehidupan manusia. 

Trilogi ajaran ilahi ini termaktub dalam hadis berikut ini. 

 

ْوٌس ِعْنَد  
ُ
ْحُن ُجل

َ
ن َبْيَنَما   : اَل 

َ
 ق

ً
ْيضا

َ
أ َي هللُا َعْنُه  َعْن ُعَمَر َرض ِ

يْ 
َ
ى هللُا َعل

َّ
ْيَنا َرُجٌل  َرُسْوِل هللِا َصل

َ
َع َعل

َ
ل
َ
 ط

ْ
اَت َيْوٍم ِإذ

َ
َم ذ

َّ
ِه َوَسل

ُر 
َ
ث
َ
أ ْيِه 

َ
َعل ُيَرى   

َ
ْعِر، ال ِدْيُد َسَواِد الشَّ

َ
َياِب ش ِ

 
الث َبَياِض  ِدْيُد 

َ
  ش

ِ صلى هللا  َفرِ السَّ 
ِبي  النَّ ى 

َ
ِإل َس 

َ
َجل ى  َحتَّ َحٌد، 

َ
أ ا  ِمنَّ ُه 

ُ
َيْعِرف  

َ
َوال  ،

ى 
َ
َعل ْيِه  فَّ

َ
ك َوَوَضَع  ْيِه 

َ
َبت

ْ
ُرك ى 

َ
ِإل ْيِه 

َ
َبت

ْ
ُرك ْسَنَد 

َ
أ
َ
ف وسلم  عليه 

َرُسْوُل  َقاَل 
َ
ف ِم، 

َ
إِلْسال

ْ
ا َعِن  ِبْرِني 

ْ
خ
َ
أ د  ُمَحمَّ َيا  اَل: 

َ
َوق ْيِه 

َ
ِخذ

َ
ف

عليهللِا صلى هللا  ه وسل 
 
ِإل  

َ
ال ْن 

َ
أ َهَد 

ْ
ش

َ
ت ْن 

َ
أ ُم 

َ
إِلِسال

ْ
ا  :   م 

َّ
ِإال َه 

 
َ
ة
َ
كا الزَّ ْؤِتَي 

ُ
َوت  

َ
ة
َ
ال الصَّ ِقْيَم 

ُ
َوت هللِا  َرُسْوُل  ًدا  ُمَحمَّ نَّ 

َ
َوأ هللُا 

َرَمَضاَن  ُصْوَم 
َ
      َوت

ً
َسِبْيال ْيِه 

َ
ِإل ْعَت 

َ
اْسَتط ِإِن  َبْيَت 

ْ
ال ُحجَّ 

َ
َوت

َت،  
ْ
َصَدق اَل: 

َ
ُه  ق

َ
ل َعِجْبَنا 

َ
َوُيصَ ف ُه 

ُ
ل
َ
ِبْرِني  َيْسأ

ْ
خ
َ
أ
َ
ف اَل: 

َ
ق ُه، 

ُ
ق ِ
د 

َوُرُسِلِه   ُتِبِه 
ُ
َوك ِتِه 

َ
ِئك

َ
َوَمال ِباهلِل  ْؤِمَن 

ُ
ت ْن 

َ
أ  : اَل 

َ
ق إِلْيَماِن 

ْ
ا َعِن 

اَل  
َ
ق َت، 

ْ
اَل َصَدق

َ
ق ِِه. 

ر 
َ
ْيِرِه َوش

َ
َقَدِر خ

ْ
ِبال ْؤِمَن 

ُ
َوت َيْوِم اآلِخِر 

ْ
َوال
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ْ
ِبْرِني َعِن ا

ْ
خ
َ
أ
َ
اَل ف

َ
ْعُبَد هللاَ إِلْحَساِن، ق

َ
ْن ت

َ
ْم  : أ

َ
ِإْن ل

َ
َراُه ف

َ
َك ت نَّ

َ
أ
َ
 ك

ُه َيَراَك. )رواه مسلم( ِإنَّ
َ
َراُه ف

َ
ْن ت

ُ
ك
َ
 ت

 

Dari Umar bin al-Khathab radhiallahu 'anh, dia berkata: 

ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah 

pada suatu hari, tiba-tiba tampak dihadapan kami 

seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut 

sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas 

perjalanan jauh dan tidak seorangpun diantara kami yang 

mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah dan 

menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah dan 

meletakkan tangannya diatas paha Rasulullah, 

selanjutnya ia berkata," Hai Muhammad, beritahukan 

kepadaku tentang Islam " Rasulullah menjawab,"Islam itu 

engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain 

Alloh dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Alloh, 

engkau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa 

pada bulan Romadhon dan mengerjakan ibadah haji ke 

Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu 

berkata,"Engkau benar," kami pun heran, ia bertanya lalu 

membenarkannya Orang itu berkata lagi," Beritahukan 

kepadaku tentang Iman" Rasulullah menjawab,"Engkau 

beriman kepada Alloh, kepada para Malaikat-Nya, Kitab-

kitab-Nya, kepada utusan-utusan Nya, kepada hari Kiamat 

dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk" Orang 

tadi berkata," Engkau benar" Orang itu berkata lagi," 

Beritahukan kepadaku tentang Ihsan" Rasulullah 
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menjawab,"Engkau beribadah kepada Alloh seakan-akan 

engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihatnya, 

sesungguhnya Dia pasti melihatmu."  

 

Hadis inilah yang dijadikan dasar oleh banyak ulama 

untuk menetapkan rukun Iman dan Islam sekaligus 

menggambarkan dasar-dasar ajaran Islam. Hadis ini amat 

berharga, karena mencakup semua fungsi perbuatan 

lahiriyah dan batiniyah, serta menjadi tempat merujuk bagi 

semua ilmu syari’ah dan  menjadi sumbernya. Oleh sebab 

itulah hadis ini menjadi induk ilmu sunnah, sebagaimana 

al-Fatihah yang disebut ummul al-Qur’ān (induk al-

Quran) karena mencakup semua makna-makna al-Quran. 

Hadis ini menunjukkan adanya contoh berpakaian yang 

bagus, berprilaku baik dan bersih ketika datang kepada 

ulama, orang-orang terhormat atau kepada para penguasa, 

karena Jibril As. ketika datang untuk mengajarkan agama 

kepada manusia dalam keadaan seperti itu. Berikut detail 

penjelasan trilogi ajaran Ilahi : 

 

A. Landasan Keislaman 

Secara etimologi, Islam berarti tunduk dan 

menyerah sepenuhnya pada Allah swt. Muslim adalah 

orang yang menyerah. Demikian salah satu arti 

kebahasaannya. Penyerahan diri seseorang kepada 

pihak lain, dapat terbatas pada penyerahan fisik. 

Secara terminologi Islam adalah: Islam itu adalah 

patuh serta tunduk hanya kepada Allah swt dengan 
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cara mentauhidkan-Nya, tunduk kepada-Nya dengan 

ketaatan dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan 

orang yang berbuat syirik.17 Al-Islām wal Istislām” 

menurut bahasa artinya “al-inqiyādu”, yaitu patuh dan 

tunduk. Sedangkan menurut syari’at, Islam adalah 

menampakkan ketundukan dan memperlihatkan 

(pengamalan terhadap) syari’at serta berpegang teguh 

dengan apa yang dibawa Rasulullah saw yang dengan 

hal tersebut terpeliharalah darah dan tercegah dari 

segala hal yang dibenci. 

Dalam hadis di atas, Rasulullah saw 

mendefinisikan Islam dengan amalan-amalan anggota 

badan yang tampak berupa perkataan dan perbuatan. 

Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah perbuatan 

lisan, shalat dan puasa adalah perbuatan badan, zakat 

adalah amalan pada harta, dan haji adalah amalan pada 

badan dan harta. 

Islam adalah agama yang dilandasi oleh lima 

dasar, yaitu: 

1. Mengucapkan dua kalimat Syahadat. 

2. Menunaikan shalat wajib pada waktunya, dengan 

memenuhi syarat, rukun dan memperhatikan adab 

dan hal-hal yang sunnah. 

3. Mengeluarkan zakat 

4. Puasa di bulan Ramadhan 

 
17Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Arba’in An-Nawawi 

(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2011), 42. 
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5. Haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, 

mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci dan 

mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang 

ditinggal. 

 

Kelima hal tersebut di atas termaktub dalam hadis 

nabi Muhammad saw. 

 

اِب  
َّ
ط

َ
الخ ِن 

ْ
بـ ُعـَمَر  ْبِن  هللِا  َعْبِد  ْحَمِن  الرَّ َعـْبِد  ِبْي 

َ
أ َعْن 

ْيِه  
َ
اَل َسِمْعُت َرُسْوُل هللِا َصلَى هللُا َعل

َ
َي هللُا َعـْنُهَما ، قـ َرض ِ

اإلِ  ُبـِنَي   : َيُقـْوُل  َم 
َّ
 َوَسـل

َ
ال ْن 

َ
أ َهـاَدِة 

َ
شـ  : ـْمـٍس 

َ
خ ى 

َ
َعل ُم 

َ
ْسـال

هللُا    
َّ

ِإال ـَه 
َ
، ِإل ِة 

َ
ال الصَّ  

ُ
اَمة

َ
َوِإق  ، َرُسْول ُهللِا  َد  ُمَحمَّ نَّ 

َ
َوأ

َبْيِت ، َوَصـْوِم َرَمَضاَن َوِإْيـتـَ 
ْ
ِ ال

اِة ، َوَحـج 
َ
كـ  .اِء الـزَّ

 

Dari Abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar bin Al-

Khathab radhiallahu 'anhuma berkata: saya 

mendengar Rasulullah bersabda: "Islam didirikan 

diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada 

sesembahan yang berhak disembah secara benar 

kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 

mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan 

haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan". 
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Imam Muhyidin an-Nawawi dalam mensyarahi 

Hadis ini berkata: Demikianlah dalam riwayat ini, haji 

disebutkan lebih dahulu daripada puasa. Hal ini 

sekadar tertib dalam menyebutkan, bukan dalam hal 

hukumnya, karena puasa Ramadhan diwajibkan 

sebelum kewajiban haji. Dalam riwayat lain 

disebutkan puasa disebutkan lebih dahulu daripada 

haji. 

Abul Abbas al-Qurtubi berkata: Lima hal tersebut 

menjadi asas agama Islam dan landasan tegakknya 

Islam. Lima hal di atas disebut secara khusus tanpa 

menyebutkan jihad—padahal jihad adalah membela 

agama dan mengalahkan penentang-penentang yang 

kafir—karena kelima hal tersebut merupakan 

kewajiban yang abadi, sedangkan jihad merupakan 

salah satu fardhu kifayah, sehingga pada saat tertentu 

bisa menjadi tidak wajib. 

Sabda Rasulullah saw. 

 

ِ  يَ ِن بُ 
ْ

 ْس اإل
َ

 عَ  مُ ال
َ
 ل

َ
 ٍس ْم ى خ

 

Islam dibangun di atas lima dasar. 

 

Maksudnya barangsiapa melakukan lima rukun 

ini, berarti keIslamannya telah sempurna. 

Sebagaimana sebuah rumah akan sempurna karena 

tiang-tiangnya, demikian pula Islam itu akan sempurna 
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dengan rukun-rukunnya yang berjumlah lima buah. Ini 

adalah bangunan maknawi yang diserupakan dengan 

bangunan nyata. Sisi persamaannya adalah bahwa 

bangunan nyata apabila kehilangan sebagian tiangnya 

akan roboh.18 

Setiap prinsip manusia dapat ditelaah dari tiga 

sudut pandang, yaitu sebagai berikut. 

a. Falsafah ilmiah: yaitu pemikiran manusia, yang 

dapat meningkat menjadi akidah yang kokoh, 

sehingga menjadikan sesuatu yang pokok (asasi). 

b. Gejala prilaku: berkaitan dengan pokok-pokok 

akidah pengarah, sehingga segala ucapan, amalan, 

serta adat kebiasaannya diselaraskan dengannya. 

c. Target (tujuan): yaitu tujuan yang hendak 

dicapainya dengan menganut prinsip tersebut. 

 

B. Landasan Keimanan 

 

 
َ
 ... أ

ْ
ِ  ِن عَ  ْي نِ رْ بِ خ

ْ
 اِن َم يْ اإل

 

Beritahukan kepadaku tentang iman 

 

Secara bahasa, kata iman (al-īmān) berarti 

pembenaran (at-tashdīq). Sebagian pakar 

 
18Al-Imam Muhyidin Abu Zakariya Yahya Ibnu Syaraf An-

Nawawi, Syarah Arbain Nawawi, ter. Ahmad S Marzuki (Jakarta: 

Media Hidayah, 2006), 63. 
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mengartikannya sebagai pembenaran hati terhadap apa 

yang didengar oleh telinga. Dengan demikian, 

pembenaran akal saja tidak cukup—kata mereka—

bahkan yang lebih penting adalah pembenaran hati itu. 

Dari sudut pandangan agama Islam, tidak semua 

pembenaran dinamai iman. Iman terbatas pada 

pembenaran menyangkut apa yang disampaikan oleh 

Nabi Muhammad saw, yang pokok-pokoknya 

tergambar dalam rukun Iman yang enam.19   

Sedangkan menurut istilah syara’, iman adalah 

sebuah ungkapan mengenai pembenaran (kepercayaan) 

yang bersifat khusus, yaitu pembenaran kepada Allah, 

para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, 

hari akhir serta pembenaran kepada qadar (takdir) 

yang baik maupun buruk. Sedangkan Islam adalah 

ungkapan lain pelaksanaan kewajiban, yaitu 

ketundukan dalam bentuk amalan lahiriyah. Allah swt 

membedakan antara Iman dan Islam, seperti 

disebutkan dalam hadis di atas.20 Di samping itu Allah 

swt berfirman: 

 
19M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, Al-Qur’an dan 

Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 5. 
20Imam Ahmad pernah ditanya mengenai qadar, lalu beliau 

menjawab, “qadar adalah qudrah ar-rahmān (kekuasaan Dzat Yang 

Maha Pemurah). Ibnu Qayyim dalam kitab al-kifayah berkata: 

“hakikat qadar yang menyebabkan orang menjadi bingung. Adalah 

kekuasaan Dzat Yang Maha Pemurah, sungguhnya tepa Ibnu Aqil 

yang meriwayatkan dari Ahmad. Bahwa qadar adalah ridha kepada 

Allah. Iman dengan Qadar itu meliputi empat tingkatan. Pertama, 

iman kepada ilmu Allah yang azali, dan bahwa Allah mengetahui 
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ڳ    ک  گ  گ  گ   گ  کڑ  ک  ک  ڑ

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ    ڱڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 

 ہ      ہ  ہ  ھ  ھ     ہڻ    ڻ  ۀ  ۀ

 

Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah 

beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi 

katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum 

masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi 

sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS al-

Hujurat (49): 14) 

 

Sebab orang-orang munafik pun mengerjakan 

shalat, berpuasa dan bersedekah, sekalipun hati mereka 

menolak. Maka ketika mereka mengaku telah beriman, 

Allah pun mendustakan pengakuan mereka, karena 

sebenarnya hatinya mengingkari, sekalipun pengakuan 

mereka akan keislaman bisa dibenarkan, karena 

 
seluruh amalan hamba sebelum mereka mengetahuinya. Kedua, 

penulisan semua amal tersebut di dalam al-lauh al-mahfūz. Ketiga, 

kehendak Allah yang menembus segala-galanya serta kekuasaan-Nya 

(qudrah) yang menyeluruh. Keempat, yang menciptakan semua 

makhluk adalah Allah. Dia adalah al-Khāliq (sang pencipta) 

sedangkan selain-Nya adalah makhluk. 



 

Pendidikan Profetik | 29  

mereka mengerjakan amalan-amalan Islam secara 

lahiriyah. Allah swt berfirman: 

 

ڳ    ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ

ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  

 ڻ  ڻ   

 

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, 

mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa 

sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". Dan 

Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-

benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa 

sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar 

orang pendusta. (QS al-Munafiqun [63]: 1). 

 

Diriwayatkan dari Abu Husain yang dikenal 

dengan Ibnu Bathal al-Maliki, ia berkata: Pendapat 

segolongan ahlu sunnah baik yang salaf maupun yang 

khalaf menyatakan bahwa iman itu berupa perkataan 

dan perbuatan yang terkadang bertambah terkadang 

berkurang. Alasannya adalah firman Allah:  

 

 ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃ  
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...Untuk menambah keimanan mereka pada keimanan 

yang sudah ada sebelumnya.... (QS al-Fath [48]: 4) 

 

Sebagian ulama berkata: Hakikat keimanan tidak 

berubah sehingga tidak dapat bertambah atau 

berkurang, dan memang iman seseorang secara syar’i 

bisa bertambah atau berkurang bergantung pada 

bertambah atau berkurangnya amal. Mereka berkata: 

pendapat ini merupakan upaya mengkompromikan 

pemahaman antara yang tersurat bahwa iman itu dapat 

bertambah atau berkurang dengan pengertian iman 

yang asal menurut bahasa. Inilah pendapat yang 

mereka kemukakan. Sekalipun secara zahir hal itu 

sudah jelas. 

Sesungguhnya keimanan seseorang dapat menjadi 

bertambah karena banyak memperhatikan dalil-dalil 

atau bukti-bukti. Dengan begitu keimanan seseorang 

menjadi lebih kuat dibandingkan dengan keimanan 

orang lain yang tergoda oleh kebodohan dan terganggu 

oleh sesuatu yang merusak. Bahkan hati orang tersebut 

senantiasa bercahaya sekalipun mengalamai berbagai 

perubahan. Sedangkan orang lain yang masih tipis 

keimanannya atau mereka yang serupa dengan itu 

keadaannya tidak demikian. Kenyataan semacam ini 

tidaklah dapat diingkari dan diragukan terjadi pula 

pada diri Abu Bakar Ash Shiddiq yang keimanannya 

tidak dapat disamai oleh siapapun. Oleh karena itu, 

Imam Bukhori menyebutkan dalam kitab shahihnya 



 

Pendidikan Profetik | 31  

bahwa Ibnu Abu Mulaikah berkata, “Aku temukan ada 

tiga puluh orang sahabat Rasulullah saw yang khawatir 

ada sifat kemunafikan pada dirinya. Tidak seorangpun 

di antara mereka yang berani mengatakan bahwa ia 

mempunyai keimanan seperti halnya keimanan 

malaikat Jibril dan Mikail as.” 

Adapun pemakaian kata “iman” dengan mencakup 

amal merupakan hal yang telah disepakati oleh para 

ulama dan dalil-dalilnya amat banyak sehingga tidak 

terhitung jumlahnya. Diantaranya adalah firman Allah:  

 

   گک      گ  گ  گ  ک

 

...Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan 

keimanan kamu.... (QS al-Baqarah [2]: 143) 

 

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah sebaik-baik 

nikmat itu adalah nikmat iman. Semua makhluk adalah 

tanda-tanda kebesaran-Nya yang menghasilkan apa-

apa yang dihasilkan oleh nikmat tersebut. Allah swt 

berfirman: 

 

   ۆئائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

 

Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat 

pelajaran bagi orang-orang berakal (QS  Yusuf [12]: 

111) 
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Allah swt juga berfirman: 

 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

 

Sebagai pelajaran dan peringatan bagi semua hamba 

yang mau kembali (QS Qaf [50]: 8). 

 

Sesuatu yang menimpa manusia, jika itu membuat 

dia gembira maka itu adalah nikmat. Hal itu sudah 

sangat jelas. Tetapi jika itu membuat keburukan bagi 

dirinya maka itu juga nikmat, dilihat dari sisi bahwa 

hal itu akan menghapuskan kesalahannya dan akan 

mendapat pahala atas kesabarannya.21  

Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara 

adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis 

keyakinan. Mereka ini, selamanya akan berada dalam 

kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan dan kehinaan. 

Tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, 

membersihkannya, menyucikannya, membuatnya 

bahagia dan mengusir kegundahan darinya, selain 

keimanan yang benar kepada Allah swt, Rabb semesta 

alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa 

iman. Betapa pedihnya siksa dan azab yang akan 

 
21Ibnu Taimiyyah, Misteri Kebaikan dan Keburukan, terj. Al-

Hasanah wa Sayyiah (Bandung: Psutaka Hidayah, 2008), 158. 
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dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari 

tuntunan Allah di akhirat kelak. QS al-An’am: 110. 

 

جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  مب    

 ىب  يب  جت  حت  خت   

 

Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus 

ikhlas dan beriman dengan sesungguhnya bahwa 

“tidak ada ilah selain Allah”, betapapun pengalaman 

dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan 

dunia ini dari abad kea bad telah membuktikan banyak 

hal, menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu 

takhayyul belaka, kekafiran itu sumber petaka, 

pembangkangan itu dusta, para rasul itu benar adanya, 

dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan 

langit.22 

Seorang Muslim mengucapkan dua kalimat 

syahadat, dan bertekad untuk komitmen terhadap 

syari’at Allah, maka ia telah beriman, meskipun pada 

tingkatan yang paling bawah. Ia telah menjadi muslim 

dan insya Allah—mendapat keselamatan di hari 

kiamat kelak. Jika setelah itu, ia benar-benar 

komitmen terhadap syari’at Allah, dalam semua aspek 

kehidupan. Melakukan yang dihalalkan dan menjauhi 

 
22 Aidh al-Qarni, La Tahzan, Jangan Bersedih, terj. Samson 

rahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2008) 26 
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yang dilarang. Bahkan ia juga selalu menghindari 

berbagai perkara syubhat dan menjaga kewara’an 

tanpa merasa berat ataupun terpaksa. Berarti 

keimanannya telah mencapai kesempurnaan dan 

berada pada tingkat yang tertinggi. Namun jika ia 

belum benar-benar berkomitmen, maka masih terdapat 

kekurangan pada keimanannya. 

Iman tidak berkaitan dengan apa yang anda dapat 

cicipi, lihat, atau dengar. Jangan berkata bahwa “saya 

percaya bahwa apa yang saya baca ini adalah buku,” 

atau berkata, ”saya percaya bahwa apa yang saya 

makan adalah nasi.” Iman adalah sesuatu yang tidak 

terjangkau oleh indra. Iman berkaitan dengan nilai atau 

prinsip-prinsip yang harus menjadi tolok ukur 

sekaligus pendorong bagi langkah-langkah konkret, 

menuju tujuan yang konkret pula, dan ini tidak boleh 

bertentangan dengan akal atau ilmu, walaupun bisa 

jadi ia tidak dimengerti hakikatnya oleh nalar. Karena 

iman menjadi tolok ukur sekaligus pendorong, maka 

iman yang benar akan melahirkan aktivitas yang benar 

sekaligus kekuatan menghadapi tantangan, bukannya 

kelemahan yang melahirkan angan-angan dan 

mengantar kepada keinginan terjadinya sesuatu yang 

tidak sejalan dengan ketentuan hukum-hukum Allah 

yang berlaku di alam raya, atau yang bertentangan 

dengan akal sehat dan hakikat ilmiah. Iman yang 

diajarkan Islam tidak menuntut seseorang untuk 

menutup mata hati dan pikiran lalu membenarkan apa 
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yang disampaikan kepadanya oleh siapapun, tetapi ia 

menuntut pembenaran setelah menggunakan nalar dan 

membuktikan bahwa penyampai informasi itu tidak 

diragukan kebenarannya dan informasinya pun tidak 

bertentengan dengan akal sehat. 

Sebagian pakar melukiskan keadaan seseorang 

yang beriman, bagaikan keadaan seseorang yang 

sedang mendyung perahu di tengah samudera dengan 

ombak dan gelombangnya yang dahsyat lagi 

bergemuruh. Nun jauh di sana, tampak remang-remang 

pulau yang dituju. Pada saat berada di tengah 

samudera itu, pasti timbul dalam benak si pendayung 

suatu ketidakpastian atau keraguan yang menimbulkan 

tandatanya: dapatkah tiba di pulau yang dituju itu? 

Demikian pula halnya dengan iman! Akan timbul 

aneka tanda Tanya dalam benak orang yang beriman 

tentang objek-objek keimanannya. Tanda tanya ini 

akan selalu muncul sebelum sampai ke pulau yang 

dituju, yakni sebelum datangnya kematian. Karena itu 

argumentasi akal selalu saja dibarengi oleh tanda tanya 

yang dapat merapuhkan argumentasi itu. Syaikh Abdul 

Halim Mahmud (1910-1978 M), mengingatkan agar 

kita tidak perlu bertepuk tangan kepada akal yang bisa 

membuktikan objek keimanan, termasuk keimanan 

tentang wujud Tuhan, sebab akal pun dapat 

membuktikan yang sebaliknya.23 

 
23M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, 6. 
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Imam memiliki tingkatan. Ada yang percaya tanpa 

sedikit argument pun. Ia percaya karena kebetulan 

objek kepercayaan sesuai dengan kecenderungan 

hatinya. Seperti halnya seorang yang sangat mencintai 

seorang gadis, dia segera akan membenarkan dan 

mempercayai siapa yang menyampaikan kepadanya 

bahwa si gadis itupun jatuh cinta kepadanya, kendati 

yang menyampaikan kabar itu tidak memberi bukti-

bukti sedikitpun. Sebagian manusia—khususnya orang 

awam—seperti itulah keadaan imannya. Iman yang 

lebih tinggi kualitasnya dari yang disebut di atas 

adalah yang percaya walau dengan sedikit bukti, 

kendati bukti itu sebenarnya rapuh bila dianalisis, yang 

tertingg tentunya adalah keimanan didukung oleh 

argument yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan, 

serta didukung oleh pengalaman rohani yang 

menyakinkan. Puncak iman adalah apa yang dinamai 

“yaqin” yakni pengetahuan yang mantap tentang 

sesuatu dibarengi dengan tersingkirnya apa yang 

mengeruhkan pengetahuan tersebut, baik berupa 

keraguan maupun dalih-dalih yang dikemukakan 

lawan.24 

Yakinpun bertingkat-tingkat. Dari ‘ilmul yaqīn, ke 

‘ainul yaqīn, sampai haqqul yaqīn. Jika anda ditanyai 

tentang keberadaan kota Makkah, misalnya, Anda 

akan membenarkan keberadaannya, walaupun anda 

belum pernah berkunjung ke sana. Pembenaran ini 

 
24M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, 9. 
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semata-mata berdasar pengetahuan yang demikian 

mantap, dan karena anda belum pernah melihatnya, 

maka pembenaran tersebut dinamai ilmu al-yaqin. 

Tetapi jika anda pernah melihat kota Makkah, maka 

ketika itu pembenaran anda dinamai ainul yaqīn, 

sedangkan jika anda pernah tinggal sekian lama, 

sehingga mengetahui jalan dan lorong-lorongnya, 

maka pembenaran itu di namai haqqul yaqīn. 

Membaca, memahami dan menghayati al-Qur’an 

adalah salah satu cara guna meraih iman dan 

memantapkannya, karena itu Allah mengecam orang-

orang yang ragu dengan firman-Nya. 
 

 ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-

Qur’an? Bahkan pada hati mereka terpasang kunci-

kuncinya. (QS Muhammad: 24) 
 

Pada QS al-Anfal: 2, Allah melukiskan orang-

orang Mukmin dengan firman-Nya: 
 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   

 ڃڃ  
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Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah 

mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah 

hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka 

ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka(karenanya) 

dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal, (QS al-

Anfal: 2) 

 

Mereka yang mantap imannya adalah mereka 

yang membuktikan pengakuan iman mereka dengan 

perbuatan, sehingga apabila disebut nama Allah—

sekedar mnendengar nama itu dari siapapun—gentar 

hati mereka karena mereka sadar akan kekuasaan dan 

keagungan-Nya. Dan apabila dibacakan oleh siapapun 

kepada mereka ayat-ayat-Nya, di-yakni ayat-ayat itu—

menambah iman mereka karena memang mereka telah 

mempercayainya sebelum dibacakan, sehingga setiap 

kali mendengarnya, kembali terbuka lebih luas 

wawasan mereka dan terpencar lebih banyak cahaya 

ke hati mereka. Kepercayaan itu menghasilkan rasa 

tenang menghadapi segala sesuatu sehingga hasilnya 

adalah kepada Tuhan mereka saja, mereka berserah 

diri25. 

 

C. Landasan Ihsan: Kekhusyu’an dalam Ibadah 

Suatu pagi, setelah shalat subuh, pengelihatan 

Rasulullah tertumpuk pada seorang anak muda—

Haritsah bin Malik Ibn Nukman al-Anshari. Kurus dan 

 
25M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, 11. 
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pucat, kedua matanya sembab, dia tampak seperti 

linglung dan tak bisa tetap berdiri, “bagaimana 

keadaanmu?. Tanya Rasulullah saw “saya telah sampai 

pada keimanan tertentu,” si anak muda menyahut. 

Apakah tanda-tanda keimananmu? Nabi bertanya lagi. 

Anak muda itu menjawab bahwa keimanannya telah 

menenggelamkannya ke dalam kesedihan sehingga 

membuatnya tidak bisa tidur di malam hari (dan hrus 

mengisinya dengan beribadah) dan membiarkan 

dirinya merasakan lapar dan dahaga di siang hari 

(dalam berpuasa). Keadaan itu juga telah sepenuhnya 

menceraikannya dari dunia ini dan segala urusannya 

sedemikian, sehingga seolah-olah dia dapat melihat 

‘Arasy Allah telah ditegakkan untuk memulai 

perhitungan atas (amal-amal) umat manusia, dan 

bahwa ia bersama seluruh manusia telah dibangkitkan 

dari kematian. Dikatakan pula bahwa pada saat itupun 

ia merasa dapat melihat para ahli surga menikmati 

karunia-karunia Allah, dan apara ahli surga menikmati 

karunia-karunia Allah, dan para ahli neraka menderita 

siksaan-siksaannya dan bahwa ia dapat mendengar 

gemuruh jilatan apinya. Mendengar itu Nabi menoleh 

kepada para sahabatnya seraya berkata, ini adalah 

seseorang yang hatinya telah disinari dengan cahaya 

keimanan oleh Allah Swt. Lalu Nabi saw pun berkata 

kepada si anak muda, “pertahankannlah keadaanmu 

ini, dan jangan biarka ia lepas darimu. Berdoalah 

bagiku” sahut si anak muda” agar Allah mengarunaiku 
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dengan syahadah. Syahdan, tak lama setelah 

pertemuan itu, sebuah peperangan meletus, dan si anak 

muda ikut serta. Dia mendapatkan syahadah yang 

didambakannya.26 

Muhammad Iqbal, pujangga Muslim dari anak 

benua India memandang hadis di atas sebagai 

semacam penelitian yang dilakukan oleh Nabi atas 

gejala psikologis—tepatnya gejala spritual—yang 

belakangan lebih dikenal sebagai gejala sufistik. Kisah 

di atas sekaligus bisa menjadi ilustrasi bagi 

pemahaman ma’na ihsan yang dianggap sebagai dasar 

kesufian dan, bersama iman dan Islam, membangun 

trilogi kelengkapan prinsip-prinsip agama Islam.27 

Berikut makna dari ihsan: 

 
َ
 ف
َ
 أ

ْ
ِ  ِن عَ  ْي نِ رْ بِ خ

ْ
 اِن َس ْح اإل

 

Beritahukan kepadaku tentang ihsan, “Nabi Saw 

menjawab, “Ihsan adalah engkau beribadah kepada 

Allah seakan engkau melihat-Nya. Kata ini seringkali 

disebutkan di dalam al-Qur’an dibanyak tempat, 

terkadang disebutkan bersama dengan iman, terkadang 

disebutkan bersama dengan Islam, dan terkadang 

disebutkan bersama dengan taqwa atau amal 

 
26Haidar Baqir, Islam Tuhan, Islam Manusia, Agama dan 

Spritualitas di Zaman Kacau (Jakarta: Mizan, 2018), 265-266. 
27Haidar Baqir, Islam Tuhan, 266. 
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perbuatan.28 Penyebutan ihsan bersama dengan iman, 

dalam firman-Nya.  

 

ڑ  ڑ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  

 ڱ  ڱ    ں     ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amalan yang saleh karena memakan 

makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila 

mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan 

amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap 

bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) 

bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Almaidah: 

93). 

 

ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڈ

 ڳ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   گک  گ  گ

 

 
28Ibnu Rajab al-Hambali, Jami al-Ulum wal-Hikam (Beirut: 

Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), 49. 
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Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada 

Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka 

sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 

yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan 

segala urusan. (QS Luqman: 22). 

 

 جب  حب  خب   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 

bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. 

(QS an-Nahl: 128). 

 

Ini merupakan maqām musyāhadah (tingkat 

penyaksian), sebab barang siapa yang mampu melihat 

Sang Raja (Allah), maka ia tentu merasa malu untuk 

berpaling kepada selain-Nya dalam shalat atau 

menyibukkan hatinya dengan selain Allah. Tingkatan 

Ihsan adalah tingkatan (maqām) shiddīqīn. 

Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya, 

sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada 

Allah dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah 

engkau melihat-Nya. Jika tidak mampu, maka ingatlah 

bahwa Allah senantiasa melihatmu dan mengetahui 

apapun yang ada pada dirimu.29 

 
29Yazid Bin Abdul Qadir Jawwas, Sarah Arbain Nawawi, 62. 
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Ihsan adalah kebajikan, tetapi bukan sekedar 

kebajikan biasa. Ia adalah puncak kebajikan. Kata ini 

digunakan untuk dua hal, pertama, memberi nikmat 

kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik, karena 

itu kata ihsan lebih luas dari sekedar “memberi nikmat 

atau nafkah. Maknanya, bahkan lebih tinggi dan dalam 

daripada kandungan makna adil, karena adil adalah 

memperlakukan orang lain sama dengan perlakuan 

mereka kepada anda, sedang ihsan adalah 

memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya 

terhadap anda. Adila adalah mengambil semua hak 

anda dan/atau memberi semua hak orang lain, sedang 

ihsan adalah “memberi lebih banyak daripada yang 

harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang 

seharusnya anda ambil. Terhadap hamba, ihsan 

tercapai saat seorang memandang dirinya pada diri 

orang lain sehingga dia memberi untuknya apa yang 

seharusnya dia beri untuk dirinya, sedang ihsan antara 

hamba dengan Allah adalah leburnya diri sehingga dia 

hanya “melihat” Allah swt. Karena itu pula ihsan 

antara hamba dengan sesama manusia wujud ketika 

dia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang 

lain itu. Siapa yang melihat dirinya pada posisi 

kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada 

saat beribadah kepada Allah swt maka dia itulah yang 

menyandang sifat ihsan dan ketika itu pula dia telah 

mencapai puncak dalam segala amalnya.30 

 
30Yazid Bin Abdul Qadir Jawwas, Sarah Arbain Nawawi, 17. 
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Sabda rasulullah saw ketika beliau mendefinisikan 

kata ihsan “Engkau menyembah Allah seolah-olah 

engkau melihat-Nya… mengisyaratkan bahwa seorang 

hamba yang menyembah Allah dalam keadaan seperti 

itu berarti merasakan kedekatan dengan Allah dan 

bahwa ia merasa berada dihadapan Allah sehingga 

seolah-olah ia dapat melihat Allah. Hal ini akan 

menimbulkan rasa takut, segan dan mengagungkan 

Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat 

Abu Hurairah: “Hendaknya engkau takut kepada Allah 

seolah-olah engkau melihatnya.” (HR Muslim). 

Tentang sabda Nabi saw, “Jika engkau tidak dapat 

melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu,” ada yang 

mengatakan bahwa sabda tersebut merupakan 

penjelasan sabda sebelumnya bahwa jika seorang 

hamba diperintahkan agar merasa diawasi Allah dalam 

ibadah dan merasakan kedekatan Allah dengan hamba-

Nya sehingga hamba tersebut seolah-olah melihat-

Nya, maka bisa jadi hal tersebut tidak terjadi baginya. 

Untuk itu hamba tersebut harus menggunakan imannya 

bahwa Allah pasti melihat dirinya, mengetahui 

rahasianya, baik yang diperlihatkannya atau tidak, 

mengetahui batin dan zahirnya, dan semua yang ada 

pada dirinya diketahui oleh Allah swt.31 Pada 

pokoknya merujuk pada kekhusyu’an dalam 

beribadah, memperhatikan hak Allah swt dan 

menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya serta 

 
31Yazid Bin Abdul Qadir Jawwas, Sarah Arbain Nawawi, 64. 
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keagungan dan kebesaran Allah selama menjalankan 

ibadah.32 

Dalam ta’wil yang khas Ibnu Arabi memahami 

potongan hadis: kamu beribadah seolah-olah melihat 

Allah dan jika kamu meniadakan dirimu, maka kamu 

akan dapat melihat-Nya, maka Allah pun melihatmum 

(jadi sebagai ganti membaca fa in lam takun tarahu, fa 

innahu yaraka, Ibn Arabi membacanya fa in lam 

takun, tarahu, fa innahu yaraka). Kiranya dalam 

perspektif Ibn Arabi ini, haritsah dalam kisah di atas 

merupakan contoh orang yang telah bisa mencapai 

tataran (maqam) peniadaan diri. Ya, dirinya hilang 

dalam Dia yang disembah, dalam cinta penuh 

ketulusan kepadanya.33 

Ihsan adalah kebajikan, tetapi bukan sekedar 

kebajikan biasa. Ia adalah puncak kebajikan. Kata ini 

digunakan untuk dua hal, pertama, memberi nikmat 

kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik, karena 

itu kata ihsan lebih luas dari sekedar “memberi nikmat 

atau nafkah”. Maknanya, bahkan lebih tinggi dan 

dalam daripada kandungan makna “adil”, karena adil 

adalah “memperlakukan orang lain sama dengan 

perlakuan mereka kepada anda, sedangan ihsan adalah 

“memberi lebih banyak daripada yang harus anda beri 

dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya 

 
32Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, Syarah Hadis Arbain, 

terj. Zainal Muallif (Jakarta: Shahih, 2015), 13. 
33Haidar Baqir, Islam Tuhan, 267. 



46 | Fathurrahman Muhtar 

anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang 

seharusnya anda ambil. Terhadap hamba, ihsan 

tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri 

orang lain sehingga dia memberi untuknya apa yang 

seharusnya dia beri untuk dirinya, sedang ihsan antara 

hamba dengan Allah adalah leburnya diri sehingga dia 

hanya “melihat” Allah swt. Karena itu pula ihsan 

antara hamba dengan sesama manusia wujud ketika 

dia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang 

lain itu.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, 16. 
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Bab 3 

 

AKTUALISASI PROFETIK  

DALAM DIMENSI KEPRIBADIAN 

 

 

 

A. Membentukan Pribadi Tangguh 

Kunci kesuksesan profetis Nabi Muhammad saw 

terletak pada ajarannya yang selalu dipraktekkan oleh 

para sahabat. Praktek kehidupan masyarakat selalu 

merujuk kepada perkataan dan perbuatan Nabi 

Muhammad saw. Apa yang diperbuat dan dikatakan 

oleh Nabi dicatat dan dihapalkan. Di antara para 

sahabat yang paling getol menghapal perkataan dan 

mengamati gerak gerik Nabi saw adalah Abu Hurairah 

radiallahu anhu. Kitab-kitab hadis seperti kitab Shahih 

Bukhari dan Muslim yang menjadi hadis rujukan umat 
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Islam yang paling shahih tidak lepas dari hadist-hadis 

yang disandarkan dari sahabat Abu Hurairah. 

 Ketangguhan Abu Hurairah dalam menyertai 

Nabi saw dalam berbagai peristiwa dan keadaan 

menunjukkan bahwa Hurairah merupakan salah satu 

sahabat yang memiliki kepribadian yang ikhlas. Para 

perawi hadis yang terhimpun dalam Kutubus Sittah 

(enam kitab hadis) yang dijadikan sebagai rujukan 

umat yang terdiri dari Shahih Bukhari, Sahih Muslim, 

Sunan an-Nasa’i, Sunan Abu Dawud, Sunan at-

Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah  mengutip hadis-hadis 

dari Abu Hurairah.   

