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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Masalah Kajian 

 

Apabila dicermati kedudukan masyarakat Islam di dunia akhir-akhir ini, sama 

ada di timur mahupun di barat, mereka berada dalam keadaan yang sangat merisaukan. 

Akhlak mereka telah jauh tersasar, tidak sejalan bahkan bertentangan dengan nilai dan     

norma-norma Islam. Hal ini menjadi fenomena dan realiti kehidupan umat Islam yang 

tersesat jalan keluarnya. 

 

Sebagai cerminan awal, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tengah-tengah 

umat jahiliyah, akhlak masyarakatnya sangat buruk, tidak banyak berbeza dengan 

kondisi umat sekarang. Adapun tugas Nabi SAW pada masa itu sangat berat, kerana 

Baginda diutus oleh Allah kepada golongan yang rosak akhlaknya. Baginda diutus 

untuk membina akhlak, sebagaimana Baginda sendiri telah menjelaskan dalam hadith 

1  

Maksudnya ialah:  

Aku diutus tiada lain kecuali untuk perbaikan akhlak. 

 

                                                 
1
Al-Shaybani, Ahmad ibn Hambal (1377), Musnad, Kaherah: Dar al-Ma’arif,  j. 2, h. 381. Al-Hakim, Abu 

’Abd Allah Muhammad ibn ’Abd Allah al-Naisaburiy  ) t.t(, Mustadrak, Beirut: Maktabah al-Bukhari,  j.  

2, h. 613, Al-Bukhari, Abu ’Abd Allah Muhammad ibn Isma’il (1315), Al-Jami’ al-ahih, kitab Adab al-

Mufrad, Istanbul: Al-Maktabah al-Islami, hadith no. 273. Ibn Hajar dalam kitabnya Fath al- Bari  

berkata, bahawa hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hambal dengan lafadh ini dlm Musnadnya 

adalah hadith sahih lighairih. Ibn Hajar, Ahmad ibn ’Ali Al-Asqalani (1420H/2000M), Fath al- Bari, c. I, 

Beirut : Dar al-Fikr, Li al-Tib’ah,wa al-Nashr wa al-Tawzi’ j. 6, h. 575 
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Ungkapan ini menjadi penanda aras untuk Baginda berjuang dengan sedaya 

upaya, sehingga dakwah Baginda berjaya dengan gemilangnya hanya dalam tempoh 

masa yang cukup singkat iaitu selama 23 tahun. 

 

Adapun persoalan yang timbul sekarang ialah dengan metode apa yang telah 

digunakan oleh Nabi SAW dalam membina akhlak masyarakat pada masa tersebut. 

Apakah ada panduan yang diberi oleh Baginda untuk dapat kita guna dalam 

menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi ini?. 

 

Maka melalui susur galur sejarah dakwah Nabi SAW, akan didapati berbagai-

bagai metode dakwah yang diguna pakai oleh Baginda, dan di antara metode dakwah 

tersebut adalah melalui penyampaian kisah-kisah nyata kepada para mad’unya.  

 

Baginda menceritakan tentang kisah dan peristiwa sebagai penyampai        

mesej-mesej dakwah tertentu yang diinginkan oleh Baginda. Dalam melaksanakan 

tanggung jawab Baginda, menjadikan dakwah melalui kisah merupakan salah satu cara 

yang sangat berkesan digunapakai oleh Nabi SAW lalu diwujudkan dalam al-sunnah. 

Hingga sekarang kisah sangat disukai oleh seluruh masyarakat dan memainkan peranan 

yang penting untuk mempengaruhi masyarakat. 

 

 Akhirnya dengan berpandukan kepada pokok-pokok permasalahan tersebut di 

atas, menyebabkan tajuk ini dipilih sebagai tajuk disertasi bagi memenuhi keperluan 

Ijazah Sarjana Usuluddin dalam Program Pengajian Islam di Akademi Pengajian Islam 

Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia. 

 

Adapun tumpuan disertasi ini, akan diberikan kepada pengumpulan kisah-kisah 

hadith dalam penerapan akhlak yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, kerana kitab 
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tersebut memuat hadith-hadith sahih, sebagaimana ahli-ahli hadith berpendapat 

demikian iaitu hadith-hadith yang terkandung dalam  Sahih al-Bukhari  adalah sahih. 

Perkara ini dapat dilihat kepada pengakuan Imam al-Bukhari sendiri yang dipetik Ibn 

Hajar, dia berkata: Aku tidak meriwayatkan hadith dalam kitabku ini kecuali hadith 

sahih.
2
 

 

1.2 Objektif Kajian 

 

 Kajian ini dijalankan selain menjadi syarat bagi melengkapkan untuk 

memperoleh Ijazah Sarjana di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala 

Lumpur, ianya juga dilakukan untuk mencapai objektif berikut: 

 

 

1. Untuk mengenal pasti penggunaan metode dakwah Nabi Muhammad SAW 

dalam penerapan akhlak. 

2. Untuk mengenal pasti penggunaan metode kisah dalam gaya persembahan 

dakwah Nabi Muhammad SAW . 

3. Untuk mengetahui hadith-hadith yang mengandungi metode kisah dalam 

penerapan akhlak yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari. 