Kepribadian yang tangguh juga diwarisi oleh  

imam-imam mazhab di antaranya Imam Abu Hanifah, 

Imam Maliki,  Imam asy-Syafi’i, dan Imam Ahmad 

bin Hambal. Keberhasilan mereka disebabkan karena 

sifat keikhlasan yang bersemayam dalam diri mereka. 

Keikhlasan akan menghasilkan  keberkahan yang 

dicirikan dengan nampaknya  kesalehan pribadi dan 

kesalehan sosial.  Adapun  untuk memperoleh hasil 

yang diberkahi, yaitu pertama luruskan niat dalam 

belajar hanya semata memperoleh ridlo Allah swt.  

Meluruskan niat akan membawa seorang penuntut 

ilmu kepada kesungguhan dalam melakukan segala 

hal, termasuk dalam belajar. Memantapkan niat untuk 

Allah semata akan bernilai ibadah. Niat yang baik   

merupakan kunci amal yang sangat esensial dalam 

kehidupan.  
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Mengabaikan hal di atas akan menyebabkan 

begitu banyak ilmu yang seharusnya berguna dan 

bermanfaat bagi umat, tapi ternyata tidak memberikan 

manfaat apa-apa dan hilang begitu saja layaknya debu 

yang berterbangan. Hal itu dikarenakan tidak adanya 

keikhlasan berilmu dan beramal pada diri seorang 

penuntut ilmu, tidak berjalan di atas jalan yang benar. 

Semestinya banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi manusia di dunia, serta yang dapat 

mengantarkannya pada kemuliaan dan keluhuran. 

Akan tetapi karena tidak adanya keikhlasan berilmu, 

akibatnya adalah kesia-siaan.35 

Tentang niat Allah swt telah mengajarkan kepada 

hamba-Nya melalui hadis Nabi Muhammad saw. 

Sebagaimana sabda rasulullah saw: 

 

   ْن عَ 
َ
   رِ يْ مِ أ

ُ ْ
   َن يْ نِ مِ ؤْ ال

َ
   ِن بْ   َر َم عُ   ٍص ْف َح   ْي بِ أ

ْ
 ال
َ
 خ

َّ
  هللاُ   يَ ض ِ رَ   اِب ط

   هُ نْ عَ 
َ
 صَ   هللِا   َل وْ ُس رَ   ُت عْ مِ َس   اَل ق

َّ
 عَ   ى هللاُ ل

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
 لُ وْ ُق يَ   َم ل

 َم نَّ "إِ 
َ ْ
ال لِ َم نَّ إِ وَ ،  اِت يَّ الن ِ بِ   اُل َم عْ ا   ا 

ُ
ِ ك

 َم   ٍئ رِ اْم   ل 
َ
ن  وَ ا 

َ
ف  ْن َم ى 

 
َ
 ك

َ
 رَ ْج ِه   ْت ان

ُ
 إِ   هُ ت

َ
هللِا ل    ِه لِ وْ ُس َر وَ   ى 

َ
 رَ ْج ِه ف

ُ
 إِ   هُ ت

َ
هللِا ل   ِه لِ وْ ُس َر وَ   ى 

   ْن َم وَ 
َ
 ك

َ
 رَ ْج ِه   ْت ان

ُ
 إِ   هُ ت

َ
يُ يَ نْ د  ال ى  ل  ا  هَ بُ يْ ِص ا 

َ
 رَ اْم   وِ أ

َ
ا هَ ُح ِك نْ يَ   ةٍ أ

 
َ
 رَ ْج ِه ف

ُ
 إِ  هُ ت

َ
 إِ  َر اَج ا َه ى َم ل

َ
 ( متفق عليه)" ِه يْ ل

 
35Fuad Bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, Quantum Teaching, 38 

Langkah Belajar Mengajar, IESQ Cara Nabi SAW (Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2018), 12. 
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Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-

Khathab radhiyallahu 'anhu, ia berkata, “Aku 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 

bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan 

setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. 

Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan 

Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu Karena 

kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang 

akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa 

yang ditujunya.” 

 

Sebab-sebab turunnya (asbābul wurūd) hadis 

tersebut adalah Ketika Rasulullah saw, tiba di 

Madinah, sahabat-sahabatnya terserang penyakit 

demam di Madinah. Kemudian datanglah seorang 

lelaki yang ingin mengawini seorang wanita 

Muhajirah. Wanita tersebut bernama Ummu Qais. 

Namun wanita itu menolak sehingga ia berhijrah ke 

Madinah, maka laki-laki itu ikut hijrah dan 

menikahinya. Karena itu para sahabat memberinya 

julukan Muhajir Ummu Qais.36 Rasulullah saw duduk 

di atas mimbarnya dan bersabda sebagaimana hadis di 

atas. Kemudian Rosullullah saw mengangkat kedua 

 
36Pendapat tentang asbabul wurud hadis di atas, dibantah oleh 

Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (w. 852 H). ia 

menyatakan bahwa tidak ada riwayat yang shahih bahwasannya hadis 

di atas disebabkan karena kisah tersebut (karena Ummu Qais). 
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tangannya dan berdoa sebanyak tiga kali: Ya Allah, 

pindahkanlah wabah ini dari kami.37 

Ibnu Mas’ud berkata, siapa yang hijrah untuk 

mendapatkan kepentingan duniawi maka pahala yang 

didapat, sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang 

hijrah untuk menikahi wanita bernama Ummu Qais, 

sehingga ia dijuluki Muhajir Ummu Qais.  

Gambaran asbābul wurūd di atas dapat dijadikan 

sebagai pelajaran bagi penuntut ilmu. Sebab di tengah 

kesibukan dalam belajar selalu ada gangguan terutama 

dalam hal pergaulan antara laki-laki dan perempuan. 

Godaan terhadap lawan jenis baik laki-laki maupun 

perempuan selalu membayangi setiap penuntut ilmu 

(thalabul ‘ilmi). Persoalan ini harus diantisipasi oleh 

setiap penuntut ilmu dengan niat yang baik dalam 

menuntut ilmu. Tugas seorang penuntut ilmu adalah 

belajar dan belajar, yang disertai dengan ibadah 

kepada Allah swt sehingga ilmu itu akan membawanya 

kepada derajat yang tinggi.  

Kenapa hadis di atas dijadikan sebagai sandaran 

bagi kesuksesan penuntut ilmu? Hadis ini merupakan 

hadis sangat penting karena menjadi orientasi seluruh 

hukum dalam Islam. Hal ini bisa dilihat pendapat para 

ulama. Abu Dawud berkata: Hadis ini setengah dari 

ajaran Islam. Karena agama bertumpu pada dua hal, 

 
37Al-Imam Jalalud Din As-Suyuthi, Al-Luma’ fi Asbabil 

Wurud, terj. Bahrun Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2005), 28. 
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yaitu: sisi lahiriyah (amal perbuatan) dan sisi batiniyah 

(niat). Imam Ahmad dan Imam Syafi’i berkata: hadis 

ini mencakup sepertiga ilmu, karena perbuatan 

manusia terkait tiga hal: Hati, Lisan dan anggota 

badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah 

satu dari tiga hal tersebut.  

Hadis ini merupakan hadis shahih dan disepakati 

kesahihannya, juga disepakati keagungan dan 

kemuliaan posisinya. Hadis ini merupakan salah satu 

pokok ajaran Islam. Ulama salaf serta para 

pengikutnya dari kalangan ulama khalaf (zaman 

sekarang) senang memulai karya-karya tulis mereka 

dengan hadis ini, dengan tujuan agar dapat menggugah 

orang yang menelaah karya mereka supaya 

memperbaiki niat serta mempunyai perhatian dan 

kepedulian dengan hal ini. Imam Bukhori 

menempatkan hadis ini diawal kitab shahihnya. Imam 

Nawawi menempatkan hadis ini pada urutan pertama 

dalam tiga bukunya, yaitu: Riyādhus Shālihīn, al-

Adzkār, dan al-Arba’īn an-Nawawiyyah.  

Ibnu Daqiq Al-Id berkata: Hadis ini sangat 

penting, meliputi semua amal perbuatan, yang zahir 

dan yang batin, bahkan semua ilmu syari’at mengacu 

padanya, karena memuat segala hal yang ada dalam 

semua hadis, bahkan seakan Ummus Sunnah (induk 

bagi hadis) sebagaimana surat al-Fatihah disebut 
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Ummul Qur’an karena ia mencakup seluruh nilai-nilai 

yang ada dalam al-Qur’an.38  

Hadis ini menunjukkan bahwa niat merupakan 

ukuran untuk meluruskan amal perbuatan. Jika niat itu 

lurus, maka amalpun menjadi baik, jika niatnya salah, 

maka akan salah pula amalannya. Niat satu makna 

dengan keinginan dan maksud. Tidak sah dan tidak 

diterima suatu amalan tanpa disertai niat. Berkata 

Ibnul Mubarok: bisa jadi amalan kecil menjadi besar 

dengan sebab niat. Berkata al-Fudhail: Allah hanya 

menginginkan darimu niat dan keinginanmu. Jika 

suatu amalan dilakukan karena Allah, maka 

dinamakan Ikhlas, artinya amalan tersebut tidak ada 

bagian untuk selain Allah. Tapi jika amalan tersebut 

untuk selain Allah maka dinamakan riya’, nifak atau 

lainnya.39 Perihal niat dan amal (perbuatan), Imam an-

Nawawi40 membaginya menjadi tiga bagian: 

 
38Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyidin Mistu, Al-Wafi, Syarah 

Kitab Arbain An-Nawawiyah (Jakarta: Al-I’tisom, 2003), 8. 
39Tafsir al-Usyr al-Akhir dari al-Qur’nul Karim, 100. 
40Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-

Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan 

Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq 

(Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik 

oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. 

Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-

anak) dan hafal al-Quran sebelum menginjak usia balig. 
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Pertama, amalan yang dilakukan seseorang 

karena takut kepada Allah. Ini adalah bentuk 

ibadahnya budak. 

Kedua, amalan yang dilakukan seseorang untuk 

mencari surga dan pahala. Ini adalah jenis ibadahnya 

pedagang.  

Ketiga, amalan yang dilakukan oleh seseorang 

disebabkan oleh rasa malu kepada Allah, menunaikan 

hak ubudiyah sebagai bentuk kesyukuran kepada-Nya, 

sedang orang tersebut sekalipun demikian-masih 

melihat dirinya belum bisa menunaikan secara 

sempurna. Di samping itu, hatinya selalu merasa takut, 

sebab, ia tidak tahu apakah amalnya diterima atau 

tidak. Ini adalah bentuk ibadahnya orang-orang 

merdeka.41  

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama 

tentang maksud sabda rasulullah saw:    األعمال إنما   "

 Sebagian ulama-ulama khalaf berkeyakinan بالنيات

bahwa maksud sabda Rasulullah saw ialah bahwa 

seluruh amal perbuatan itu benar atau dianggap, atau 

diterima dengan niat. Menurut pengertian seperti itu, 

amal perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan-

perbuatan syar’iyah yang membutuhkan niat. Sedang 

amal perbuatan yang tidak membutuhkan niat seperti 

kebiasaan-kebiasaan makan, minum, berpakaian, 

mengembalikan amanah, tanggungan seperti titipan 

 
41Sayyid bin Ibrahim al-Huwaithi, Kumpulan Hadis Arbain an-

Nawawi, terj. Salafuddin Abu Sayyid (Jakarta: Turos, 2017), 42. 
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dan barang yang dirampas, maka sama sekali tidak 

membutuhkan niat. Jadi, amal perbuatan syar’iyah 

tersebut dikhususkan dari kebiasaan-kebiasaan 

tersebut. 

Karena besarnya pengaruh niat, maka hal-hal yang 

mubah dan bersifat kebiasaan dapat bernilai ibadah 

dan amalan qurbah. Pekerjaan mencari rezeki, 

bercocok tanam, berkarya, berdagang, mengajar, dan 

profesi lainnya dapat menjadi ibadah dan jihād fī 

sabīlillāh selagi pekerjaan itu dimaksudkan untuk 

menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan 

dilarang serta untuk mencari yang halal yang tidak 

bertentangan dengan perintah Allah swt dan Rasul-

Nya. Begitu pula dengan kebiasaan makan, minum, 

berpakaian, jika dikerjakan dengan niat untuk ketaatan 

kepada Allah swt dan melaksanakan kewajiban kepada 

Rabbnya, maka akan diganjar berdasarkan niatnya. 

Orang yang mencari nafkah untuk menjaga dirinya 

agar tidak meminta-minta kepada orang lain juga 

untuk membiayai dirinya dan keluarganya akan 

diganjar atas niatnya42. Sebagaimana hadis Sa’ad bin 

Abi Waqqash bahwasanya Nabi saw bersabda yang 

artinya: 

 

 

 
42Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Arba’in an-Nawawi, 

18. 
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Sungguh, jika engkau menafkahkan hartamu yang 

dengannya engkau mengharaokan wajah Allah, maka 

engkau akan diberi pahala lantaran nafkahmu itu 

hingga apa (makanan) yang engkau suapkan ke mulut 

isterimu.43  

 

Imam as-Suyuti ra, menjelaskan bahwa termasuk 

dalil terbaik yang dijadikan dasar (oleh para ulama) 

bahwa seorang hamba akan mendapat ganjaran dengan 

niat yang baik dalam perkara yang mubah dan dalam 

perkara adat kebiasaan, sebagaimana sabda Nabi saw: 

 

 ا لِ َم نَّ إِ وَ 
ُ
ِ ك

 َم  ٍئ رِ اْم  ل 
َ
 ى وَ ا ن

 

“Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang di 

niatkan” 

 

Penyebutan kalimat ini setelah “innamal a‘mālu 

binniyyāt”, untuk menjelaskan bahwa menentukan apa 

yang diniatkan merupakan syarat. Jika sesorang wajib 

menunaikan shalat yang sudah lewat waktunya, tidak 

cukup baginya hanya berniat melaksanakan shalat 

yang sudah terlewat. Ia juga harus meniatkan shalat 

yang dilakukannya, apakah shalat Zuhur, Ashar, atau 

lainnya. Jika tidak karena kalimat kedua, niscaya 

kalimat yang pertama menunjukkan sahnya niat tanpa 

 
43HR al-Bukhari (no. 56) dan Muslim (no. 1628). 
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menentukan apa yang diniatkan, atau bisa 

disalahpahami demikian. 

Ingatlah, bagi penuntut ilmu dengan niat yang 

baik akan berdampak pula bagi kehidupan penuntut 

ilmu pada masa yang akan datang, ilmu yang 

bermanfaat akan menjadi penghias bagi pemiliknya.  

Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara 

(sarana) untuk bertaqwa. Dengan takwa inilah manusia 

menerima kedudukan terhormat disisi Allah, dan 

keuntungan yang abadi. sebagaimana syair dalam kitab 

ta’limul muta’allim karya Imam Burhanuddin al-

Jarnuzi menyatakan: 

 

“Belajarlah! Sebab ilmu adalah penghias bagi 

pemiliknya. dia perlebihan, dan pertanda segala 

pujian, Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. 

Berenanglah di lautan ilmu yang berguna.”44 

 

Di waktu belajar hendaklah berniat mencari Ridha 

Allah swt. Kebahagian akhirat, memerangi kebodohan 

sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan 

agama dan melanggengkan Islam sebab kelanggengan 

Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Zuhud dan 

taqwapun tidak sah jika tanpa berdasar ilmu. 

 
44Burhanuddin az-Zarnuji, Ta’limul Muta’allim, (Sudan: Dar 

Sudaniyah Kutub: 2004), 30. 
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Syaikhul imam Ajall Burhanuddin Shahibul 

Hidayah menyanyikan syair gubahan sebagian ulama: 

 

Hancur lebur, orang alim tak teratur 

Lebih lebur, bila si jahil ibadah ngawur 

Keduanya menjadi fitnah, menimpa ganas di dunia. 

 

Ulama lain berkata, ”amal perbuatan yang 

dimaksud hadis di atas ialah keseluruhan amal 

perbuatan dan tidak ada sedikitpun daripadanya yang 

khususkan. Sebagian dari ulama-ulama tersebut 

mengatakan bahwa pendapat ini berasal dari jumhur 

ulama. Sepertinya yang mereka maksud dengan 

jumhur ulama tersebut ialah ulama salaf. Perkataan ini 

terlihat jelas diperkataan Ibnul Jarir ath-Thabari, Abu 

Thalib al-Makki, dan ulama-ulama salaf lainnya.45 

Apabila niatnya adalah untuk tujuan akhirat maka 

Allah swt. akan menundukkan baginya dunia. 

Begitupun sebaliknya, amat tercelalah seseorang yang 

melakukan amal perbuatan hanya untuk niat dunia. 

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Zaid 

bin Tsabit ra. Nabi saw bersabda: 

 

 
45Imam Zainuddin Abul Faroji Abdurrahman Ibnu Sihabuddin, 

Ibnu Rajab, Jamī‘ul Ulūm wal Hikam fī Syarhil Hamsīna mi 

Jawāmi‘ul Kalim (Damsyiq Bairut: Darul Ibnu Katsir: 2008), 34. 
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   ْن َم 
َ
 ك

َ
 هُ مَّ ا َه يَ نْ الد    ِت ان

َ
َق ، ف  عَ   هللاُ   رَّ

َ
   ِه يْ ل

َ
   َل عَ َج ، وَ هُ رَ ْم أ

َ
  هُ رَ ْق ف

 يْ عَ   َن يْ بَ 
َ
 ، وَ ِه يْ ن

َ
 يَ   ْم ل

ْ
إِ يَ نْ الد    َن مِ   ِه تِ أ  ا 

َّ
  َم ال

َ
   هللاُ   هُ بَ تَ ا ك

َ
َمْن    ،هُ ل

ِ ت 
َ
ان
َ
ُه    ك

َ
ل َوَجَمَع  ِبِه، 

ْ
ل
َ
ق ِفي  ِغَناُه   ُ

َّ
َّللا َجَعَل  ُه  َهمَّ  

ُ
اآلِخَرة

ُه، وَ 
َ
ْمل

َ
 ش

ٌ
ْنَيا َوِهَي َراِغَمة ْتُه الد 

َ
ت
َ
 أ

 

Barangsiapa dunia menjadi obsesinya, Allah memecah 

belah urusannya, menjadikan kefakiran di depannya, 

dan dunia tidak datang kepadanya kecuali sebatas 

yang ditentukan baginya. Barang siapa akhirat 

menjadi niatnya, Allah menyatukan urusannya, 

menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia dating 

kepadanya dalam keadaan tunduk (HR Imam Ahmad 

dan Ibnu Majah)  

 

Adapun niat menurut definisi para fuqaha’ ialah 

untuk membedakan ibadah-ibadah dengan adat-adat 

kebiasaan dan membedakan antara sebagian ibadah 

dengan sebagian ibadah lainnya. Menahan diri dari 

makan minum terkadang terjadi untuk pencegahan, 

terkadang-kadang memang tidak sanggup makan dan 

terkadang karena meninggalkan syahwat karena Allah 

azza wa jalla. Dalam puasa, dibutuhkan niat untuk 
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membedakan dengan menahan diri dari makan dan 

minum karena sebab-sebab tersebut.46 

Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi’i rahimahullah 

berkata, “Hadis tentang amalan berdasarkan niat ini 

berisi sepertiga ilmu.” Hal yang senada dikatakan oleh 

al-Baihaqi serta beberapa ulama lainnya. Banyak 

ulama yang mengamini hadis ini lantaran amal 

perbuatan manusia berada dalam hati, lidah dan 

anggota badan, sedangkan niat merupakan salah satu 

dari ketiga bagian tersebut. 

Seorang sufi terkenal, Ibnu Atha’illah al-

Sakandari mengatakan bahwa “amal perbuatan adalah 

bentuk-bentuk lahiriah yang tegak, sedangkan ruh 

amal perbuatannya itu ialah adanya rahasia keikhlasan 

di dalamnya.” Terhadap keterangan ini Ibn Ibad al-

Randi memberi jabaran lebih lanjut: 

 

Keikhlasan setiap hamba Tuhan dalam amal 

perbuatannya adalah setingkat dengan martabat dan 

kedudukannya. Adapun dari kalangan mereka yang 

tergolong al-abrar (para pelaku kebajikan) maka 

puncak kepamrihan (riya’), baik yang nampak maupun 

yang tersembunyi dan bertujuan memenuhi keinginan 

diri, yakni mengharap limpahan pahala dan 

kebahagiaan tempat kembali (akhirat) sebagaimana 

dijanjikan Allah ta’ala untuk orang-orang yang ikhlas. 

 
46Imam Zainuddin Abul Faroji Abdurrahman Ibnu Sihabuddin, 

Ibnu Rajab, Jamī‘ul Ulūm, 56. 
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Keikhlasan ialah tidak lain daripada kesaksian seorang 

hamba akan adanya hak pada Tuhan Yang Maha Benar 

semata untuk membuat orang itu bergerak atau diam, 

tanpa ia melihat adanya daya dan kemampuan pada 

dirinya sendiri. Dengan adanya keihlasan itulah maka 

hidupnya seorang hamba mejadi amal dan 

kepatutannya untuk mendekatkan diri (taqarub) kepada 

Tuhan, serta dengan begitu terdapat kepantasan untuk 

diterima Tuhan. Tapi tanpa keihlasan maka matilah 

amal tersebut dan jatuh dari derajat pengakuan, 

sehingga dengan begitu jadilah ia boneka tanpa ruh 

dan gambar tanpa makna. Berkata sebagian para ahli, 

”luruskan amalmu dengan keihlasan, dan luruskan 

keikhlasannmu dengan membebaskan diri dari daya 

dan kemampuan.47 

Sebuah riwayat dari as-Sayyid al-Jalil Abu Ali al-

Fudhail bin Iyadh, dia menuturkan, “meninggalkan 

amal perbuatan karena manusia adalah riya’, 

sedangkan beramal karena manusia merupakan syirik. 

Yang namanya ikhlas ialah bagaimana Allah 

menyelamatkanmu dari keduanya. Imam al-Kharits al-

Muhasibi rahimahullah menjelaskan, orang yang jujur 

ialah orang yang tidak peduli walau dihati para 

makhluk menganggapnya punya kedudukan lantaran 

kebaikan hatinya. Dia tidak senang amal baiknya 

 
47Lihat Nurcholis Majid, Islam doktrin dan Peradaban, Sebuah 

Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan 

Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 2000), 48. 
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dilihat manusia walaupun seberat semut dan dia tidak 

benci perbuatan buruknya diketahui orang lain. 

Hudzaifah Al-Mar’asyi rohimahullah berkata, “ikhlas 

ialah berbuat sesuatu, baik secara terang-terangan 

maupun sembunyi-sembunyi, tanpa merasakan ada 

perbedaan.”48 

Al-Ustadz Abu Qasim al-Qusairi rohimahullah 

mengungkapkan bahwa Ikhlas ialah melakukan 

ketaatan dengan maksud semata-mata karena Allah, 

yaitu melakukan ketaatan dengan tujuan mendekatkan 

diri kepada Allah Swt, bukan tujuan lainnya. Misalnya 

berpura-pura dihadapan makhluk untuk mencari pujian 

orang, senang disanjung masyarakat, atau hal-hal yang 

searti dengan semua ini yang bukan dalam rangka 

taqorrub kepada Allah swt.49 

Menurut Ibnu Taimiyah keikhlasan adalah obat 

penyembuh. Apabila seorang hamba ikhlas dalam 

beragama semata-mata karena Allah maka dia dapat 

mencegah dirinya dari perbuatan yang bertentangan 

dengan keikhlasan itu sendiri dan dari pengaruh setan 

yang bertentangan dengan hal tersebut. Jika seseorang 

tidak ikhlas dalam beragama karena Allah, tidak 

melakukan apa yang menjadi tujuan penciptaannya 

 
48Imam Nawawi, al-Adzkār (Al-Qāhirah: Dārul Fajri Lit 

Turātsi, 2013), 14. 
49Imam Nawawi, al-Adzkār. 
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dan tidak menjalankan fitrahnya, maka dia akan 

diberikan hukuman atas hal itu.50 

Ikhlas secara linguistik diambil dari bahasa Arab : 

 

 
َ
 خ
َ
 يَ -َص ل

ْ
 اِ -ُص لِ خ

ْ
 خ
َ

 -اصً ال
ُ
 خ
ُ
 اصً وْ ل

 

Yang berarti bersih, tidak bercampur, jujur, tulus 

atau juga berarti membersihkan sesuatu hingga 

menjadi bersih. Sedangkan lawan kata ikhlas adalah 

“riya’ yang bermakna ingin dilihat dan diketahui orang 

amal perbuatannya, suka pamer dan sebagainya. 

Dengan demikian, ikhlas bermakna tidak dicampuri 

oleh suatu apapun, tidak dicampuri dengan riya’. 

Ikhlas yang bermakna bersih dari suatu apapun, dalam 

bentuk praktiknya dalam beramal tidak ada factor 

apapun yang mendorongnya untuk melakukan suatu 

perbuatan, terkecuali faktor dorongan yang bersih 

tertuju kepada Allah swt. 

Ikhlas secara terminologi, terdapat berbagai 

perspektif para sufi dalam mendefinisikannya, antara 

lain: 

a. Menurut Imam Qusyairi dalam karyanya berjudul 

Risālah al-Qusyairiyah, ikhlas berarti bermaksud 

hanya menyembah Allah. Jika dilihat definisi 

yang dipaparkan Qusairi ini, bahwa ikhlas hanya 

menyembah Allah dalam semua amal perbuatan, 

 
50Ibnu Taimiyyah, Misteri Kebaikan, 206. 
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tidak ada riya dan tidak ada pujian dari siapapun. 

Sebab, amal perbuatan yang dicampuri sesuatu 

yang diperoleh hanyalah sesuatu itu. Ikhlas 

kepada Allah berarti bersih hanya tertuju kepada 

Allah, apakah amal perbuatannya itu dibalas atau 

tidak sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah 

swt, inilah yang dimaksud dengan ikhlas. 

b. Menurut Syeikh Abu Ali al-Daqqaq, ikhlas berarti 

mensucikan amal-amal perbuatan dari campur 

tangan sesama makhluk, apakah berbentuk pujian 

atau penghormatan dari manusia lainnya. Definisi 

ikhlas yang dirumuskan oleh Ali ad-Daqqaq ini, 

lebih ditekankan pada pensucian hati dengan 

sesuci-sucinya, sehingga hati hanya tertuju kepada 

Allah swt saja. Muncul pertanyaan, kenapa 

mensucikan amal perbuatan? Jawabannya, karena 

amal perbuatan manusia selalu dinodai oleh 

manusia itu sendiri atau dinodai oleh setan yang 

ingin mengubah suci menjadi kotor. Ikhlas yang 

kotor atau bercampur sesuatu tidaklah disebut 

ikhlas. Misalnya, segelas air putih lalu dicampur 

dengan setetes warna merah, air putih berubah 

menjadi air berwarnah merah, ini lawan dari 

ikhlas. Ikhlas itu putih bening tertuju hanya 

kepada Allah Swt, tidak dicampuri oleh unsur 

lain. Itulah sebabnya, ikhlas yang sesungguhnya 

adalah tauhid, yang dapat kita lihat dalam al-

Qur’an surat al-Ikhlas. Semua isi surat al-Ikhlas 
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itu mengikis dari kemusyrikan, Allah itu Ahad, 

kepada-Nya tempat meminta, dia tidak lahir dan 

tidak melahirkan. 

c. Syeikh Nashar bin Muhammad bin Ibrahim al-

Samarqand, ikhlas ialah tidak menjadikan sesuatu 

apapun sebagai tujuan dalam amal perbuatan 

terkecuali Allah sebagai tujuan. Definisi Ikhlas 

menurut syeikh Nashar al-Samarqand ini lebih 

ditekankan pada keikhlasan (kebersihan) atau 

tujuan amal perbuatan hanyalah kepada Allah. 

Jika disertai dengan selain Allah berarti ikhlas itu 

sudah bercampur. Ikhlas juga bermakna 

menjadikan Allah sebagai Yang Maha Suci, tidak 

sekutu dengan apa dan siapa pun. Lawan kata 

ikhlas itu riya’ dimaknai dengan menyekutukan 

Allah. Oleh sebab itulah, orang yang tidak ikhlas 

dalam beramal dan beraktiftivitas, maka seseorang 

itu disebut pelaku syirik kecil.51 

d. Menurut sebagian pakar ikhlas bermakna shafa’ 

(bening) dari perkataan shafā’ al-qalb (bening 

hatinya) lantaran orang ikhlas adalah orang yang 

hatinya bening atau bersih. Menurut Imam al-

Ghazali, ikhlas bermakna shidqu al-niyyah fī al-

‘amal (niat yang benar dalam bekerja atau 

beribadah). Ini berarti, setiap amal dan kebaikan 

harus dilakukan karena Allah swt. Tanpa 

 
51Nasharuddin, Akhlak, Ciri Manusia Paripurna (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo, 2015), 446-447. 
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ketulusan, maka semua kebaikan yang kita 

lakukan, selain tidak sejati, juga terancam 

penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu riyā’ 

(pamrih) dan syirik. Orang yang tulus pada 

hakikatnya adalah orang yang diselamatkan oleh 

Allah swt dari dua penyakit itu; riyā’ dan syirik. 

Dalam konteks inilah al-Ghazali berkata: semua 

manusia celaka, kecuali orang-orang yang 

berilmu. Para ilmuwan inipun celaka, kecuali 

mereka yang mengamalkan ilmunya. Ilmuwan 

yang disebutkan yang terakhir inipun celaka, 

kecuali mereka yang tulus dan ikhlas.52 

 

B. Hijrah: Pengembaraan Mencari Ilmu 

Bagi thalabul ‘ilmi meninggalkan  kampung 

halaman kepusat-pusat  ilmu pengetahuan dikota-kota 

yang memiliki fasilitas pendidikan yang baik 

merupakan bentuk hijrah dalam rangka  pengembaraan  

mencari ilmu. Hijrah yang dibarengi dengan niat 

semata-mata karena Allah swt yang memiliki keluasan 

ilmu pengetahuan. 

Dalam sejarah intelektual Islam, semangat 

mencari ilmu telah mendorong banyak ilmuwan untuk 

melakukan perjalanan amat jauh, baik  dalam rangka 

mencari seorang guru atau sejumlah karya 

(manuskrip), perluasan wawasan dan pengalaman. 

 
52Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, Ensiklopedia Pengetahuan, 

Al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), 24. 
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Kebanyakan tokoh besar adalah para pelancong 

intelektual yang handal. Abu Yaqut al-Hawami, 

mestilah pelancong besar (agung) untuk bisa menemui 

guru-gurunya yang dikatakan mencapai 3000 orang. 

Demikian juga ahli sufi besar, Syeikh al-Akbar Ibn 

Arabi telah melakukan perjalanan yang panjang dari 

negeri asalnya Andalusia ke Afrika Utara dan 

keseluruh pelosok Timur Tengah, dan akhirnya 

meninggal di Damaskus, jauh dari negeri asalnya. 

Demikian juga Ibnu Sina, Ibnu Haitsam dan lain-

lainnya. Selain untuk tujuan mencari guru dan 

pengalaman, perjalanan intelektual juga dalam rangka 

memburu manuskrif.53 Al-Hafiz Abu Sa’ad as-

Samman ar-Razi (w. 445H) yaitu salah seorang ahli 

hadis, ahli nasab, ahli fikih, ahli qiroat dan ulama 

terkemuka. Dia berkeliling dunia dari belahan Timur 

hingga belahan Barat dengan berjalan kaki. Dia 

memiliki 3600 syaikh.  Demikian juga al-Hafiz Imam 

Ibnu Abi hatim ar-razi dalam kitabnya Muqaddimah 

al-Jahr wa At-Ta’dil menceritakan biografi orang 

tuannya yaitu Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris 

ar-razi (195 H-277 H). Dia menceritakan perjalanan 

orang tuanya dalam mencari ilmu selama tujuh tahun 

 
53Mulyadi Kertanegara, Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam 

(Jakarta: Baitul Ihsan, 2006), 99. 
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mulai dari tahun 213 H sampai 221 H dengan berjalan 

kaki.54 

Berikut cuplikan catatan penderitaan Perjalanan 

thalabul ilmi dalam mencari pengetahuan pada abad 

pertengahan. Setelah meneruskan studinya dengan 

bermacam-macam guru lainnya, ia mendapatkan ijin 

ayahnya untuk mengikuti kakaknya ke Huawayza. 

Perjalanan kesana, menggunakan perahu melalui 

terusan sempit penuh rumput liar, dimangsa nyamuk-

nyamuk “sebesar tawon”, dan hanya dengan susu sapi 

untuk menghilangkan laparnya, telah memberi dia 

kesan pertamanya terhadap ketidaknyamanan dari 

perjalanan menjadi seorang mahasiswa miskin. Ia 

mendatangi sekolah tinggi setiap hari—dari pagi 

hingga siang—untuk mengikuti pelajaran dan diskusi. 

Dalam perjalanan pulang dan dalam keadaan lapar 

karena tidak mendapatkan makanan yang lebih baik, 

maka ia mengumpulkan kulit-kulit buah melon yang 

tebuang di tanah. Membersihkannya dari debu dan 

memakan bagian-bagian yang masih tersisa yang dapat 

dimakan. Suatu hari dia mendapati kelompoknya, yang 

ternyata mengerjakan hal yang sama. Masing-masing 

dari mereka merahasiakan tentang kekurangan makan 

mereka. Tetapi mereeka sekarang bersatu dan 

mengumpulkan serta mencuci kulit melon mereka 

 
54Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Kisah-Kisah Para 

Ulama dalam menuntut Ilmu, terj. Yasir Maqosid (Pustaka Al-kautsar,  

2016). 
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secara bersama-sama. Karena tidak mampu 

menyalakan lampu atau lilin, mereka hanya 

menghafalkan dalam hati treks-teks kuliah di bawah 

cahaya bulan seperti alfiyah Ibnu Malik dan kafiyah, 

apabila malam gelap gulita (tidak ada bulan), mereka 

menghafalkan dalam hati, agar tidak lupa. Untuk 

menghindari percakapan-percakapan yang dapat 

mengganggu, mahasiswa tersebu seringkali duduk 

(dilantai) sambil menundukkan kepala di atas lutut 

yang ditekuknya, dan menutup mata pura-pura sakit 

kepala.55 

Ketekunan para thalabul ilmi tersebut merupakan 

semangat untuk berhijrah dari kampung halaman 

menuju sumber-sumber ilmu pengetahuan seperti di 

Bagdad, Makkah maupun Madinah dan kota-kota 

Islam lainnya. Dalam hadis Nabi saw dijelaskan 

tentang Hijrah: 

 

إِ  ُه 
ُ
ِهْجَرت

َ
ف َوَرُسْوِلِه،  هللِا  ى 

َ
ِإل ُه 

ُ
ِهْجَرت ْت 

َ
ان
َ
ك َمْن 

َ
هللِا ف ى 

َ
ل

وَ     ْن َم َوَرُسْوِلِه 
َ
 ك
َ
 رَ ْج ِه   ْت ان

ُ
يُ يَ نْ ُد لِ   هُ ت  هَ بُ يْ ِص ا 

َ
أ  رَ اْم   وِ ا 

َ
  ةٍ أ

 ، اهَ ُح ِك نْ يَ 
َ
 رَ ْج ِه ف

ُ
 إِ  هُ ت

َ
 إِ  َر اَج ا َه ى َم ل

َ
    ِه يْ ل

 

 
55Mehdi Nakosten, kontribusi Islam atas Dunia Intelektual 

Barat, Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, terj. Joko S. Kahhar 

(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 81. 



70 | Fathurrahman Muhtar 

Maksud hadis di atas adalah bahwa siapapun yang 

dalam hijrahnya bertujuan untuk mendapatkan ridha 

Allah. Maka hijrahnya mendapat keridlaan Allah swt. 

Begitu pula, siapapun yang dalam hijrahnya 

bermaksud untuk mendapatkan dunia atau wanita 

maka itulah bagiannya. Ia tidak mendapat bagian 

ganjaran diakhirat karena hijrahnya tersebut.56 

Asal makna hijrah adalah berpisah dan 

meninggalkan. Dalam sejarah Islam hijrah pernah 

terjadi dua kali. 

Pertama, hijrah para sahabat dari Makkah ke 

Habasyah (Ethiopai), yaitu ketika kaum musyrikin 

menyakiti Rasulullah saw, mereka lari menuju Raja 

Najasyi. Hijrah ini terjadi lima tahun setelah kenabian 

beliau. Demikian dikatakan Al-Baihaqi. Kedua, hijrah 

dari Makkah ke Madinah. Ini terjadi tiga belas tahun 

setelah kenabian beliau. Setiap muslim yang tinggal di 

Makkah wajib berhijrah mengikuti Rasulullah saw ke 

Madinah. Jamaah menetapkan bahwa hijrah ketika itu 

adalah wajib dari Makkah menuju Madinah. Namun, 

tidak bersifat mutlak seperti ini karena tidak ada 

pengkhususan hanya menuju Madinah, tetapi yang 

wajib adalah hijrah kepada (mengikuti) Rasulullah 

saw. Ibnu al-Arabi berkata, “Para ulama membagi 

perjalanan di muka bumi menjadi dua; karena lari dan 

mencari. 

 
56Ibnu Athan, Syarah Hadis Arbain, (Solo: Tinta Madina, 

2013), 5. 
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Yang pertama (lari) dibagi menjadi enam macam, 

sebagai berikut. 

1. Keluar dari negeri kafir menuju negeri Islam. Jenis 

ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Adapun yang 

sudah terputus dengan penaklukan kota Makkah 

sebagaimana tersebut dalam sabda beliau: 

 

 
َ

 رَ ْج ِه ال
َ
  َد عْ بَ  ة

ْ
 ِح تْ َف ال

 

Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Makkah) 

 

2. Keluar dari daerah bid’ah. Ibnu al-Qasim berkata,  

”Aku pernah mendengar Malik berkata, tidak halal 

bagi seorang pun tinggal di daerah yang di tempat 

itu para salaf dicaci. 

3. Keluar dari daerah yang sebagian besar diisi dengan 

hal-hal yang haram karena mencari yang halal 

adalah wajib bagi setiap muslim. 

4. Melarikan diri jika mendapat siksaan secara fisik. 

Hal iu merupakan karunia dari Allah ta’ala dan 

kemurahan dari-Nya. Jika sesorang 

menghawatirkan keselamatan dirinya di suatu 

tempat, maka Allah mengizinkannya untuk kelauar 

dari daerahnya dan lari demi menyelamatkan 

dirinya dari bahaya. Orang yang pertama kali 

melakukan hal itu adalah Ibrahim as ketika ia 

khawatir terhadap kaumnya. Dia berkata, 
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“sesungguhnya aku berhijrah menuju rabbku (QS 

al-Ankabut [29]: 26). Allah berfirman menceritakan 

musa, kemudian dia keluar darinya dalam keadaan 

sangat takut (QS al-Qashash [28]: 21). 

5. Keluar karena takut terkena penyakit yang melanda 

suatu negeri menuju negeri yang bebas dari 

penyakit tersebut. Nabi saw pernah memberi izin 

kepada kaum Umiyyin untuk hijrah ke daerah 

Maraj ketika mereka merasa tidak nyaman di 

Madinah. 

6. Keluar karena khawatir akan keselamatan hartanya. 

Hal ini dibolehkan, karena kehormatan harta 

seorang muslim seperti kehormatan darahnya.57 

Adapun pembagian hijrah karena mencari, maka 

ia terbagi menjadi mencari urusan agama dan mencari 

urusan dunia. Mencari urusan agama dibagi menjadi 

sembilan macam, sebagai berikut.    

1. Bepergian untuk mendapatkan pelajaran, Allah 

berfirman: 
 

           ی  ی  ی  ی    جئ  حئ     مئ   ٹ ٹ 

حت  خت             جتىئ  يئ   جب   حب  خب  مب  ىب   يب

 
57Imam Nawawi, Syarah Hadis Arbain, (Jogjakarta: Media 

Hidayah, 2006), 28-30. 
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  جحمت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مج

 مح     جخ             حخ  مخ  جس   

 

Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, 

lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang 

yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu 

adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan 

tiada sesuatupun yang dapat melemahkan Allah 

baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS 

Fathir: 44) 

 

2. Bepergian untuk menunaikan ibadah haji 

3. Berpergian dalam rangka berjihad di jalan Allah 

4. Bepergian untuk mencari penghidupan 

5. Bepergian dalam rangka berdagang dan mencari 

rezki tambahan dari sekedar memenuhi kebutuhan 

pokok. Hal in tetap dibolehkan berdasarkan firman 

Allah: 

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ٹ ٹ 

چ  چ  ڇ     چڃ  ڃ  چ
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     

ڎ  ڎ      ڈ  ڈ     ڌڌ

 ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

 

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 

(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka 

apabila kamu telah bertolak dari Arafah, 

berzikirlah kepada Allah di Masjidil haram. Dan 

berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana 

yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan 

sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 

termasuk orang-orang yang sesat. (QS al-Baqarah 

(2): 198) 

 

6. Bepergian untuk mencari ilmu 

7. Bepergian menuju tempat-tempat mulia, Nabi saw 

bersabda, “Tidak boleh melakukan perjalanan 

kecuali ke tiga masjid.” 

8. Bepergian menuju tempat perbatasan dengan 

wilayah musuh untuk berjaga-jaga 

9. Bepergian untuk mengunjungi saudara seagama 

karena Allah. 
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C. Pribadi yang Istiqomah 

Yang dimaksud dengan istiqomah adalah 

berpegang teguh pada ajaran Islam, baik dalam hal 

aqidah, amal dan prilaku. Huruf sin dan ta’ dalam kata 

ini menunjukkan makna penguatan dalam kelurusan 

dan ketidakmenyimpangan dari jalan penghambaan 

kepada Allah. 

Istilah iltizām lebih masyhur digunakan untuk 

mengungkapkan makna istiqomah di dalam Islam. 

Iltizām sendiri adalah konsistensi terhadap sesuatu dan 

kontinyuitas (berjalan) di atasnya. Meski sebenarnya 

tidak masalah dalam perbedaan istilah selama jelas 

maknanya. Hanya saja penggunaan istilah “istiqāmah” 

lebih baik karena istilah yang syar’i, yang terdapat 

dalam kalamullah ta’ala dan sabda Rasul-Nya58. 

Menurut Abu Bakar, ra, istiqāmah adalah bahwa 

mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu 

apapun. Artinya mereka istiqomah di atas tauhid. 

Sedangkan Umar ra. mengatakan istiqāmah adalah jika 

engkau teguh di atas perintah dan larangan (Allah), 

dan tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya 

ular dalam berjalan. Maksudnya adalah konsisten, 

komitmen, berkelanjutan dalam menjalankan perintah 

dan meninggalkan larangan. Ali ra, memaknai 

istiqomah adalah mereka menunaikan kewajiban-

kewajibannya. Al-Hasan ra, memaknai istiqomah 

 
58Syeikh Musnid al-Qatthany, Meniti Jalan Istiqomah, terj. 

Muh. Ihsan (Jakarta: 2008), 1. 
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adalah mereka teguh di atas perintah Allah, sehingga 

mereka melakukan ketaatan pada-Nya dan menjauhi 

kedurhakaan pada-Nya. Adapun pendapat Ibnu 

Taimiyah memaknai istiqomah adalah mereka teguh di 

atas kecintaan dan penghambaan pada-Nya, sehingga 

mereka tidak berpaling dari-Nya ke kiri maupun 

kekanan. Imam al-Nawawi dalam Riyādhush shālihīn, 

istiqāmah itu adalah melazimi jalan ketaatan kepada 

Allah swt. Ibnu Qayyim ra, mengatakan dalam 

Madārijus Sālikīn, istiqāmah adalah sebuah kata yang 

mencakup seluruh bagian agama. Ia adalah berdiri 

memenuhi janji di hadapan Allah dengan sebenar-

benarnya. Ia berkaitan dengan perkataan, perbuatan, 

perilaku dan niat.59  Adapun hadis tentang Istiqomah 

sebagaimana sabda rasulullah saw, berikut ini: 

 

اَل  
َ
ق َعْبِدهللِا  ْبِن  ُسْفَياَن   

َ
َعْمَرة ِبي 

َ
أ َعْمُروَوِقْيَل  أبي  عن 

هللِا  َرُسْوَل  َيا  ُت: 
ْ
ل
ُ
ِ ق

ْ
اإل ِفي  ِلي  ْل 

ُ
ق  ، 

َ
ق ِم 

َ
 وْ ْسال

َ
ال  ،

ً
 ال

َ
أ  ْس  

َ
 ُل أ

   هُ نْ عَ 
َ
 َح أ

َ
   َك رَ يْ ًدا غ

َ
   اَل ق

ُ
 ،  اهلِل ُت بِ نْ آَم   ْل ق

ُ
) رواه    ْم قِ تَ اْس   مَّ ث

 مسلم(
 

Dari Abu ‘Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu 

‘Amrah Sufyân bin ‘Abdillâh ats-Tsaqafi Radhiyallahu 

anhu, yang berkata, “Aku berkata, ‘Ya Rasulullah! 

 
59Syeikh Musnid al-Qatthany, Meniti Jalan Istiqomah, 3-6. 
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Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan 

yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau.’ 

Beliau menjawab, ‘Katakanlah, ‘Aku beriman kepada 

Allah Azza wa Jalla,’ kemudian istiqâmahlah.’ (HR 

Muslim) 

 

Hadis di atas diriwayatkan Muslim dari riwayat 

Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Sufyan. Sufyan 

sendiri ialah anak Abdullah ats-Tsaqafi at-Taifi, salah 

seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia 

pejabat Umar bin Khathtab di Thaif. 

Hadis tersebut diriwayatkan dari sufyan bin 

Abdullah dari banyak jalur dengan banyak 

penambahan. Hadis tersebut juga diriwayatkan Imam 

Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari riwayat Az-

Zuhri dari Muhammad bin Abdurrahman bin Maiz. 

Menurut versi At-Tirmidzi, hadis tersebut berasal dari 

Abdurrahman bin Maiz dari Sufyan bin Abdullah.  

Penjelasan hadis. 

 

 
ُ
 اهلِل ُت بِ نْ آَم  ْل ق

ُ
 ْم قِ تَ اْس  مَّ  ث

 

Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah Azza wa 

Jalla,’ kemudian istiqâmahlah. 
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Artinya, beriman dan beristiqamahlah 

sebagaimana yang diperintahkan kepadamu untuk 

kamu kerjakan, dan yang dilarang atas dirimu agar 

kamu tinggalkan. Istiqamah konsisten di atas satu jalan 

dengan mengamalkan kewajiban-kewajiban dan 

meninggalkan larangan-larangan. Allah berfirman: 

 

گ       گ     کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 گ  گ  ڳ  

 

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, 

sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) 

orang yang telah tobat beserta kamu dan janganlah 

kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Hud [11] : 112) 

 

Allah juga berfirman: 

 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

 ٿ  ٿ     ٺ  ٿ       
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Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan 

kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan 

pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada 

mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut 

dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah 

mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah 

kepadamu". (QS Fushshilat [41]: 30) 

 

Maksudnya, ketika meninggal, para malaikat itu 

memberi kabar gembira kepada mereka dengan firman 

Allah Swt di atas. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa 

ketika mereka diberi kabar gembira dengan 

memperoleh surga, mereka berkata, “Bagaimana 

halnya dengan anak-anak kami apa yang mereka 

makan dan bagaimana pula keadaan mereka sesudah 

kami?” Lalu dikatakanlah kepada mereka, “kami 

walimu dalam kehidupan dunia dan akhirat.” (QS 

Fushilat [41]: 30). Maksudnya, kami yang akan 

mengatasi urusaan mereka sesudah kamu. Dengan 

demikian hati mereka menjadi tenang.  

Menurut Syeikh Abdurrahman as-Sadi dalam 

kitab Ad-Durrah as-Salafiyyah Syarah Arba‘īn 

Nawawiyah menyatakan bahwa buah dari iman dan 

istiqomah adalah keselamatan dari segala bentuk 

keburukan serta meraih segala hal yang dicintai. 

Sedangkan Abul Qasim al-Qusyairi dalam kitab 

Syarhul Arba‘īna Hadītsan an-Nawawiyyah karya 

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: Istiqamah adalah satu 
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tingkatan yang menjadi penyempurna dan pelengkap 

semua urusan. Dengan istiqomah, segala kebaikan 

dengan semua aturannya dapat diwujudkan. Orang 

yang tidak istiqamah di dalam melakukan usahanya, 

pasti sia-sia dan gagal. Ia berkata pula; ada yang 

berpendapat bahwa istiqamah itu hanyalah bisa 

dijalankan oleh orang-orang besar, karena istiqomah 

adalah menyimpang dari kebiasaan, menyalahi adat 

dan kebiasaan sehari-hari, teguh di hadapan Allah swt 

dengan kesungguhan dan kejujuran. Dalam kitab yang 

sama al-Washiti berpendapat bahwa istiqomah adalah 

sifat yang dapat menyempurnakan kepribadian 

seseorang dan tidak adanya sifat ini maka rusaklah 

kepribadian seseorang.60 

Menurut Ibnu Rajab Istiqamah ialah meniti jalan 

lurus yang tidak lain adalah agama yang lurus (Islam) 

tanpa menyimpang darinya, ke kanan atau ke kiri. 

Itiqamah mencakup pengerjaan seluruh ketaatan, yang 

terlihat dan tersembunyi, dan meninggalkan seluruh 

yang dilarang. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wa 

Sallam menjadi wasiat yang menghimpun seluruh 

ajaran agama. Dalam firman Allah swt, “maka tetaplah 

di jalan yang lurus (istiqamah) menuju kepada-Nya 

dan mohonlah ampun kepada kepada-Nya, “terdapat 

isyarat bahwa pasti ada kelalaian (kekurangan) dalam 

istiqamah yang diperintahkan kemudian dilakukan 

 
60Ibnu Daqiq al Ied, Hadis Syarah Arbain Imam Nawawy, terj. 

Muhammad Thalib (Yogyakarta: Media Hidayah, 2001), 107. 
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istiqfar yang menghasilkan taubat dan kembali kepada 

istiqamah, seperti sabda Nabi saw kepada Muaz bin 

Jabal, “bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau 

berada dan lanjutkan kesalahan dengan kebaikan 

niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan 

tersebut. Sebelum itu, Nabi saw menjelaskan bahwa 

manusia tidak sanggup beristiqamah dengan istiqamah 

yang sebenarnya, seperti diriwayatkan Imam Ahmad 

dan Ibnu Majah hadis dari Tsauban ra dari Nabi saw 

bersabda: 

Istiqamahlah kalian dan janganlah kalian 

menghitung-hitung. Ketahuilah bahwa perbuatan-

perbuatan kalian yang terbaik ialah shalat dan tidak 

menjaga wudhu melainkan orang Mukmin. (HR Imam 

Ahmad). Sadadlah (Istiqamah dalam amal dan benar 

perkataan) kalian, mendekatlah kepada sikap sadad 

(lurus), dan tidak menjaga wudhu melainkan orang 

Mukmin. 

Tulang punggung Istiqomah dalam taat kepada 

Allah ialah Mahabbah (cinta) dan ‘isyq (rindu). Bila 

cinta telah tumbuh di hati timbullah kerinduan. Rindu 

hendak bertemu dengan Dia. Cinta dan rindu membuat 

orang rela mengorbankan segalanya. Taat yang 

dilandasi oleh cinta dan rindu kepada Tuhan, membuat 

orang istiqomah dalam mengabdikan dirinya kepada 

Allah.  Abu Ali ad-Daqqad meletakkan sikap 

istiqomah pada tingkat yang paling tinggi dalam usaha 

manusia mendekatkan diri kepada Allah. Kata beliau: 



82 | Fathurrahman Muhtar 

istiqamah bertingkat tiga, tingkat pertama: taqwīm, 

yakni memperbaiki jiwa; tingkat kedua: iqāmah, yaitu 

membersihkan mental, dan tingkat ketiga: istiqāmah, 

yakni tingkat mendekatkan diri kepada Allah.61 

Katakanlah, “Aku beriman kepada Allah, 

kemudian istiqamahlah”. Maksudnya adalah, beriman 

kepada Allah merupakan amalan hati. Sedangkan 

istiqamah itu dilakukan dengan amal perbuatan 

anggota badan. Nabi saw memberinya dua kalimat 

yang mencakup agama Islam secara keseluruhan. Aku 

beriman kepada Allah mencakup keimanan kepada 

seluruh berita yang disampaikan oleh Allah swt 

tentang diri-Nya, tentang hari akhir, tentang rasul-

rasul-Nya, tentang semua ajaran yang mereka bawa, 

dan tentang ketundukan kepada-Nya. Setelah itu beliau 

bersabda: kemudian istiqomahlah. Istiqomah itu 

dibangun di atas keimanan. Kata kemudian 

menunjukkan urutan bahwa iman dan istiqomah 

berurutan. Istiqamah dan keteguhan di atas jalan lurus 

adalah jalan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh 

Allah swt dari kalangan para nabi, shiddiqin, syuhada’ 

dan shalihin. Apabila seorang membangun 

kehidupannya di atas dua kalmia, maka ia akan 

bahagia di dunia dan akhirat.62 Sebagaimana firman 

Allah swt yang artinya, “Dan sesungguhnya kalau 

 
61Yunasril Ali, Pilar-Pilar Tasawuf (Jakarta: Kalam Mulia, 

2005), 70-71. 
62Imam Nawawi, al-Adzkār, 175. 
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mereka istiqamah di atas agama Islam, niscaya akan 

kami beri mereka minum air yang segar (QS al-Jin: 

16). 

 

Adapun keutamaan-keutamaan istiqomah adalah: 

1. Tidak ada rasa takut dan mereka tidak pernah 

merasa sedih. 

2. Para penghuni surga. 

3. Kabar gembira bagi mereka di dunia dan akhirat 

4. Keamanan, ketenangan dan hidayah. 

5. Dicintai oleh Allah swt. 

6. Mendapat pertolongan Allah dan Allah selalu 

bersama-Nya. 

7. Dimudahkan rezekinya dan keberkahan dalam 

harta dan usia. 

8. Dilipatkan kebaikan dan dihapus dosanya.  

9. Dijaga oleh Allah dan keturunannya. 
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Bab 4 

 

AKTUALISASI ETIKA SOSIAL PROFETIK 

DALAM KEHIDUPAN 

 

 

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-

nilai baik dan jahat yang berkaitan dengan perbuatan dan 

tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh 

kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. 

Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan 

dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik 

individu maupun masyarakat, baik dalam hubungannya 

dengan tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, 

maupun dengan alam sekitarnya, baik dalam kaitannya 

dengan eksistensi manusia dibidang sosial, ekonomi, 

politik, budaya maupun agama.63  

 
63Musa Asy’arie, Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir  

(Yogyakarta: LESFI, 1999), 83. 
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A. Etika dalam Persaudaraan 

Pada hakikatnya posisi manusia terhadap sesamanya 

adalam sama dan sederajat, sama-sama sebagai ciptaan 

(makhluk) Allah swt dan karenanya dihadapan Allah 

semuanya sama, yang membedakannya adalah amal 

perbuatan atau taqwanya saja. Oleh karena itu, secara 

individual hubungan manusia dengan manusia lainnya, 

masing-masing mempunyai kekuasaan yang sama, 

setiap individu dengan individu lainnya tidak boleh 

saling memaksa apalagi merampas hak-haknya. Hak 

individu untuk mempertahankan miliknya dilindung 

oleh hukum apapun, karena hak itu adalah  bagian dari 

hak-hak azazi manusia yang wajib dilindungi.64 

Saling mencintai dan mengasihi satu sama lain, 

serta persahabatan dan persaudaraan antara seseorang 

dengan orang lain merupakan jalan terbaik untuk 

mendekatkan diri kepada Allah swt. Bab ini akan 

memaparkan seputar keutamaan merajut hubungan 

silaturrahmi dengan pihak lain, berikut syarat dan 

sikap yang mesti dibangun, persaudaraan yang 

berhubungan dengan harta maupun jiwa, berikut sikap 

yang mesti diambil oleh sesama muslim, dan seputar 

hak-hak sesama, baik berhubungan dengan tetangga, 

kerabat, sampai pada pelayan dan pegawai lainnya. 

Dalam hadis dijelaskan tentang ajaran untuk 

bekerjasama antar mukmin. 

 

 
64Musa Asy’arie, Filsafat Islam, 113. 
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   ْن عَ 
َ
   -  هُ نْ عَ   هللاُ   يَ ض ِ رَ   -ى  س َ وْ ُم   ْي بِ أ

َ
 اَل ق

َ
  -  هللِا   ُل وْ ُس رَ   اَل : ق

 صَ 
َّ
 عَ   ى هللاُ ل

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
 -  َم ل

ُ ْ
ال  لِ   ُن مِ ؤْ : 

ْ
   ِن مِ ؤْ ُم ل

َ
 ك
ْ
 بُ ال

ْ
 يَ   اِن يَ ن

ُ
  د  ش

 .(متفق عليه) . ًضاعْ بَ  هُ ضَ عْ بَ 
 

Diriwayatkan oleh Abu Musa ra. Nabi Saw pernah 

bersabda, “Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya 

adalah ibarat bangunan yang saling menguatkan. (HR 

Bukhari) 

 

Berkenaan dengan keutamaan merajut hubungan 

silaturrahmi dengan pihak lain, berikut syarat dan 

sikap yang mseti dibangun, maka ketahuilah bahwa 

persahabatan merupakan buah dan perilaku yang baik 

(kebaikan akhlak). Sedangkan perseteruan lebih 

sebagai buah dari perilaku yang buruk (keburukan 

akhlak). Kebaikan akhlak adalah akar dari kasih 

saying. Adapun keburukan akhlak lebih merupakan 

akar dari kebencian, kedengkian dan permusuhan. 

Buah dari akhlak yang baik adalah segala apa yang 

bersifat terpuji. Keutamaan dan kelebihan akhlak yang 

baik dalam perkara agama tidaklah tersembunyi.  

Sayyidina Umar Ibnul Khaththab ra. menyatakan: 

Pada saat seseorang di antara kalian dicintai oleh 

saudaranya, maka hendaklah ia berpegang teguh dan 

memperhatikan hal itu dengan baik. Sebab sangat 

sedikit orang yang mendapatkan anugerah semacam 
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itu. al-Fudhail Rahimahullah juga pernah mengatakan, 

siapa saja yang memandang wajah saudaranya dengan 

kasih sayang, maka perbuatannya itu bernilai ibadah 

baginya. 

Pada prinsipnya nilai-nilai persahabatan itu dibagi 

menjadi dua. Pertama, persahabatan karena Allah swt. 

Kedua, persahabatan yang dilandasi oleh keinginan 

yang berkaitan dengan kepentingan dunia. 

Bukan disebut cinta karena Allah swt, apabila 

sekedar bergaul dengan tetangga, membaca al-Qur’an 

bersama-sama dalam suatu perjalanan jauh. Namun, 

apabila dilandasi dengan niat dan maksud demi 

menggapai cinta kepada Allah swt, maka yang 

demikian itu bisa disebut sebagai cinta karena Allah 

swt sehingga semakin jelas, bahwa tidak tersedia 

pahala manakala suatu perbauatan tidak dilakukan 

dengan niatan atau lahir dari amalan yang diperbuat 

atas pilihan sendiri. 

Cinta pada dasarnya memiliki dua syarat pokok. 

Pertama, sesuatu dicintai karena dzatnya itu sendiri, 

dan bukan untuk mengantarkan kepada yang dicintai 

disebabkan bantuannya atau bukan pula untuk sesuatu 

yang serupa lainnya dibalik munculnya sikap cinta itu. 

Kedua, sesuatu dicintai karena diharapkan dapat 

mengantarkan kepada tujuan melalui pertolongannya. 

Tujuan ini juga tidak hanya terbatas pada dunia ini 

saja, akan tetapi lebih dikaitkan dengan kepentingan 

akhirat atau terhadap capaian atas keridhaan Allah swt.  
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Dalam kitab Ta‘līmul Muta‘allim seorang pelajar 

hendaklah memilih teman yang tekun, waro, bertabiat 

jujur serta mudah memahami masalah. Menyingkiri 

orang pemalas, penganggur, banyak bicara, suka 

mengacau dan gemar memfitnah. Seseorang yang 

ingin mengetahui apakah temannya baik dan tidak 

hendaklah ia melihat sama siapa ia bergaul, 

sebagaimana syair berikut ini : 

• Jangan bertanya siapakah dia? Cukup kau tahu oh 

itu temannya, karena siapapun dia, mesti berwatak 

seperti temannya. 

• Bila kawanya durhaka, singkirilah dia serta merta, 

bila bagus budinya, rangkullah dia, berbahagia! 

• Jangan kau temani sipemalas, hindari segala 

halnya, banyak orang shaleh menjadi kandas, 

sebab rerusuh sandarannya 

• Menjalar tolol kepada cendikia, amat cepat terlalu 

laksana api bara, ia padam di atas abu. 65 

Dalam perkara cinta mencintai, Imam al-Ghazali 

menyebutkan empat jenis sikap mencintai yang bisa 

dikelompokkan.  

Jenis pertama, seseorang dicintai karena diri 

orang itu. Secara alamiah, adalah mungkin bahwa 

seseorang menjadi objek cinta orang lain ketika ia 

melihatnya, berkenalan dengannya, dan berprasangka 

baik terhadapnya setelah menyaksikan sifat maupun 

 
65Imam Burhanuddin az-Zarnuzi, Ta‘līmul Muta‘allim, 45. 
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prilakunya. Sesuatu yang indah merupakan objek 

kesenangan bagi seseorang yang menyukai keindahan. 

Namun bukan hanya bentuk dan wujud lahiriah yang 

bisa menimbulkan kecintaan.    

Jenis kedua, seseorang mencintai orang lain untuk 

mendapatkan cinta ketiga. Suatu atau benda yang 

menjadi wasilah (perantara) kepada sesuatu yang 

mencintai juga akan dicintai. Oleh karena itu, emas 

dan perak sangat dicintai oleh manusia, meskipun 

mereka tidak memiliki sifat cinta dalam dirinya 

sendiri. Sebab, mereka tidak bisa dimakan atau 

dijadikan sebagai pakaian, akan tetapi mereka menjadi 

wasilah untuk mendapatkan (meraih) hal-hal tersebut 

(cinta). Banyak manusia yang dicintai seperti emas, 

dan perak karena mereka menjadi wasilah untuk 

mencapai sasaran atau tujuan. Dan dengan pertolongan 

mereka, kekayaan, nama dan ketenaran bisa diraih.  

Jenis ketiga, sesuatu tidak dicintai bukan karena 

zatnya sendiri, akan tetapi karena yang lain dan bukan 

demi kebaikan dunia ini, melainkan untuk kebaikan 

negeri akhirat nanti. Masalah ini sangat jelas, terbuka 

dan tidak samar. Contohnya adalah, mencintai 

petunjuk spiritual yang menjadi perantara atau wasilah 

untuk mendapatkan pengetahuan batiniyah. Tujuannya 

adalah, untuk meraih kemenangan di negeri akhirat. 

Nabi Allah Isa as. pernah mengatakan, “siapa saja 

yang memperoleh ilmu, lalu ia beranal berdasarkan 

pada ilmu yang didapatinya itu, dan mengajarkannya 
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kepada orang lain, maka ia disebut orang besar di alam 

spiritual. 

Jenis keempat, adalah cinta dan benci di jalan 

Allah swt. Cinta yang seperti ini bukanlah cinta yang 

tidak berpusat pada diri sendiri (tidak egois). Dan cinta 

jenis ini adalah cinta yang tanpa pamrih kepada selain 

Allah swt. Cinta semacam ini sangat dimungkinkan, 

karena ia tidak terbatas, atau melampaui segala batasan 

yang ada. Cinta jenis ini menyebar kepada segala 

sesuatu dan apa saja yang mempunyai hubungan 

dengan yang dicintai, dan ia bahkan, mencintai apa 

pun serta siapa pun yang dicintai oleh pihak yang 

dicintai itu. Seseorang pecinta juga mencintai orang 

yang mengabdi kepada yang dicintainya itu. Ia 

mencintai orang yang memuji dan memuliakan yang 

dicintai, serta berusaha untuk selalu menyenangkan 

perasaannya. 

Implementasi kasih sayang antar sesama muslim 

dikenal dengan istilah shilaturrahim, kata 

shilaturrahim diartikan dengan persahabatan 

(persaudaraan), sedangkan dalam bahasa Arab terdiri 

dari kata ( )صلة     shilah dan    )الرحم( ar-rahim. Kata 

shilah adalah mashdar dari kata )وصل( washala yang 

terdiri dari tiga huruf Arab waw, shad dan dal yang 

dalam berbagai bentuk kata yang dihasilkannya 

mengandung makna “menghimpun sesuatu dengan 

sesuatu yang lain sehingga ia mengikatnya. Dari kata   

 al-wāshilah bermakna “siapa yang mengikat)الواصلة(
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rambut palsu dikepala. Perumahan, juga kesuburan 

tanah dinamai wāshilah karena perumahan 

menghubungkan seseorang/ satu keluarga dengan yang 

lain sebagaimana halnya kesuburan tanah mengundang 

hadirnya banyak orang. Antonym dari kata       )هجر(

hajara meninggalkan sesuatu atau tempat karena tidak 

menyukai keadaannya. Kata kerja dari shilah adalah 

washala, yang bisa diartikan “menyambung” atau 

“mencapai”. 

Banyak pakar bahasa Arab mengartikan kata 

Rahim dengan peranakan. Mantan mufti Mesir, al-

Marhum Syaikh Hasanain Makhluf memahaminya 

dalam arti rahmat (kasih sayang). Kedua pendapat 

tersebut tidak harus dipertentangkan. Sesuatu yang 

paling dirahmati dan dikasihi makhluk adalah apa 

yang keluar dari Rahim/peranakannya dank arena itu 

peranakan dinamai Rahim, yakni sumber kasih rasa 

kasih sayang. Ini diperkuat oleh sabda Nabi 

Muhammad SAW, yang melukiskan kata Rahim, 

bahwa (الرحمن من  شجنة   rahim adalah syijnah (الرحم 

(pakar bahasa lain mengucapkan syajnah) min ar-

rahman. Kata syajnah bermakna akar tumbuhan yang 

saling kait berkait” Allah berfirman dalam sebuah 

hadis Qudsi: “Aku adalah ar-Rahman, aku 

menciptakan Rahim dan kuberi ia nama dari kata yang 

seakar dengan nama-Ku.66 

 
66M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, 68. 



 

Pendidikan Profetik | 93  

Silaturrahim menuntut adanya komunikasi, jalinan 

hubungan, bahkan network. Ia mengisyaratkan 

keharmonisan hubungan dan kekuatannya, di samping 

pencairan yang beku dan penghangatan yang dingin. 

Sedemikian jelas makna atau maksud tersebut, sampai-

sampai Nabi saw menekankan makna kebahasaan kata 

shilah, yakni menyambung. Beliau tidak menilai siapa 

yang membalas kunjungan atau menyambut uluran 

tangan pihak lain sebagai melakukan silaturrahmi. 

Tetapi yang melakukannya adalah siapa yang 

menyambung hubungan yang putus. Nabi saw, 

bersabda: 

 

َواِص 
ْ
ِكْن ال

َ
اِفِئ، َول

َ
ك
ُ ْ
ِبال َواِصُل 

ْ
ْيَس ال

َ
ِطَعْت ل

ُ
ا ق

َ
ِإذ ِذي 

َّ
ُل ال

َها 
َ
 َرِحُمُه َوَصل

 

Bukannya yang melakukan shilaturrahim siapa yang 

membalas (menjalin hubungan yang telah terjalin) 

tetapi dia adalah siapa yang diputus hubungannya dia 

menyambungnya (HR Bukhari) 

 

Dari uraian di atas terbaca pula bahwa 

shilaturrahim mengandung makna rahmat dan kasih 

sayang. Siapa yang melakukan shilaturrahmi, pada 

hakikatnya ia memiliki rasa kasih dan 

melimpahkannya kepada selainnya, sejalan dengan 
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sifat Allah Yang Maha Pengasih yang melimpahkan 

rahmat kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya. 

 

   َمْن 
َ
 َح أ

َ
أ  َس ُيبْ   ْن بَّ 

َ
   ط

َ
وَ ِه قِ ْز رِ   يْ فِ   هُ ل  ، 

ْ
 َس ُين

َ
   أ

َ
   يْ فِ   هُ ل

َ
 أ
َ
،  هِ رِ ث

 
َ
 ف
ْ
 هُ ِحَم رَ   ْل َيِص ل

 

B. Kewajiban dan Hak dalam persaudaraan Muslim 

Ikatan persaudaraan atau persahabatan tidak ada 

bedanya dengan ikatan pernikahan antara suami dan 

isteri. Sebagaimana hak-hak dan kewajiban muncul 

dari ikatan pernikahan, demikian pula sejumlah hak 

serta kewajiban lahir dari ikatan persaudaraan dan 

persahabatan. Hak-hak persaudaraan tersebut ada 

delapan. 

Pertama, hak dalam kekayaan dan kepemilikan. 

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: 

 

 َم 
َ
   ُل ث

ُ ْ
 إِ   َن يْ نِ مِ ؤْ ال

َ
 ذ

ْ
ال مِ يَ َق تَ ا   ا 

ْ
   ُل ث

ْ
   ِن يْ َد يَ ال

َ
 ت
ْ
   لُ ِس غ

ْ
ا  َم اُه َد ِح إ

 
ُ ْ
 ال
ْ
  ى رَ خ

 

Dua orang mukmin yang bersaudara laksana kedua 

belah tangan, dimana yang satu akan membasuh yang 

lain. 
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Demikian pula persahabatan antara dua orang kan 

sempurna apabila satu sama lain saling menjaga, 

seolah-olah mereka adalah satu jasad serta tujuan, dan 

mereka saling menolong serta berbagi suka maupun 

duka. 

Kedua, hak menolong jiwa seseorang sahabat 

yang membutuhkan sebelum ia meminta. Ada 

beberapa tingkatan dalam urusan pertolongan kepada 

sahabat. Tingkatan yang terendah dari pertolongan 

seseorang kepada sahabatnya adalah, memenuhi 

keperluan pokok yang bersangkutan dengan ridha dan 

ikhlas ketika ia meminta untuk itu. Rosulullah Saw 

bersabda: 

 

 
َ
 أ
َ

  هللَ  نَّ إِ  وَ ال
َ
  ِفيْ  ْي انِ وَ أ

َ
  يَ ِه ، وَ ِه ِض رْ أ

ْ
 ُق ال

ُ
  ُب وْ ل

 

Ketahuilah, bahwa Allah swt mempunyai bejana-

bejana di bumi-Nya, yaitu kalbu. 

 

Ketiga, hak yang berkenaan dengan lidah. 

Kadang-kadang engkau perlu berbicara dengan 

seorang sahabat, dan terkadang juga tidak. Janganlah 

engkau membuka rahasia sahabatmu, apalagi jika ia 

meminta untuk merahasiakannya, bahkan kepada 

sahabat-sahabatnya yang lain sekalipun. Jangan pula 

membuka rahasia sahabatmu, sekalipun ia berada 

ditempat yang sangat jauh. Sebab membuka rahasia 
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sahabat kepada orang lain merupakan ciri dari budi 

pekerti (akhlak) yang sangat buruk. 

Keempat, beri dan tunjukkan perlakuan yang baik 

kepada teman-teman kita, baik dalam perkataan 

maupun perbuatan. Sebagaimana halnya persahabatan, 

demikian pulalah hendaknya perlakuan. Ucapkan 

perkataan yang disukai sahabat. Gunakan pula kata-

kata yang bersahabat dan memperlihatkan kasih 

sayang dan tunjukkan bahwa anda ikut merasakan 

kesedihannya dan membagi kebahagiaan anda 

dengannya. Rasulullah saw bersabda: “Seorang 

muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya. 

Ia tidak menganiaya saudaranya, tidak menghinanya, 

dan tidak menyerahkannya ke tangan musuhnya.” 

Kelima, memaafkan kesalahan teman. Apabila 

temanmu melakukan sesuatu dosa dan terus menerus 

dalam kondisi demikian, berilah ia nasihat dengan 

kata-kata yang baik (bijak). Apabila ia kembali kepada 

kebenaran, maka menurut Abu Dzar hubungan 

dengannya harus segera diputuskan. Sedangkan 

menurut Abu Darda’, hubungan dengannya tidak boleh 

diputuskan, karena ia pada suatu waktu pernah 

berjalan di jalan lurus, dan pada waktu yang lain 

berjalan di jalan yang bengkok.  

Keenam, berdoa untuk teman ketika hidup dan 

sesudah mati. Apabila kita biasa berdoa bagi diri kita 

dan keluarga kita, maka sudah semestinya pula kita 

berdoa bagi teman kita setelah kematian mereka dan 
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bagi siapa teman kita berhubungan. Rasulullah Saw 

bersabda: “Siapa saja yang berdoa untuk saudarannya 

yang tidak berada di depannya, maka para malaikat 

akan berkata, untukmu juga do’a yang serupa.” 

Ketujuh, kesetiaan dan keikhlasan (wafa’ dan 

ikhlas). Wafa’ atau kesetiaan berarti tetap kuat dalam 

ikatan persahabatan hingga maut memisahkan. Bahkan 

apabila seorang sahabat sudah meninggal dunia, ikatan 

tersebut masih tetap terpelihara dengan isteri, dan 

anak-anaknya, para sahabat dan kerabatnya, serta 

menaruh kepedulian terhadap naib mereka. Adapun 

sikap ikhlas adalah memenuhi kewajiban kepada 

sahabat tanpa pamrih, kecuali untuk mengharapkan 

keridlaan dari Allah swt, semata. Tujuan dan 

persahabatan karena Allah swt, dan di jalanNya adalah 

untuk mendapatkan manfaat serta keuntungan di 

negeri akhirat kelak.  

Kedelapan, tidak menyusahkan, atau berusaha 

untuk meringankan beban seorang sahabat. Hendaknya 

kita jangan membebankan masalah kepada seorang 

sahabat. Kita jangan pula memberikan beban yang 

berat kepadanya, sebaliknya hanya memikirkan yang 

ringan untuk diri sendiri.  Jangan pula kita meminta 

sesuatu dari harta dan kepemilikannya yang pada 

ujungnya akan memberatkan diri dan keluarga dari 

sahabat kita itu. Juga jangan berharap mendapatkan 

keuntungan dari nama dan ketenarannya. Hendaknya 

kita tidak mengatakan kepadanya, ”jagalah aku dan 
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penuhilah kewajibanmu terhadapku. Akan tetapi, 

berharaplah balasan dari doanya, bersilaturrahim 

dengannya, dan bantulah dalam kewajiban agamanya, 

serta carilah keridhaan Allah Swt. dengan memenuhi 

kewajibankewajibanmu terhadap-Nya.  

Firman Allah swt: 

 

ۉ  ې     ۉۋ  ۅ  ۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ      

 ې  ې  ې  

 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara 

(QS al-Hujurat: 10). 

 

Prinsip inilah yang harus terpatri di hati kaum 

muslim ketika berhadapan dengan orang-orang 

mukmin. Dia harus menyakini bahwa semua orang 

beriman adalah saudara baginya. Yang demikian itu 

akan mengantarkannya ke gerbang kesuksesan dalam 

bergaul dengan mereka. Itulah dasar kesuksesan.67 

Berbagai nash al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah 

banyak yang berbicara soal itu, yaitu prinsip 

persaudaraan antar orang-orang beriman.  

 

 

 
67Musthofa al-Adawi, Fiqh Ahlak, terj. Salim Bazemool 

(Jakarta: Qisthi Press, 2005), 28. 
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Allah berfirman:  

 

 ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

 

...Maka Allah menjinakkan antara hati kalian, lalu 

karena nikmat Allah, kalian menjadi saudara.... (QS 

Ali Imran: 103)  

 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

   ڤڤ

 

Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan 

daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. (QS al-Hujurat: 12) 

 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

ھ  ھ      ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
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Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan 

dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang 

memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 

kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang 

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa 

yang sangat pedih. (QS al-Baqarah: 178). 

 

 إِ 
َ
 ذ

َ
 ا ق

َ
   َل ات

َ
 ُد َح أ

ُ
   ْم ك

َ
 أ

َ
   اهُ خ

َ
 ف
ْ
   ِب نِ تَ ْج يَ ل

ْ
 هَ ْج وَ ال

َ
   هللاَ   نَّ إِ ؛ ف

َ
 خ
َ
 َق ل

 عَ  مَ آدَ 
َ
  .(الحديث في الصحيحين) . ِه تِ َر وْ ى صُ ل

  

Jika ada yang berkelahi, maka jangan memukul wajah 

(HR Muslim). 

 

Para ulama berkata: hadis di atas merupakan 

pernyataan yang melarang memukul wajah; Karena 

wajah merupakan anggota badan yang sangat 

berharga. Wajah adalah sosok yang terlihat yang tidak 

bisa ditutupi, dan sekiranya seseorang memukul 

istrinya, putranya atau budaknya, hendaklah ia tidak 

memukul wajahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa 

kesucian wajah harus lebih besar daripada bagian 

tubuh yang lain, dan bahwa itu harus terlindung dari 

pukulan dan tamparan bahkan dalam, karena wajah 

adalah kecantikan wajahnya terlihat dan tidak dapat 
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ditutupi. Pemukulan berulang pada kepala dan wajah 

dapat menyebabkan penyakit saraf seperti penyakit 

Alzheimer, yang kehilangan fungsi otak. 

Inilah perkara-perkara yang melahirkan cinta dan 

simpati di antara manusia. Agar orang lain 

mendengarkanmu, bersikap lembut kepadamu, 

menerima kebaikanmu, merasa tenang dalam 

berurusan denganmu, rela dengan keputusanmu, 

berterimakasih atas kebaikanmu dan kebajikanmu, 

maka harus ada cinta dan hormat dalam diri mereka 

kepadamu. Hubungan persaudaraan bagaikan kulit 

yang kering, jika basah, maka akan mudah untuk 

membentuknya. Jika anda melestarikan persaudaraan 

dan anda berbuat baik terhadap mereka, maka hati 

mereka akan menjadi lembut. Segala urusan dengan 

mereka akan menjadi mudah dan mereka akan 

mendengarkan ucapanmu. Sedangkan jika anda 

memutuskan tali persaudaraan, maka bisa jadi mereka 

tidak akan memperhatikanmu.68 

Demikian halnya dengan orang-orang yang tidak 

ada hubungan saudara. Jika mereka melihat pada diri 

anda adanya rasa cinta dan simpati kepada mereka, 

maka mereka akan mencintaimu. Dengan begitu anda 

akan berhasil bergaul dengan mereka, dengan izin 

Allah swt. Inilah yang akan melahirkan cinta Allah 

kepada Anda yang kemudian akan membuat anda 

 
68Musthofa al-Adawi, Fiqh Ahlak, 32. 
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diterima oleh orang lain. Buktinya adalah firman Allah 

swt. 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

 پ   پ  پ  ڀ  

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan 

menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang. 