 

1.3 Kepentingan Kajian   

 

 Pemilihan tajuk ini sebagai satu langkah untuk melihat beberapa kepentingan 

dan keperluan yang mesti diwujudkan dalam kehidupan beragama, di antaranya ialah : 

 

                                                 
2
Ibn Hajar, Ahmad ibn ’Ali al-’Asqalani (1379H), Hady al-Sari, Riyad : Dar Nasr wa Tawzi’, j. 1, h. 5, 

Al-Dhahabi, Muhammad ibn Ahmad  ibn ’Uthman (1401H/1981M), Siyar A’lam al-Nubala, Beirut: 

Muassasah al-Risalah, j. 12, h. 40 2, Ibn Abi Ya’ (1952), Tabaqat al-Hanabilah,c.1,  Kaherah: Dar      

al-Tawz’, j. 1, h. 275, Al-Khatib al-Baghdadi (1350H), Tarikh Baghdad, Kaherah: Dar al-Kutub             

al-Misriyyah, j. 2, h. 9. 
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1. Dakwah Nabi SAW kepada para sahabat, memberi kesan yang sangat besar 

dalam penerapan akhlak Islam. Salah satu metode dakwah Nabi SAW adalah 

menggunakan kisah dalam penyampaiannya, kerana ia lebih berkesan dalam 

jiwa jika dibandingkan dengan sekadar disampaikan melalui hakikat tanpa 

adanya cerita. Kajian ini memiliki kepentingan untuk mengetahui metode 

dakwah Nabi SAW dengan menggunakan kisah dalam penerapan akhlak. 

  

2. Kajian ini dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan atau istinbat nilai akhlak 

yang terdapat dalam kisah, dan untuk memberi tumpuan agar mampu 

mengamalkan akhlak baik dan meninggalkan akhlak buruk, sehingga terbentuk 

pribadi muslim yang dapat membantu manusia untuk hidup dengan masyarakat. 

 

1.4 Pengertian Istilah 

 

 Tajuk disertasi ini adalah: “METODOLOGI DAKWAH NABI MUHAMMAD 

SAW MELALUI PENGKISAHAN : KAJIAN TENTANG PENERAPAN AKHLAK 

DALAM SAHIH AL-BUKHARI”.   

 

Huraian tajuk ini akan diterangkan dalam beberapa pengertian seperti berikut: 

Metodologi; Metodologi berasal dari perkataan metode. Metode bererti cara melakukan 

sesuatu, sistem.
34

 Dengan demikian dapat diertikan bahawa metode adalah cara atau 

sistem yang dilakukan. 

 

Dakwah; Dalam kamus Lisan al-’Arab dakwah artinya ialah menjemput, 

mengajak, memanggil, menyeru
5
. Dalam Kamus Dewan, dakwah adalah kegiatan 

menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan.
6
 

                                                 
3
 Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), Kamus Dewan, c. III, Kuala Lumpur: DBP, h. 887. 

4
Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afrīqi al-Misri (1990), Lisan al-’Arab, Dār al-

Fikr, Beirut , h. 383. 
5
 Ibid. j.14, h. 257. 
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Metodologi Dakwah; Metode dakwah dapat diertikan sebagai cara-cara atau 

sistem yang dilakukan oleh para pendakwah atau dā’i untuk mengajak atau menyeru 

kepada objek dakwah.
7
 

 

Kisah; Kisah dari segi bahasa adalah khabar-khabar yang diriwayatkan dan 

berita-berita yang dihikayatkan.
8
 Adapun kisah dari segi istilah adalah apa-apa yang 

diceritakan dari berita-berita yang telah lalu.
9
Menurut Kamus Dewan, kisah ialah 

hikayat.
10

 

 

1.5 Skop Kajian 

 

Skop kajian disertasi ini, hanya mengkaji kisah-kisah Nabi yang ada dalam 

Sahih al-Bukhari sebanyak 20 hadith kisah daripada 97 hadith dari jumlah keseluruhan 

daripada kisah mengenai akhlak. Dipilihnya hadith-hadith ini kerana ianya telah 

mencukupi perbahasan keseluruhan mengenai akhlak.  

 

Bertumpu kajian ini hanya kepada kitab Sahih al-Bukhari, kerana kedudukan 

hadith dalam kitab tersebut para pakar Hadith berpendapat bahawa hadith-hadith yang 

terkandung dalam Sahih al-Bukhari  adalah sahih. Perkara ini dapat dilihat kepada 

pengakuan Imam al-Bukhari sendiri yang dipetik oleh Ibn Hajar, katanya: “Aku tidak 

meriwayatkan hadith dalam kitabku ini kecuali hadith sahih.
11

 Dan seterusnya beliau 

berkata lagi: “Aku tidak memasukkan hadith ke dalamnya sehinggalah aku beristikharah 

                                                                                                                                               
6
 Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), Kamus Dewan, c. III, Kuala Lumpur: DBP, h. 514. 