(QS Maryam: 96), yaitu rasa cinta di dalam hati 

manusia, menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir. 

 

C. Bahaya Lisan 

Dewasa ini media informasi sangat canggih, menurut 

Alvin Tofler manusia sudah sampai pada gelombang 

ketiga, yaitu gelombang masyarakat  informasi. Dua 

gelombang sebelumnya sudah terlewati yaitu 

gelombang masyarakat agraris dan masyarakat 

industrialis. Barangsiapa yang menguasai gelombang 

ketiga ini, maka ia akan berkuasa. Dengan teknologi 

informatika segala informasi lisan maupun tulisan 

dapat tersebar dengan sangat cepat. Teknologi 

informatika apabila digunakan dengan baik akan 

membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi 

kemajuan, namun disisi lain jika disalahgunakan dapat 

menjadi malapetaka bagi manusia. Banyak informasi-
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informasi yang berguna diperoleh, namun di sisi lain 

banyak pula berita-berita yang tidak baik dan 

menyesatkan (hoax). Tentang bahaya lisan rasulullah 

saw telah mengingatkan dalam sabdanya: 

 

ْيِه    عن
َ
َعل  ُ

َّ
ى َّللا

َّ
َصل  ِ

ِبي  النَّ َعْن  َعْنُه   ُ
َّ

َي َّللا َرض ِ  
َ
ُهَرْيَرة ِبي 

َ
أ

: اَل 
َ
ق َم 

َّ
ِ   َوَسل

َّ
ِرْضَواِن َّللا ِمْن  ِلَمِة 

َ
ك
ْ
ِبال ُم 

َّ
ل
َ
َيَتك

َ
ل َعْبَد 

ْ
ال )ِإنَّ 

عُ 
َ
َيْرف  

ً
َباال َها 

َ
ل ِقي 

ْ
ُيل  

َ
دَ ال ِبَها   ُ

َّ
َّللا اُه  َوِإنَّ   ، َعْبَد  َرَجاٍت 

ْ
ل

 َيْهِوي ِبَها  
ً

َها َباال
َ
ِقي ل

ْ
 ُيل

َ
ِ ال

َّ
ِط َّللا

َ
ِلَمِة ِمْن َسخ

َ
ك
ْ
ُم ِبال

َّ
ل
َ
َيَتك

َ
ل

َم(  رواه البخاري  ِفي َجَهنَّ
 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.: Nabi Saw 

pernah bersabda, “seorang hamba Allah bisa saja 

mengucapkan perkataan yang menyenangkan Allah 

Swt dan dengan itu Allah memberikan kemuliaan. 

Seorang hamba Allah bisa saja mengucapkan 

perkataan yang tidak disukai Allah dan dengan itu 

Allah melemparkannya ke dalam api neraka (HR 

Bukhari). 

 

Imam Al-Ghazali mengatakan lidah mempunyai 

jalan yang luas dalam kebaikan sekaligus mempunyai 

ekor yang dapat ditarik dalam kejahatan. Siapa saja 

yang melepaskan kemanisan lidah dan membiarkan 

terlepas talinya, niscaya syaitan berjalan dengan pada 



104 | Fathurrahman Muhtar 

setiap lapangan dan mengiringinya ke tepi jurang yang 

menjatuhkannya sehingga memaksanya kepada 

kebinasaan. Tidak selamat dari kejahatan lidah kecuali 

orang yang mengikat lidahnya pada sesuatu yang 

berguna baginya di dunia maupun di akhirat. Ia juga 

mencegah lidahnya dari setiap yang ditakuti 

bahayanya nya pada waktu sekarang dan di waktu 

mendatang. Mengetahui apa yang dipuji atau dicela 

melepaskan lidah padanya itu sangat tersembunyi dan 

sulit. Melaksanakan tuntutan lidah bagi orang yang 

mengetahuinya itu berat dan sukar. Dan, anggota 

tubuh paling durhaka kepada manusia adalah lidah, 

karena tidak ada kepayahan dalam melepaskannya dan 

tidak ada ongkos dalam menggerakkanya.69 

Abu Bakar AshShiddiq ra. pernah meletakkan 

batu kecil pada mulutnya untuk mencegah dirinya dari 

perkataan dan ia memberi isyarat kepada lidahnya dan 

berkata, inilah yang membunuhku ke tempat 

kebinasaan. Abdullah bin Mas’ud ra. juga mengatakan, 

“demi Allah, tidak ada Ilah selain Dia, tidak ada 

sesuatu yang lebih memerlukan kepada lamanya 

proses menahan lidah. 

Muhammad bin Wasi’ berkata kepada Malik bin 

Dinar, “Hai Abu Yahya! Menjaga mulut itu lebih berat 

daripada menjaga uang dinar dan dirham. Yusuf bin 

Ubaid berkata, “tidak ada diantara manusia, seseorang 

 
69Imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid 5 (Kairo: Dar al-

Hadis, 2004), 4. 
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yang lidahnya atas seseorang mendatangkan kebaikan 

melainkan aku melihat kebaikan, demikian juga 

kepada amal-amal lainnya. 

Imam Al-Ghazali menyebutkan delapan bahaya 

lisan (hoak) berikut ini. 

Pertama: Bahaya pertama mengatakan sesuatu 

yang tidak membawa manfaat bagi pelakunya. 

Sebaik-baik keadaan adalah engkau menjaga kata-

katamu dari semua bencana yang telah kami sebutkan, 

yaitu mengumpat, adu domba, bermusuhan, berdebat 

dan lain-lainnya dan engkau berbicara mengenai apa 

yang diperbolehkan, yang tidak ada bahaya atasmu dan 

atas orang muslim sama sekali, kecuali bahwa engkau 

berbicara dengan apa yang tidak engkau 

memerlukannya, dan tidak ada keperluan kepadanya. 

Maka sesungguhnya engkau adalah menyia-nyiakan 

waktumu dan memeriksa kepada amal lidahmu, dan 

engkau mengganti apa yang rendah dengan apa yang 

baik. Karena sesungguhnya engkau adalah menyia-

nyiakan waktumu dan memeriksa kepada amal 

lidahmu. Karena sesungguhnya engkau apabila 

memakai waktu perkataan untuk berpikir, niscaya 

kadang-kadang terbuka bagimu dari pemberian rahmat 

Allah ketika berpikir, apa yang besar manfaatnya. 

Kedua, berlebihan dalam menyampaikan segala 

sesuatu. 

Menyampaikan pembicaraan kepada apa yang 

tidak penting dan menambahkan apa yang penting 
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menurut kadar keperluan. Sesungguhnya orang yang 

mementingkan suatu perkara, maka ia menyebutkan 

dengan perkataan yang ringkas dan ia mungkin 

membesarkan dan mengulanginya. Manakala 

maksudnya telah sampai dengan sepatah kata, maka 

kata yang kedua itu kelebihan, artinya kelebihan dari 

keperluan. Hal itu juga tercela karena apa yang 

terdahulu keterangannya, walaupun tidak ada dosa dan 

bahaya padanya. Abu Darda’ pernah melihat seorang 

wanita yang panjang lidahnya, lalu ia berkata, “apabila 

wanita itu bisu, niscaya lebih baik baginya. Ibrahim 

berkata, “Dua sifat membinasakan manusia, yaitu 

kelebihan harta dan kelebihan perkataan. Inilah 

tercelanya kelebihan perkataan.” 

Ketiga, menyampaikan pembicaraan yang 

mengandung unsur keburukan secara detail. 

Perkataan dalam perbuatan maksiat seperti 

menceritakan hal ikhwal wanita, tempat-tempat 

minuman khamr, tempat-tempat orang fasik, 

kenikmatan orang yang kaya, tindakan sewenang-

wenang raja-raja, acara-acara resmi mereka yang 

tercela dan hal ikhwal mereka yang tidak disukai. 

Sesungguhnya semua itu tidak halal bercakap-cakap 

padanya. Adapun perkataan yang tidak penting atau 

lebih banyak tidak pentingnya, meninggalkannya lebih 

utama dan tidak ada haram padanya. Siapa saja yang 

memperbanyak perkataan pada apa yang tidak penting, 

maka tidak bisa dijamin aman berbicara pada yang 
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bathil. Kebanyakan manusia itu duduk-duduk untuk 

bersenang-senang dengan pembicaraan, dan perkataan 

mereka tidak dapat meninggalkan bersenda-gurau 

mengenai kehormatan atau pembicaraan pada yang 

bathil. Bilal bin al-Harits, Rasulullah Saw. Pernah 

bersabda: 

 

   َل ُج الرَّ   نَّ إِ 
َ
 تَ يَ ل

َ
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 بِ   ُم ل
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   َّللا

َ
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ْ
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َ
 إِ   هُ ط

َ
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 يَ 
ْ
 )  اهُ َق ل

ٌ
َحِدْيث اَل 

َ
َوق والترمذي  الوطأ  في  مالك  رواه 

 ( َحَسٌن صحيح
 

Sesungguhnya seorang laki-laki yang berbicara 

dengan kata-kata dari keridhaan Allah, apa yang 

diduga bahwa kata-kata itu sampai kepada apa yang 

sampai, maka Allah menulis keridhaan-Nya 

disebabkan kata-kata itu sampai hari kiamat. Dan 

sesunggunhya seorang laki-laki yang berbicara 

dengan kata-kata dari kemurkaan Allah, apa yang 

diduga bahwa kata-kata itu sampai kepada apa yang 

sampai, maka Allah menulis kemurkaan-Nya atasnya 

disebabkan kata-kata itu sampai hari kiamat. 
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Keempat, gemar berdebat untuk urusan yang 

tidak prinsipil. 

Umar Ibnul Khathab ra. berkata, “janganlah 

engkau mempelajari ilmu karena tiga hal dan 

janganlah engkau meninggalkan ilmu karena tiga hal, 

yaitu: janganlah engkau mempelajarinya untuk 

berbantah-bantahan dengannya, janganlah engkau 

mempelajarinya untuk berbangga-banggaan 

dengannya, dan janganlah engkau mempelajarinya 

untuk riya’ dengannya. Dan, janganlah engkau 

tinggalkan belajar ilmu karena zuhud padanya dan 

janganlah meninggalkan belajar ilmu karena 

menyetujui kebodohan. 

Perdebatan pada dasarnya membuat orang lain 

diam, melemahkannya dan menguranginya dengan 

keteledoran dan kebodohan padanya. Tanda dari yang 

demikian itu adalah bahwa peringatannya kepada 

kebenaran dari segi yang lain itu tidak disukai bagi 

orang yang berdebat. Ia lebih menyukai munculnya 

kesalahan orang yang berdebat itu agar terang 

kelebihan dirinya dan kekurangan temannya. Dan 

tidak ada keselamatan dai hali ini, kecuali dengan 

diam dari setiap apa yang tidak menyebabkan dosa 

apabila diam daripadanya. Adapun pendorong kepada 

perdebatan adalah kesombongan dalam melahirkan 

ilmu dan keutamaannya. Keduanya merupakan wujud 

dari nafsu syahwat bathiniyah yang kuat dalam diri 

seseorang.  
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Kelima, membicarakan sesuatu yang mengandung 

permusuhan. 

Permusuhan itu juga merupakan sikap yang sangat 

tercela, dan posisinya di belakang perdebatan maupun 

perbantahan. Berbantahan adalah serangan pada 

perkataan orang lain dengan menunjukkan kesalahan 

padanya dengan hanya satu maksud menghina orang 

lain dan menunjukkan kelebihan kepandaian dirinya. 

Perdebatan adalah ibarat dari suatu perkara yang 

berhubungan dengan melahirkan aliran-aliran dan 

menetapkannya. 

Umar Ibnul Khaththab ra. berkata, “kebajikan 

adalah sesuatu yang mudah, yaitu muka yang berseri-

seri dan perkataan yang lemah lembut. Seorang ahli 

hikmah berkata, ”Perkataan yang lemah lembut itu 

dapat membasuh dengki-dengki yang tersembunyi 

pada anggota tubuh. Sebagian orang ahli hikmah 

berkata, “setiap perkataan yang tidak membuat murka 

Rabbmu, kecuali bahwa engkau menyenangkan teman 

dudukmu dengan perkataan itu, maka janganlah kikir 

kepadanya. Mudah-mudahan menggantikan padamu 

daripadanya pahala orang-orang yang berbuat baik.  

Keenam, menyakiti atau melukai perasaan pihak 

yang mendengarkan pembicaraan. 

Mengeluarkan perkataan dari kerongkongan 

dengan membuat-buat fasih bicaranya, memaksakan 

saja dan fasih, membuat-buat padanya dengan 

sanjungan-sanjungan dan pendahuluan-pendahuluan 
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dan apa saja yang berlaku dalam kebiasaan orang-

orang yang membuat fasih bicaranya dalam berpidato. 

Semua itu termasuk perbuatan yang tercela dan 

pembebanan diri yang dikutuk dimana Rasulullah saw. 

Bersabda: 

 

Ingatlah, binasalah orang-orang yang melakukan 

tanaththu’ dan beliau mengulang kalimat ini sebanyak 

tiga kali. 

 

Makna kata tanaththu’ adalah mendalam-

dalamkan dan menghabis-habiskan keluarnya 

perkataan syaitan. 

Ketujuh, berucap perkataan yang kecil, dengan 

memaki dan menjelek-jelekkan pihak lain. 

Amal ini tercela dan terlarang. Sumbernya adalah 

sifat keji dan jahat. Rasulullah saw bersabda: 

 

عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى 

وإياكم   وسلم:...  عليه  فوالفحشهللا  ال ؛  تعالى  إن هللا 

 يحب الفحش وال التفحش
  

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: 

Jauhilah perkataan keji, sesungguhnya Allah Swt, 

tidak menyukai perkataan keji, dan membuat-buat 

perkataan keji. (HR an-Nasa’i) 

http://www.alukah.net/sharia/0/99440
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Rasulullah saw. melarang untuk mencaci maki 

orang-orang musyrik yang terbunuh dalam peperangan 

Badar, lalu beliau bersabda: 

 

 
َ

 ال
َ
ت  ؤُ ا ه  وْ ب  ُس  

َ
   ِء ال

َ
   هُ نَّ إِ ف

َ
يُ ال   

ْ
 إِ   ُص لِ خ

َ
   ْم هِ يْ ل

َ
 مَّ مِ   ءٌ يْ ش 

َ
ت  وْ ُق ا 

ُ
 َن وْ ل

 وَ 
ُ
 ؤْ ت

ُ
  َن وْ ذ

َ ْ
  اءَ يَ ْح ال

َ
 أ
َ

  نَّ  إِ ال
ْ
 بِ ال

َ
  اءَ ذ

ُ
 مٌ ؤْ ل

 

Janganlah engkau mencaci-maki mereka, karena tidak 

sampai kepada mereka sesuatu dari apa yang engkau 

katakana dan engkau sakiti orang-orang yang hidup, 

ingatlah sesungguhnya lidah yang kotor itu tercela.  

 

Kedelapan, gemar mengutuk orang yang tidak 

disukai. 

Adakalanya mengutuk kepada binatang, atau 

benda-benda padat atau manusia. Semuanya perbuatan 

tercela. Rasulullah saw bersabda: 

 

 
ُ ْ
  ُن مِ ؤْ ال

َ
 اٍن عَ لِ بِ  َس يْ ل

Tidaklah seorang mukmin itu pengutuk. 

 

Rasulullah saw bersabda: 

 

Jangan engkau saling kutuk mengutuk dengan kutukan 

Allah, kemarahan-Nya dan neraka jahannam. 



112 | Fathurrahman Muhtar 

Imran bin Hushain berkata, “Seolah-olah aku melihat 

unta itu berjalan-jalan di tengah-tengah manusia tidak 

ada seorangpun mengganggunya. Abu Darda’ 

berkata, “Tidaklah seseorang mengutuk bumi 

melainkan bumi itu berkata, “mudah-mudahan Allah 

mengutuk orang yang paling durhaka di antara kita 

kepada Allah. Aisyah ra. berkata, Rasulullah Saw 

mendengar Abu Bakar yang sedang mengutuk 

sebagian budaknya, lalu berpaling kepadanya dan 

bersabda, “wahai Abu Bakar, apakah orang-orang 

Shiddiq itu orang-orang pengutuk? Janganlah sekali-

kali demikian, demi Rabb Ka’bah. Beliau bersabda 

dua kali atau tiga kali. Lalu Abu Bakar memerdekakan 

budaknya pada hari itu juga, dan ia dating kepada 

Rasulullah Saw. Berkata, “Aku tidak akan mengulangi 

lagi”. 

 

D. Kewajiban Menjaga Lisan 

Sabda Rasulullah saw. 

 

 
َ
 أ
َ

 ال
ُ
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ْ
 بِ   َك رُ بِ خ

َ
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   َك لِ ذ
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َ
 ف
َ
 أ

َ
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َ
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ُ
 : ك

ْ
 عَ   ف

َ
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 ا ذ

 

Maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang dapat 

menjaga itu semua? Aku menjawab: Mau, wahai 

Rasulullah: Beliau memegang lidahnya kemudian 

bersabda: jagalah ini (lidah)…..” 
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Ini menunjukkan bahwa menjaga lisan, hati-hati 

dalam berbicara, dan memenjarakannya adalah inti 

seluruh kebaikan. Siapa mampu menjaga lidahnya 

akan menguasai dan mengendalikan perkaranya. Yang 

dimaksud dengan hasil lidah adalah balasan dan 

hukuman atas perkataan yang diharamkan. Pada 

dasarnya, manusia menanam berbagai kebaikan dan 

kesalahan dari perkataan dan perbuatannya, lalu pada 

hari kiamat ia menunai apa yang ia tanam. 

Barangsiapa menanam kebaikan, baik dari perkataan 

ataupun perbuatan, ia menunai kemuliaan. 

Barangsiapa menanam keburukan, baik berupa 

perkataan dan perbuatan, kelak ia menunai penyesalan.  

Zhahir hadis Mu’adz ini menunjukkan bahwa 

sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke 

neraka ialah berkata dengan lidah. Di antara hal-hal 

yang masuk dalam maksiat dengan perkataan ialah 

syirik yang merupakan dosa paling besar di sisi Allah 

swt. Termasuk juga mengatakan tentang Allah tanpa 

didasari ilmu dan dosa seperti ini termasuk setara 

dengan syirik. Termasuk juga persaksian palsu yang 

dosanya dosa besar. Termasuk di dalamnya sihir, 

menuduh orang yang baik-baik melakukan zina, dan 

dosa-dosa besar lainnya seperti berbohong, 

menggunjing, mengadu domba, melaknat, mencaci 

maki, dan seluruh kemaksiatan yang berbentuk 

tindakan yang pada umumnya didukung oleh 

perkataan. 
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Rasulullah saw bersabda: 

 

 
َ
 أ
ْ
 ك
َ
 ْد ا يَ َم  ُر ث

ُ
  اَر النَّ  اَس النَّ  ُل خ

َ
  اَل َق ف

ْ
 وَ  ُم َف ال

ْ
   ُج رْ َف ال

 

Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka 

ialah dua hal: yaitu mulut dan kemaluan. 

 

Rasulullah juga bersabda: 

 

  ِ
َّ

ُ َعْنُه َسِمَع َرُسوَل َّللا
َّ

َي َّللا  َرض ِ
َ
ِبى ُهَرْيَرة

َ
صلى هللا    -َعْن أ

ُن  :  َيُقوُل   –عليه وسلم   َبيَّ
َ
َيت ِلَمِة َما 

َ
ك
ْ
ُم ِبال

َّ
ل
َ
َيَتك

َ
َعْبَد ل

ْ
ِإنَّ ال

ِرِق . 
ْ
ش
َ ْ
ا َبْيَن ال ْبَعَد ِممَّ

َ
اِر أ  ِفيَها ، َيِزل  ِبَها ِفى النَّ

 

“Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu pernah mendengar 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

“Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan ucapan 

yang tidak jelas di dalamnya, niscaya akan 

menggelincirkannya di dalam neraka lebih jauh 

antara arah timur.” (HR Bukhari). 

 

Yunus bin ubaid berkata: aku tidak melihat 

seseorang di mana lidahnya berada di atas kebaikan, 

melainkan aku melihatnya sebagai kebaikan di seluruh 

organ tubuhnya.70 

 
70Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Arba’in An-Nawawi 

(Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2016 ), 563. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=3799#docu
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Ini menunjukkan bahwa penahanan lidah, 

pengendaliannya, dan penjagaannya merupakan pilar 

seluruh kebaikan dan bahwa barangsiapa mampu 

mengendalikan lidahnya maka ia menguasai 

perkaranya dan mengendalikannya.   

Beberapa sikap sahabat dalam menanggapi hadis 

tentang bahaya dari lisan diantaranya: Umar bin 

Khattab masuk ketempat Abu Bakar Ash Shiddiq yang 

ketika itu sedang menarik lidah. Umar Bin Khattab 

berkata kepada Abu Bakar Ash Siddiq, “ah semoga 

Allah mengampunimu, “Abu Bakar berkata, “inilah 

lidah yang menempatkanku di tempat-tempat yang 

bahaya. Ibnu Buraidah berkata, “Aku pernah melihat 

Ibnu Abbas menarik lidahnya sendiri sambil berkata, 

“celaka engkau (lidah). Katakana yang baik, niscaya 

engkau beruntung atau diamlah dari mengatakan yang 

buruk niscaya engkau selamat. Jika tidak, ketahuilah 

engkau akan menyesal. Ditanyakan kepada Ibnu 

Abbas, hai Abu Abbas, kenapa engkau berkata seperti 

itu? Ibnu Abbas berkata, “Pada hari kiamat, organ 

tubuh yang paling dibenci manusia ialah lisan kecuali 

kebaikan yang mereka katakana atau mendiktekan 

kebaikan dengannya. Ibnu Mas’ud berkata bersumpah 

dengan nama Allah yang tidak ada tuhan yang berhak 

disembah kecuali Dia bahwa di atas bumi ini tidak ada 

sesuatu yang perlu dipenjara hingga lama daripada 

lidah.71 

 
71Ibnu Rajab al-Hambali, Jami al-Ulum, 310. 
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Al-hasan berkata, “lidah adalah komandan tubuh. 

Jika lidah berbuat dosa terhadap organ tubuh, maka 

organ tubuh menjadi berdosa. Jika lidah menahan diri, 

organ tubuh menahan diri. Yunus bi Ubaid berkata, 

“aku tidak melihat seseorang di mana lidahnya berada 

di atas kebaikan, melainkan aku melihatnya sebagai 

kebaikan di seluruh organ tubuhnya. Yahya bin Abu 

Katsir berkata, tidaklah perkataan seseorang itu baik, 

melainkan aku mengetahuinya di seluruh organ 

tubuhnya. Tidaklah perkataan seseorang itu rusak, 

melainkan aku mengetahuinya di seluruh organ 

tubuhnya. Al-Mubarak bin Fadhalah berkata dari 

Yunus bin Ubaid, “engkau tidak mendapatkan salah 

satu kebaikan pada seseorang yang diikuti seluruh 

kebaikan daripada lidah. Engkau mendapati orang 

berpuasa di siang hari namun ia berbuka puasa dengan 

barang haram, ia mengerjakan qiyamul lail, namun ia 

bersaksi palsu di siang hari. Tapi engkau tidak 

mendapatinya berkata benar kemudian perkataan 

benarnya bertentangan dengan amalnya untuk selama-

lamanya.72 

Allah Swt berfirman: Tidak ada suatu kata yang 

diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat 

pengawas yang selalu siap (mencatat). (QS Qaf [50]: 

18).  Sesungguhnya Rabb-mu benar-benar mengawasi 

(QS al-Fajr [89]: 14) 

 

 
72Ibnu Rajab al-Hambali, Jami al-Ulum. 
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   ْن عَ 
َ
 رَ يْ رَ ُه   ْي بِ أ

َ
   هُ نْ عَ   هللاُ   يَ ض ِ رَ   ة

َ
 صَ   هللِا   َل وْ ُس رَ   نَّ أ

َّ
هللاُ ل  ى 

 عَ 
َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
   َم ل

َ
َم   اَل ق    ْن : 

َ
 وَ   اهلِل بِ   ُن مِ ؤْ يُ   اَن ك

ْ
   ِم وْ يَ ال

ْ
 رِ ِخ اآل

 
َ
 ف
ْ
   ْل ُق يَ ل

َ
 يْ خ

َ
أ  
ً
وَ ْت ُم صْ يَ لِ   ْو را    ْن َم , 

َ
 وَ   اهلِل بِ ْؤِمُن  يُ   اَن ك

ْ
  ِم وْ يَ ال

 
ْ

   رِ ِخ اآل
َ
 ف
ْ
 يُ ل

ْ
وَ هُ رَ اَج   مْ رِ ك    ْن َم , 

َ
 وَ   اهلِل بِ   ُن مِ ؤْ يُ   اَن ك

ْ
   ِم وْ يَ ال

ْ
 رِ ِخ اآل

 
َ
 ف
ْ
 يُ ل

ْ
 هُ َف يْ ضَ  مْ رِ ك

 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah 

bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah 

dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau 

diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan 

hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga 

dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya”. 

 

Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ”Hadis ini 

termasuk jawāmi‘ul kalim (ucapan yang singkat dan 

padat) mencakup tiga hal yang menghimpun berbagai 

akhlak terpuji, baik dalam perbuatan maupun ucapan. 

Manusia hidup di dunia ini berbaur dengan manusia 

lain. Satu sama lain tentunya terjalin berbagai 

hubungan, dan saling membutuhkan. Islam berusaha 

agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan benar. 

Ini akan terealisasi ketika antara satu dengan lainnya 

saling menghormati, dan komitmen terhadap adab 
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pergaulan. Termasuk dalam adab tersebut adalah 

perkataan yang baik, menghormati tetangga, menjamu 

tamu dengan baik. Inilah perkara-perkara yang 

dianjurkan oleh Rasulullah saw.73 

Membatasi diri untuk berkata yang baik adalah di 

antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. 

Dalam hadis ini Rasulullah saw mendorong kita untuk 

komitmen terhadap etika-etika yang baik dan 

perbuatan yang bermanfaat. Dorongan tersebut 

dilakukan dengan cara menjelaskan kepada kita bahwa 

di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah 

membatasi diri berbicara yang bermanfaat baginya, 

baik yang berberhubungan dengan urusan dunia 

maupun urusan akhirat, dan hal-hal yang membawa 

manfaat bagi masyarakatnya. Seorang muslim tidak 

akan berbicara seputar hal-hal yang bisa membuat rasa 

sakit dan mengarah pada kerusakan. Karena hal 

tersebut akan mendapatkan kemarahan dan kebencian 

Allah swt.74 

Membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya, 

dapat menyebabkan tidak berpahalanya suatu amal 

perbuatan dan tidak bisa masuk surga. Karena itu, 

seorang muslim, jika mau berbicara hendaklah berpikir 

terlebih dahulu. Jika ia melihat apa yang akan 

diucapkan adalah kebaikan dan bisa mendatangkan 

 
73Musthafa Dieb al-Bugha dan Muhyidin Mistu, Al-Wafi, 

Syarah Kitab Arba’in An-Nawawiyah, 102.  
74Musthafa Dieb al-Bugha dan Muhyidin Mistu, Al-Wafi. 
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pahala, barulah ia mengucapkannya. Namun jika 

keburukan, atau sifatnya tidak jelas, maka hendaklah 

ia menahan dan tidak mengucapkan. Sikap seperti ini 

membawa kebaikan dan keselamatan baginya. Karena 

setiap lapaz yang ia ucapkan akan dihisab. Hanya dua 

kemungkinan, pahala atau siksa. Allah swt berfirman, 

“tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan 

ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir 

(QS Qaf: 18). 

Adapun adab berbicara: 1) Seorang Muslim 

hendaknya senantiasa berusaha membicarakan hal-hal 

yang mendatangkan manfaat, dan tidak mengucapkan 

ucapan yang tidak diperbolehkan. 2) Tidak banyak 

bicara. 3) Wajib berbicara ketika diperlukan, terutama 

menjelaskan kebenaran dan amar ma’ruf nahi 

munkar.75 

Di antara tanda kesempurnaan Iman dan Islam 

adalah berlaku baik kepada tetangga dan tidak 

menyakitinya. Dalam firmanNya, Allah swt telah 

mensejajarkan perintah berbuat baik kepada tetangga 

dengan perintah untuk beribadah hanya kepadaNya. 

 

ِإْحَساًنا   َواِلَدْيِن 
ْ
َوِبال ْيًئا 

َ
ش ِبِه   

ْ
وا

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
ت  
َ
َوال  َ

 
َّللا  

ْ
َواْعُبُدوا

ُقْرَبى 
ْ
ال ِذي  َجاِر 

ْ
َوال َساِكيِن 

َ ْ
َوال َيَتاَمى 

ْ
َوال ُقْرَبى 

ْ
ال َوِبِذي 

 
75Musthafa Dieb al-Bugha dan Muhyidin Mistu, Al-Wafi, 103. 
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السَّ  َواْبِن  ِبالَجنِب  اِحِب  َوالصَّ ُجُنِب 
ْ
ال َجاِر 

ْ
َوَما َوال ِبيِل 

 َ
 

ْم ِإنَّ َّللا
ُ
ْيَماُنك

َ
ْت أ

َ
ك
َ
وًر َمل

ُ
خ

َ
 ف
ً
َتاال

ْ
اَن ُمخ

َ
 ُيِحب  َمن ك

َ
 ا  ال

 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan 

berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman 

sejawat, ibnusabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri. (QS an-

Nisa’: 36). 

 

Berbuat baik terhadap tetangga merupakan 

keharusan. Bahkan perhatian yang diberikan oleh 

Islam terhadap masalah ini, tidak ditemui di peradaban 

lain. Lihatlah apa yang diriwayatkan oleh Bukhori, 

dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw bersabda, 

“Jibril terus mewasiatiku perihal tetangga. Hingga 

saya menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli 

waris."76 

 

 

 

 

 
76Musthafa Dieb al-Bugha dan Muhyidin Mistu, Al-Wafi,104. 
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Allah berfirman 

 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 ھ     
 

Berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun 

tetangga yang jauh (QS an-Nisa’ [4]: 36) 

 

Imam Nawawi menyatakan bahwa Tetangga itu 

mengandung empat arti: 

Pertama: orang yang tinggal serumah denganmu. 

Kedua: orang yang rumahnya menempel dengan 

rumah di sampingmu 

Ketiga: orang yang terletak 40 rumah di 

sampingmu. 

Keempat: orang yang tinggal satu negeri 

bersamamu77.  

Allah swt berfirman: 

 

 ې  ې  ې  ې   ى     ى  ائ  

 

Kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di 

Madinah) melaikan dalam waktu yang sebentar saja 

(QS al-Ahzab (33): 60) 

 
77Sayyid bin Ibrahim al-Huwaithi, Kumpulan Hadis, 256. 
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Tetangga muslim yang dekat dan merupakan 

kerabat, mempunyai tiga hak. Tetangga muslim yang 

bukan kerabat, mempunyai dua hak. Dan Muslim yang 

bukan tetangga dan bukan kerabat mempunyai satu 

hak. Memberikan jamuan merupakan bagian dari 

adab-adab Islam serta akhlak para nabi dan orang-

orang shalih. 

Menurut Ibnu Daqiq al-Id : Penghormatan 

terhadap tamu merupakan bagian dari ajaran Islam. Ia 

merupakan akhlak para nabi dan orang-orang yang 

shalih. Sebagian ulama mewajibkan hal ini, namun 

kebanyakan mereka berpendapat sebagai bagian dari 

kemuliaan akhlak. Jangan pula merasa malu untuk 

menghidangkan makanan ala kadarnya yang 

dimilikinya. Cara memuliakan tamu adalah bergegas 

menyambutnya dengan wajah ceria serta berbicara 

yang baik dan menyenangkan. Sedangkan pilar dari 

penghormatan kepada tamu adalah menghidangkan 

makanan. Maka sudah seyogyanya jika seseorang itu 

bergegas menyajikan makanan yang dimilikinya tanpa 

membeban-bebankan diri78. 

Sedangkan menurut Syeikh al-Utsaimin 

menyatakan di antara bentuk memuliakan tamu adalah 

menyambutnya dengan baik dan menjamunya. 

Kewajiban untuk menerima dan menjamu tamu adalah 

sehari semalam, sedangkan selebihnya adalah sunnah. 

Tidak seyogyanya bagi tamu untuk banyak 

 
78Sayyid bin Ibrahim al-Huwaithi, Kumpulan Hadis, 260. 
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merepotkan tuan rumah. Hendaklah ia duduk 

sekedarnya, sesuai dengan kebutuhan. Jika ia 

menginap sampai tiga hari, hendaklah ia meminta izin 

kepada tuan rumah sehingga tidak menjadikan tuan 

rumah terlalu terbebani.79 

Menurut Majid Sa’ud Al-Ausyan 80yaitu sebagai 

berikut:  

1. Berusaha semaksimal mungkin memuliakan 

tetangga dan memerintahkan berbuat baik 

kepadanya. Nabi Saw bersabda: 

 

 
َ
خ  ِ

َّ
َّللا ِعْنَد  ْصَحاِب 

ْ
ال ْيُر 

َ
ْيُر  خ

َ
َوخ ِلَصاِحِبِه  ْيُرُهْم 

ْيُرُهْم ِلَجاِرهِ 
َ
ِ خ

َّ
ِجيَراِن ِعْنَد َّللا

ْ
 ال

 

Sebaik-baik teman di sisi Allah Adalah yang paling 

baik kepada teman-temannya dan sebaik-baik 

tetangga (disisi Allah) adalah yang paling baik 

kepada tetangganya (HR at-Tirmidzi) 

 

Haram melakukan permusuhan terhadap tetangga, 

baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. : 
 

 
79Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih al-Utsaimin, Ta’liq 

Syarah Arbain Nawawi, terj. Ahmad S, Marzuki (Jakarta: Media 

Hidayah, 2006) 138. 
80Majid Sa’ud Al-Ausyan, Adab dan Akhlak Islami, terj. 

Abdurrahman Nuryaman (Jakarta: Darul Haq, 2014), 309-3012. 
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ِقيَل:   ُيْؤِمُن،  ال   ِ
َّ

وَّللا ُيْؤِمُن،  ال   ِ
َّ

وَّللا ُيْؤِمُن،  ال   ِ
َّ

وَّللا

َبَواِئَقه)  جاُرُه  مُن 
ْ
يأ ال  ذي 

َّ
ال اَل 

َ
ق ؟  ِ

َّ
رسوَل َّللا يا  َمْن 

 
َ
َفٌق َعل  يِه( ُمتَّ

 

Demi Allah, Tidak beriman, Demi Allah tidak 

beriman, demi Allah tidak beriman, “mereka 

bertanya, Siapa wahai Rasulullah saw? Beliau 

bersabda, “orang yang tetangganya tidak merasa 

aman dari keburukan dirinya. (Mutaffaqun Alaih). 

 

2. Tetangga paling dekat yang (temboknya) 

menempel memiliki hak lebih daripada tetangga 

yang jauh. Dari Aisyah ra bahwasanya belaiu 

bersabda: 

 

: ُت 
ْ
ل
ُ
ق قالت:  َعْنَها   ُ

َّ
َّللا َي  َرض ِ  

َ
ة

َ
َعاِئش َرُسوَل  َعْن  َيا 

  «  : اَل 
َ
ق ؟  ْهِدي 

ُ
أ ِهَما  ِ

ي 
َ
أ ى 

َ
ِإل
َ
ف َجاَرْيِن  ِلي  ِإنَّ   ، ِ

َّ
ى َّللا

َ
ِإل

َرِبِهَما ِمْنِك َباًبا«.
ْ
ق
َ
  أ
 

Dari Aisyah Radiyallahu anha “Aku berkata, 

“wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 

dua tetangga, kepada siapa dari keduannya aku 

memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada 

yang paling dekat pintunya darimu di antara 

keduannya.  
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3. Tidak melarang tetangga untuk sekedar 

menancapkan kayu atau menyandarkan sesuatu 

ditemboknya, untuk membangun kamar atau 

semacamnya, berdasarkan sabda Nabi saw: 

 في ِجداِرهِ "
ً
َبة

َ
ش

َ
ِرَز خ

ْ
ْن يغ

َ
 َيْمَنْع جاٌر جاَرُه أ

َ
 ال

 

Janganlah seorang tetangga melarang 

tetangganya untuk menancapkan sebuah kayu di 

temboknya. (HR Bukhari dan Muslim) 

 

Dengan syarat tidak memudaratkan baginya dan 

tidak didapatkan cara selainnya. 

Kemudian Abu Hurairah, yang meriwayatkan 

hadis ini berkata: 

 

Kenapa aku melihat kalian berpaling darinya, 

demi Allah, Aku benar-benar akan 

melemparkannya di atas pundak kalian. 

 

4. Haram mengganggu tetangga, berdasarkan sabda 

Nabi Muhammad saw. 

 

ِ وَ 
َّ

اَن ُيْؤِمُن باَّلل
َ
ال ُيْؤِذ َجاَرهُ َمْن ك

َ
َيْوِم اآلِخِر، ف

ْ
 ال

 

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan 

Hari Akhir, maka janganlah dia mengganggu 

tetangganya. (HR Bukhari dan Muslim). 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjikMmF257cAhXYdysKHfvfDn4QFgg_MAI&url=http%3A%2F%2Fkhaledalsabt.com%2Fcnt%2Fdros%2F1901&usg=AOvVaw0sIYWOMIlOaOxuNAPdd3q2
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5. Memberinya dari sesuatu yang anda makan dan 

anda minum. 

6. Tidak menyebarkan rahasianya, menundukkan 

pandangan dari daerah larangannya (bagian dalam 

rumahnya), dan memberikan hadiah-hadiah 

kepadanya. 

7. Mengucapkan selamat kepadanya dalam momen 

kegembiraan dan menolongnya ketika mengalami 

kesedihan. 

8. Tidak menutup pintu terhadap tetangga. Dari Ibnu 

Umar beliau berkata: 

 

Sungguh telah datang kepada kami suatu zaman di 

mana tidak seorang pun yang lebih berhak 

mendapatkan dinar dan dirhamnya daripada 

saudaranya sesame Muslim, kemudian sekarang 

dinar dan dirham lebih dicintai oleh seseorang di 

antara kita daripada saudaranya sesama muslim. 

Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda 

“berapa banyak tetangga yang bergantung kepada 

tetangganya, dia berkata, ‘wahai rabbku, tanyalah 

orang ini, kenapa dia menutup pintunya dariku, 

lalu mencegahku mendapatkan kelebihannya. 

 

9. Hendaklah tidak kenyang sendiri tanpa mengajak 

tetangga ikut makan kenyang. Sungguh Nabi 

Muhammad SAW bersabda: 
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َ
  َس يْ ل

ُ ْ
  ُن مِ ؤْ ال

َّ
 يَ  ْي ِذ ال

ْ
 إِ  ٌع ائِ َج  هُ ارُ َج وَ  ُع بَ ش

َ
 ِه بِ نْ ى َج ل

 

Bukanlah seorang Mukmin (sejati) yaitu orang 

yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di 

samping (rumah)nya. 

 

10. Tidak bermegah-megahan dihadapan tetangga 

dalam ketinggian bangunan rumahnya, sehingga 

tidak menutup sinar matahari dan udara dari 

(rumahnya). Juga tidak berbuat zhalim kepada 

tetangganya dengan menghilangkan atau merubah 

sesuatu, karena hal itu akan menyakitinya. 

11. Memberinya nasihat dan arahan, juga 

memerintahkannya kepada kebaikan dan 

mencegahnya dari kemungkaran dengan penuh 

sikap hikmah (bijak), wejengan yang baik, dan 

tidak mempublikasikannya atau mencelanya, juga 

tidak mencari-cari kealpaannya, dan senang 

dengan kekeliruannya, serta menutup mata dari 

kealpaan dan kesalahannya. 