7
 Rafi‟udin, S.Ag (2001), Prinsip Dan Strategi Dakwah, c. II, Bandung: Pustaka Setia, h. 48.  

8
 Batras ’Abd. Malik (tt), Qamus al-Kutub al-Muqaddas, c. IX, Kaherah: Hai‟ah al-Tahrir, h. 112. 

9
 Al-Ashqar, ’Umar Sulayman ’Abd Allah al-Ashqar (tt), Sahih al-Qasas al-Nabawi, Jordan : Dar al-

Nafais li al-Nasr wa al-Tawzi’  
10

 Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), op.cit, h. 21 
11

Ibn Hajar, Ahmad ibn „Ali al-„Asqalāni (1379), op.cit, j. 1, h. 5, Al-Dhahabi, Muhammad ibn Ahmad  

ibn ’Uthman (1401H/1981M), op.cit, j. 12, h. 40 2, Ibn Abi Ya’la al-Musili (1952), Tabaqat al-

Hanabilah,c.1,  Kaherah : Dar al-Tawz’, j. 1, h. 275, Al-Khatib al-Baghdādi (1350H), op.cit, j. 2, h. 9. 
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kepada Allah SWT dengan sembahyang dua rakaat dan aku yakin akan kesahihan 

hadith-hadith itu”.
12

 

 

 Kesahihan hadith dalam Sahih al-Bukhari, boleh dibuktikan berdasarkan tajuk 

asal bagi hasil susunan Imam al-Bukhari iaitu al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar al-

Musnad min Hadith Rasulillah SAW wa Sunanih wa Ayyamih. Melalui tajuk asal ini, 

menunjukan bahawa matlamat penyusunan Imam al-Bukhari ialah mengumpulkan 

hadith-hadith yang sahih sahaja. Oleh kerana itu, jika terdapat dalam Sahih al-Bukhari 

hadith yang tidak memenuhi syarat-syarat hadith sahih, maka Hadith tersebut 

diriwayatkan sebagai Mutabi’at, bukan matlamat penyusunan Imam al-Bukhari.
13

 

 

1.6 Metode Kajian 

 

 Metodologi kajian bermaksud ilmu tentang cara mengadakan kajian.
14

 Metode 

memainkan peranan yang penting kerana ia merupakan cara kerja untuk memahami 

objek sasaran penelitian.
15

 Sesuatu penyelidikan akan tinggi mutunya apabila        

metode-metode yang dipakai tepat dan sesuai dengan objek mahupun tujuan 

penyelidikan. 

 

Pada asasnya kajian ini merupakan kajian dokumen (Library Research). Fakta-

fakta bagi disertasi ini diperolehi melalui pembacaan dan penelitian kritis terhadap 

kitab al-Jami’ al-Sahih karya Imam al-Bukhari. Serta merujuk kepada kitab mu’tabar 

dalam bahasa Arab yang berhubungkait dengan Syarh Sahih al-Bukhari , juga sumber 

                                                 
12

Ibn Abi Ya’la al-Musili (1952), op.cit, j. 1, h. 106, Ibn Hajar, Ahmad ibn „Ali al-„Asqalāni (1379), 

op.cit, j.1, h. 6, Al-Khatib al-Baghdādi (1350H), op.cit, j. 1, h. 195, Al-Dhahabi, Muhammad ibn Ahmad  

ibn Uthman (1401H/1981M), op.cit, j. 12, h. 402.      
13

 „Abd al-Majid al-Husayni (tt), op.cit, h. 312-314.  
14

 Imam Barnadib (1982), Arti dan Metode Sejarah Penyelidikan, Yogyakarta: Yayasan Penerbit          

FIP-IKIP, h. 51. 
15

 Koentjaraningrat, ed. (1997), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, h.16. 
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rujukan lain tentang dakwah, akhlak dan juga kisah. Data-data yang diperoleh daripada 

bahan-bahan berbentuk dokumen seperti buku, jurnal, risalah dan lain sebagainya, 

samada dalam rujukan berbahasa Arab, Melayu, mahupun bahasa Inggeris. 

 

 Selain metodologi kajian ini menggunakan beberapa pendekatan yang 

mengandungi kaedah, tatacara dan program sebagai suatu medium yang digunakan 

dalam melakukan satu hasil kajian
16

 yang baik dan sempurna. Dalam kajian ini, penulis 

menggunakan beberapa pendekatan bagi membantu penulis untuk memahami 

permasalahan yang dikaji dengan lebih mudah dan berkesan.  

 

 Adapun pendekatan tersebut penulis akan menggunakan metode utama, ialah 

metode pengumpulan data dan analisa kandungan berikut huraiannya: 

 

a. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data iaitu pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka 

untuk dikaji dan dipelajari. Dalam sebuah karya ilmiah adalah merupakan keniscayaan, 

kerana pengumpulan data merupakan langkah yang paling stratejik dalam kajian.
17

 

Tujuan utama dari sebuah kajian adalah mendapatkan data, tanpa melakukan 

pengumpulan data, maka karya tulisnya tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang telah ditetapkan.
18

 

 

Sebagai usaha pengumpulan data, penulisan telah mendapatkannya daripada 

beberapa sumber. Sumber-sumber tersebut kebanyakannya merupakan sumber primer 

(primery materials). Penulis juga turut menggunakan data-data dari sumber sekunder. 

Dengan demikian diharapkan penyelidikan ini akan mempunyai nilai yang dapat 

                                                 
16

 Mohd. Najib A. Ghafar (1998), Penyelidikan Pendidikan, Skudai: Penerbit UTM, h. 151.   
17

 Samarudin Rejab dan Nazri „Abd Allah (1982), Panduan Menulis Tesis, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa  

dan Pustaka, Kementrian Pelajaran Malaysia, h. 50. 
18

 Sugiyono (2006), Metode Penulisan Karya Ilmiah, Yogyakarta: Tp, h. 236. 
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dipertanggungjawabkan daripada sudut objektiviti dan validitinya sebagai sebuah karya 

ilmiah. 