12. Hendaklah anda bersabar terhadap gangguan 

tetangga anda. Sungguh Nabi Muhammad SAW 

telah mengabarkan: 
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   ب  ِح يُ   لَّ َج وَ   زَّ عَ   هللاَ   نَّ إِ 
َ
 ث
َ

 ال
َ
 ث
ٌ
 بْ يَ وَ   ة

ُ
   ُض غ

َ
 ث
َ

 ال
َ
 ث
ٌ
 وَ –  ة

َ
 ذ
َ
  َر ك

 ُج رَ   -ْم هُ نْ مِ 
ً

 ال
َ
   اَن  ك

َ
   ِه يْ ِذ ؤْ  يُ اٌر َج   هُ ل

َ
 عَ   ُر بِ صْ يَ ف

َ
 ى  ل

َ
 أ
َ
ى  تَّ َح   اهُ ذ

 يَ 
ْ
  اةٍ يَ َح بِ  اهُ يَّ إِ  هللاُ   هُ يَ فِ ك

َ
 ٍت وْ َم  ْو أ

 

Sesungguhnya Allah mencintai tiga golongan dan 

membenci tiga golongan—lalu beliau menyebutkan 

di antara mereka—seorang laki-laki yang memiliki 

tetangga yang menyakitinya, lalu dia bersabar 

atas gangguannya, sampai (akhirnya) Allah 

mencegah kejahatannya dengan sebab (proses) 

kehidupan (seperti berpindah tempat) atau dengan 

kematiannya. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 Dishahihkan oleh Albani dalam Shahi at-Targhib. 
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Bab 5 

 

SARANA KEBAIKAN  

 

 

 

Di antara sarana kebaikan, yaitu kebersihan, mengucapkan 

kalimat tayyibah, shalat, bersedekah, sabar, dan 

menjadikan al-Qur’an sebagai hujjah, sebagaimana hadis 

Nabi saw: 

 

   ْن عَ 
َ
 –  ٍك الِ َم   ْي بِ أ

ْ
   -ماِص عَ   ِن بْ   ِث ارِ َح ال

َ ْ
 ال
ْ
  هُ نْ عَ   هللاُ   يَ ض ِ رَ   ْي رِ عَ ش

 
َ
   اَل ق

َ
ق  صَ   هللِا   ُل وْ ُس رَ   اَل : 

َّ
 عَ   ى هللاُ ل

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
   -  َم ل

َّ
   ُر وْ هُ الط

َ
 ش

ْ
  ُر ط

 ِ
ْ

 وَ   اِن َم يْ اإل
ْ
ِ   ُد ْم َح ال

ٰ
   َّلِل

َ
 ْم ت

ُ َ
ِ   ل

ْ
 وَ   هللِا   اَن َح بْ ُس وَ   اَن زَ يْ ال

ْ
ِ   ُد ْم َح ال

ٰ
 َّلِل

 
َ
 ْم ت

ُ َ
بَ َم   ل  وَ   اِء َم السَّ   َن يْ ا 

َ ْ
 الصَّ وَ   ِض رْ ال

َ
 ال
ُ
 َد الصَّ وَ   ٌر وْ نُ   ة

َ
 ق
ُ
 اٌن َه رْ بُ   ة
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 وَ   اءٌ يَ ِض   ُر بْ الصَّ وَ 
ْ
 جَّ ُح   ُن آ رْ ُق ال

ٌ
   ة

َ
   َك ل

َ
 عَ   ْو أ

َ
   َك يْ ل

ُ
 يَ   اِس النَّ   ل  ك

ْ
  ْو ُد غ

 
َ
  ُع ائِ بَ ف

َ
  ِه ِس ْف ن

َ
 هَ ُق تِ عْ ُم ف

َ
 اهَ ُق بِ ُموْ  ْو ا أ

 

Diriwayatkan dari Abu Malik al-Harits bin Ashim al-

Asy’ari bahwa ia berkata, “Rasulullah saw, bersabda, 

“kebersihan itu setengah bagian dari iman, Alhamdulillah 

memenuhi timbangan, subhanallah wal hamdulillah 

memenuhi ruang antara langit dan bumi, shalat adalah 

cahaya, sedekah adalah bukti, sabar itu sinar dan al-

Qur’an itu adalah hujjah bagimu (yang  membelamu) dan 

hujjah atas dirimu (yang mencelakakanmu) setiap 

manusia berusaha, lalu menjual dirinya, atau ada juga 

yang menghancurkan dirinya. (HR. Muslim) 

 

A. Memelihara Kebersihan Jasmani dan Ruhani 

Islam menetapkan aturan yang rinci tentang masalah 

kebersihan di dalam hidup seorang muslim. Setiap hari 

seorang muslim melaksanakan wudhu sebanyak 5 kali 

setiap hendak menunaikan shalat. Ia juga selalu 

memperhatikan rambutnya dan memperbaiki 

penampilannya. Hal itu berangkat dari Sabda Nabi 

Muhammad saw: Barangsiapa yang mempunyai 

rambut, maka hendaklah ia memuliakannya (HR Abu 

Daud). Dalam satu pekan seorang muslim harus mandi 

(minimal) satu kali untuk persiapan shalat Jum’at. Ibnu 

Hibban dan an-Nas’i meriwayatkan dari Nabi 

Muhammad saw bahwasannya beliau bersabda: Setiap 
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muslim dalam masa tujuh hari harus mandi satu kali, 

yaitu pada hari Jum’at. Ada juga aktifitas yang mirip 

dengan aktifitas bulanan. Seperti memangkas rambut 

kepala, memendekkan kumis bagi laki-laki, mencabut 

bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan untuk laki-

laki dan wanita.82 

Kebersihan merupakan bagian yang paling 

penting dalam ajaran Islam. Sehingga dikatakan dalam 

hadis Nabi Muhammad saw bahwasannya Kebersihan 

adalah sebagian dari Iman. Seluruh kitab-kitab fikih 

mengawali pembahasannya dengan bab kebersihan 

(Thaharah), seperti Kitab al-Um karya Imam Abi 

Abdillah Muhammad Ibnu Idris asy-Syafi’i mengawali 

pembahasan kitabnya dengan membahas tentang 

kebersihan secara mendetail, baik kebersihan yang 

berhubungan dengan fisik maupun batin. 

Mengenai hal ini, imam al Ghazali menafsirkan 

bahwa yang dimaksud dengan kebersihan di sini 

adalah kebersihan hati dari kedengkian, iri hati, 

dendam dan seluruh penyakit hati lainnya. Sebab, 

keimanan yang utuh itu tidak akan terwujud kecuali 

dengannya. Barangsiapa sudah menunaikan dua 

kalimah syahadat, maka dia telah memperoleh satu 

bagian dari iman. Barangsiapa yang membersihkan 

hatinya dari segala penyakit, maka imannya menjadi 

 
82Abdullah Muhammad Abdul Mu’thi, Be A Genius Teacher, 

Mendidik Dengan Kreatif , terj. Najib Junaidi (Surabaya: Pustaka, 

2008), 276. 
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utuh dan sempurna. Barangsiapa tidak membersihkan 

hatinya, maka keimanannya pun berkurang. Sebagian 

ulama mengatakan, barangsiapa membersihkan 

hatinya, berwudhu, mandi dan menunaikan shalat, 

berarti ia menunaikan shalat dengan dua kesucian 

sekaligus. Barangsiapa menunaikan shalat dengan 

sekedar mensucikan anggota badan berarti ia 

menunaikan shalat dengan salah satu dari dua 

kesucian.83  

Berwudhu tidak hanya membersihkan anggota 

badan yang tampak, tidak pula sekedar menyucikan 

tubuh beberapa kali sehari. Lebih dari itu, wudhu 

membawa pengaruh psikis dan keluhuran jiwa yang 

sangat tinggi bagi seorang muslim. Begitu tingginya 

hingga tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, 

terutama bila wudhu tersebut dilakukan dengan 

sempurna, penuh ketelitian dan ketenangan. Cukup 

banyak pengaruh wudhu yang dirasakan di dalam 

kehidupan seseorang muslim. Salah satunya, wudhu 

menjadikan seorang muslim selalu bersemangat, aktif 

dan lincah. Mengenai hal ini, Rasulullah saw bersabda, 

 

Barangsiapa berwudhu dengan menyempurnakan 

wudunya maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari 

tubuhnya hingga dari sela-sela kukunya (HR Muslim).  

 

 
83Sayyid bin Ibrahim al-Huwaithi, Kumpulan Hadis, 340 
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Tidak ada yang menjaga wudhunya kecuali orang 

yang beriman (HR Ahmad). 

 

Barangsiapa berwudhu dan menyempurnakan 

wudhunya dengan membasuh kedua tangan, wajah, 

kepala dan kedua telingan lalu mengerjakan shalat 

wajib, maka Allah akan mengampuninya pada hari di 

saat kakinya melangkah, apa saja yang diambil 

tangannya, apa saja yang didengar telingannya, apa 

saja yang dilihat kedua matanya, dan kejelekan apa 

saja yang bergelora dalam dirinya (HR Ahmad). 

 

Ilmu modern telah menetapkan beberapa hasil 

penelitian melalui mikroskop mengenai sekumpulan 

mikrob yang diujikan kepada orang yang berwudhu 

secara teratur dan yang tidak teratur. Hasilnya, hidung 

orang yang selalu berwudhu terlihat lebih bersih, suci 

dan terbebas dari mikrob. Sebaliknya, hidnug orang 

yang tidak berwudhu mengandung berbagai jenis 

mikrob dalam jumlah besar, seperti mikrob bulat yang 

berangkaian dan sangat mudah menular serta mikrob 

yang menyebabkan berbagai penyakit.84 

Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa 

keracunan spontan dan otomatis diakibatkan oleh 

berkembangnya mikrob-mikrob berbahaya di dalam 

lubang hidung. Mikrob tersebut kemudian bermigrasi 

 
84Ensiklopedi Kemukjizatan ilmiah dalam Al-Qur’an dan Hadis 

(Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2010), 141. 
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ke dalam lambung dan usus. Hal inilah yang 

mengakibatkan berbagai peradangan dan bermacam-

macam penyakit, terutama jika telah memasuki 

peredaran darah. Karena itu, seseorang dianjurkan 

untuk menghirup air melalui hidung secara berulang-

ulang, bahkan tiga kali dalam setiap wudhu.85    

 

B. Rahasia di Balik Shalat 

Shalat berperan besar dalam melapangkan dada, 

melegakan hati, membuat tabah, serta menyejukkan 

jiwa manusia. Shalat merupakan komunikasi hati 

dengan Allah swt. Karena itu, shalat merupakan 

pekerjaan yang paling baik dan utama. Hal ini 

sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan al-Hakim dari 

Tsauban ra, ia berkata Ketahuilah, sesungguhnya, 

sebaik-baik perbuatan adalah shalat. (HR Ahmad, Ibn 

Majah dan Hakim). 

Shalat menyimpan berbagai rahasia yang 

menakjubkan dalam mendatangkan kesehatan dan 

kebugaran. Allah swt berfirman: 

 

  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ى

 وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ     ەئائ   ائ  ەئ

 
85Ensiklopedi Kemukjizatan, 142. 
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Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu 

Al Kitab (al-Quran) dan dirikanlah shalat. 

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-

perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-

Ankabut [29]: 45). 

 

Shalat adalah penyembuh jiwa. Dalam sebuah 

hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud 

dengan sanad yang baik disebutkan bahwa apabila 

dilanda kesedihan, Rasulullah saw bersegera 

mengerjakan shalat. Shalat juga merupakan merupakan 

aktivitas pokok yang dapat meningkatkan kinerja 

fungsi organ-organ tubuh manusia ketingkat yang 

lebih tinggi, baik secara psikis maupun fisik. Shalat 

merupakan bukti keagungan metode al-Qur’an bagi 

agama Islam.86 Dalam sebuah hadis shahih yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw 

bersabda: 

 

َي   َرض ِ جابر  ملسو هيلع هللا ىلص:  وعن   ِ
َّ

َّللا َرُسول  قال  قال،  َعنُه   ُ
َّ

َّللا

 )مِ 
ْ
 الصَّ   ُل ث

َ
   اُت وَ ل

ْ
 ال
َ
   ُس ْم خ

َ
 َم ك

َ
   ارِ َج   رِ هْ نَ   ِل ث

َ
 عَ   رٍ ْم غ

َ
بَ ل   اِب ى 

 
َ
 ِد َح أ

ُ
 يَ  ْم ك

ْ
 غ
َ
  هُ نْ مِ  ُل ِس ت

ُ
  ٍم وْ يَ   لَّ ك

َ
 ( َرَواُه ُمسِلٌم اٍت رَّ َم  َس ْم خ

 
86Ensiklopedi Kemukjizatan, 148. 
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Perumpamaan shalat lima waktu adalah ibarat sungai 

air tawar yang mengalir di depan pintu (rumah) salah 

seorang di antara kalian dimana ia bisa mandi lima 

kali setiap hari. (HR Muslim). 

 

Beberapa penelitian ilmiah modern menunjukkan 

bahwa waktu-waktu shalat bagi umat Islam 

bersesuaian dengan waktu aktivitas natural tubuh. Hal 

ini seperti seorang pemimpin yang mengatur ritme 

kerja tubuh secara keseluruhan. Dalam buku al-Istisyfa 

bi as-salah karya dr. Zahir Rabeh disebutkan, 

sesungguhnya, hormone penggerak aktivitas tubuh 

manusia, kortison (steroidogenesis), akan semakin 

bertambah dan semakin aktif bersamaan dengan 

datangnya waktu shalat subuh. Hal ini disertai dengan 

meningkatnya kadar tekanan darah. Karena itu, 

seseorang akan merasakan semangat yang tinggi seusai 

mengerjakan shalat subuh, mulai dari jam enam hingga 

jam sembilan pagi. Waktu setelah shalat subuh 

merupakan waktu yang baik karena seseorang tengah 

dipenuhi semangat dalam melakukan pekerjaan dan 

mencari rezeki.87 Dalam sebuah hadis shahih yang 

diriwayatkan at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, 

Rasulullah saw berdoa: 

 

 

 
87Ensiklopedi Kemukjizatan, 150. 
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ِتي  مَّ
ُ
ُهمَّ َباِرْك ل

َّ
وِرَهاالل

ُ
 ِفي ُبك

 

Ya. Allah, berilah keberkahan bagi ummatku pada 

pagi harinya.   ) HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam 

Ahmad). 

 

Shalat merupakan kunci surga dan wudhu adalah 

kunci shalat, seperti diriwayatkan Imam Ahmad dan 

At-Tirmidzi dari Jabir dari Nabi Saw. Shalat dan 

wudhu mewajibkan terbukanya pintu-pintu surga, 

seperti disebutkan di shahih Muslim dari Uqbah bin 

Amir yang mendengar Nabi saw bersabda, Tidaklah 

seorang Muslim berwudhu dan memperbaiki 

wudhunya kemudian mengerjakan shalat dua rakaat 

dengan mengarahkan hati dan wajahnya di dua rakaat 

tersebut, melainkan surga menjadi wajib baginya. 

Wudhu termasuk sifat Iman yang tersembunyi 

yang tidak dijaga kecuali oleh orang Mukmin. Bagi 

kaum Mukmin shalat adalah sinar dihati dan mata 

mereka, hati mereka bersinar dengannya, dan mata 

mereka menjadi cemerlang. Oleh karena itu shalat 

adalah penyejuk mata orang-orang bertaqwa. Shalat 

adalah sinar bagi kaum Mukmin di kegelapan hari 

kiamat dan di atas Shirat (titian). Sinar-sinar dibagikan 

kepada mereka sesuai dengan kadar perbuatan mereka.  

Shalat adalah garis demarkasi antara kekafiran dengan 

Islam. Shalat juga sesuatu yang pertama kali dihisab 
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pada seseorang di hari kiamat. Jika shalatnya 

sempurna, ia beruntung dan sukses.  

Wudhu merupakan cerminan keimanan. Ini 

disebabkan karena tidak ada seorangpun yang 

senantiasa menjaga wudhu kecuali orang mukmin. 

Rasulullah saw bersabda, “tidak aka nada yang 

menjaga wudhu, selain orang beriman (HR Abu 

Dawud, Hakim, dan Ibnu Majah). Karena wudhu 

adalah sesuatu yang lebih dominan sisi batinya. Wajar 

jika orang yang selalu menjaga wudhu akan lebih 

dahulu masuk surga. 

Suatu saat Rasulullah memanggil Bilal lalu 

bertanya, “wahai Bilal dengan amalan apa kamu 

mendahuluiku masuk surga? Semalam, aku masuk 

surga. Aku mendengar bunyi alas kakimu di depanku. 

Bilal ra. menjawab, “ya Rasulullah, tidaklah saya 

mendengar azan melaikan saya shalat dua rakaat, dan 

tidaklah saya batal (hadats) melainkan saya 

berwudhu. (HR Ibnu Khuzaiman).88     

Shalat Fardhu adalah kewajiban dan rukun pokok 

dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana disebutkan 

Rasulullah SAW, bahwa shalat adalah cahaya yang 

bisa menuntun pelakunya kepada jalan kebenaran dan 

mencegahnya dari kemaksiatan. Allah berfirman, “dan 

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 

dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar (QS al-

Ankabut: 45) 

 
88Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyidin Mistu, Al-Wafi, 182. 
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Yang dimaksud dengan cahaya disini adalah 

cahaya secara batin, yang menerangi jalan hidayah dan 

kebenaran. Sebagaimana cahaya zahir yang menerangi 

jaln yang lurus. Shalat juga akan mempertebal 

kewibawaan seorang Muslim. Sedangkan di akhirat, 

shalat akan menjelma sebagai cahaya di wajah orang 

yang melakukannya. Allah berfirman yang artinya, 

“Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan 

disebelah kanan mereka.” (QS. At-Tahrim: 8).89 

Seorang mukmin yang berlaku baik dihadapan 

Allah, berdiri dihadapan-Nya dengan penuh 

kekhusu’an, lima kali dalam sehari, maka perilakunya 

dengan sesama manusia juga akan baik. Ia akan 

tampak berbeda dengan akhlak dan ketaqwaannya. 

Allah juga akan memberikan cahaya di mukanya 

sebagaimana telah member cahaya di hatinya. Allah 

berfirman yang artinya, “Tanda-tanda mereka tampak 

pada mereka dari bekas sujud.” (QS al-Fath: 29). 

Jika seorang mukmin senantiasa melakukan shalat 

secara berjamaah, maka ia akan memiliki cahaya di 

atas cahaya. Jika dilaksanakan berjamaah di masjid 

maka cahayanya akan semakin sempurna. Tentu ini 

adalah kemenangan dan keberuntungan. Ia akan masuk 

surga lebih dahulu bersama para muqarrabin (orang-

orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada 

Allah). Rasulullah saw bersabda, yang artinya, Barang 

siapa yang shalat lima waktu dengan berjamaan, akan 

 
89Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyidin Mistu, Al-Wafi, 186. 
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berjalan di atas shirath secepat kilat. Ia masuk surga 

bersama rombongan pertama. Pada hari kiamat ia 

datang dengan muka berseri bagaikan bulan purnama 

(HR. Tabrani). Beliau juga bersabda: berilah kabar 

gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam 

kegelapan, bahwa pada hari kiamat, ia akan 

mendapatkan cahaya yang sempurna. (HR Abu 

Dawud dan Tirmidzi).90 

Shalat juga merupakan penghubung antara Allah 

dengan hamba-Nya. Karena itu, shalat merupakan 

ketenangan dan kebahagiaan bagi orang yang 

bertaqwa. Dengan shalat mereka menemukan 

ketenangan dan kedamaian. Wajar, jika ditimpa 

musibah ataupun kesulitan mereka segera melakukan 

shalat. Apa yang mereka lakukan adalah mencontoh 

teladan mereka, Rasulullah saw bersabda yang artinya: 

“Dijadikan ketenanganku, di dalam shalat, dan 

apabila mendapatkan satu kesulitan berkata bilal, 

wahai bilal qamatlah! (untuk shalat) agar dengan 

shalat tersebut kami tenang.” (HR Abu Dawud).91 

Hadis di atas menjelaskan pula keutamaan empat 

kalimat tayyibah, yaitu subhānallāh, al-hamdulillāh, lā 

ilāha illallāh, dan Allāhu akbar. Bacaan tersebut 

merupakan bacaan yang paling dicintai oleh Allah swt. 

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 

dari Samurah bin Jundub, di mengatakan bahwa 

 
90Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyidin Mistu, Al-Wafi, 187. 
91Musthafa Dieb Al-Bugha Muhyidin Mistu, Al-Wafi. 
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Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Bacaan yang 

paling dicintai oleh Allah ada empat, yaitu: 

Subhanallah (Maha Suci Allah), Alhamdulillah (segala 

puji hanya milik Allah), la ilaha illa Allah (tiada yang 

berhak disembah kecuali Allah), dan Allahu Akbar 

(Allah Maha Besar), tidak mengapa engkau memulai 

dari kalimat mana saja.” Oleh sebab itulah, Allah swt 

memberikan ganjaran bagi siapa saja yang membaca 

kalimat tayyibah tersebut dengan ganjaran bahwa 

barang siapa yang membaca Alhamdulillah maka 

Allah akan memenuhi timbangan amalnya, sedangkan 

bacaan subhanallah dan Alhamdulillah dapat 

memenuhi antara langit dan bumi.92 

 

C. Tadabbur al-Qur’an 

Jaques Berque di awal tahun 1990 pernah menerbitkan 

diktat yang ia gunakan sebagai bahan kuliah di depan 

mahasiswanya di Paris yang diberi judul: Relire le 

Coran at le Bible, yang intinya perlu membaca ulang 

al-Qur’an dan Bibel untuk menciptakan kedamian 

abadi di kedua komunitas kitab suci tersebut. Al-

Qur’an dan Alkitab masing-masing mempunyai klaim 

kebenaran yang berbeda antara satu dan lainnya, 

padahal kedua kitab suci ini diturunkan kepada 

komuitas yang sama sebagai anak cucu Nabi Ibrahim 

(Abrahamic Religion), bahkan keduannya 

 
92Lihat Imam Nawawi, al-Adzkar (Al-Qohiroh: Darul Fajri 

Turosi, 2003), 23. 
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menggunakan rumpun  bahasa yang sama, yaitu 

rumpun bahasa Semit (semitic language).93 

Gagasan dan pesan Berque tetap relevan, paling 

tidak menurut Toni Blair, mantan PM Inggris, juga 

pernah mengungkapkan bahwa perdamaian abadi 

komunitas al-Qur’an dan Al-Kitab akan memberikan 

kontribusi penting bagi perdamaian dunia. Dan 

sebaliknya konflik antar keduanya juga akan 

menyumbang desintegrasi kemanusiaan global, 

mengingat kedua komunitas ini tercatat sebagai agama 

terbesar dunia. Gagasan kedua tokoh ini 

mengisyaratkan betapa perlunya komunitas ini 

membaca ulang kitab sucinya masing-masing dengan 

format penekanan pada prinsif persamaan (principle of 

identity), bukan dengan aspek perbedaan, apalagi 

pertentangan (principle of negation).94 

Membaca al-Qur’an merupakan dzikir yang paling 

utama, yaitu dengan membacanya sekaligus 

merenungkan maknanya. Syeikh Muhammad al-

Ghazali seorang ulama universitas al-Azhar Mesir 

menyerukan supaya umat Islam kembali mengkaji al-

Qur’an. Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang kekal dan 

dijaga-Nya, sementara kitab-kitab sebelum al-Qur’an 

hilang karena kelalaian atau karena tangan-tangan 

yang tidak bertanggungjawab, misalnya menambah 

 
93Nasaruddin Umar, Islam Fungsional (Jakarta: Kompas 

Gramedia, 2014), 3. 
94Nasaruddin Umar, Islam Fungsional. 
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atau menguranginya. Kita disuruh membaca al-Qur’an, 

namun kita kurang bisa mengambil makna dari ayat-

ayat-Nya.95 

Menurut Syeikh Muhammad al-Ghazali 

kebanyakan sekolah al-Qur’an menggalakkan hanya 

karena motivasi kesalehan dan di sisi lain hanya untuk 

menghasilkan kaset-kaset rekaman hafalan al-Qur’an 

tanpa menghasilkan sintesis baru terhadap kehidupan 

umat manusia. Oleh karena itu perlu dikaji ulang 

permasalahan ini.96 

Oleh karena al-Qur’an itu Kalamullah, maka 

siapapun yang berkecimpung dengan Kalamullah bisa 

dipastikan akan mendapatkan cipratan dari keberkahan 

dan kebaikannya. Tergantung bagaimana kita 

memberlakukan al-Qur’an. Jika al-Qur’an 

diperlakukan sebagai sahabat setia, bergaul dengannya 

secara intensif,  maka ia akan memberikan 

keberkahannya lebih banyak lagi. Orang yang 

bersahabat dengan al-Qur’an akan mendapatkan 

predikat yang baik dimata Allah Swt dan mata 

manusia. Sebaliknya, mereka yang memusuhinya akan 

 
95Syaikh Muhammad al-Ghazali, Al-Qur’an Kitab Zaman Kita, 

terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Jakarta: Mizan, 1991), 40. 
96Syaikh Muhammad al-Ghazali, Al-Qur’an Kitab Zaman Kita, 

41. 
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terjungkal sendiri, dan nasibnya akan jelek di dunia 

maupun diakhirat.97 

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah maksud al-

Qur’an diturunkan bukan hanya dibaca akan tetapi 

membuka mata hati kepada makna-maknanya, 

menggunakan segenap pikiran untuk merenungi 

(tadabbur) dan mengamalkannya, jangan membaca al-

Qur’an tanpa memahami dan merenungi lafal-lafal 

sampai kepada kandungan makna (tadabbur).98 

Dalam berbagai kajian tafsir, kita banyak 

menemukan metode memahami al-Qur’an yang 

berawal dari ulama generasi terdahulu. Mereka telah 

berusaha memahami kandungan al-Qur’an sehingga 

lahirlah apa yang kita kenal dengan metode 

pemahaman al-Qur’an. Kajian-kajian in berkisar pada 

usaha-usaha menemukan nilai-nilai sastra, fikih, 

kalam, aspek sufistik filosofisnya, pendidikan dan 

sebagainya, yang tidak mungkin disebut satu persatu. 

Dengan metode yang telah ada, dapat kita 

menggunakan pada zaman sekarang. Metode yang 

komprehensif apakah lebih memungkinkan khitab 

Qur’ani mendekat kepada tema-tema seperti fiqih 

yuridisformal, administrasi, pengenalan akan hukum-

hukum jatuh bangunnya bangsa-bangsa, gambaran 

 
97Ahsin Sakho Muhammad, Keberkahan al-Qur’an, 

Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan adalam Terang Kitab 

Suci (Jakarta: PT. Media Kreativa, 2017), 19. 
98Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Madarikus Salikin, Jilid 1 (Mesir, 

Al-Qudsi, 2012), 412. 
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peradaban suatu bangsa terdahulu, dinamika dan 

kesadaran keagamaan serta berbagai pengaruhnya 

terhadap masyarakat, baik sosial maupun individual, 

ataukah sebaliknya metode kemprehensif  tersebut 

malah menjauhkan akar masalah dari esensi al-

Qur’an.99 

Berbagai kecenderungan sebenarnya dikarenakan 

adanya interes pribadi atau pengaruh-pengaruh lain 

yang mengilhami terbentuknya metode hukum syar’i. 

Al-Qur’an tidak hanya ditujukan pada suatu masalah 

atau sebatas pada hukum syar’i saja. Sebab, hanya 

metode ulama usullah yang dominan dan terpaku pada 

satu tujuan saja yang berlaku secara dikotomis dan 

parsial.  

Kebanyakan kajian sejarah perkembangan 

pemikiran Islam, berjalan secara dikotomis dan parsial. 

Hal ini terlihat pada pendidikan modern dalam 

spesialisasi  hadis, sebagai sebuah studi yang mewakili 

para ulama salaf, meskipun hanya sebatas pada kajian-

kajian ilmu hadis serta tidak memiliki pandangan yang 

kritis dan komprehensif bagi perkembangan pemikiran 

Islam seta menentukan objek peran Islam terhadap 

peradaban. Ada juga pendidikan dalam spesialisasi 

fiqih yang hanya terbatas pada masalah-masalah fikih 

ibadah, yang akhirnya terlibat dalam membentuk pola 

pikir yang dikotomis dan sedikit memberi wawasan 

 
99Syaikh Muhammad al-Ghazali, Al-Qur’an Kitab Zaman Kita, 

44. 
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yang berarti. Dengan demikian,  bila kita 

menginginkan pendidikan tersebut tidak terjebak pada 

spesialisasinya, maka kita harus menampilkan ajaran 

Islam ke tengah-tengah masyarakat luas serta berusaha 

memberikan alternatif pemecahan terhadap berbagai 

problematika yang dihadapi masyarakat. Hal ini tidak 

kita jumpai seperti pernah dilakukan oleh para ulama 

generasi terdahulu.100  

Imam Abu Hanifah mempunyai dua orang murid 

yang sangat terkenal, Abu Yusuf dan Muhammad. 

Keduanya menulis beberapa buku, Muhammad sempat 

menulis buku berjudul As-Sirrul Kabir yang 

membahas masalah-masalah politik dan pemerintahan. 

Visi ilmu fikih pada masa-masa yang telah lewat 

memiliki tema yang begitu luas. Berbeda dengan fikih 

masa kini yang terbatas pada masalah-masalah legal 

formal saja. 

Tadabbur al-Qur’an bermaksud mengungkap 

aspek-aspek penting dalam al-Qur’an yang terkait 

dengan Tuhan, Manusia dan Alam semesta, di 

antaranya sinergi alam untuk energi Manusia 

(perspektif al-Qur’an). Manusia menurut al-Qur’an 

mempunyai tiga unsur, yaitu badan (jasad), nyawa 

(nafs), dan roh (ruh). Ketika manusia masih terdir atas 

anggota badan dan nyawa, belumlah sempurna sebagai 

manusia. Roh sebagai unsur ketiga (khalqun akhar) 

 
100Syaikh Muhammad al-Ghazali, Al-Qur’an Kitab Zaman 

Kita. 
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“diinstal” ke dalam diri  manusia ketika berumur 120 

hari. Unsur ketiga inilah yang membuat dirinya disebut 

sebagai prototipr mahluk final (ahsanu taqwīm (QS. 

At-Tin (95): 4).  Sedangkan perspektif Islam tentang 

energi alam raya, yang menegaskan bahwa Alam raya 

adalah sumber energi manusia ciptaan Allah swt. 

Tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia (QS Ali Imran 

(3): 191),  alam raya ini sesungguhnya tidak lain 

adalah saudara kembar manusia sesama makhluk. 

Genetik mereka mempunyai sumber yang sama. Istilah 

benda mati hanya ada dalam kamus manusia. Bagi 

Tuhan tidak ada benda mati (QS al-Isra (17) : 44, QS 

al-Hajj (22): 18). Alam raya dan segala isinya 

ditundukkan untuk manusia (QS al-Jatsiyah (45): 13, 

QS an-Nahl (16): 12).101  

Namun tantangan umat Islam saat ini adalah 

ketidakberanian dalam mengubah cara pandang 

terhadap penafsiran al-Qur’an masa klasik. Menurut 

Muhammad Arkoun ketakutan para intlektual Islam 

dalam mengkritik tafsir disebabkan oleh beberapa hal 

yaitu dintaranya bertolak dari pertama, Qur’an dan 

pengalaman Madinah, serta terjadinya silang pendapat 

antara mitos dan rasional yang meliputi keduanya, 

yang telah mengilhami pemikiran, karya, tindakan 

berbagai generasi umat Islam hingga masa kini. 

Kedua, pemikiran Islam hingga kini tetap setia kepada 

 
101Syaikh Muhammad al-Ghazali, Al-Qur’an Kitab Zaman 

Kita,, 26-28. 
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tradisi ummat masa dahulu. Ketiga, masalah politik 

dan polemic dalam Islam telah dijadikan sebagai 

konsen dalam penelitian oleh sebagian besar umat 

Islam, sementara masalah politik dan psikologi historis 

diluar politik dan polemic menjadi terabaikan. 

Keempat, Masalah tradisi Islam juga sedikit sekali 

dibahas dalam rangka analisis dan pemahaman 

antropologis. kelima,  pengajaran ushul ad-din dan 

Ushul al-fiqh difakultas-fakultas teologi mutakhir 

hanyalah penumpukan dan pengulangan tanpa adanya 

pengembangan dari beberapa buku pelajaran klasik, 

keenam, unsur-unsur social budaya yang menyebabkan 

keberhasilan dan kegagalan falsafah Islam (150-

450/768-1058) oleh orang Islam belum mampu 

ditelusuri, sampai saat ini Islam hanya sibuk 

menelusuri jalur penyampaian dari teks Yunani ke 

bahasa Siriaka dan Arab kemudian  Arab ke latin.102 

 
102Lihat  Johan Hendrik Meuleman (ed),  Muhammad Arkoun 

Nalar, 47-73 Dalam seminar yang  diselenggarakan oleh Yayasan 

2020 bekerja sama dengan Goethe Institute, Friedrich Naumann 

Stiftung, British Council, dan Departemen Agama  Arkoun 

mengungkapkan, humanisme di Arab muncul pada abad ke-10 di Irak 

dan Iran, pada saat munculnya gerakan yang kuat untuk membuka diri 

terhadap seluruh kebudayaan di Timur Tengah yang didasarkan pada 

pendekatan humanis terhadap manusia. Para ahli teologi, hukum, 

ilmuwan, dan ahli-ahli filsafat berkumpul dalam Majelis Malam. 

Ketika berbicara dan bertukar pikiran, mereka saling berhadapan 

muka, yang dikenal dengan istilah munadharah. Namun, memasuki 

abad ke-13, umat Islam mulai melupakan filsafat maupun debat 

teologi. Selama ini, umat Islam diajar bahwa Islam tidak memisahkan 

agama dan politik, bahwa Islam adalah daulah (kerajaan).  
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Realitas di atas sesungguhnya berbeda dengan 

nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an. Realitas 

di atas oleh Arkoun menyebutnya dengan Islam 

sebagai fakta.  Oleh Arkoun perlu pembedaan antara 

al-Qur’an sebagai fakta dan Islam sebagai fakta. Yang 

pertama berarti kemunculan fenomena baru secara 

historis, yang dibatasi oleh waktu dan ruang, yang 

bagaimanapun tidak bisa dibatasi menjadi badan teks 

sejak ia berdiri secara resmi--hal ini memerlukan 

strategi analisis dan kewaspadaan-kewaspadaan 

efistemologis tertentu, sedangkan yang kedua tidak 

sepenuhnya berasal dari yang pertama, berbeda dengan 

pandangan tradisional, dan tidak mementingkan 

kritisisme dan, terutama, takut untuk mendidik. Kajian 

mengenai hubungan antara keduanya menuntut antara 

semacam penelitian histories, sosiologis, dan linguistic 

yang nyaris terabaikan hingga sekarang. 103  

Disamping itu juga, kegagalan dalam berbagai upaya 

untuk memahami Islam dalam semua dimensinya-

religiusitas, social, politik, antropologi, psikologi dan 

 
 
103Mohammed Arkoun, Islam, Europe, “The West, Meaning at 

stake and the will to Power” dalam John Cooper (ed), Islam and 

Modernity Muslim Intlektual Respons (London: IB. Tauris, 2002), 

177. 



150 | Fathurrahman Muhtar 

budaya. Untuk mengatasi kegagalan-kegagalan 

tersebut  perlu dikembangkan “Islamologi Terapan”.104  

Disisi lain pemaknaan Islam dan al-Qur’an 

sebagai fakta berinflikasi kepada tenggelamnya Kitab 

Suci (al-Qur’an), tidak hanya oleh buku-buku yang 

tidak ada hubungannya sama sekali dan mempunyai 

kecendrungan untuk melenyapkan kitab tersebut, 

namun oleh semakin derasnya arus citra dan informasi 

yang merubah karakteristik produksi dan penerimaan 

makna-perubahan yang jauh lebih radikal dalam kasus 

dimana suatu kitab peradaban ternyata tetap berdasar 

kuat kepada Kitab Suci (al-Qur’an).105 

Bertolak dari pemikiran itulah nampaknya Arkoun 

dalam tulisan-tulisannya bertujuan untuk pembebasan 

pemikiran Islami dari kejumudan dan ketertutupannya 

melalui suatu pengkajian historis dan kritis yang 

menggunakan hasil berbagai ilmu pengetahuan Barat 

mutakhir, dalam mengkritisi nalar Islami. Pola 

pemikiran Arkoun mengikuti tradisi studi Islam 

dengan bertititi tolak  dari suatu teks klasik, tetapi 

melampaui batas tradisi tersebut karena tidak berhenti 

pada penelaahan ujaran eksplisit dari teks yang 

bersangkutan, melainkan melanjutkan dengan suatu 

analisis mengenai informasi  implicit yang tersirat di 

 
104Mohammed Arkoun, “Studi Islam di Perancis,” dalam Azim 

Nanji (ed), Peta Studi Islam Orientalisme dan Arah baru Kajian Islam 

di Barat, terj. Muamirotun, (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003),  55 
105Mohammed Arkoun, “Studi Islam di Perancis,” 188. 
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dalamnya. Dengan demikian, ia melangkah menuju 

suatu penelaahan yang bersifat transdisiplin, karena 

memadu ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, ilmu 

bahasa dan filsafat.  106 

Menurut Arkoun al-Qur’an sebagai teks wahyu 

memiliki misi utama  membawa kemaslahatan bagi 

manusia, sudah lebih dari seribu empat ratus tahun 

yang lalu terhenti,  itupun hanya berlangsung dalam 

kurun 23 tahun. Kini Al-Qur’an berlayar secara 

sendirian mengunjungi berbagai negeri, tanpa bisa 

dikendalikan, dan meluncur kelautan lepas. Namun, 

oleh karena Al-Qur’an telah diletakkan sebagai kitab 

petunjuk Tuhan yang diyakini kebenarannya, maka 

yang dilakukan oleh umat kemudian bukanlah 

merubah sosoknya untuk disesuaikan dengan zaman, 

 
106 Johan Hendrik Meuleman (ed),  Muhammad Arkoun, Nalar, 

76. Kajian seperti ini oleh Nasr Hamid Abu Zaid  menyebutnya 

dengan Metode Analisis Teks, kebenaran teks bersumber dari peran 

yang dimainkannya dalam budaya. Apa yang ditolak oleh budaya 

tidak masuk dalam wilayah “teks”, dan apa yang diterima oleh budaya 

sebagai teks yang bermakna maka memang demikian adanya. Dapat 

terjadi perbedaan arah budaya dalam memilih teks dari fase sejarah ke 

fase lainnya; budaya menolak teks yang pernah diterima atau 

menerima teks yang pernah ditolak. Apabila criteria ini diaplikasikan 

pada al_Qur’an secara khusus maka kita berhadapan dengan teks yang 

tak lama setelah diturunkan secara lengkap menjadi bagian  dasar 

yang efektif di dalam kebudayaan dimana teks tersebut terkait. Setelah 

beberapa tahun saja dilalui, teks berubah menjadi teks yang 

hegemonic dalam kebudayaan, kemudian teks tersebut melampaui 

peradabannya dan mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan lainnya. 

Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, Tekstualitas al-Qur’an Kritik Terhadap 

Ulumul Qur’an, terj.Khoirin Nahdliyyin, (Jogjakarta: LKIS, 2005), 23   
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melainkan meremajakan tafsirnya secara terus 

menerus seiring dengan denyut peradaban manusia. 