 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode 

ini sangat membantu penulis untuk mendapatkan maklumat daripada bahan-bahan 

rujukan (reperence), yang berbentuk dokumen dan buku-buku, serta majalah atau 

jurnal. Metode ini amat penting sehingga hampir semua kajian setiap bab metode ini 

digunakan oleh penulis. 

 

Perbahasan dalam disertasi ini, penulis telah mengumpulkan data-data yang 

dirujuk daripada berbagai perpustakaan, sesuai dalam kaedah kajian kepustakaan. 

Adapun Perpustakaan yang telah dirujuk oleh penulis, di antaranya ialah : 

 

i. Perpustakaan Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 

ii. Perpustakaan Pusat Islam, Kuala Lumpur. 

iii. Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa, Gombak Selangor. 

iv. Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selango 

 

b. Analisa Kandungan 

Setelah terkumpul semua data yang diperlukan, penulis akan menganalisa 

kandungan daripada data yang didapat, sampai kepada pengambilan kesimpulan yang 

dikehendaki. Hal ini dilakukan guna mengetahui kandungan data yang sudah terkumpul, 

sekaligus menjawab pertanyaan serta permasalahan dalam penelitian ini.
19

  

 

Dengan demikian tahapan dalam analisa kandungan ini telah terhasilkan sebagai 

berikut :  

 

                                                 
19

 Sugiyono (2006), op.cit, h. 275. 
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 Pertama: Analisa kandungan hadith. Kedua : Penulisan hadith. Dalam hal 

ini, penulis akan mula dengan mengemukakan matan hadith. Ketiga: Terjemahan 

hadith. Jika terdapat lafaz yang sukar atau gharīb (asing) dalam himpunan hadith, maka 

penulis akan memberikan terjemahan yang sesuai daripada hadith tersebut. Ketiga: 

Penjelasan hadith. Penulis akan memberikan penjelasan tentang kisah-kisah 

Nabawiyah, dengan berpandukan kepada kitab syarh (huraian) hadith atau pandangan 

ulama yang muktabar. Keempat: Ulasan penulis. Setelah  penulis memberikan 

penjelasan tentang hadith, maka penulis akan cuba mengemukakan ulasan penulis 

secara peribadi dan membuat satu kesimpulan. 

 

Melalui metode ini, penulis gunakan dalam bab keempat, yang mana penulis 

menghurai hadith-hadith yang terdapat di dalam Sahih al-Bukhari. Dari sini penulis 

dapat mengambil beberapa kesimpulan daripada huraian tersebut. 

 

1.7 Kajian Terdahulu 

 

 Setelah penulis teliti mengenai perbahasan ini, daripada beberapa kajian atau 

penulisan terdahulu yang mempunyai kaitan dengan tajuk penyelidikan ini. Penulis 

telah dikenalpasti bahawa sampai setakat ini, belum didapati kajian tentang metodologi 

dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menggunaan kisah dalam penerapan akhlak. 

Yang pernah ada, sepengatahuan penulis adalah buku yang memuat sebahagian kecil 

daripada kisah-kisah Nabi SAW, iaitu :  

 

1. Kajian dalam Min Badā’i al-Qaṣ aṣ  al-Nabawi al-Sahih  

 

Kitab ini adalah karya tulis Syekh Muhammad Ibn Jamil Zaynu, salah seorang 

ulama Saudi Arabia, yang didapat daripada laman web site: www.sultan-org/a.  
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Hasil kajian Syekh Muhammad Ibn Jamil Zaynu, seperti yang beliau huraikan 

dalam mukadimah kitab Min Badā’i al-Qaṣ aṣ  al-Nabawi al-Sahih, bahawa hikmah 

Rasulullah SAW bercerita tentang umat terdahulu, kerana ianya penuh dengan 

pengajaran dan teladan bagi yang membaca dan mendengarkannya. Kisah tersebut Nabi 

SAW ceritakan dengan lafaz yang fasih dan jelas. Keistimewaan daripada kisah ini 

adalah ianya realiti bukan ilustrasi atau khayalan semata.  

 

Beliau juga mendapati, bahawa pada masa ini sebahagian daripada pemuda 

Islam lebih menyukai kisah-kisah yang datang daripada barat, yang sudah tentu banyak 

mudaratnya, ia mengandungi tentang pergaulan bebas, kejahatan dan lain sebagainya. 

Perkara tersebut menyebabkan mereka termotivasi untuk melakukan keburukan dan 

penyimpangan seperti apa yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam.   

  

Oleh kerana itu, wajib bagi penulis Islam, menyampaikan contoh daripada kisah-

kisah yang sahih, kerana di dalamnya mengandungi penerapan akhlak, dan 

mendekatkan para pemuda kepada Islam. 