Muhammad Arkoun menyatakan bahwa sebuah 

teks, tak terkecuali teks al-Qur’an akan mati, kering 

dan mandeg jika tidak dihidupkan secara terus 

menerus melalui penafsiran ulang sejalan dengan 

dinamika social. Walaupun diklaim al-Qur’an sebagai 

“petunjuk bagi umat manusia” (QS. al-Baqarah: 175) 

yang diwahyukan oleh Allah Swt, ia tujukan bagi 

orang-orang hijaz selama periode pewahyuannya. al-

Qur’an menurut Farid Esack adalah respons Tuhan, 

melalui pikiran Nabi Muhammad Saw, pada situasi 

social dan moral lingkungan Arab khususnya masalah-

masalah yang ketika itu dialami masyarakat 

Makkah.107    
 

D. Laksanakan Perintah, Jauhkan Larangan, dan 

Jangan Banyak Bertanya 
 

   ْن عَ 
َ
 رَ يْ رَ ُه   ْي بِ أ

َ
 َص   ِن بْ   ِن م  ْح الرَّ ِد بْ عَ   ة

ْ
  هُ نْ عَ   هللاُ   يَ ض ِ رَ   رٍ خ

 
َ
 صَ   هللِا   ُل وْ ُس رَ   ُت عْ مِ َس   :اَل ق

َّ
 عَ   ى هللاُ ل

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
ا َم   :ُل وْ ُق يَ   َم ل

 تُ يْ هَ نَ 
ُ
   هُ نْ عَ   ْم ك

َ
 َم وَ   هُ وْ بُ نِ تَ اْج ف

َ
أ  رْ َم ا 

ُ
 ت
ُ
   ِه بِ   ْم ك

َ
 ف
ْ
 أ
ُ
مِ وْ ت ا َم   هُ نْ ا 

 تَ اْس 
َ
   ْم تُ عْ ط

َ
 َم نَّ إِ ف

َ
أ  ْه ا 

َ
   َك ل

َّ
   ْن مِ   َن يْ ِذ ال

َ
 لِ بْ ق

ُ
   ْم ك

َ
 ك
ْ
 رَ ث

ُ
  ْم لِ ائِ َس َم   ة

 وَ 
ْ
 تِ اخ

َ
 ال
ُ
 عَ  ْم هُ ف

َ
 ل

َ
 ْم هِ ائِ يَ بِ نْ ى أ

 
107Farid Esack, Qur’an Liberation and Pluralism (Oxford: One 

Word, 1966), 76. 
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Dari Abu Hurairah, 'Abdurrahman bin Shakhr 

radhiallahu 'anh, ia berkata: Aku mendengar 

Rasulullah bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu 

melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja 

yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah 

menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran 

umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak 

bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau 

taat dan patuh)" 

 

 تُ يْ هَ ا نَ َم 
ُ
  هُ نْ عَ  ْم ك

َ
 هُ وْ بُ نِ تَ اْج ف

 

Maksudnya, jauhilah sama sekali, jangan lakukan 

sedikitpun. Ini bisa ditafsirkan sebagai nahyut tahrim, 

larangan yang bersifat mengharamkan. Adapun nahyul 

karahah, larangan yang bersifat memakruhkan, boleh 

dilaksanakan. Secara bahasa an-Nahyu artinya 

melarang108. 

 

 َم وَ 
َ
 رْ َم ا أ

ُ
 ت
ُ
  ِه بِ  ْم ك

َ
 ف
ْ
 أ
ُ
 تَ ا اْس َم   هُ نْ ا مِ وْ ت

َ
 ْم تُ عْ ط

 

Di dalamnya terdapat beberapa contoh. Di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Jika ada air untuk berwuduk, tetapi tidak 

mencukupi, maka pendapat yang lebih kuat adalah 

 
108Syaikh Utsaimin, Syarah Hadis Arbain (Yogyakarta: Media 

Hidayah, 2006), 101. 
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wajibnya berwudhu dengan menggunakan air 

tersebut, kemudian kekurangannya disempurnakan 

dengan bertayammum. 

2. Jika pada hari idul fitri mempunyai beberapa sha’ 

(makanan), maka ia wajib mengeluarkan 

zakatnya. 

3. Jika mempunyai beberapa makanan untuk nafkah 

kerabat atau isteri atau ternaknya, maka ia wajib 

memberikan sebanyak itu.109  

Sabda Nabi saw, “apa saja yang aku perintahkan 

kepada kalian kerjakanlah semampu kalian,” 

merupakan bagian dari kaedah Islam yang penting. Ia 

termasuk jawāmi‘ul kalim (kalimat singkat yang padat 

isinya) yang dianugerahkan kepada Nabi saw. 

Termasuk dalam kategori ini adalah sekian banyak 

hukum yang tidak terhitung jumlahnya, seperti hukum 

yang berkenaan dengan ibadah shalat. Misalnya, jika 

seseorang tidak mampu menunaikan sebagian dari 

rukun shalat atau sebagian dari syarat shalat, maka ia 

cukup melaksanakan bagian mana yang ia sanggupi. 

Jika ia tidak mampu membasuh sebagian anggota 

wudhu maka cukup baginya membasuh bagian yang 

sanggup ia basuh. Demikian juga, jika seseorang itu 

membayar zakat fithrah atas orang-orang yang menjadi 

tanggungannya, maka ia cukup mengeluarkan bagian 

yang ia mampu keluarkan. Begitu juga halnya dengan 

menghilangkan kemungkaran, jika tidak mungkin bagi 

 
109Syaikh Utsaimin, Syarah Hadis Arbain, 103. 
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seseorang untuk menghilangkan keseluruhannya, maka 

ia hanya berkewajiban menghilangkan bagian dari 

kemungkaran yang ia mampu hilangkan.110 

 

 
َ
 َم نَّ إِ ف

َ
أ  ْه ا 

َ
   َك ل

َّ
   ْن مِ   َن يْ ِذ ال

َ
 لِ بْ ق

ُ
   ْم ك

َ
 ك
ْ
 رَ ث

ُ
 وَ   ْم لِ ائِ َس َم   ة

ْ
 تِ اخ

َ
 ال
ُ
 ْم هُ ف

 عَ 
َ
 ل

َ
 ْم هِ ائِ يَ بِ نْ ى أ

 

Perlu diketahui bahwa pertanyaan itu terbagi 

menjadi beberapa hal: 

Pertama, pertanyaan orang yang tidak 

mengetahui tentang kewajiban-kewajiban agama, 

seperti wudhu, shalat, puasa dan hukum-hukum 

muammalah serta sejenisnya.  Pertanyaan seperti ini 

adalah wajib.  

Setiap orang tidak boleh berdiam diri dari hal 

tersebut. Allah swr berfirman.  

 

ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ

 ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  

 

 
110Sayyid bin Ibrahim al-Huwaithi, Ad-Durrah as-Salafiyah 

Syarh al-Arbain an-nawawiyah (Mesir: Markaz Fajr lith-Thiba’ah, 

2003), 206. 
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Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali 

orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada 

mereka; maka bertanyalah kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, 

(QS an-Nahl: 43) 

 

Ibnu Abbas ra, berkata, “sesungguhnya aku diberi 

lisan yang suka bertanya dan hati yang cerdas, 

begitulah dia menceritakan dirinya.” 

Kedua, pertanyaan untuk mendalami agama, tidak 

untuk di amalkan saja, seperti masalah penetapan 

hukum-hukum dan fatwa. Ini adalah fardhu kifayah 

berdasarkan firman Allh swt. 

ەئ  وئ     ەئې  ى            ى  ائ   ائ  ې

وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     

 ی   ی  ی    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

 

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yangmukmin itu 

pergi semuanya (ke medan perang). Mengapatidak 

pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

merekabeberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan merekatentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepadakaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya. (QS at-Taubah: 122) 



 

Pendidikan Profetik | 157  

Beliau juga bersabda: 

 

Ingatlah, hendaknya orang yang menyaksikan di 

antara kalian mengajarkan kepada yang tidak hadir. 

 

Ketiga, bertanya tentang sesuatu yang tidak 

diwajibkan oleh Allah kepadanya dan juga kepada 

selainnya. Dalam masalah inilah hadis di atas 

diterapkan. Dalam pertanyaan semacam ini kadangkala 

terdapat urutan kesulitan disebabkan pembebanan 

yang terjadi. Oleh karena itulah Rasulullah saw 

memberi isyarat: Dan dia mendiamkan sesuatu karena 

kasih sayang kepada kalian. Oleh karena itu, 

janganlah kalian menanyakannya. 

 

Diriwayatkan oleh Ali ra, bahwasannya ketika 

turun ayat QS. Ali Imran: 87. 

 

ۇ    ڭڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  

 ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  

 

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari 

(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha 
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Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. 

(QS Ali Imran: 97). 

 

Ada seseorang yang berkata, apakah setiap tahun, 

wahai Rasulullah? Beliau berpaling darinya dan orang 

ini mengulangi pertanyaannya dua atau tiga kali. 

Rasulullah SAW bersabda, “hampir saja aku 

mengatakan: Ya! demi Allah, Andai saja aku katakana: 

ya, pastilah hal itu menjadi wajib, dan jika menjadi 

wajib, pasti kalian tidak akan mampu. Kemudian Allah 

swt menurunkan ayat dalam QS al-Maidah ayat 101: 

 

ۇ    ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 

 ې  ې  ى  ى    ېۉ  ې

 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika 

diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu 

dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an itu 

sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan 

kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal 

itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 

(QS al-Maidah: 101). 
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Para ahli Ushul Fiqih mempersoalkan perintah 

dalam agama, apakah perintah itu harus dilakukan 

berulang-ulang ataukah tidak. Sebagian besar ahli fiqih 

dan ahli ilmu kalam menyatakan tidak wajib berulang-

ulang. Akan tetapi, yang lain tidak menyatakan setuju 

atau menolak, tetapi menunggu penjelasan selanjutnya. 

Hadis di atas dijadikan sebagai dalil bagi mereka yang 

bersikap menanti (netral), karena sahabat tersebut 

bertanya: Apakah setiap tahun? Sekiranya perintah itu 

dengan sendirinya mengharuskan pelaksanaan 

berulang-ulang atau tidak. Tentu Nabi saw tidak 

menjawab dengan kata-kata, “kalau aku katakan: Ya, 

niscaya menjadi wajib dan kamu tidak akan sanggup 

melakukannya. Bahkan tidak ada gunanya hal tersebut 

ditanyakan.111 

Hadis di atas dengan redaksi seperti itu hanya 

diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Az-Zuhri dari 

Sa’id bin al-Musayyib dan Abu Salamah dari Abu 

Hurairah ra. Al-Bukhori dan Muslim meriwayatkan 

hadis di atas dari riwayat Abu az-Zanad dari al-A’raj 

dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw yang bersabda: 

 

   ْن عَ 
َ
 رَ يْ رَ ُه   ْي بِ أ

َ
 صَ   ي ِ ِب النَّ   ِن عَ   هُ نْ عَ   هللاُ   يَ ض ِ رَ   ة

َّ
 عَ   ى هللاُ ل

َ
  ِه يْ ل

 َس وَ 
َّ
   َم ل

َ
دَ اَل ق  َم   ْي نِ وْ عُ : 

َ
ت  رَ ا 

ْ
 تُ ك

ُ
 ْم ك

َ
ف  َم نَّ إِ ؛ 

َ
أ  ْه ا 

َ
   ْن َم   َك ل

َ
 اَن ك

 
111Ibnu Daqiq al-Dien, Syarah Hadis Arbain, Imam Nawawi 

(Jakarta: Media Hidayah, 2001), 63. 
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َ
 بْ ق

َ
 ل
ُ
   ْم ك

َ
 ك
ْ
ُس رَ ث  

ُ
 ة

َ
وَ ْم هِ الِ ؤ  ، 

ْ
 تِ اخ

َ
 ال
ُ
 عَ   ْم هُ ف

َ
 ل

َ
أ  ْم هِ ائِ يَ بِ نْ ى 

َ
ف  إِ ، 

َ
ا ذ

 تُ يْ هَ نَ 
ُ
  ْن عَ  ْم ك

َ
  ءٍ يْ ش 

َ
 إِ ، وَ هُ وْ بُ نِ تَ اْج ف

َ
 ذ

َ
 رْ َم ا أ

ُ
 ت
ُ
 بِ  ْم ك

َ
  رٍ ْم أ

َ
 ف
ْ
 أ
ُ
  هُ نْ ا مِ وْ ت

 تَ ا اْس َم 
َ
 متفق عليه  -ْم تُ عْ ط

 

Tingalkan aku terhadap apa yang aku tinggalkan pada 

kalian, karena sesungguhnya orang-orang sebelum 

kalian binasa oleh pertanyaan dan penentangan 

mereka kepada nabi-nabi mereka. Jika aku melarang 

sesuatu pada kalian maka jauhilah. Dan jika aku 

memerintahkan pada kalian, kerjakan semampu 

kalian. 

 

Hadis-hadis di atas menunjukkan tentang larangan 

menanyakan hal-hal yang tidak perlu karena jawaban 

pertanyaan tersebut justru menyusahkan penanya, 

misalnya pertanyaan penanya apakah ia di neraka atau 

surga? Apakah ayahnya bernasabkan kepadanya atau 

tidak? Hadis-hadis di atas juga menunjukkan larangan 

bertanya dengan maksud membingungkan, tidak 

berguna dan sia-sia dan mengejek seperti biasa 

dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang selain 

mereka. 

Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh umat 

Islam pada masa kini, yaitu sibuk mengerjakan 

perintah dan menjauhi larangan Allah dan rasul-Nya. 

Nabi saw bersabda: Jika aku melarang sesuatu 
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terhadap kalian, jauhilah. Dan jika aku memerintahkan 

sesuatu pada kalian, kerjakanlah semampu kalian. 

Yang harus diperhatikan seorang Muslim ialah 

membahas apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, 

dilanjutkan berusaha keras memahaminya, 

memikirkan makna-maknanya, lalu membenarkannya 

jika termasuk hal-hal yang bersifat ilmiah. Jika hal 

tersebut termasuk hal-hal yang bersifat amaliyah, ia 

mencurahkan segenap tenaga untuk bersungguh-

sungguh mengerjakan perintah-perintah yang mampu 

ia kerjakan dan menjauhi apa saja yang dilarang. Jadi 

semua perhatiannya terfokus pada hal tersebut dan 

tidak kepada sesuatu yang lain. Seperti itulah keadaan 

para sahabat rasulullah saw dan orang-orang yang 

mengikuti mereka dengan baik dalam mencari ilmu 

yang bermanfaat dari al-Qur’an dan as-Sunnah.112 

Namun jika perhatian pendengar ketika 

mendengar perintah dan larangan diarahkan kepada 

perkiraan teoritis dari perkara-perkara yang bisa terjadi 

atau tidak, maka itu termasuk hal yang dilarang dan 

membuat orang tidak serius mengikuti perintah. 

Seorang bertanya kepada Ibnu Umar ra. tentang 

mengusap Hajar Aswad, Ibnu Umar berkata kepada 

orang tersebut: Aku melihat Nabi saw mengusap Hajar 

Aswad dan menciumnya. Orang tersebut berkata: 

bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa 

 
112Yazid bin Abdul Qadir Jawwas, Syarah Arbain An-Nawawi, 

202 
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melakukannya? Bagaimana pendapatmu kalau aku di 

desak? Ibnu Umar berkata kepada orang tersebut: 

Letakkan kata-kata “bagaimana pendapatmu di 

Yaman. Aku melihat Nabi saw mengusap Hajar 

Aswad dan menciumnya. 

Maksud perkataan Ibnu Umar ra. ialah hendaklah 

engkau hanya mempunyai semangat untuk mengikuti 

Nabi saw dan tidak usah memperkirakan tidak akan 

mampu melakukannya atau mempersulitnya sebelum 

terjadi karena hal tersebut melemahkan semangat 

untuk mengikuti beliau. Sebab mempelajari agama dan 

bertanya tentang ilmu itu akan dipuji jika untuk 

diamalkan, dan bukannya untuk perdebatan. 

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. 

bahwasannya belaiu menyebutkan sejumlah fitnah 

yang akan terjadi di akhir zaman, kemudian Umar bin 

Khattab ra. berkata kepadanya: kapan itu terjadi, wahai 

Ali? Ali bin Abi Thalib menjawab: Fitnah-fitnah 

tersebut terjadi jika fiqih diperdalam bukan karena 

agama, ilmu agama dipelajari bukan untuk diamalkan, 

serta kehidupan dunia dicari melalui amalan 

akhirat.113 

Ibnu Mas’ud ra. berkata: Bagaimana dengan 

kalian jika fitnah terjadi pada kalian dimana padanya 

anak kecil menjadi dewasa, orang dewasa menjadi tua, 

fitnah tersebut dijadikan sebagai sunnah, dan jika 

 
113Yazid bin Abdul Qadir Jawwas, Syarah Arbain An-Nawawi, 

203. 
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fitnah tersebut dirubah pada suatu hari maka 

dikatakan; ini (merubah fitnah) adalah kemungkaran. 

Orang-orang bertanya; kapan fitnah tersebut terjadi? 

Ibnu Mas’ud menjawab:  

 

 إِ 
َ
 ذ

َ
ق  ا 
َّ
   ْت ل

ُ
 نَ َم أ

ُ
 اؤ
ُ
وَ ْم ك  ، 

َ
 ك
ُ
   ْت رَ ث

ُ
 رَ َم أ

ُ
 اؤ
ُ
وَ ْم ك  ، 

َ
 ق
َّ
   ْت ل

ُ
 هَ َق ف

ُ
 اؤ
ُ
، ْم ك

 وَ 
َ
 ك
ُ
   ْت رَ ث

ُ
 رَّ ق

ُ
 اؤ
ُ
وَ ْم ك  ، 

َ
 لِ   هَ قَّ َف ت

َ
ِ   رِ يْ غ

وَ ِن يْ الد   ، 
ْ
ا  يَ نْ الد    ِت َس مَ تَ ال

  ِل َم عَ بِ 
ْ

 . ةِ رَ ِخ اآل

 

Fitnah tersebut terjadi ketika orang-orang (jujur) dan 

amanah dari kalian sangat sedikit, para pemimpin 

kalian banyak, fuqaha’ (ahli agama) kalian sedikit, 

para qari’ (pembaca al-Qur’an) kalian banyak, fikih 

dikaji (orang mendalami agama) bukan karena 

agama, dan dunia dicari dengan amalan akhirat.114 

 

Imam Malik rahimahullah juga berkata: 

perdebatan tentang ilmu itu membuat hati keras dan 

menimbulkan kedengkian. 

Dalam hal ini, manusia terbagi menjadi beberapa 

kelompok. 

1. Di antara pengikut ulama hadis ada orang yang 

menutup pintu pertanyaan sehingga sedikit 

 
114Yazid bin Abdul Qadir Jawwas, Syarah Arbain An-Nawawi, 

203. 
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fiqihnya dan ilmunya terhadap hukum-hukum yang 

diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Karenanya ia 

menjadi pengemban fiqih namun tidak faqih. 

2. Di antara fuqaha’ ahli ra’yu ada orang yang 

membuka lebar-lebar munculnya pertanyaan-

pertanyaan yang belum terjadi. Terkadang 

pertanyaan-pertanyaan tersebut terjadi dan 

terkadang tidak. Kemudian mereka sibuk mencari 

jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan 

terlibat perdebatan di dalamnya sehingga hal 

tersebut melahirkan kekerasan hati, hawa nafsu, 

kebencian, permusuhan dan kemarahan. Pada 

umumnya, hal tersebut disertai dengan niat 

mengalahkan lawan, mencari popularitas, dan 

mengambil simpati manusia. Ini jelas sesuat yang 

dicela para ulama yang Rabbani, dan sunnah 

menunjukkan tentang keburukan dan 

keharamannya. 

3. Adapun para fuqaha’ ahli hadis sekaligus 

mengamalkannya, sebagian besar semangat 

mereka ialah mencari makna-makna Kitabullah 

dan apa saja yang menjelaskannya, misalnya hadis 

shahih dan perkataan para sahabat serta tabi’in 

(untuk dipahami dan diamalkan). Mereka juga 

mencari makna-makna sunnah Nabi saw, 

mengenali mana yang shahih dan dha’if darinya, 

kemudian mempelajarinya, memahaminya, 

mengkaji makna-maknanya, mengenali perkataan 
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para sahabat dan tabi’in diberbagai disiplin ilmu, 

dalam hal tafsir, hadis, masalah halal dan haram, 

prinsif-prinsif sunnah, zuhud dan lain-lain (dengan 

tujuan untuk diamalkan).115    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 Ibid. 204-205 
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Bab 6 

 

INTERNALISASI NILAI PROFETIK  

DALAM KEHIDUPAN 

 

 

A. Internalisasi Nilai kebajikan 

 

ى 
َّ
ِ َصل

ِبي  َي هللُا َعْنُه، َعِن النَّ اِس بِن َسْمَعاَن َرض ِ وَّ َعْن النَّ

ِق  هللا  
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ِبر  ُحْسُن ال

ْ
اَل : ال

َ
ُم َما َحاَك عليه وسلم ق

ْ
إِلث

ْ
َوا

اُس . ]َرَواُه ُمْسِلم[ .  ْيِه النَّ
َ
ِلَع َعل

َّ
ْن َيط

َ
ِرْهَت أ

َ
ْفِسَك َوك

َ
 ِفي ن

 

Dari An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda: 

“Kebajikan itu keluhuran akhlaq sedangkan dosa 

adalah apa-apa yang dirimu merasa ragu-ragu dan 

kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya”. (HR. 

Muslim). 
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Hadis yang senada diriwayatkan dari Wabishah 

bin Ma’bad: 

 

ْيُت َرُسْوَل َوَعْن َوابِ 
َ
ت
َ
اَل : أ

َ
َي هللُا َعْنُه ق  ْبِن َمْعَبد َرض ِ

َ
َصة

  ِ
ِبر 
ْ
ال َعِن  ْسأُل 

َ
ت ِجْئَت   : َقاَل 

َ
ف َم 

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل هللِا 

ْيِه  
َ
ِإل ْت  نَّ

َ
َمأ

ْ
ِبر  َما اط

ْ
ال َبَك، 

ْ
ل
َ
ِاْسَتْفِت ق  : اَل 

َ
َعْم، ق

َ
ن  : ُت 

ْ
ل
ُ
ق

نَّ 
َ
َمأ

ْ
ْفُس َواط ْيِه ا   النَّ

َ
ْفِس ِإل ُم َما َحاَك ِفي النَّ

ْ
إِلث

ْ
ُب، َوا

ْ
َقل

ْ
ل

َتْوَك “
ْ
ف
َ
اُس َوأ َتاَك النَّ

ْ
ف
َ
ْدِر، َوِإْن أ َد ِفي الصَّ َردَّ

َ
 َوت

 

Dan dari Wabishah bin Ma’bad radhiyallahu anhu, ia 

berkata: “Aku telah datang kepada Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda: 

‘Apakah engkau datang untuk bertanya tentang 

kebajikan?’ Aku menjawab: ‘Benar’. Beliau bersabda: 

‘Mintalah fatwa dari hatimu. Kebajikan itu adalah 

apa-apa yang menentramkan jiwa dan menenangkan 

hati dan dosa itu adalah apa-apa yang meragukan 

jiwa dan meresahkan hati, walaupun orang-orang 

memberikan fatwa kepadamu dan mereka 

membenarkannya”. (HR. Imam Ahmad bin Hanbal 

dan Ad-Darimi, Hadis hasan) 

 

Sabda Nabi saw “kebajikan itu keluhuran akhlak,” 

maksudnya ialah bahwa keluhuran akhlak adalah 

sebaik-baik kebajikan. Adapun kebajikan adalah 
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perbuatan yang menjadikan pelakunya menjadi baik, 

selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat 

baik, dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi 

Maha Tinggi. Kebajikan (al-birr) adalah urusan yang 

mudah, wajah yang ceria dan lidah yang lembut. Allah 

swt. Telah berfirman yang mencakup seluruh 

kebajikan (QS al-Baqarah: 177). 

Sabda Nabi saw: Sedangkan dosa adalah sesuatu 

yang mengusik dalam jiwamu. Maksudnya, sesuatu 

yang terasa mengganggu dan menggelisahkan, 

sementara jiwa juga tidak tenang dalam melakukan hal 

ini. Hadis ini menjadi bukti bahwa manusia bisa 

berpulang pada hatinya jika ia hendak melakukan 

sesuatu. Jika jiwanya merasa tenang, maka 

diperbolehkan melakukannya. Namun jika sebaliknya, 

maka hendaklah ia meninggalkannya. Pembicaraan 

mengenai syubhat telah kita kemukakan dalam 

penjelasan hadis “yang halal itu jelas, dan yang haram 

juga jelas.116 

Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya sifat-

sifat orang Mukmin, yaitu dalam surah al-Anfal ayat 

2-4: 

 
116Sayyid bin Ibrahim al-Huwaithi, Ad-Durrah as-Salafiyah, 

402. 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹ

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah 

mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah 

hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka 

ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka(karenanya) 

dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal, (yaitu) 

orang-orang yang mendirikan salat dan yang 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 

kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman 

dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh 

beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan 

ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia. (QS al-

Anfal (8): 2-4). 

 



 

Pendidikan Profetik | 171  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   

ٻ  پ  پ  پ     

   ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 ٺ   ٺ  ٿ

 

Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang 

beribadah, yang memuji (Allah), yang melawat, yang 

rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan 

mencegah berbuat mungkar dan yang 

memeliharahukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah 

orang-orangmukmin itu. (QS at-Taubah (9): 112) 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
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چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌ  ڌ  ڎ  

 ڑ  ڑ  

 

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam 

shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri 

dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 

dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-

orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap 

istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; 

maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada 

tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka 

mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat 

(yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang 

memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-

orang yang akan mewarisi, (QS. Al-Mukminun: 1-10). 

 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  

 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
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Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu 

(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi 

dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata 

yang baik. (QS al-Furqan: 63). 

 

Barangsiapa yang merasa belum jelas mengenai 

sifat dirinya, maka hendaklah bercermin pada ayat-

ayat tersebut. Dengan adanya semua sifat itu pada 

dirinya pertanda bahwa dia berakhlak baik. 

Sebaliknya, jika semuanya tidak ada pada dirinya 

pertanda dia berakhlak buruk. Bila terdapat sebagian 

saja, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh 

memelihara yang ada itu dan mengupayakan yang 

belum ada pada dirinya.117 

 

B. Mengenali Kebaikan dan Dosa 

Sabda Nabi saw: “dosa adalah apa-apa yang dirimu 

merasa ragu-ragu dan kamu tidak suka jika orang lain 

mengetahuinya.” Maksudnya adalah perbuatan yang 

ditolak oleh hati nurani. Ini merupakan suatu pedoman 

untuk membedakan antara dosa dan kebaikan. Dosa 

menimbulkan keraguan dalam hati dan tidak senang 

jika orang lain mengetahuinya. Yang dimaksud dengan 

“orang lain” di sini adalah orang-orang baik, bukan 

orang-orang yang telah rusak akhlaknya. Demikianlah 

yang disebut dosa, karena itu tinggalkanlah. 

 
117Ibnu Daqiq al-Dien, Syarah Hadis Arbain, 134. 
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Dosa ialah sesuatu yang meresap di dada, berupa 

kesempitan, kekalutan, stress, dan dada tidak senang 

kepadanya. Kendati demikian, dosa tersebut ditolak 

manusia dalam arti mereka menolak jika melihatnya. 

Ini tingkatan tertinggi pengetahuan terhadap dosa 

ketika perkara-perkara samar terjadi. Jadi, dosa ialah 

sesuatu pada pelakunya yang ditolak manusia. 

Termasuk dalam pengertian ialah Ibnu Mas’ud,” Apa 

saja yang dilihat baik oleh kaum Mukminin maka baik 

di sisi Allah dan apa saja yang dipandangan buruk oleh 

kaum Mukminin maka itu buruk di sisi Allah.  

Sabda Nabi saw. “Kendati para pemberi fatwa 

berfatwa kepadamu,“ maksudnya, apa saja yang 

menggocangkan dada seseorang adalah dosa kendati 

orang lain berfatwa kepadanya bahwa itu bukan dosa. 

Ini tingkatan kedua, yaitu seseuatu ditolak oleh 

pelakunya dan bukan orang lain, serta pelakunya 

termasuk orang-orang yang terbuka dadanya kepada 

imam dan pemberi fatwa berfatwa kepadanya hanya 

berdasarkan dugaan atau kecenderungan kepada hawa 

nafsu tanpa didukung dalil syar’i. namun jika pemberi 

fatwa mempunyai dalil syar’i, maka peminta fatwa 

wajib taat kepada pemberi fatwa kendati dadanya tidak 

senang kepadanya.118  

 

 

 

 
118 Ibnu Rajab Al-Hanbali, Jamiul Ulum wal Hikam. 
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C. Bersedekah Tanpa Harta 

Sabda Nabi saw: 

 

ْصَحاِب  
َ
أ ِمْن  اًسا 

َ
ن نَّ 

َ
أ ْيًضا 

َ
أ َعْنُه  هللُا  َي  َرض ِ ٍر  

َ
ذ ِبى 

َ
أ َعْن 

َم -َرُسْوِل هللِا  
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِبِى     -َصل وا ِللنَّ

ُ
ال
َ
ى هللاُ -ق

َّ
  َصل

َم 
َّ
َوَسل ْيِه 

َ
ُجوِر    -َعل

ُ
ِبال وِر 

ُ
ث الد  ْهُل 

َ
أ َهَب 

َ
ذ  ِ

َّ
َّللا َرُسوَل  َيا 

 
 
ُنَصِل َما 

َ
ك وَن 

 
وَن ُيَصل

ُ
ق َوَيَتَصدَّ ُصوُم 

َ
ن َما 

َ
ك َوَيُصوُموَن  ى 

َما  ْم 
ُ
ك
َ
ل  ُ

َّ
َّللا َجَعَل  ْد 

َ
ق ْيَس 

َ
َول
َ
أ  « اَل 

َ
ق ْمَواِلِهْم. 

َ
أ ِبُفُضوِل 

ْس 
َ
ت ِل  

ُ
ِبك ِإنَّ  وَن 

ُ
ق دَّ صَّ

َ
  ت

ً
ة
َ
َصَدق ِبيَرٍة 

ْ
ك
َ
ت ِل  

ُ
َوك  

ً
ة
َ
َصَدق ِبيَحٍة 

 
ً
ة
َ
ٍة َصَدق

َ
ِل  َتْهِليل

ُ
 َوك

ً
ة
َ
ْحِميَدٍة َصَدق

َ
ِل  ت

ُ
ْعُروِف َوك

َ ْ
ْمٌر ِبال

َ
 َوأ

  
ٌ
ة
َ
ْم َصَدق

ُ
َحِدك

َ
 َوِفى ُبْضِع أ

ٌ
ة
َ
ٍر َصَدق

َ
ْهٌى َعْن ُمْنك

َ
 َون

ٌ
ة
َ
َصَدق

 
َ
ا ش

َ
َحُدن

َ
ِتى أ

ْ
َيأ
َ
ِ أ

َّ
وا َيا َرُسوَل َّللا

ُ
ال
َ
ُه ِفيَها  «. ق

َ
وُن ل

ُ
ُه َوَيك

َ
ْهَوت

ْيِه  
َ
َعل اَن 

َ
ك
َ
أ َحَراٍم  ِفى  َوَضَعَها  ْو 

َ
ل ْيُتْم 

َ
َرأ
َ
أ  « اَل 

َ
ق ْجٌر 

َ
ِفيَها أ

َرَواُه    » ْجٌر 
َ
أ ُه 

َ
ل اَن 

َ
ك ِل 

َ
َحال

ْ
ال ِفى  َوَضَعَها  ا 

َ
ِإذ ِلَك 

َ
ذ
َ
ك
َ
ف ِوْزٌر 

 ُمْسِلٌم 
 

Dari Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa 

ada sejumlah orang sahabat Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam berkata kepada beliau, “Wahai 

Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan 

membawa pahala yang banyak, mereka shalat 
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sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa 

sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah 

dengan kelebihan harta mereka.” 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan 

untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih 

merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, 

setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil 

merupakan sedekah, mengajak pada kebaikan 

(makruf) adalah sedekah, melarang dari kemungkaran 

adalah sedekah, dan berhubungan intim dengan istri 

kalian adalah sedekah.” Mereka bertanya, “Wahai 

Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara 

kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan 

pahala di dalamnya? Beliau bersabda, “Bagaimana 

pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di 

jalan yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? 

Demikianlah halnya jiak hal tersebut diletakkan pada 

jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala.” (HR 

Muslim, no. 1006) 

 

Hadis di atas terdapat bukti bahwa para sahabat, 

karena kuatnya keinginan mereka kepada amal-amal 

shalih dan kebaikan, mereka sedih sebab tidak dapat 

mengerjakan kebaikan yang dikerjakan selain mereka. 

Orang-orang miskin dari mereka sedih sebab tidak 

bersedekah dengan harta seperti yang dilakukan orang-

orang kaya dari mereka. Mereka sedih tidak bisa 
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berangkat ke medan jihad karena tidak mempunyai 

bekal. Di hadis di atas juga terdapat bukti bahwa 

orang-orang miskin ingin seperti orang-orang kaya 

dalam mendapatkan pahala bersedekah dengan harta 

kemudian Nabi saw menunjukkan kepada orang-orang 

miskin tentang sedekah-sedekah yang mampu mereka 

kerjakan.  

Ini artinya bahwa orang-orang miskin menduga 

bahwa sedekah itu dengan harta dan mereka tidak 

dapat melakukannya. Oleh karena itu Nabi 

menjelaskan kepada mereka bahwa seluruh perbuatan 

baik dan kebajikan adalah sedekah.  Sedekah itu 

dikonotasikan kepada seluruh perbuatan yang baik dan 

kebajikan, bahkan karunia Allah Swt yang sampai 

kepada hamba-hamba-Nya adalah sedekah dari-Nya 

kepada mereka. Sebagian generasi salaf menentang 

pendapat ini dan berkata bahwa sedekah itu dari orang 

yang mengharapkan balasa dan  pahala. Namun 

pendapat yang benar adalah kebalikannya yaitu 

pendapat sebelumnya, karena Nabi saw bersabda 

tentang mengqashar shalat diperjalanan merupakan 

sedekah dari Allah swt (HR Muslim) 

Adapun sedekah dengan selain harta ada dua jenis. 

1. Sedekah yang kebaikannya dirasakan manusia dan 

merupakan sedekah kepada mereka. Bisa jadi 

sedekah ini lebih baik daripada sedekah dengan 

harta. Sedekah seperti ini misalnya amar ma’ruf  

dan nahi munkar, karena kedua perbuatan tersebut 
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adalah ajakan kepada taat kepada Allah dan 

pelarangan dari bermaksiat kepada-Nya. Sedekah 

seperti ini jelas lebih baik daripada sedekah dengan 

harta. Begitu juga mengajarkan ilmu yang 

bermanfaat, membacakan al-Qur’an, 

menghilangkan gangguan di jalan, berusaha 

mendatangkan manfaat bagi manusia, menolak 

mudarat bagi mereka mendoakan kaum muslimin, 

dan memintakan ampunan untuk mereka. 

2. Sedekah bukan dari harta yang manfaatnya hanya 

dirasakan pelakunya sendiri seperti jenis-jenis 

dzikir, takbir, tasbih, tahmid, tahlil dan istighfar. 

Begitu juga berjalan ke masjid adalah sedekah. 

Satupun hadis-hadis di atas tidak menyebutkan 

tentang shalat, puasa, haji dan jihad sebagai 

sedekah. Kebnayakan perbuatan-perbuatan tersebut 

lebih baik daripada sedekah-sedekah dengan harta, 

sebab hadis di atas disebutkan sebagai jawaban 

pertanyaan orang-orang miskin yang bertanya 

kepada Nabi saw tentang sesuatu yang isa mereka 

pakai untuk mengalahkan ibadah-ibadah sunnah 

orang-orang kaya dengan harta. Sedangkan dalam 

ibadah-ibadah wajib, orang-orang miskin kaum 

Muhajirin sama dengan orang-orang kaya mereka.  

 

Manusia diciptakan dengan 360 persendian di 

dalam tubuhnya, maka masing-masing dari persendian 

tersebut dianjurkan untuk dikeluarkan sedekahnya –
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Kullu Sulāmā min an-Nāsi alaihi shadaqah119--  

dengan berbagai kegiatan seperti bertakbir, bertahmid, 

bertahlil, bertasbih, bersistighfar kepada Allah, 

menyingkirkan batu dari jalan kaum muslimin, atau 

menyingkirkan duri, atau menyingkirkan tulang dari 

jalan manusia, dan menyuruh kepada kebaikan, atau 

melarang dari kemungkaran sesuai dengan jumlah 

persendian tersebut maka Allah akan menjauhkannya 

dari api neraka. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan 

sedekah bagi tiap-tiap persendian yang berjumlah 360 

tersebut.120  

Ini termasuk sedekah yang disyari’atkan sebagai 

kewajiban mensyukuri nikmat diberikan persendian. 

Sabda Nabi saw “Kullu Sulama minannasi alaihi 

shodaqotun” setiap persendian manusia wajib 

bersedekah. Makna hadis ini ialah bahwa penyusunan 

tulang-tulang dan kesempurnaannya termasuk nikmat-

nikmat Allah SWT yang paling besar pada hamba-

Nya. Oleh karena itu, setiap tulang harus bersedekah 

dan pemiliknya bersedekah mewakili setiap tulang 

yang ada pada dirinya, agar sedekah menjadi syukur 

 
119Menurut Ibnu Daqiq al-Id Kata Sulamu bermakna al-

mafashil wa al-a’dha’ (ruas dan anggota badan). Dalam shahih muslim 

disebutkan bahwa jumlahnya 360 ruas. Al-Qadhi Iyadh mengatakan 

“asal makna dari kata sulama adalah tulang telapak tangan, jari jemari 

dan kaki. Namun kemudian digunakan untuk pengertian seluruh 

tulang yang ada pada tubuh dan ruas-ruasnya. Sayyid bin Ibrahim al-

Huwaithi, Kumpulan Hadis Arbain an-Nawawi, terj. Salfuddin Abu 

Sayyid (Jakarta: Turos, 2017), 395 
120Yazid Bin Abdul Kadir Jawas, Syarah Arbain Nawawi, 488. 
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atas nikmat tersebut.121 Kemudian Allah 

menegaskannya dengan berbagai nikmat seraya 

berfirman: 

 

 ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 

Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua 

buah mata, lidah, dan dua buah bibir (QS al-Balad 

(90): 8-9) 

 

Salah seorang sahabat Fudail bin Iyadh  berlinang 

air mata ketika membaca surah ini,  maka ditanyakan 

kepadanya sebab yang membuatnya menangis, dia pun 

berkata: "pernahkah kamu melewati satu malam 

dengan penuh kesyukuran kepada Allah atas nikmat 

penglihatan yang ia berikan kepadamu? pernahkah 

kamu melewati satu malam hanya bersyukur kepada 

Allah atas nikmat lisan yang dengannya kamu 

berbicara? Itulah penggalan kisah yang menyertai ayat 

ini. 

Menurut syeikh al-Utsaimin maksud dari hadis ini 

adalah bahwa setiap datamg suatu hari, maka masing-

masing anggota tubuh manusia mempunyai kewajiban 

bersedekah yang harus ditunaikan sebagai bentuk 

kesyukuran kepada Allah atas nikmat kesehatan dan 

 
121Yazid Bin Abdul Kadir Jawas, Syarah Arbain Nawawi. 
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masih diberi usia. Bersedekah di sini bukan hanya 

sedekah harta saja, tetapi banyak sekali diantaranya:  

1. Mendamaikan dua orang yang berselisih adalah 

sedekah. Maksudnya jika engkau menemukan dua 

orang yang berselisih, lalu engkau damaikan 

keduannya secara adil, maka perbuatan tersebut 

merupakan sedekah, bahkan merupakan sedekah 

yang paling utama. 