 

 

 

 

2. Kajian dalam kitab Sahih al-Qaṣ aṣ   al-Nabawi 

 

Kitab Sahih al-Qaṣ aṣ  al-Nabawi adalah karya Dr. ’Umar Sulayman ’Abd.        

al-Ashqār, seorang ulama yang terkenal sangat teliti dan cermat yang berpandukan 

kepada al-Qur‘an dan al-Sunnah, kitab ini diterbitkan oleh Dār al-Nafāis, Beirut.  
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Dr. ’Umar Sulayman ’Abd. al-Ashqār berkata dalam mukadimah kitab Sahih   

al-Qaṣ aṣ  al-Nabawi, bahawa kisah dalam al-Qur‘an adalah kalam Allah, sedangkan 

kisah dalam hadith adalah wahyu daripada Allah SWT. Kedua-duanya memiliki 

kesamaan dalam sumber dan matlamatnya iaitu untuk menambah bekal dan kekuatan 

bagi para dā’i dan orang salih, bekal bagi roh, akal dan hati mahupun jiwa mereka. 

 

Peringatan melalui pengkisahan, kisah juga berperanan sebagai maw’izah dan 

banyak manfaat, memberi arahan kepada kebaikan, dan menghalang orang mukmin 

daripada berbuat dosa dan kerosakan di muka bumi ini. 

 

Namun Syekh Muhammad Ibn Jamil Zaynu dan Dr. ’Umar Sulayman ’Abd. al-

Ashqār belum membahas kaitan kisah dalam hadith tersebut, dengan metode dakwah 

yang telah dilaksanakan Nabi SAW. 

 

Adapun matlamat dari kajian, menyatakan hubungkait antara kisah dalam hadith 

Nabi SAW dengan metode dakwah, khususnya dalam penerapan akhlak, kerana penulis 

ingin mendapatkan rahsia dan juga kesan daripada kisah terhadap dakwah, yang mana ia 

akan bermanfaat untuk para dā’i di masa sekarang. 

  

 Selanjutnya, belum adanya seorang pengkaji yang mengkaji karya ini dalam 

bentuk karya ilmiah secara serius. Apatah lagi mengkajinya dengan menggunakan 

metodologi kajian yang lebih terperinci. Oleh kerana itu, kajian ini dianggap sangat 

penting untuk mengisi kekosongan tersebut dalam khazanah keilmuan Islam di masa 

sekarang dan di masa-masa mendatang. 

 

1.8  Sistematika Penulisan 
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 Untuk lebih sistematiknya kajian ini, maka penulis perlu membahagi penulisan 

ini menjadi beberapa bab. Melalui Bab Pendahuluan, tulisan akan membincangkan 

masalah kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, pengertian istilah, skop kajian, 

metodologi kajian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan, serta rumusan. 

 

Perbahasan dalam bab kedua, penulis membincangkan pengertian metode 

dakwah, bentuk-bentuk metode dakwah Nabi SAW, peranan dakwah, keperluan 

dakwah, pencapaian matlamat dakwah, istilah akhlak, metode penerapan akhlak, dan 

rumusan. 

 

Bab ketiga, penulis menghuraikan tentang uslub pengkisahan sebagai metode 

dakwah, pengertian kisah, matlamat kisah, ciri-ciri kisah dan bentuk-bentuk kisah, dan 

rumusan. 

 

Adapun perbahasan dalam bab keempat, penulis menghurai metodologi dakwah 

Nabi Muhammad SAW dalam penerapan akhlak, akhlak kepada Allah SWT, akhlak 

kepada manusia dan akhlak kepada haiwan, dan juga rumusan. 

 

Perbahasan terakhir dalam kajian ini, penulis akhiri dengan bab kelima sebagai 

bab penutup. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan-kesimpulan umum mahupun 

khusus daripada keseluruhan perbincangan dalam kajian ini. 

 

 

1.9  Rumusan 

 

 Pendahuluan yang telah dipaparkan dalam kajian ini, sedikit sebanyak dapat 

mendedahkan pengenalan awal metode kajian yang akan di jalankan oleh penulis 

dengan menitik beratkan kepada metode penulisan. Oleh itu, penulis berharap semoga 
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menjadi sebagai usaha sungguh-sungguh dilakukan sebagai kajian pendahuluan yang 

dapat menjadi paparan awal penelitian dan boleh mewakili gambaran keseluruhan 

kajian sehingga ke akhir perbahasan, sekaligus menjadi penyelidikan berwibawa dan 

memiliki kedalaman dan ketajaman hasil yang baik dan berkualiti.  
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2.1 Pendahuluan 

 

Perbahasan dalam bab kedua ini, adalah bertujuan untuk memenuhi objektif 

kajian yang pertama, iaitu untuk mengenal pasti penggunaan metode dakwah Nabi 

Muhammad SAW dalam penerapan akhlak. Metode yang digunakan untuk tujuan 

tersebut ialah metode perpustakaan sebagaimana telah diterangkan pada bab 

sebelumnya. 