2. Maka menolong seorang muslim untuk naik ke 

atas kendaraannya atau membantunya mengangkat 

barang bawaannya ke atas kendaraannya termasuk 

sedekah. Demikian pula seorang Muslim 

diberikan ganjaran pahala atas setiap bantuan yang 

dilakukannya untuk saudaranya sesama Muslim. 

Sebab, Allah SAW memerintahkan kita untuk 

saling tolong menolong dalam kebaikan. Allah 

SWT berfirman: “Dan tolong menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.” (QS 

al-Maidah : 2) 

3. Sabda Rasulullah SAW : صدقة الطيبة   (  والكلمة 

Ucapan yang baik adalah sedekah. Masuk dalam 

ucapan yang baik adalah: menjawab salam dan 

menolak orang yang minta-minta dengan 

perkataan yang baik. Kemudian berzikir kepada 

Allah SWT, mengucapkan perkataan yang benar, 

berdakwah mengajak manusia kepada agama yang 

hak, kepada tauhid, amar ma’ruf nahi munkar, 

memberikan syafaat (pertolongan) bagi orang 
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yang membutuhkan terhadap penguasa, nasihat 

dan bimbingan, dan setiap perkataan dan ucapan 

yang membuat orang lain bergembira dan 

menyatukan hati di atas setiap kebaikan dan 

petunjuk. 

4. Setiap langkah yang diayunkan menuju shalat 

adalah sedekah. Dalam hadis disebutkan bahwa 

manusia jika berwudhu dirumahnya, kemudian 

keluar dari rumah menuju masjid dengan niat 

samata-mata menunaikan shalat, maka tidaklah 

seorang itu melangkahkan kaki satu langkahpun 

melainkan dengan itu Allah mengangkat satu 

derajat dan menghapuskan darinya satu kesalahan 

(dosa) 

5. Menyingkirkan gangguan dari jalan juga 

merupakan bagian dari sedakah. Dimaksudkan  

dengan gangguan adalah segala sesuatu yang 

mengganggu atau menyakitkan orang yang 

berjalan, entah berupa air, batu, kaca, duri atau 

lainnya, entah sesuatu yang mengganggu mereka 

itu ada ditanah atau yang ada diatas permukaan 

tanah, seperti ranting pohon yang menggantung 

dan dikhawatirkan akan jatuh menimpa orang 

yang lewat.122  

 

 

 
122Yazid Bin Abdul Kadir Jawas, Syarah Arbain Nawawi, 397-

398. 
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D. Jagalah Allah, Niscaya Allah Menjagamu 

 

ِبي  
َ
اَل َعْن أ

َ
َي هللُا َعْنُهَما ق اٍس َرض ِ اِس َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّ َعبَّ

ْ
ال

َقاَل :
َ
، ف

ً
َم َيْوما

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِ َصل

ِبي   النَّ
َ
ف

ْ
ل
َ
ْنُت خ

ُ
َيا    : ك

اْحَفِظ  َك، 
ْ
َيْحَفظ هللَا  ْحَفِظ 

ْ
ا ِلَماٍت: 

َ
ك ُمَك  ِ

 
َعل

ُ
أ ي  ِ

 
ِإن ُم 

َ
ال

ُ
غ

ا َس 
َ
َجاَهَك، ِإذ

ُ
ِجْدُه ت

َ
ا اْسَتَعْنَت هللَا ت

َ
ِل هللَا َوِإذ

َ
اْسأ

َ
َت ف

ْ
ل
َ
أ

ى 
َ
َعل اْجَتَمَعْت  ْو 

َ
ل  

َ
ة مَّ

ُ
ل
ْ
ا نَّ 

َ
أ ْم 

َ
َواْعل ِباهلِل،  اْسَتِعْن 

َ
ف

ْن 
َ
    أ

َ
ل ْيٍء 

َ
ِبش  هللُا  َيْنَفُعْوَك  َتَبُه 

َ
ك ْد 

َ
ق ْيٍء 

َ
ِبش   

َّ
ِإال َيْنَفُعْوَك  ْم 

 
َ
ل ْيٍء 

َ
ِبش  ْوَك  َيُضر  ْن 

َ
أ ى 

َ
َعل اْجَتَمُعوا  َوِإِن  َك، 

َ
ْوَك ل َيُضر  ْم 

ِت   َوَجفَّ ُم 
َ
ال

ْ
ق
َ
ل
ْ
ا ُرِفَعِت  ْيَك، 

َ
َعل هللُا  َتَبُه 

َ
ك ْد 

َ
ق ْيٍء 

َ
ِبش   

َّ
ِإال

ُحِف   الص 

روا  وفي  : حديث حسن صحيح  الترمذي وقال  ية  ]رواه 

َم 
َ
ِجْدُه أ

َ
ى هللِا ِفي غير الترمذي: اْحَفِظ هللَا ت

َ
 ِإل

ْ
ف َعرَّ

َ
اَمَك، ت

ةِ  دَّ ِ
 
َك ِفي الش

ْ
اِء َيْعِرف

َ
ْن  الرَّخ

ُ
ْم َيك

َ
َك ل

َ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
نَّ َما أ

َ
ْم أ

َ
، َواْعل

نَّ 
َ
أ ْم 

َ
َواْعل َك، 

َ
ِطئ

ْ
ِلُيخ ْن 

ُ
َيك ْم 

َ
ل َصاَبَك 

َ
أ َوَما  ِلُيِصْيَبَك، 

ْبِر، وَ  ْصَر َمَع الصَّ ُعْسِر النَّ
ْ
نَّ َمَع ال

َ
ْرِب َوأ

َ
ك
ْ
َفَرَج َمَع ال

ْ
نَّ ال

َ
أ

 .]
ً
 ُيْسرا
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Dari Abu Al Abbas Abdullah bin Abbas 

radhiallahuanhuma, beliau berkata: Suatu saat saya 

berada dibelakang nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam, 

maka beliau bersabda: Wahai ananda, saya akan 

mengajarkan kepadamu beberapa perkara: Jagalah 

Allah, niscaya dia akan menjagamu, Jagalah Allah 

niscaya Dia akan selalu berada dihadapanmu. Jika 

kamu meminta, mintalah kepada Allah, jika kamu 

memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada 

Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat 

berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu 

atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan 

manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah 

tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk 

mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak 

akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah 

Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan 

lembaran telah kering. 

(Riwayat Turmuzi dan dia berkata: Hadisnya hasan 

shahih). Dalam sebuah riwayat selain Turmuzi 

dikatakan: Jagalah Allah, niscaya engkau akan 

mendapatkan-Nya didepanmu. Kenalilah Allah di 

waktu senggang niscaya Dia akan mengenalmu di 

waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan 

luput darimu tidaklah akan menimpamu dan apa 

yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput 

darimu, ketahuilah bahwa kemenangan bersama 
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kesabaran dan kemudahan bersama kesulitan dan 

kesulitan bersama kemudahan). 

 

Hadis di atas mengandung wasiat-wasiat luhur dan 

kaidah-kaidah integral yang termasuk perkara-perkara 

agama yang paling urgen hingga sebagian ulama 

berkata, “Aku renungkan hadis tersebut dan akupun 

terkagum-kagum kepadanya hingga aku nyaris keliru. 

Aduh, bodohnya aku terhadap hadis tersebut dan 

minimnya pemahamanku terhadapnya. 123 

Wasiat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas 

Pertama: Sabda Nabi saw “Jagalah Allah” 

Menjaga Allah maksudnya: 

1. Menjaga hak-hak Allah. Hak Allah yang paling 

besar yang harus dipenuhi oleh hamba-Nya adalah 

mentauhidkan Allah SWT. 

2. Menjaga shalat wajib yang lima waktu. Yang 

perlu diperhatikan dalam menjaga shalat antara 

lain waktunya harus di awal waktu, caranya sesuai 

dengan sifat shalat Nabi, dikerjakan secara 

berjamaah di masjid (bagi laki-laki), dan terakhir 

yang harus dijaga yaitu kekhusyuan shalat. 

3. Menjaga thahara atau bersuci. 

4. Menjaga sumpah apabila bersumpah. Begitu pula 

memenuhi nadzar bila bernadzar. 

5. Menjaga kepala beserta alat indra yang berada 

padanya dari hal-hal yang haram dan menjaga 

 
123Ibnu Rajab al-Hambali, Jami al-Ulum wal-Hikam, 423. 
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perut beserta apa yang dikandungnya dari hal-hal 

yang haram pula. Maksudnya menjaga kepala 

yaitu menjaga mata dari melihat yang diharamkan, 

menjaga telinga dari mendengar yang diharamkan 

dan menjaga mulut dari apa yang diharamkan. 

Maksudnya menjaga perut yaitu menjaga dari 

syahwat perut berupa menjaga dari memakan 

makanan yang haram dan menjaga kemaluan dari 

perbuatan keji. 

 

Kedua: Sabda Nabi Muhammad saw “Allah akan 

menjagamu” 

Allah akan menjagamu maksudnya: 

1. Allah akan menjagamu dalam urusan maslahat 

duniawiyah, seperti badan, anak, harta dan 

keluargamu. 

2. Allah akan menjagamu dalam urusan agama dan 

keimananmu. Inilah penjagaan Allah yang paling 

agung. 

 

Firman Allah swt: 

 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    

 ڃ  چ  چ  چ  چ  
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Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah 

Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu 

kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; 

dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk). 

(QS al-Baqarah: 40) 

 

 ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  
 

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku 

ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, 

dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.  (QS al-

Baqarah: 152) 

 

 ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
 

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong 

(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 

meneguhkan kedudukanmu.  (QS Muhammad: 7) 

 

Allah menjaga manusia dengan pengawalan 

malaikat, sebagaimana firman Allah swt dalam surah 

ar-Ra’du ayat 11 : 
 

   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  

   ھھ
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Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. (QS ar-

Ra’du: 11) 

 

Ibnu Abbas radiyallahu anhu berkata, 

“sesungguhnya di setiap orang terdapat dua malaikat 

yang menjaganya dari apa saja yang tidak ditakdirkan. 

Jika takdir datang, kedua malaikat tersebut pergi dari 

orang tersebut. Sesungguhny ajal adalah benteng yang 

kokoh. 

Setiap hamba pasti bersama malaikat yang 

menjaganya, 188etika ia tidur dan tejaga, dari jin, 

manusia dan singa. Jika ada sesuatu datang kepada 

hamba tersebut, malaikat berkata kepada sesuatu 

tersebut, “enyahlah engkau, kecuali sesuatu yang 

diizinkan Allah kemudian sesuatu tersebut mengenai 

hamba tersebut. 

Barang siapa menjaga Allah di saat remaja dan 

kuat, Allah menjaganya di saat ia tua dan lemah, serta 

memberinya kenikmatan dengan pendengaran, 

pengelihatan, kekuatan dan akalnya. Salah seorang 

ulama berusia lebih dari 100 tahun, namun ia diberi 

kenikmatan dengan kekuatan dan akalnya. Pada suatu 

hari, ia meloncat dengan loncatan kuat hingga ia 

dikecam karenanya. Ia berkata, “organ tubuh ini saya 

jaga dari maksiat-maksiat 188etika saat remaja, 

kemudian Allah menjaganya untuk ku saat aku tua. 
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Kebalikannya, salah seorang generasi salaf melihat 

orang lanjut usia yang meminta-minta manusia 

kemudian orang salaf berkata, “orang lanjut usia 

tersebut menyia-nyiakan Allah di usia remajanya. 

Akibatnya Allah, menyia-nyiakannya di usia tuanya.124 

Salah seorang dari generasi salaf berkata: 

“barangsiapa bertakwa kepada Allah swt, sungguh ia 

menjaga dirinya. Barangsiapa menyia-nyiakan 

taqwanya, sungguh ia menyia-nyiakan dirinya dan 

Allah tidak membutuhkannya. 

Di antara penjagaan Allah swt yang 

mengagumkan kepada orang yang dijaga-Nya ialaha 

Dia menjadikan hewan-hewan yang secara teori 

mengganggu sebagai penjaga orang tersebut dari 

gangguan, seperti yang terjadi pada safinah mantan 

budak Rasulullah saw yang kapalnya pecah kemudian 

ia pergi ke pulau dan melihat singa, tapi kemudian ia 

berjalan dengan singa tersebut hingga singa tersebut 

menunjukkan jalan baginya. Ketika singa tersebut tlah 

membawa Safinah di pulau tersebut, singa tersebut 

mengaum seperti mengucapkan selamat berpisah 

kepada Safinah dan pergi darinya. Dikisahkan pula 

bahwasanya Ibrahim bin Adham pernah tidur dikebun 

sementara di sisinya ada seekor ular dengan seikat 

bunga dimulutnya. Dan ular tersebut terus menjaganya 

sampai beliau bangun. 125 

 
124Ibnu Rajab al-Hambali, Jami al-Ulum wal-Hikam, 428. 
125Ibnu Rajab al-Hambali, Jami al-Ulum wal-Hikam, 430. 
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Ketiga, Sabda Rasulullah SAW: “engkau akan 

mendapatkan Allah dihadapanmu. 

Maksudnya barangsiapa yang menjaga hukum-hukum 

Allah dan memperhatikan hak-hak-Nya, maka ia 

mendapati Allah bersamanya dalam semua kondisi di 

mana saja ia berada, Allah melindungi, menolong, 

menjaga, membimbing dan menunjukinya. Ini 

termasuk ma’iyyah (kebersamaa) yang bersifat khusus. 

 

Keempat, Sabda Rasulullah saw, اهلَل َفاْسَأِل  َسَأْلَت   ِإَذا 

(apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah). 

Kalimat ini mengandung perintah untuk ikhlas dan 

tidak mengandalkan berbagai perantara. Dalam Firman 

Allah swt QS an-Naml: 62 dijelaskan : Siapakah yang 

memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan 

apabila ia berdoa kepada-Nya.  

Para ahli tafsir menyebutkan, “al-mudhtarru” 

adalah orang yang memurnikan permintaan terhadap 

Allah dan bersandar kepada-Nya setelah meminta 

kepada berbagai perantara dan berputus asa darinya. 

 

Kelima, Sabda Rasulullah saw:  ْاْجَتَمَعت َلْو  ْاأُلمََّة  َأنَّ   َواْعَلْم 

(ketahuilah, jika sekalian umat berkumpul) adalah dalil 

yang kuat dalam masalah qada dan qadar. 

Bahwasannya semua perkara ada ditangan Allah, tidak 

seorangpun dapat berbuat dan berkehendak padanya, 

tetapi Dialah pelakunya, yang menetapkan kejadiannya 

dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya.  
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Bab 7 

 

STRATEGI PROFETIK  

DALAM PENDIDIKAN DAN  PENGAJARAN 

 

 

 

A. Keterampilan Berceramah   

Manusia adalah makhluk komunikasi. Tatkala 

berhubungan antarsesama diruang publik, manusia 

tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan tanda dan 

simbol-simbol komunikasi, baik lisan, tulisan maupun 

bentuk komunikasi lainnya. Tujuannya tidak lain agar 

manusia satu dengan lainnya bisa saling memahami 

dan mengenal pesan apa yang disampaikan sehingga 

terjadi hubungan timbal balik. Lebih jauh, agar tujuan 

yang ingin dicapai dalam hubungan interaksi manusia 

bisa dicapai dengan baik, maka seni berbicara di depan 

public sangat diperlukan. Istilah ini belakangan 
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dikenal sebagai public speaking. Public speaking 

secara sederhana adalah cara berbicara di depan 

khalayak umum yang sangat menuntut kelancaran 

berbicara, control emosi, pemilihan kata, dan nada 

berbicara. Lebih dari itu, public speaking juga 

menuntut kemampuan untuk mengendalikan suasana, 

dan penguasaan bahan yang akan dibicarakan126.   

Nabi Muhammad saw dapat dijadikan sebagai 

contoh orator ulung yang memiliki kemampuan dalam 

berbicara, berpidato atau berceramah. Rasulullah saw, 

adalah orang Arab yang paling fasih tutur katanya dan 

paling lemah lembut perkataannya. Beliau bersabda 

“aku adalah orang Arab yang paling fasih bicara.” 

Para penghuni surga akan berbicara dengan gaya 

bicara Rasulullah saw. Gaya bicara rasulullah saw 

digambarkan oleh para sahabat dalam kitab samailul 

Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam at Tirmizi 

pada bab kaifa kāna kalāmu Rasulullāh saw bahwa 

Nabi Muhammad saw dalam berbicara, berpidato 

dengan cara sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 
126Fitriana Utami Dewi, Public Speaking, Kunci Sukses Bicara 

didepan public (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 1. 
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1. Berceramah tidak cepat, kata yang diucapkan jelas 

dan rinci: 

Aisyah ra meriwayatkan: 

 

 َم 
َ
ك  صَ   هللِا   ُل وْ ُس رَ   اَن ا 

َّ
هللاُ ل  عَ   ى 

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
 دُ رُ ْس يَ   َم ل

 دَ رْ َس 
ُ
 ه    ْم ك

َ
وَ ذ  ا، 

 
   هُ نَّ ِك ل

َ
 تَ يَ   اَن ك

َ
 ك
َّ
 بِ   ُم ل

َ
 ك
َ

   َن يْ بَ   ٍم ال
َ
، ٍل صْ ف

 َف ْح يَ 
ُ
 َج  ْن َم  هُ ظ

َ
 إِ  َس ل

َ
 ِه يْ ل

 

Rasulullah saw, tidak pernah berbicara seperti 

cara kalian berbicara yang sangat cepat ini. 

Beliau selalu berbicara dengan jelas dan rinci 

sehingga orang-orang yang duduk bersama beliau 

dapat menghafalnya. (HR Tirmidzi, Ahmad, Abu 

Dawud dan Abu Syaikh).127 

 

2. Mengulang sampai tiga kali. 

 

 
َ
 صَ   هللِا   ُل وْ ُس رَ   اَن ك

َّ
هللاُ ل  عَ   ى 

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
   ُد يْ عِ يُ   َم ل

ْ
 ال
َ
 مَ لِ ك

َ
  ة

 
َ
 ث
َ

 ال
ً
 هُ نْ عَ  َل قِ عْ تَ ا لِ ث

 

Rasulullah saw mengulangi perkataan beliau 

sebanyak tiga kali agar dipahami (oleh 

pendengarnya). 

 
127Imam at-Tirmizi, Samailul Muhammadiyah (Jeddah: Darul 

Matbuati Al-Hadisah, 1990), 134. 
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Pengulangan itu penting karena dapat memperkuat 

isi pidato dan memperjelas pengertian pendengar. 

Sahabat menggambarkan bahwa nabi Muhammad 

saw, mengulangi perkataannya sampai tiga kali. 

Tentunya, kalimat atau kata yang diulang itu 

adalah kalimat-kalimat yang penting, sebab 

kesalahan dalam berbicara terlalu banyak 

mengulang dan tempo berbicara yang terlalu cepat. 

 

Hasan Ibnu Ali ra. meriwayatkan: 

 

 َس 
َ
 أ
َ
   ْت ل

َ
   ُن بْ   ٌد نْ ِه   يْ الِ خ

َ
 َه   ْي بِ أ

َ
 ، وَ ِة ال

َ
 صَّ وَ   اَن ك

ً
 اف

َ
 ُق ا، ف

ْ
: ُت ل

 ِص 
ْ
 صَ  هللِا  ِل وْ ُس رَ  َق ِط نْ مَ  يْ لِ  ف

َّ
 عَ  ى هللاُ ل

َ
 َس وَ  ِه يْ ل

َّ
  َم ل

َ
 :الَ ق

 
َ
 صَ   هللِا   ُل وْ ُس رَ   اَن ك

َّ
هللاُ ل  عَ   ى 

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
 ُل اِص وَ تَ ُم   َم ل

 
َ ْ
   ُم ائِ دَ   اِن زَ ْح ال

ْ
 فِ ال

ْ
   ةِ رَ ك

َ
   ْت َس يْ ل

َ
 اَح رَ   هُ ل

ٌ
 ة

َ
ط  ُل يْ وِ ، 

 الس  
ْ
 ِت ك

َ
ال يَ ،   تَ  

َ
 ك
َّ
   يْ فِ   ُم ل

َ
يَ ٍة اَج َح   رِ يْ غ    ُح تِ تَ ْف ، 

ْ
 ال
َ
 ك
َ

  مَ ال

 يَ وَ 
ْ
   هللِا   ِم اْس بِ   هُ ُم تِ خ

َ
 عَ ت

َ
وَ ال  تَ يَ ى، 

َّ
 ك
َّ
   ِع امِ وَ َج بِ   مُ ل

ْ
 ال
َ
، ِم لِ ك

 
َ
 ك
َ

  هُ ُم ال
َ
 ٌل صْ ف

َ
 ، ال

ُ
 وَ  َل وْ ضُ  ف

َ
 ال
َ
 َر يْ ِص ْق  ت

َ
 بِ  َس يْ ، ل

ْ
 وَ  يْ افِ َج ال

َ
 ال

 
َ ْ
يُ ِن يْ هِ ال ِ عَ ، 

 
 َم عْ الن ِ   ُم ظ

َ
وَ ة  دَ   ْن إِ ، 

َّ
   ْت ق

َ
يَ ال   

ُ
 هَ نْ مِ   م  ذ

َ
ش ا ئً يْ ا 

 
َ
   َر يْ غ

َ
   هُ نَّ أ

َ
 يَ   ْم ل

ُ
 يَ   ْن ك

ُ
   مَّ ذ

َ
 وَ ذ

ً
وَ اق  ا 

َ
يَ ال وَ هُ ُح َد ْم    ، 

َ
 ال

َ
ت   
ْ
  هُ بُ ضَ غ

وَ يَ نْ الد    ا، 
َ

َم ال   
َ
ك    اَن ا 

َ
 هَ ل

َ
ف  إِ ا، 

َ
 ذ

َ
ت  ِد عْ ا 

ْ
ال    قَّ َح ي 

َ
 ْم ُق يَ   ْم ل

 لِ 
َ
   ِه بِ ضَ غ

َ
يَ تَّ َح   ءٌ يْ ش   ى 

ْ
   ُر ِص تَ ن

َ
 وَ   ،هُ ل

َ
 يَ   ال

ْ
، ِه ِس ْف نَ لِ   ُب ضَ غ
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 وَ 
َ

يَ ال   
ْ
   ُر ِص تَ ن

َ
إِ هَ ل  ا، 

َ
 ذ

َ
أ  ا 

َ
   اَر ش

َ
 أ

َ
 بِ   اَر ش

َ
   ِه ف ِ ك

ُ
ِ ك
 
وَ هَ ل  إِ ا، 

َ
ا ذ

 
َ
   َب جَّ َع ت

َ
 ق
ْ
 إِ ا، وَ هَ بَ ل

َ
 ذ

َ
 دَّ َح ا ت

َ
  ِه تِ اَح رَ بِ   َب رَ ضَ ا، وَ هَ بِ   َل صَ اتَّ   ث

 
ْ
بَ نَ ْم يُ ال  ى 

ْ
   ِه امِ هَ بْ إِ   َن ط

ْ
وَ رَ ْس يُ ال  إِ ى، 

َ
 ذ

َ
غ    َب ضَ ا 

َ
 َض رَ عْ أ

 وَ 
َ
 أ

َ
 إِ ، وَ اَح ش

َ
 ذ

َ
   َح ِر ا ف

َ
   ضَّ غ

َ
 رْ ط

َ
 ْح َض   لَّ ، َج هُ ف

ُ
، ُم س  بَ التَّ   هُ ك

 ْف يَ 
ُ
 مِ  ْن عَ  ُر ت

ْ
ِ ُح  ِل ث

  ب 
ْ
 ال
َ
 اِم َم غ

 

Saya pernah bertanya kepada pamanku, Hindu 

Ibnu Abi Halah, yang sangat pandai 

menggambarkan sesuatu. Saya katakan 

kepadanya, gambarkanlah kepada ku bagaimana 

cara rasulullah berbicara, ia berkata, rasulullah 

adalah seorang yang tampak selalu prihatin dan 

senantiasa berpikir. Beliau lebih banyak diam dan 

berbicara seperlunya. Beliau memulai dan 

mengahiri pembicaraan beliau dengan menyebut 

nama Allah. Ucapan beliau selalu padat, detail 

dan jelas, tidak lebih dan tidak kurang, tidak kasar 

dan tidak merendahkan. Beliau selalu mensyukuri 

nikmat walaupun sedikit dan sama sekali tidak 

pernah mencela dan memuji makanan. Urusan 

dunia beserta isinya tidak pernah membuat beliau 

marah. Jika kebenaran dilanggar beliau tidak 

akan diam hingga kebenaran itu ditegakkan. 

Beliau juga tidak pernah marah dan tidak pula 

memperjuangkan kepentingan pribadi. Ketika 
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menunjuk sesuatu beliau selalu menggunakan 

seluruh telapak tangannya. Dalam keadaan takjub 

atau terkejut, beliau selalu membalik tangan. 

Ketika berbicara, beliau terbiasa menggunakan 

tangan untuk memperjelas perkataan dengan cara 

memukul-mukulkan telapak tangan kanan ke 

telapak jempol kiri. Ketika marah, beliau berbalik 

dan berpaling. Ketika senang, beliau 

menundukkan pandangannya. Tawa beliau adalah 

senyuman, dan gigi beliau tampak seperti butiran 

salju. (HR Tirmizi)128. 

 

Hadis di atas memberikan gambaran bahwa Nabi 

Muhammad Saw dalam berceramah dengan 

ucapan yang padat, detail dan jelas, tidak lebih dan 

tidak kurang.  Salah satu kesalahan terburuk saat 

menjadi pembicara adalah berbicara terlalu 

panjang. Berbicara terlalu panjang tidak hanya 

akan membuat pendengar menjadi bingung, tetapi 

juga bisa membuat pendengar menjadi bosan. Oleh 

sebab itu, ceramah yang baik adalah ceramah yang 

singkat, padat dan bermakna sebagai yang 

digambarkan dalam hadis di atas. Isi dari apa yang 

disampaikan tidak menyinggung perasaan orang 

lain atau sekelompok orang. Kalimat yang 

digunakan tidak merendahkan orang lain. 

 
128Imam at-Tirmizi, Samailul Muhammadiyah. 
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Keterampilan berceramah sebagaimana 

dicontohkan oleh Nabi saw perlu dicontoh dan 

praktekkan oleh seorang pendidik. Sebab para 

pendidik ternama pada masa abad pertengahan 

adalah lambang ilmu pengetahuan dan intlektual, 

ucapan-ucapan mereka dicatat dengan sangat 

cermatnya di dalam buku catatan oleh semua 

pendengar. Buku catatan tersebut kadang-kadang 

diteliti kembali dengan cermat oleh guru tersebut, 

yang kemudian mengoreksi dan menyetujui untuk 

digunakan sebagai bahan mengajar bagi pihak lain. 

Cara mengajar dalam lingkaran tersebut adalah 

dengan jalan dikte (imlā’), guru memberikan 

kuliahnya, dan mahasiswa mencatat kuliah 

tersebut. Apabila bahan kuliah telah tersedia, para 

mahasiswa diperintahkan untuk mempelajarinya 

dan saling mendiskusikannya agar memperoleh 

pemahaman yang lebih baik untuk selanjutnya 

diajarkan ditempat-tempat tertentu.129 

Perkembangan seni berceramah pada masa 

keemasan Islam dibedakan dalam dua jenis, yaitu 

khutbah dan wa’z. Jenis yang pertama dilakukan 

pada hari Jum’at, disampaikan oleh seorang khatib 

yangh diangkat oleh khalifah, dari atas mimbar 

masjid jami’ (tempat shalat Jumat), sedangkan 

pidato jenis kedua disampaikan oleh seorang ulama 

otonom, baik seorang faqih (ahli hukum Islam), 

 
129Mehdi Nakosten, kontribusi Islam atas Dunia, 61. 
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seorang sufi, seorang hafizh (penghapal Qur’an) 

atau seorang ahli hadis dalam suatu halaqah (ruang 

belajar), baik di masjid jami’ atau surau, ataupun di 

madrasah.130  

Ulama besar pertama dalam seni berceramah di 

kalangan pengikut Hanbali adalah Abu Husayn Ibn 

Sam’un (300-387 H/912-997 M). Khutbah-

khutbahnya sering dikumpulkan, tetapi yang masih 

tertinggal saat ini ada beberapa fragmen 

(penggalan-penggalan naskah). Ceramah-

ceramahnya tentang keutamaan moral disampaikan 

di kota Bagdad dihadiri oleh ulama-ulama besar. 

Berkat Ibn Sam’un, seni berceramah mendapat 

pijakan kuat sebagai suatu kajian dan mata 

pelajaran khusus yang diajarkan di halaqah-

halaqah masjid jami’, diperguruan tinggi-surau dan 

di perguruan tinggi-madrasah atau lembaga-

lembaga pendidikan sejenis.131 

 

B. Adab dalam Bertanya 

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Ketika 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam suatu 

majelis membicarakan suatu kaum tiba-tiba datanglah 

seorang Arab Badui lalu bertanya: 'Kapan datangnya 

 
130George A. Makdisi, Cita Humanisme Islam: Panorama 

Kebangkitan Intelektual Budaya Islam dan Pengaruhnya Terhadap 

Renaisans Barat, Terj. A Syamsu Rizal (Jakarta: PT. Serambi Ilmu 

Semesta, 2005), 276 
131George A. Makdisi, Cita Humanisme Islam, 279. 
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hari kiamat?' Namun Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. 

Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; 

'beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau 

tidak menyukai apa yang dikatakannya itu ' dan ada 

pula sebagian yang mengatakan; 'bahwa beliau tidak 

mendengar perkataannya.' Hingga akhirnya Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan 

pembicaraannya seraya berkata: 'Mana orang yang 

bertanya tentang hari kiamat tadi?' Orang itu berkata: 

'saya wahai Rasulullah!'. Maka Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: 'Apabila sudah hilang 

amanah maka tunggulah terjadinya kiamat'. Orang itu 

bertanya: 'Bagaimana hilangnya amanat itu?' Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Jika urusan 

diserahkan bukan kepada ahlinya maka akan 

tunggulah terjadinya kiamat. (HR Bukhari) 

 

Hadis di atas menjelaskan adab dalam bertanya 

yaitu apabila seorang guru sedang menjelaskan suatu 

perkara kemudian ada yang bertanya hendaklah ia 

menyelesaikan penjelasannya terlebih dahulu baru ia 

melayani pertanyaan penanya dengan lemah lembut 

apabila pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan 

yang penting, namun apabila pertanyaan tersebut tidak 

penting, maka tidak perlu dijawab. Hadist ini juga 

adab bagi seorang pelajar supaya tidak bertanya ketika 

guru sedang menjelaskan. Seorang pelajar 
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mendengarkan penjelasan gurunya sampai tuntas 

barulah ia mengajukan pertanyaan. Inilah adab yang 

harus dimiliki oleh seorang pendidik dan anak didik 

ketika terjadi proses belajar mengajar. Hendaklah 

seorang murid kembali menanyakan kepada guru 

apabila ia tidak memahami penjelasan gurunya 

sehingga ia menjadi jelaslah apa yang ditanyakan 

sebagaimana hadis di atas dimana penanya 

menanyakan bagaimana hilangnya amanat itu. Hadis 

tersebut membolehkan menanyakan suatu perkara 

untuk memperoleh jawaban langsung. Hadis tersebut 

menjelaskan tentang soal jawab tentang, sebagian 

ulama mengatakan pertanyaan yang baik merupakan 

setengah dari ilmu.132 

Pada abad-abad keemasan Islam, agama telah 

mendorong untuk bebas bertanya. Keunggulan ilmu 

pengetahuan dan intelektual adalah dihormati dengan 

sangat tinggi. Para mahasiswa didorong untuk 

mendiskusikan pandangannya dengan guru-guru 

mereka.133 

 

 

 

 
132Imam al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-Asqolani, 

Fathu al-Bari, Syarhu al-Jami’ As-Shohihu lil Bukhori, Jilid 2 cet. 5 

(Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2017), 130. 
133Mehdi Nakosten, kontribusi Islam atas Dunia, 78. 
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C. Mengeraskan Suara pada Saat Memberikan 

Pelajaran 

Seorang guru ketika menyampaikan pelajaran 

hendaklah dengan nada suara yang dapat didengar 

dengan jelas sehingga anak didik dapat mendengarkan 

dengan baik, kemudian mengulang penjelasannya dua 

atau tiga kali sehingga anak didik dapat memahami 

pelajaran dengan baik. Sikap ini telah diajarkan oleh 

Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis berikut : 

 

 رِ ْم عَ   ِن بْ   هللِا   ِد بْ عَ   ْن عَ 
َ
ق    اَل و 

َ
 ت

َ
 خ
َّ
 ل

َ
النَّ نَّ عَ   ف  صَ   ي  ِب ا 

َّ
هللاُ ل  ى 

 عَ 
َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
 َس   ةٍ رَ ْف َس   يْ فِ   َم ل

َ
 رْ اف

َ
 اَه ن

َ
ف  ا 
َ
 رَ دْ أ

ْ
وَ نَ ك  ا 

َ
   ْد ق

َ
ا نَ تْ َق َه رْ أ

 الصَّ 
َ

 ال
ُ
 وَ   ة

َ
   ُن ْح ن

َ
 ضَّ وَ تَ ن

ُ
   أ

َ
 عَ َج ف

ْ
 نَ ل

َ
ن  عَ   ُح َس ْم ا 

َ
 ل

َ
أ  نَ لِ ُج رْ ى 

َ
ف ى ادَ نَ ا 

 بِ 
َ
 عْ أ

َ
 لِ  ٌل يْ وَ  ِه تِ وْ ى صَ ل

َ ْ
 رَّ َم  ارِ النَّ  َن مِ  اِب َق عْ ل

َ
  ِن يْ ت

َ
  ْو أ

َ
 ث
َ

 ال
ً
 ا ث

 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah tertinggal 

dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan 

hingga Beliau mendapatkan kami sementara waktu 

shalat sudah hampir habis kami berwudlu’ dengan 

hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam berseru dengan suara yang keras: 

‘celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan 

masuk neraka.’ Beliau serukan hingga dua atau tiga 

kali.’ 
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Hadis di atas menjelaskan tentang  mengeraskan 

suara dalam majlis ilmu, sebagaimana Nabi 

Muhammad saw berseru dengan suara yang keras. 

Dalam hadis lain dinyatakan pula  ketika Nabi 

Muhammad saw berhutbah atau mengingatkan tentang 

kiamat kelihatan seperti menggebu-gebu dan suaranya 

keras (HR Muslim) sehingga orang yang di pasar dapat 

mendengarnya. Hadis di atas juga menjelaskan supaya 

mengulang-ulang penjelasan sehingga dapat dipahami.   

 

D. Menguji Tingkat Pengetahuan Siswa 

Pretest sebelum memulai pembelajaran sangat penting, 

sehingga tingkat pengetahuan siswa dapat diketahui. 

Dalam Taxaonomi Bloom tingkat pengetahuan siswa 

terdiri atas lima tingkatan. Tingkat pertama 

mengetahui (knowledge), pemahaman 

(comprehention), mengaplikasikan (application), 

mampu menganalisis (analysis) mensintesiskan 

(syntesis) dan evaluasi (evaluation). Nabi Muhammad 

saw pernah menguji pemahaman para sahabat 

sebagaimana hadis dibawah ini: 

 

اَل  
َ
ِ صلى هللا عليه وسلم ق

ِبي  ِإنَّ   "َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّ

 
ُ ْ
ُل ال

َ
َها َمث َها، َوِإنَّ

ُ
 َوَرق

ُ
 َيْسُقط

َ
 ال

ً
َجَرة

َ
َجِر ش ْسِلِم، ِمَن الشَّ

ِهَي   َما  وِني 
ُ
ث ِ
   ."َحد 

َ
ف اَل 

َ
َبَواِدي ق

ْ
ال َجِر 

َ
ش ِفي  اُس  النَّ َع 

َ
 .َوق
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وا 
ُ
ال
َ
ق مَّ 

ُ
ث  ،

ُ
ة
َ
ل
ْ
خ النَّ َها  نَّ

َ
أ ي  ْفس ِ

َ
ن ِفي  َع 

َ
َوق

َ
ف  ِ

َّ
َّللا َعْبُد  اَل 

َ
ق

اَل 
َ
ِ ق

َّ
َنا َما ِهَي َيا َرُسوَل َّللا

ْ
ث ِ
   "َحد 

ُ
ة
َ
ل
ْ
خ  ”ِهَي النَّ

 

Dikisahkan oleh Ibn `Umar: Nabi bersabda, “Di 

antara pohon-pohon itu, ada sebatang pohon, yang 

daunnya tidak rontok dan seperti seorang Muslim. 

Sebutkan nama pohon itu.” Semua orang mulai 

berpikir tentang pepohonan di gurun pasir. Dan saya 

memikirkan tentang pohon kurma. Yang lainnya 

kemudian bertanya, “Tolong beritahu kami pohon apa 

itu, ya Rasul Allah?” Dia menjawab, “Itu adalah 

pohon kurma.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pendidikan Profetik | 205  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 8 

 

MOTIVASI PROFETIK DALAM PEMBELAJARAN 

 

 

 

Istilah motivasi menunjuk kepada semua gejala yang 

terkandung dalam stimulasi tindakan ke arah tujuan tertent 

dimana sebelumnya tidak ada gerakan menuju kearah 

tujuan tersebut. Motivasi dapat berupa dorongan-dorongan 

dasar atau internal dan insentif di luar diri individu atau 

hadiah. Sebagai suatu masalah di dalam kelas, motivasi 

adalah proses membangkitkan, mempertahankan dan 

mengontrol minat-minat.134 

Motivasi tinggi merupakan salah satu karakter Islam, 

poros negatif atau positif pada kepribadian seseorang, dan 

pengontrol anggota badan. Motivasi tinggi akan 

 
134Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2009), 173. 
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mendatangkan kebaikan yang tak terbatas banyaknya, 

sehingga dengan otivasi tersbut sesorang bisa menapaki 

tangga kesempurnaan. Orang yang bermotivasi tinggi akan 

memiliki keteguhan hati dan tidak gentar menghadapi 

berbagai situasi. Sedangkan orang yang tidak memiliki 

motivasi akan memiliki jiwa pengecut dan kegagapan 

dalam berbicara. Di antara hadis-hadis yang dapat 

dijadikan sebagai motivasi dalam belajar diantaranya 

adalah sabagai berikut.  

 

A. Segala Kemudahan Bagi Penuntut Ilmu 

 

ِ صلى هللا عليه وسلم عَ 
َّ

اَل َرُسوُل َّللا
َ
اَل ق

َ
، ق

َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
ْن أ

َل   "    َسهَّ  
َّ
ِإال ًما 

ْ
ِعل ِفيِه  ُب 

ُ
ل
ْ
َيط ِريًقا 

َ
ط ُك 

ُ
َيْسل َرُجٍل  ِمْن  َما 

ْم  
َ
ل ُه 

ُ
َعَمل ِبِه   

َ
أ
َ
ْبط

َ
أ َوَمْن  ِة  َجنَّ

ْ
ال ِريَق 

َ
ط ِبِه  ُه 

َ
ل  ُ

َّ
ِبِه  َّللا ُيْسرِْع 

َسُبُه" 
َ
 . ن

Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: Rasullah saw 

bersabda,”Tidaklah orang yang meniti jalan untuk 

menuntut ilmu kecuali Allah akan memudahkan 

jalannya menuju surga, sedangkan orang yang 

memperlambat dalam mengamalkannya maka tidak 

akan cepat mendapatkan nasabnya (keberuntungan).” 