 

2.2 Metode Dakwah Nabi Muhammad SAW 

2.2.1 Pengertian Metodologi Dakwah 

  

Metodologi berasal dari perkataan metode. Metode bererti cara melakukan 

sesuatu, sistem.
20

 Metode dalam bahasa Inggeris adalah method yang bererti sistem, 

aturan atau kaedah
21

. Dalam bahasa Arab disebut tariq,manhaj.
22

 Dengan demikian 

dapat di artikan bahawa metode adalah cara atau sistem yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 

 

Adapun dakwah dalam kamus Lisan al-’Arab, artinya ialah menjemput, 

mengajak, memanggil, menyeru.
23

 Dalam Kamus Dewan, dakwah adalah kegiatan 

menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan.
24

 

 

                                                 
20

 Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), op.cit, h. 887. 
21

 Dewan Bahasa dan Pustaka (1985), Kamus Dwibahasa, Kuala Lumpur: DBP, h. 781. 
22

 Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur al-Afrīqi al-Misri (1990), op.cit, j. 2, h. 383. 
23

 Ibid. J. 14, h. 257. 
24

 Dewan Bahasa dan Pustaka (2002), Kamus Dewan, c. III, Kuala Lumpur: DBP, h. 514. 
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Adapun dawah mengikut pendapat Al-Bahi al-Khuli, adalah satu proses 

menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu 

keadaan kepada keadaan lain.
25

 

 

Syekh al-Islam Ibn Taymiyah menjelaskan, dakwah adalah mengajak seseorang 

agar beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh para rasul-Nya dengan cara 

membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti apa yang mereka 

perintahkan.
26

  

 

Ahmad Ahmad Ghulush menerangkan, dakwah adalah menyebarkan dan 

menyampaikan ajaran Islam dengan jelas.
27

 Adapun mengikut pendapat Syekh ’Ali 

Mahfu, dawah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan 

mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari 

perbuatan jelek, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
28

 Pendapat 

ini juga selaras dengan pendapat Abu Hamid al-Ghazali (450H – 505H) bahawa amr al-

mar’uf nahy ’an al-munkar adalah inti gerakan dakwah dan penggerak dalam dinamika 

masyarakat Islam.
29

 

 

Sedang Jamaluddin Chafe berpendapat, dakwah adalah menyeru, mengajak, 

memanggil, mengundang, mendoakan, yang terkandung di dalamnya arti 

menyampaikan sesuatu kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.
30

 Menurut 

                                                 
25

Al-Bahi al-Khuli (tt), Panduan Para Pendakwah, Ismail bin Mohd. Hassan (terj.), Malaysia: Penerbit 

Yayasan Islam Terengganu, h. 7. 
26

 Ahmad ibn Taymiyah (1398), Majmu’al-Fatawa, j. 5, c. 1, Beirut: Dar al-Ifta‟, h. 157. 
27

 Ahmad Ahmad Ghulush (1978), Al-Da’wah al-Islamiyah,  Kaherah: Dar al-Kitab al-Misr, h. 12. 
28

 Syekh ’Ali Mahfu(1975), Hidayah al-Murshidin, Kaherah  : tp. h. 17.  
29

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (1967), Ihya’ ’Ulum al-Din, j. 2, Kaherah: 

Mu‟assasah al-Halabi wa Shirkah li al-Nashr wa al-Tawzi’h. 279. 
30

 Jamaluddin Chafe (1993), Psikologi Dakwah, Surabaya: Penerbit,Surabaya Indah,  h. 29 
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pendapat Toto Tasmara, beliau menambahkan bahwa proses memanggil, mengajak atau 

menyeru juga merupakan suatu proses penyampaian (tabligh).
31

 

 

Dari pengertian di atas dapat diambil pengertian bahawa, metode dakwah adalah 

cara-cara yang dilakukan oleh pendakwah kepada objek dakwah, untuk menghidupkan 

peraturan-peraturan Islam dengan maksud agar mereka beriman kepada Allah dan 

mengerjakan kebaikan, bahagia di dunia dan akhirat. 

 

2.2.2 Bentuk-bentuk  Metode Dakwah Nabi SAW 

 

Metode dakwah adalah sesuatu yang diguna pakai oleh seorang da’i, sehingga 

dia boleh menyampaikan dakwahnya, dan dengannya dia boleh meraih tujuan yang 

diharapkan, kejayaan yang baik dalam arena berdakwah, iaitu membimbing manusia 

kepada jalan yang lurus. 

 

 Hal ini menuntut para da’i untuk bertauladan kepada Nabi SAW dalam 

melakukannya, beliau telah menyampaikan dakwah dari barat ke timur, dengan berbagai 

materi mulia, manhaj yang agung, dengan semangat yang besar, dan dengan 

menggunakan berbagai metode. Beliau adalah tauladan bagi para da’i, orang yang 

beramal, para mujahid, dan bagi orang yang menegakkan amr al-ma’ruf nahy ’an al- 

munkar. 

 

Syekh alih al-Fawzan berkata: “Tidak diragukan bahawa metode dakwah 

mesti bersumber kepada al-Quran dan al-Sunnah. Rasulullah SAW berdakwah 

semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga wafat, dan beliau telah menggunakan 

                                                 
31

 Toto Tasmara (1997), Komunikasi Dakwah, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, h. 31 
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berbagai metode dakwah yang sempurna, lalu para sahabat telah memahami dan 

mengamalkannya”.
32

 

 

Suatu fakta menyatakan bahawa Nabi SAW sempat memimpin  kaumnya hanya 

selama 23 tahun. Meskipun demikian, beliau telah berhasil membuat suatu revolusi 

maha hebat yang tiada taranya dalam sejarah. Beliau telah berhasil mendidik kelompok-

kelompok penggembala onta di padang pasir tandus, menjadi suatu masyarakat beradab 

yang sanggup memimpin dunia. Dalam seperempat abad, ajaran Rasulullah SAW telah 

berhasil menyatukan dunia Arab. Dalam setengah abad, beliau telah berhasil 

menewaskan kekuasaan Imperium Parsi dan Rumawi. 

  

Dalam melukiskan hasil dan sukses dakwah Nabi SAW, I.N. Anderson 

mengatakan, bahawa dalam satu abad dari kematian pendirinya, Imperium Islam telah 

terbantang dari Perancis selatan melalui Spanyol, Afrika utara, daerah Levant dan Asia 

tenggara hingga keperbatasan Cina, dan walaupun pada hakikatnya Islam telah terusir 

dari Eropa barat serta telah banyak telah banyak kehilangan kekuasaan politik dimana-

mana, namun lambat laun ia telah membuat kemajuan-kemajuan penting di Eropa timur, 

Afrika, India dan Asia tenggara. Kini Islam telah meluas sejak dari Atlantik sampai 

kepulauan Philipina, lebih dari 350 juta penganut yang terdiri dari pelbagai ras. Sejak 

ras Eropa sampai Bantu, ras Indian Arian sampai suku primitif Philipina. Meskipun 

demikian, kita masih bisa menyebutnya dengan dunia Islam.
33

 

  

                                                 
32

 ’Adil al-Furaidan (1417), Al-Muntaqa min Fatawa Fadilah Syekh Salih Fawzan, Kaherah: Maktabah 

al-Guraba, h. 174  

 
33

I.N. Anderson (1963), The World‟s Religions,  Michigan, h. 52. 
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Sehubung dengan hasil dakwah Nabi SAW, Encyclopedia Britannica 

mengatakan, bahawa sedikit sekali orang berkebolehan seperti Muhammad, yang 

berhasil menanamkan dakwah demikian dalam, kemudian mempertahankannya.
34

 

  

 Metode yang beliau gunakan dalam menyampaikan dakwah adalah selaras 

dengan firman Allah, iaitu:  

 

              

         

   

Maksudnya:  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.  

 

      Surah al-Nahl (16) : 125 

 

Ayat tersebut mengemukakan bahawa asas dakwah yang harus dilakukan oleh 

para pendakwah meliputi tiga hal yang merupakan asas utama kepada metode dakwah, 

iaitu: Al-Hikmah, al-Maw’izah al-Hasanah, dan al-Mujadalah bi allati Hiya Ahsan. 

Ketiga asas diaplikasikan oleh Nabi SAW dalam berbagai metode dakwah, diantaranya 

iaitu: 

 

a. Al-Hikmah 

 

                                                 
34

Encyclopedia Britannica (1998),  USA : Encyclopedia Britannica, Inc, j. 17, h. 640.  
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Menurut Ahmad Ibn Munir al-Muqri al-Fayumi bahawa hikmah ialah dapat 

mencegah dari perbuatan yang hina.
35

 M. Abduh berpendapat bahawa, hikmah adalah 

mengetahui rahasia dan faedah dalam setiap hal.
36

 Atau meletakkan sesuatu pada 

tempatnya.
37

 

 

Dalam metode dakwah, al-hikmah diartikan bijaksana, baik sangka, hati bersih, 

lapang dada. Ibn Qayyim berpendapat bahawa al-hikmah adalah pengetahuan tentang 

kebenaran dan pengamalan, hal ini dicapai dengan memahami al-Quran, mendalami 

syariat Islam serta hakikat iman.
38

 Mengikut pendapat Imam ’Abd Allah Ibn Ahmad 

Mahmud al-Nasafi bahawa, arti hikmah perkataan yang benar dan pasti.
39

 

  

 Dari beberapa pengertian dan pendapat di atas, dapat dipahami bahawa, al-

hikmah adalah merupakan kemampuan da’i dalam menyesuaikan metode dakwah 

dengan kondisi mad’u. 

 

Dalam metode dakwah bi al-hikmah Nabi SAW melakukan beragam cara 

diantaranya adalah: 

 

 

 Dakwah dengan bentuk teladan 

 

Dakwah yang dilakukan Nabi SAW tidak hanya secara lisan ataupun ucapan, 

akan tetapi juga berbentuk dakwah dengan memberi contoh dan kerja nyata di hadapan 

para sahabat. Metode dakwah ini dapat dikatagorikan dalam metode dakwah bi              

                                                 
35

 Ahmad Ibn Munir al-Muqri al-Fayumi (1995), Al-Misbah al-Munir, Beirut : Dar al-Fikr, h. 120 
36

 Sa’ad Abu Habib (tt), Al-Qamus al-Fiqh, Beirut : Dar Ifta‟, h. 97 
37

 ’Abd al-Karim Zaidan, Dr (2004), Al-Da’wah bi al-Hikmah, Beirut : Muassasah al-Risalah, h. 26  
38

 Ibn Qayyim (tt), Al-Tafsir al-Qayyim, Kaherah: tp, h. 226 
39

 Hasanuddin (1996), Hukum Dakwah, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, h. 44 
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al-hikmah. Hal ini di mana Nabi SAW menggunakan pendekatan melalui perbuatan 

nyata dalam dakwah, tanpa melalui kata-kata, dengan memperhatikan kondisi dan 

keadaan mad‟u Baginda.
40

 

 

Sebagai contoh adalah Perjanjian Hudaibiyah, adalah salah satu aplikasi metode 

dakwah dengan memberi contoh dan kerja nyata yang dilakukan oleh Nabi SAW. 