(HR Bukhari) 
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Hadis di atas menunjukkan bahwa kemudahan 

bagi para penuntut ilmu untuk menuju ke surga. Hadis 

tersebut  memotivasi seorang penuntut ilmu untuk 

bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terutama 

ilmu pengetahuan agama. Mempelajari ilmu 

pengetahuan agama akan menuntun seseorang kepada 

kebaikan-kebaikan, seorang dapat menemukan 

hakikat dirinya, potensi yang dimilikinya, bagaimana 

ia bersosial masyarakat, bagaimana ia menata 

kehidupan pribadi dan sosialnya dari ilmu agama 

yang dapat ditemukan dari berbagai literatur agama 

Islam  yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis. 

Tentunya pemahaman tersebut diaktualisasikan dalam 

kehidupan nyata didunia ini. Maka dengan demikian 

manusia dimuka bumi ini akan memperoleh 

kesejahteraan. 

Imam al-Ghazali mengajarkan cara menguasai 

ilmu dengan sempurna. Menurut Imam al-Ghazali 

semua ilmu itu akan tercapai manakala seseorang 

mengetahui pengelompokkannya. Al-Ghazali 

membaginya menjadi dua yaitu ilmu kulit dan ilmu 

isi. Ilmu kulit atau ilmu cangkangnya adalah bahasa 

Arab. Ilmu bahasa Arab terbagi lagi menjadi lima 

ilmu, yaitu ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu qiro’at, 

ilmu makharijul huruf dan ilmu ma’ani. Demikian 

halnya dengan al-Qur’an, bagian luarnya adalah suara 

yang menjadi konsen perhatian para ahli mahraj dan 

huruf. Bagaimana cara melafalkan dan mengucapkan 
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yang benar. Namun acapkali pemilik ilmu ini jauh 

dari ilmu kulit yang lain, terlebih dari ilmu isi. 

Bahkan, karena kebodohan, mereka sampai mengira 

bahwa al-Qur’an adalah kumpulan huruf dan suara.135 

Setelah ilmu makhraj sebagai ilmu paling luar al-

Qur’an. Adalagi ilmu lughah (bahasa) al-Qur’an. Ilmu 

ini lebih fikus kepada penerjemahan al-Qur’an dan 

pemaknaan istilah-istilah asing/sulit (gharib al fazh al-

qur’an) di dalamnya. Di atas ilmu lughah, ada ilmu 

i’rab atau dikenal ilmu nahwu, kedudukannya tepat di 

atas ilmu lughah (bahasa). Di atas ilmu nahwu ada 

ilmu qira’at, yaitu ilmu yang mengetahui ragam i’rab 

dan ragam cara membunyikan huruf. Ilmu ini lebih 

khusus dari ilmu lughah dan ilmu nahwu.  Selanjutnya 

ada ilmu tafsir zahir (tekstual), ia merupakan 

tingkatan terakhir dari ilmu kulit yang posisinya 

hampir bersentuhan dengan ilmu isi.  Tak heran jika 

sebagian orang mengira bahwa ia adalah isi atau 

permata al-Qur’an itu sendiri.136 

Ilmu Saripati terdiri dari tingkatan terendah dan 

tertinggi. Tingkatan terendah terbagi menjadi tiga 

yaitu pertama, mengetahui kisah-kisah al-Qur’an 

yang berkaitan dengan cara Nabi, orang kafir dan 

musuh-musuhnya. Kedua, mengetahui penolakan dan 

penentangan orang-orang kafir, dari sini muncullah 

 
135Imam al-Ghazali, Jawahirul Al-Qur’an, terj. M. Tatam 

Wijaya (Jakarta: PT. QAF, 2019),  34. 
136Imam al-Ghazali, Jawahirul Al-Qur’an, 55. 
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ilmu kalam. Ketiga, ilmu hudud (sanksi) yang 

ditetapkan untuk memberi ketentuan-ketentuan 

hukum yang berkaitan dengan harta dan wanita, di 

samping untuk menjaga keselamatan jiwa dan 

keturunan. 

Selanjutnya adalah ilmu sarifati tingkatan 

tertinggi berisi prinsip-prinsip ilmu penting, yang 

paling mulia adalah ilmu tentang Allah swt dan hari 

akhir.  Sebab kedua ilmu ini adalah tujuan. 

Dibawahnya ada ilmu tentang jalan lurus menuju 

Allah, yaitu pengetahuan tentang penjernihan jiwa, 

memutus jalan-jalan dan sifat-sifat membinasakan, 

dan menghiasi dengan sifat-sifat yang 

menyelamatkan.137 

 

B. Naungan Sayap Malaikat bagi Penuntut Ilmu 

Ini sebagaimana yang tersebut di dalam hadist Abu 

Darda’ ra bahwa Rasulullah saw bersabda: 

 

 َيْبتَ 
ً
ِريقا

َ
َك ط

َ
ى َمْن َسل

َ
 ِإل

ً
ريقا

َ
ُه ط

َ
َل هللُا ل  َسهَّ

ً
ما

ْ
ِغي ِفيِه ِعل

 
ً
ِرضا ِم 

ْ
الِعل اِلِب 

َ
ِلط أْجِنَحَتَها  َتَضُع 

َ
ل  
َ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ
ال َوإنَّ  ِة،  الَجنَّ

ماَوا  السَّ ِفي  َمْن  ُه 
َ
ل ِفُر 

ْ
َيْسَتغ

َ
ل الَعاِلَم  َوإنَّ   ، َيْصَنُع  ِت ِبَما 

َحتَّ  الْرِض  ِفي  ،  َوَمْن  اِء 
َ
ال في  الحيَتاُن  الَعاِلِم ى  َوفْضُل 

 
137Imam al-Ghazali, Jawahirul Al-Qur’an, 62. 
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َوإنَّ   ، َواِكِب 
َ
الك َساِئِر  ى 

َ
َعل الَقَمِر  َفْضِل 

َ
ك الَعاِبِد  ى 

َ
َعل

 
َ
 َوال

ً
وا ِديَنارا

ُ
ث ِ
َيَور  ْم 

َ
ل  الْنِبَياِء ، َوإنَّ الْنِبَياَء 

ُ
ة
َ
َماَء َوَرث

َ
الُعل

و 
ُ
ث َما َورَّ  َوإنَّ

ً
 ِدْرَهما

َ
ذ
َ
خ
َ
َمْن أ

َ
َم ، ف

ْ
ٍ َواِفرٍ ا الِعل

 
 بَحظ

َ
ذ
َ
خ
َ
 ُه أ

 

“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari 

ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan 

menuju ke surga. Sesungguhnya malaikat akan 

meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut 

ilmu sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang dia 

perbuat. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan 

di bumi memintakan ampun untuk seorang yang 

berilmu sampai ikan yang ada di air. Sesungguhnya 

keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan 

ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama 

terhadap semua bintang. Dan sesungguhnya para 

ulama’ adalah pewaris para Nabi, dan 

sesungguhnya para Nabi tidaklah mewariskan dinar 

maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. 

Barangsiapa yang mengambil bagian ilmu maka 

sungguh dia telah mengambil bagian 

yang banyak.” (HR at-Tirmidzi, 3643. Hadis ini 

Hasan sebagaimana dalam Misykāt al-Mashābīh, 212) 
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Hadis diatas menjelaskan beberapa hal di 

antaranya: 

1. Ilmu pengetahuan memiliki kebenaran yang akan 

membawa pemilik ilmu pengetahuan  menempuh 

suatu jalan untuk mencari ilmu, maka  Allah akan 

memudahkan  baginya jalan menuju ke surga.  

2. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayap-

sayap mereka kepada penuntut ilmu sebagai 

bentuk keridhaan terhadap apa yang dia perbuat. 

Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di 

bumi memintakan ampun untuk seorang yang 

berilmu sampai ikan yang ada di air.  

3. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu 

dibandingkan dengan ahli ibadah sebagaimana 

keutamaan bulan purnama terhadap semua 

bintang.  

4. Dan sesungguhnya para ulama’ adalah pewaris 

para Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidaklah 

mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi 

mewariskan ilmu.  

5. Barangsiapa yang mengambil bagian ilmu maka 

sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak 

 

  ُ
َّ

َل َّللا َسهَّ ًما 
ْ
ِعل ِفيِه  َتِمُس 

ْ
َيل ِريًقا 

َ
ط َك 

َ
َسل ِبِه َمْن  ُه 

َ
ل

ُبُيوِت   َبْيٍت ِمْن  ِفي  ْوٌم 
َ
اْجَتَمَع ق َوَما  ِة  َجنَّ

ْ
ال ى 

َ
ِإل ِريًقا 

َ
ط

 
َّ

ِإال ُه 
َ
َوَيَتَداَرُسون  ِ

َّ
َّللا ِكَتاَب  وَن 

ُ
ِ َيْتل

َّ
ْيِهْم   َّللا

َ
َعل ْت 

َ
َزل
َ
ن
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ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
ال ْتُهْم  َوَحفَّ  

ُ
ْحَمة الرَّ ِشَيْتُهْم 

َ
َوغ  

ُ
ِكيَنة السَّ

ِفي  ُ
َّ

َّللا َرُهْم 
َ
ك
َ
ْم َوذ

َ
ل ُه 

ُ
َعَمل ِبِه   

َ
أ
َّ
َبط َوَمْن  ِعْنَدُه  َمْن 

َسُبهُ 
َ
 ُيْسرِْع ِبِه ن

 

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari 

ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke 

syurga baginya. Tidaklah sekelompok orang 

berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk 

membaca Al Qur'an, melainkan mereka akan 

diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para 

malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut 

mereka pada malaikat-malaikat yang berada di 

sisi-Nya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, 

maka nasabnya tidak juga meninggikannya.” (HR 

Muslim: 4867) 

 

Ini sebagaimana yang tersebut di dalam hadist Abu 

Darda’ ra bahwa Rasulullah saw bersabda: 

 

 
ً
ريقا

َ
ُه ط

َ
َل هللُا ل  َسهَّ

ً
ما

ْ
َيْبَتِغي ِفيِه ِعل  

ً
ِريقا

َ
َك ط

َ
َمْن َسل

اِلِب  
َ
َتَضُع أْجِنَحَتَها ِلط

َ
 ل
َ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ
ِة، َوإنَّ ال ى الَجنَّ

َ
ِم ِإل

ْ
الِعل

َمْن  ُه 
َ
ل ِفُر 

ْ
َيْسَتغ

َ
ل الَعاِلَم  َوإنَّ   ، َيْصَنُع  ِبَما   

ً
ِفي   ِرضا

َحتَّ  الْرِض  ِفي  َوَمْن  ماَواِت  اِء، السَّ
َ
ال في  الحيَتاُن  ى 
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الَعاِلِم  َساِئِر  َوفْضُل  ى 
َ
َعل الَقَمِر  َفْضِل 

َ
ك الَعاِبِد  ى 

َ
َعل  

الْنِبَياَء  َوإنَّ   ، الْنِبَياِء   
ُ
ة
َ
َوَرث َماَء 

َ
الُعل َوإنَّ   ، َواِكِب 

َ
الك

َوإنَّ   
ً
ِدْرَهما  

َ
َوال  

ً
ِديَنارا وا 

ُ
ث ِ
َيَور  ْم 

َ
َمْن  ل

َ
ف  ، َم 

ْ
الِعل وا 

ُ
ث َورَّ َما 

هُ 
َ
ذ
َ
خ
َ
ٍ َواِفرٍ أ

 
 بَحظ

َ
ذ
َ
خ

َ
  أ

 

“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk 

mencari ilmu, maka Allah akan 

memudahkan baginya jalan menuju ke surga. 

Sesungguhnya malaikat akan meletakan sayap-

sayap mereka kepada penuntut ilmu sebagai 

bentuk keridhaan terhadap apa yang dia perbuat. 

Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di 

bumi memintakan ampun untuk seorang yang 

berilmu sampai ikan yang ada di 

air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu 

dibandingkan dengan ahli ibadah sebagaimana 

keutamaan bulan purnama terhadap semua 

bintang. Dan sesungguhnya para ulama’ adalah 

pewaris para Nabi, dan sesungguhnya para 

Nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, 

akan tetapi mewariskan ilmu. Barangsiapa yang 

mengambil bagian ilmu maka sungguh dia telah 

mengambil bagian yang banyak.” (HR at-

Tirmidzi) 
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C. Menyambut dengan Salam dan Senyum 

Rasulullah saw menyambut dan mengucapkan kata-

kata yang bijak untuk menginspirasi para sahabat dan 

meningkatkan motivasi belajar. Rasulullah saw 

menyambut dengan baik, ramah dan hangat bagi siapa 

saja yang datang untuk belajar dan memahami ajaran 

Islam.  Kata-kata yang ramah adalah perpaduan  hati, 

pikiran dan jiwa yang bersumber dari ilham ilahi. 

Ekspresi wajah Rasulullah  mencerminkan ucapannya. 

Para sahabat mengatakan, "wajah ini mencerminkan 

kebenaran. Ketika rasulullah menyambut para tamu, 

wajah dan tubuhnya akan berbalik ke arah para tamu. 

Kata-katanya yang lembut akan menembus hati dan 

pikiran dan melekat dalam pikiran masyarakat secara 

permanen.  Penyambutan Rasulullah   dianggap 

sebagai suatu kehormatan. Sebagai contoh,  

 

Telah menceritakan kepada kami  Muhammad bin 

Basysyar berkata, telah menceritakan kepada 

kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada 

kami Syu’bah dari Abu Jamrah berkata aku pernah 

menjadi penerjemah antara Ibnu ‘Abbas dan orang-

orang, katanya; bahwasanya telah datang 

rombongan utusan Abdul Qais menemui Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam lalu Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam berkata: “Utusan siapakah ini atau 

kaum manakah ini?” Utusan itu menjawab: 

“Rabi’ah”. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
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berkata: “Selamat datang kaum atau para utusan 

dengan sukarela dan tanpa menyesal”. Para utusan 

berkata: “Wahai Rasulullah kami datang dari 

perjalanan yang jauh sementara diantara kampung 

kami dan engkau ada kampung kaum kafir (suku) 

Mudlor, dan kami tidak sanggup untuk mendatangi 

engkau kecuali di bulan suci. Ajarkanlah kami 

dengan satu perintah yang jelas, yang dapat kami 

amalkan dan kami ajarkan kepada orang-orang di 

kampung kami dan dengan begitu kami dapat masuk 

surga.” Lalu mereka bertanya kepada Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam tentang minuman. Maka 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan 

mereka dengan 215mpath al dan melarang dari 

215mpath al, memerintahkan mereka untuk beriman 

kepada Allah satu-satunya, beliau berkata: “Tahukah 

kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya?” 

Mereka menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih 

mengetahui.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 

menjelaskan: “Persaksian tidak ada ilah yang berhak 

disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad 

adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan 

zakat, berpuasa di bulan Ramadlan dan kalian 

mengeluarkan seperlima dari harta rampasan 

perang”. Dan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 

melarang mereka dari empat perkara, yaitu dari 

meminum dari dari al hantam, ad Dubbaa` dan al 

Muzaffaat. Syu’bah menerangkan; terkadang beliau 
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menyebutkan an naqir dan terkadang muqoyyir 

(bukan naqir). Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: “jagalah semuanya dan 

beritahukanlah kepada orang-orang di kampung 

kalian”. 

 

Ungkapan ini menunjukkan bahwa Rasulullah 

saw menekankan penting menyambut seseorang 

dengan perkataan yang baik dengan ucapan. "selamat 

datang, selamat datang. 

Dalam Kitab Samailul Muhammadiyyah dalam 

bab :. عليه   اهلل  صلى  اهلل  رسول  ضحك  في  جاء  ما  وسلمباب   di 

jelaskan cara rasulullah SAW tertawa : 

 

Jabir bi Samurah meriwayatkan: 

 

 
َ
 َس   يْ فِ   اَن ك

َ
 صَ   هللِا   ِل وْ ُس رَ   يْ اق

َّ
 عَ   ى هللاُ ل

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
 وْ مُ َح   َم ل

َ
 ش
ً
،  ة

 وَ 
َ
   اَن ك

َ
 إِ   ُك َح ْض  يَ ال

َّ
 ال
َ
 مً س  بَ  ت

َ
 ا، ف
ُ
 إِ   ُت نْ ك

َ
 ذ

َ
 ا ن

َ
 إِ   ُت رْ ظ

َ
   ِه يْ ل

ُ
 ق
ْ
:  ُت ل

 
َ
 أ
ْ
  ُل ُح ك

ْ
 وَ  ِن يْ نَ يْ عَ ال

َ
 بِ   َس يْ ل

َ
 أ
ْ
 ِل َح ك

 

Betis Rasulullah saw, kecil dan lembut (sesuai dengan 

psotur tubuh beliau) Tawa Rasulullah saw, adalah 

senyuman. Ketika saya memandang beliau, saya dapat 

menyatakan, kedua mata beliau sangat hitam, namun 

bukan disebabkan oleh celak. (HR. Tirmidzi, Ahmad, 

dan Hakim). 
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Abdullah bin Harits bin Jaza’ ra meriwayatkan: 

 

 ا رَ َم 
َ
   ُت يْ أ

َ
 ًد َح أ

َ
 ا أ
ْ
 ك
َ
   ُر ث

َ
 صَ   هللِا   ِل وْ ُس رَ   ْن ا مِ ًم س  بَ ت

َّ
 عَ   ى هللاُ ل

َ
  ِه يْ ل

 َس وَ 
َّ
 َم ل

 

Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering 

tersenyum daripada rasulullah saw (HR Timidzi dan 

Ahmad). 

Abdullah bin Harits ra meriwayatkan: 

 

 َم 
َ
ك  صَ   هللِا   ِل وْ ُس رَ   ُك ْح َض   اَن ا 

َّ
هللاُ ل  عَ   ى 

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
 إِ   َم ل

َّ
  ال

 
َ
   اًم س  بَ ت

 

Tawa Rasulullah SAW, hanyalah senyuman (HR. 

Tirmidzi) 

 

Jarir Bin Abdullah ra meriwayatkan: 

 

 صَ   هللِا   ُل وْ ُس رَ   يْ ِن بَ َج ا َح َم 
َّ
 عَ   ى هللاُ ل

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
 نْ ُم   َم ل

ُ
   ذ
َ
 ْس أ

َ
 ُت ْم ل

 وَ 
َ

 إِ  ْي آنِ  رَ ال
َّ

 .َك ِح  َض ال
 

Sejak saya masuk Islam, Rasulullah saw, tidak pernah 

melarang saya untuk mengunjungi beliau (HR 

Tirmidzi, Bukhari, dan Muslim). 
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Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi 

SAW seorang yang murah senyumnya. Hal ini 

menegaskan kerendahan hatinya kepada siapa saja 

yang beliau temui yang juga menghargai hubungan 

beliau dengan orang-oran sekitarnya. Tidak heran jika 

beliau menemui para sahabat dan orang-orang 

sekitarnya dengan wajah yang penuh senyum dan 

keridlaan. Senyum seorang muslim di hadapan 

muslim lainnya adalah sedekah. Sehingga orang akan 

lebih perhatian terhadap segala sesuatu yang akan 

disampaikan dan tertarik untuk duduk bersama.138 

 

D. Tahajjud dan Dhuha: Kiat Sukses dalam 

Pembelajaran 

Shalat sunnah merupakan bentuk ibadah mendekatkan 

diri kepada Allah swt. Di antara shalat-sholah sunnah 

tersebut dijumpai shalat sunnah yang memiliki 

keutamaan yang sangat berpengaruh terhadap 

kesuksesan kehidupan ummat Islam, diantaranya 

shalat tahajjud dan shalat dhuha. Bab ini 

mengemukakan tip kesuksesan seorang pelajar, yaitu 

melaksanakan ibadah sunnah diantaranya shalat 

tahajjud dan  shalat dhuha. Berikut penjelasannya di 

bawah ini : 

 
138Syaikh Abdurrazzaq bin Abdil Muhsin Al-badr, Syarah 

Syamail Nabi SAW, Mengenal Akhlak dan Pribadi Nabi saw lebih 

Dekat, terj. Muhammad Zuhri Fahruddin, (Sukoharjo: Nurcahaya 

Ilmu, 2019), 308. 
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1. Shalat Tahajjud 

Sabda Rasulullah  الليل جوف  في   Dan“ وصالةالرجل 

shalat seseorang di tengah malam,” maksudnya, 

shalat juga menghapuskan kesalahan-kesalahan 

sebagaimana halnya sedekah. Di sabdanya 

tersebut, Rasulullah saw menyebutkan waktu 

terbaik melaksanakan shalat tahajjud di malam 

hari, yaitu tengah malam. Diriwayatkan dari Abu 

Umamah ra, dikatakan: Wahai Rasulullah, doa 

apakah yang paling didengar? Beliau menjawab:  

ُتوَباِت 
ْ
ك
َ ْ
َواِت ال

َ
ل ِخِر ، َوُدُبَر الصَّ

ْ
ْيِل اآل

َّ
 الل

َ
  َجْوف

 

Di tengah malam terakhir dan setelah shalat-

shalat wajib. 

 

Ada yang mengatakan bahwa jika tengah malam 

dimutlakkan, maka yang dimaksud ialah 

pertengahan malam. Jika dikatakan “tengah 

malam terakhir”. Maka yang dimaksud adalah 

tengah malam kedua, yaitu 1/3 malam terakhir. 

Waktu itulah saat turunnya Allah kelangit dunia. 

Rasulullah bersabda: 

 

 
َ
 أ
ْ
 الصَّ  ُل ضَ ف

َ
  َد عْ بَ  ةِ ال

ْ
 صَ  ِة ضَ يْ رِ َف ال

َ
 ال
ُ
  ة

َّ
   ِل يْ الل

 

Seutama-utama shalat setelah shalat wajib adalah 

shalat malam (qiyamul lail) (HR Muslim) 

https://www.al-amen.com/vb/showthread.php?t=501&s=663f87dfcbd6f51d0889ebdfcd14d43a
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Ciri hamba-hamba Allah yang shalih, ia selalu 

melaksanakan shalat malam, Allah swt berfirman: 

 

 ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  

 

Dan orang-orang yang menghabiskan waktu 

malam untuk beribadah kepada Rabb mereka 

dengan bersujud dan berdiri (QS al-Furqan: 64) 

 

گ  گ   ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  

 گ      ڳ  
 

Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu 

malam.  Dan selalu memohonkan ampunan 

diwaktu pagi sebelum fajar.  (QS adz-Dzariyat: 17-

18) 

 

Oleh sebab itu, shalat terbaik setelah shalat wajib 

ialah qiyamul lail. Dengan qiyamul lail pulalah 

akan menghapus kesalahan-kesalahan, karena 

qiyamul lail adalah shalat sunnah terbaik.  Dalam 

sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi 

Nabi saw bersabda: 
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ْيِل، 
َّ
الل ِبِقَياِم  ْم 

ُ
ْيك

َ
)َعل  : وسلم  عليه  وقوله صلى هللا 

ْم، 
ُ
ك ِ
َرب  ى 

َ
ِإل  

ٌ
ْرَبة

ُ
ق َوُهَو   ، ْم 

ُ
ك
َ
ْبل
َ
ق اِلِحيَن  الصَّ ُب 

ْ
َدأ ُه  ِإنَّ

َ
ف

اِت ، َوَم 
َ
ئ ِ
ي   ِللسَّ

ٌ
َفَرة

ْ
ِم ( . رواه الترمذي َوَمك

ْ
 ِلإِلث

ٌ
 ْنَهاة

 

Hendaklah kalian mengerjakan Qiyamul lail, 

karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-

orang shaleh sebelum kalian, ibadah pendekat 

kepada Allah azza wa zalla, pelarang dari dosa, 

penghapus kesalahan-kesalahan, dan pengusir 

penyakit dari badan.139 

 

Pada sepertiga malam itu pula, kita sangat 

dianjurkan untuk memohon/berdoa kepada Allah 

swt, sebagaimana sabda rasulullah saw: 

 

ْنَيا  الد  َماِء  السَّ ى 
َ
ِإل ٍة 

َ
ْيل
َ
ل لَّ 

ُ
ك ى 

َ
َعال

َ
َوت َباَرَك 

َ
ت َنا  َرب  ِزُل 

ْ
َين

َيْدُعوِني  َمْن  َيُقوُل:  ِخُر 
ْ

اآل ْيِل 
َّ
الل  

ُ
ث

ُ
ل
ُ
ث َيْبَقى  ِحيَن 

 
ُ
أ
َ
ف ِني 

ُ
ل
َ
َيْسأ َمْن  ُه 

َ
ل ْسَتِجيَب 

َ
أ
َ
ِفُرِني ف

ْ
َيْسَتغ َمْن  ْعِطَيُه 

ُه  
َ
ِفَر ل

ْ
غ
َ
أ
َ
 ف

 

 

 
139Ibnu Rajab, Panduan Ilmu dan Hikmah, Syarah Lengkap Ar-

Bain An-Nawawi, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2002), 630. 
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Rabb kita tabaroka wa ta’ala turun setiap malam 

ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam 

terakhir, lalu Dia berkata: ‘Siapa yang berdoa 

pada-Ku, aku akan memperkenankan doanya. 

Siapa yang meminta pada-Ku, pasti akan Kuberi. 

Dan siapa yang meminta ampun pada-Ku, pasti 

akan Kuampuni’.” (HR Bukhari dan Muslim).  

 

Bagi hamba Allah yang mengerjakan shalat 

qiyamul lail akan menyebabkan pada pagi harinya 

ia dalam keadaan semangat, namun sebaliknya 

jika tidak mengerjakan shalat Qiyamul lail, ia 

akan menjadi malas. sebagaimana sabda 

Rasulullah saw: 

 

 دَّ َح 
َ
 ُس وْ يُ   ُن بْ   هللِا   ُد بْ عَ ا  نَ ث

َ
   ف

َ
   اَل ق

َ
 أ

ْ
 رَ بَ خ

َ
  ْن عَ   ٌك الِ َم ا  ن

 
َ
 الزَّ   ْي بِ أ

َ
   ِن عَ   اِد ن

َ ْ
   ْن عَ   ِج رَ عْ ال

َ
 رَ يْ رَ ُه   ْي بِ أ

َ
  هُ نْ عَ   هللاُ   يَ ض ِ رَ   ة

 
َ
 صَ   هللِا   َل وْ ُس رَ   نَّ أ

َّ
هللاُ ل  عَ   ى 

َ
 َس وَ   ِه يْ ل

َّ
   َم ل

َ
  ُد قِ عْ يَ   اَل ق

 يْ الشَّ 
َ
 عَ   اُن ط

َ
 ل

َ
 رَ   ِة يَ افِ ى ق

ْ
   ِس أ

َ
 ِد َح أ

ُ
 إِ   ْم ك

َ
   َو ا ُه ذ

َ
   امَ ن

َ
 ث
َ

 ال
َ
  ث

   ُب رِ ضْ يَ   ٍد ْق عِ 
ُ
 عَ   ةٍ َد ْق عِ   لَّ ك

َ
   َك يْ ل

َ
   ٌل يْ ل

َ
   ٌل يْ وِ ط

َ
 ارْ ف

ُ
   ْد ق

َ
 ِن إِ ف

 اْس 
َ
 َق يْ ت

َ
   ظ

َ
 ف
َ
 ذ
َ
 َح نْ اِ   هللاُ   َر ك

َّ
 َد ْق عِ   ْت ل

ً
   ة

َ
   ْن إِ ف

َ
 ضَّ وَ ت

َ
 أ

 َح نْ اِ 
َّ
 َد ْق عِ   ْت ل

ً
 صَ   ْن إِ فِ   ة

َّ
اِ ل  َح نْ ى 

َّ
 َد ْق عِ   ْت ل

ً
   ة

َ
 ف
َ
 َح بَ صْ أ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16475
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11863
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13723
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1090#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1090#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1090#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1090#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1090#docu
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َ
 يْ ِش ن

ً
 ط

َ
ط  إِ وَ   ِس ْف النَّ   َب ي ِ ا 

َّ
 ال

َ
أ    َح بَ صْ  

َ
 يْ بِ خ

َ
 ِس ْف النَّ   ث

 
َ
 ْس ك

َ
   ٌن ال

 

Syaitan mengikat di pangkal kepala seseorang 

darimu saat ia tidur dengan tiga ikatan yang pada 

masing-masingnya tertulis, ‘Malammu sangat 

panjang, maka tidurlah!’ Bila ia bangun lalu 

berdzikir kepada Allah, maka satu ikatan lepas, 

bila ia berwudhu’ satu ikatan lagi lepas dan bila 

ia shalat satu ikatan lagi lepas. Maka di pagi hari 

ia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang 

baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka 

di pagi hari jiwanya kotor dan ia menjadi malas. 

 

Jika kita merenungi hadis di atas sesungguhnya 

yang menyebabkan manusia menjadi pemalas, 

tidak bergairah dipagi hari dalam bekerja dan 

belajar disebabkan oleh pengaruh dari perbuatan 

syaitan yang telah mengikat pangkal kepala 

seseorang pada malam hari.  Hadis tersebut 

merupakan tips bagi seseorang untuk menjadi 

orang yang tidak malas pada sepanjang hari.  

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah 

swt sangat membanggakan orang-orang yang 

melakukan shalat malam di saat gelap dengan 

firman-Nya dalam sebuah Hadis Qudsi:  

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1090#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=1090#docu
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Lihatlah hamba-hamba-Ku ini. Mereka berdiri 

shalat di gelap malam saat tidak ada siapapun 

melihatnya selain Aku. Aku persaksikan kepada 

kamu sekalian (para malaikat) sungguh Aku 

sediakan untuk mereka negeri kehormatan-Ku. 

 

Adapun keutamaan lain shalat tahajjud adalah: 

1. Allah akan memberikan maqam (kedudukan 

yang terpuji, baik didunia maupun akhirat (QS 

al-Isro’: 79) 

2. Orang-orang yang menjaga shalat malam 

adalah orang-orang yang benar-benar taqwa 

kepada Allah swt. Meraka akan memperoleh 

kebaikan, rahmat dan ampunan (QS adz 

Dzariyat: 15-18) 

3. Akan di puji oleh Allah swt dan akan 

dimasukkan ke dalam golongan orang-orang 

yang taat kepada Allah (QS al-Furqan: 63-64) 

4. Orang-orang shaleh yang mendapat pahala 

dari Allah swt (QS Ali Imron: 113-115). 

5. Melatih kesabaran (QS at-Thur; 48) 

6. Melatih kekhusyukan dan khidmat dalam 

beribadah sehingga akan mempertebal (QS al-

Insan: 23-26) 

7. Sarana yang tepat untuk bermunajat kepada 

Allah swt dan memohon ampunan kepada-Nya 

(QS al-Muzzammil: 20). 
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Dari Aspek kesehatan kelebihan shalat tahajjud 

sebagaimana penelitian Dr. Moh. Sholeh, 

menemukan bahwa shalat tahajjud yang dilakukan 

secara kontinu, tepat, khusuk dan ikhlas dapat 

menumbuhkan respon emosi berupa persepsi dan 

motivasi positif dan mengefektifkan copinya, serta 

dapat beradaptasi terhadap pola perubahan irama 

sirkadian. Dengan demikian, shalat tahajjud selain 

bernilai ibadah juga sarat dengan muatan 

psikologis yang dapat mempengaruhi control 

kognisi dengan cara memperbaiki persepsi dan 

motivasi positif, dan copyng yang efektif. 

Sebagaimana diketahui, emosional positif dapat 

menghindarkan reaksi stress. Hasil penelitian 

tersebut membuktikan bahwa shalat tahajjud 

berpengaruh terhadap peningkatan respon 

ketahanan tubuh imunologik. Penelitian ini juga 

membuktikan adanya beda respon ketahanan 

tubuh imunologik atas dasar pola respon 

ketahanan tubuh imunologik. Dari deskripsi dan 

analisis data penelitian menunjukkan bukti bahwa 

shalat tahajjud dapat menurunkan sekresi hormone 

kortisol.140  

 
140Fungsi kortisol yaitu metabolisme karbohidrat dan asam 

amino dengan meningkatkan konsentrasi gula dalam darah. 

Memperkuat kerja jantung dan merangsang epinephrin dan 

angiotensin II. Menghambat ekskresi urine. Menyebabkan perubahan 

EEG pada otak dan jiwa (euforia, depresi, mudah tersinggung, emosi 

yg labil). Menghambat pembentukan limfosit. 
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Shalat tahajjud yang dijalankan dengan ikhlas 

memperbaiki emosional positif dan efktivitas 

coping. Emosional positif sendiri dapat 

menghindarkan reaksi stress. Hanya saja, penting 

diperhatikan bahwa shalat tahajjud juga mungkin 

mendatangkan stress—tentunya jika shalat 

tahajjud itu tidak dijalankan dengan ikhlas. Hal ini 

tercermin pada gagalnya menjaga homeostasis 

tubuh atau gagalnya beradaptasi terhadap 

perubahan pola irama sirkadian yang bersifat 

diurnal menjadi nocturnal karena sekresi kortisol 

yang semestinya rendah pada malam hari, tetapi 

tetap tinggi karena melakukan aktivitas tahajjud. 

Perubahan irama sirkadian dan perubahan sekrsi 

kortisol pada malam hari justeru menambah 

kekhusyukan pengamal shalat tahajjud yang 

niatnya ikhlas. Secara endogen kortisol sekrsinya 

tinggi lantaran melakukan aktivitas, sementara 

secara oksogen kortisol sekresinya menurun 

karena pengaruh lingkungan yang tenang dan 

kondisi yang gelap. Oleh karena itu, sekresi 

kortisol bagi pengamal shalat tahajjud yang ikhlas 

berada pada kadar normal (homeostasis).141 

Shalat tahajjud yang dijalankan dengan tepat, 

kontinu, khusyuk, dan ikhlas dapat menumbuhkan 

persepsi dan motivasi positif dan memperbaiki 

 
141Moh. Sholeh, Terapi Shalat Tahajjud, Menyembuhkan 

berbagai penyakit (Jakarta:  Mizan, 2009), 152. 
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coping. Respon emosi positif dan coping yang 

efektif dapat mengurangi reaksi stress. Memang 

diakui bahwa coping tidak menyelesaikan 

masalah, tapi menolong subyek mengubah 

persepsi atau meningkatkan kondisi yang 

dianggap mengancam.142 

 

2. Shalat Dhuha 
 

مرفوعا  الترمذي  عند  ذر  وأبي  الدرداء  أبي  حديث 

َعاٍت ِمْن 
َ
ْرَبَع َرك

َ
ْع ِلي أ

َ
ِل   عن هللا تعالى اْبَن آَدَم ، اْرك وَّ

َ
أ

ِفَك آِخَرهُ 
ْ
ك
َ
َهاِر أ  النَّ

 

Dari Abu Darda’ dan Abu Dzar Radhiyallahu 

Anhuma, dari baginda Rasulullah Saw, dari Allah 

Azza Wa Zalla, Dia berfirman: Wahai anak adam, 

rukuklah (shalatlah) kamu sebanya empat rakaat 

pada permulaan siang, maka aku akan mencukupi 

(kebutuhanmu) di penghujung siang. 

 

Hadis berikut ini diriwayatkan oleh Abu daud di 

dalam kitab Sunannya: 

 

 
142Moh. Sholeh, Terapi Shalat Tahajjud, 172. 
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رض ي هللا   ِ
َفاِني 

َ
ط

َ
غ
ْ
ال اٍر  َهمَّ ْبِن  َعْيِم 

ُ
ن َعْن  داود  وأبو 

َم 
َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل هللِا  َرُسوَل  َسِمَع  ُه  نَّ

َ
أ عنه 

اَل هللاُ   َيُقوُل :
َ
ْعِجْز َعْن  ق

َ
 ت

َ
: َيا اْبَن آَدَم ، ال  َعزَّ َوَجلَّ

ِفَك آِخَرهُ 
ْ
ك
َ
َهاِر أ ِل النَّ وَّ

َ
َعاٍت ِمْن أ

َ
ْرَبِع َرك

َ
  أ

 

Wahai anak Adam, janganlah kamu menjadi 

lemah untuk mengerjakan empat rakaat shalat 

untuk-ku dipermulaan siang (karena dengan 

shalat tersebut) Aku akan mencukupi 

(kebutuhanmu) dipenghujung siang. 

 

Penjelasan Hadis: 

 

َعاٍت 
َ
ْرَبِع َرك

َ
ْعِجْز َعْن أ

َ
 ت

َ
 ال

 

Maksud kalimat ini adalah: janganlah kamu 

meninggalkan shalat sebanyak empat rakaat pada 

permulaan siang hanya karena lemah untuk 

mengerjakan ibadah kepada-Ku. Jangan sampai 

kamu tidak mengerjakan shalat empat rakaat 

dipermulaan siang tersebut! Karena dengan shalat 

itu Aku (Allah) akan menjagamu dari keburukan 

dipenghujung siang. 
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Dua hadist yang disebutkan di atas merupakan 

keterangan tentang disunnahkannya shalat Dhuha, 

sebab hukum shalat Dhuha tergolong sunah 

mu’akkadah menurut mazhab Imam Asy Syafi’i.  

Jumlah rakaat Dhuha paling sedikit adalah dua 

rakaat, sedangkan yang paling afdhal adalah 

delapan rakaat. Seseorang boleh mengerjakannya 

dengan dua belas rakaat. Tetapi delapan rakaat 

tetap dianggap lebih utama. Waktu shalat dhuha 

mulai dari terangkatnya matahari sampai 

tergelincir, namun waktu yang paling utama untuk 

mengerjakan shalat Dhuha adalah pada waktu 

seperempat siang. Dengan demikian, setiap 

seperempat siang adalah aktifitas shalat yang 

dikerjakan oleh seorang hamba. Adapun maksud: 

Allah swt akan mencukupi atau menjaga orang 

tersebut dari keburukan yang bakal terjadi pada 

siang hari itu baik keburukan yang bersifat 

inderawi maupun keburukan yang tidak kasat 

mata.143 

Pada pagi hari setiap persendian salah seorang 

dari kalian wajib bersedekah, setiap tasbih adalah 

sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap 

tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah 

sedekah, menyuruh berbuat baik adalah sedekah, 

melarang dari yang mungkar adalah sedekah, dan 

 
143Team Daar Al Bazz, Syarah Hadis Qudsi, terj. Wawan 

Djunaedi Soffandi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 287 
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itu semua cukup dengan dua rakaat shalat Dhuha 

yang ia kerjakan (HR. Muslim). 

Dua rakaat shalat Dhuha mencukupi tasbih, tahlil 

dan lain-lain, karena shalat adalah menggunakan 

seluruh organ tubuh dalam ketaatan dan ibadah. 

Jadi, shalat Dhuha cukup sebagai tanda syukur 

atas kesempurnaan seluruh organ tubuh, sedang 

bentuk sedekah sebelumnya, tasbih, takbir dan 

lain-lain, sebagian besar darinya hanya 

menggunakan salah satu organ tubuh, oleh 

karenanya, sedekah tidak sempurna dengannya 

hingga seorang mengerjakan sedekah sejumlah 

persendian badan, yaitu 360 persendian.144 

Para dokter menyebutkan bahwa total tulang 

tubuh manusia ialah 248 tulang selain as-

simsumaniyat. Sebagian dari mereka berkata, 

jumlah tulang tubunh manusia adalah 360 tulang. 

Tulang yang terlihat berjumlah 265 tulang sedang 

sisanya kecil tidak terlihat dan dinamakan as-

simsumaniyat. 145  

 

 

 

 

 

 
144Yazid bin Abdul Qadir Jawwas, Syarah Arbain An-Nawawi, 

503. 
145Ibnu Rajab al-Hambali, Jami al-Ulum wal-Hikam, 564. 
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