Ketika itu, Perjanjian Hudaibiyah selesai ditandatangani, maka Nabi SAW 

memerintahkan kepada seluruh rombongan untuk mengikutinya supaya bercukur serta 

menyembelih kambing, sebagaimana lazimnya haji dan umrah terhalang kerana tidak 

dapat dilaksanakan dengan sempurna. Akan tetapi kejadian tersebut memberikan 

kekesalan di hati Nabi SAW, kerana setelah tiga kali berturut-turut Baginda 

memberikan perintah tersebut, tidak seorangpun yang mematuhi perintahnya.  

 

Para pengikutnya sangat kesal melihat sikap Nabi SAW, yang mahu menerima 

perjanjian yang dianggap sangat merugikan dan sangat menekan kaum muslimin, 

sehingga menimbulkan keraguan dalam hati mereka.
41

 

 

Kekesalan Nabi SAW tadi disampaikan pada isterinya Ummu Salamah yang 

ikut serta pada masa itu. Atas nasihat isterinya, Nabi SAW pun keluar dengan diam-

diam tanpa memberi perintah lagi, dan beliaupun menyembelih kambing dan bercukur. 

 

Melalui tindakan Nabi SAW tersebut, ternyata mampu menyentuh hati sanubari 

para sahabat yang tidak mahu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Baginda, 

maka mereka semuanya berbuat demikian. Walaupun pada mulanya mereka kesal, 

tetapi mereka sedar bahawa tindakan Nabi SAW tersebut pasti berjalan di atas jalan 

yang benar.
42

  

 

                                                 
40

 Yusuf al-Qaradawi (1989), Al-Qur‘an Berbicara Tentang Akal dan Pengetahuan, Jakarta: Gema Insani,     

h. 222,  M. Natsir (1996), Fiqh al-Da’wah, Jakarta: Yayasan Capita Selecta, h. 62.   
41

Ibn Kathir, Abu al-Fida‟ Isma’il ibn „Umar al-Qurasyi al-Damsiqī (2001), Al-Bidāyah Wa al-Nihāyah, 

Kaherah : Maktabah Dar Al-Salam,  j. 3, h. 323. 
42

 Mustafa al-Siba’i (1972), Al-Sirah al-Nabawiyah Durus wa ’Ibr, Beirut : Maktabah al-Islami, h. 98. 
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Selain perjanjian Hudaibiyah, dakwah Nabi SAW yang menggunakan metode 

dakwah dengan memberi contoh dan kerja nyata di  hadapan para  sahabat  masih sangat  

banyak, di antaranya ialah ketika pembangunan masjid Quba ketika Nabi SAW baru 

tiba di Kota Madinah, dengan mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin dalam ikatan 

ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya.
43

 Tidak diragukan lagi, bahawa dakwah 

dengan perbuatan dan kerja nyata ini akan lebih kuat dan lebih sesuai bagi jiwa dan hati 

setiap manusia, kerana ia lebih membantu dalam hal pemahaman. 

 

Menurut ’Abd al-Fattah Abu Ghuddah, dalam bukunya al-Rasul al-Mu’allim wa 

Asalibuh fī al-Ta’lim bahawa: “Dakwah melalui perbuatan dan kerja nyata adalah 

metode yang dijalankan dengan melalui sentuhan naluri dalam mentarbiyah‟‟.
44

 Metode 

dakwah ini yang lebih istimewa dan besar pengaruhnya daripada metode-metode 

dakwah Nabi SAW yang lainnya. 

 

 Dakwah dengan cara melunakkan hati 

 

Selain metode dakwah dengan contoh, Nabi saw juga telah menempuh dakwah 

dengan cara melunakkan hati yang di dakwahi, dengan harapan agar kebenaran boleh 

diterima dan diikuti. Seorang manusia yang telah lunak dan lembut hatinya akan 

kebenaran Islam, maka dengan senang dia akan menerima ajaran mulia ini.  

 

Salah satu amalan mulia Baginda SAW dalam melunakan hati ialah ketika Nabi 

SAW sedang membahagikan harta kepada kabilah Hawazin, sahabat kalangan Ansar 

merasa ditinggalkannya, kemudian Nabi SAW meyakinkan mereka, bahawa apa yang 

Beliau lakukan adalah memberikan harta kepada orang yang baru sahaja masuk Islam, 

untuk melunakkan hati mereka. Dan apa yang sahabat Ansar dapatkan adalah lebih baik, 

iaitu Rasulullah SAW.
45

  

                                                 
43

 Siti Muriah (2000), Metodologi Dakwah Kontemporer, c. 10, Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 75, 

Mustafa al-Siba’i (1972), op.cit, h. 67. 
44

 „Abd al-Fattah Abu Ghuddah (1997), Al-Rasul al-Mu’allim wa Asalibuh  fī al-Ta’līm, Beirut: Dar al-

Ba‘ashir al-Islamiyyah, h. 65. 
45

 Al-Nawawi, Muhy al-Din Abu Zakariya yahya ibn Syaraf (1995), Syarh Sahih Muslim, Kitab al-Zakah, 

Beirut: Dar Ihya‟ Al-Turath Al-’Arabi, j.7, h. 212 
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Dari hadith di atas bahawa Nabi memberikan harta rampasan perang bagi orang 

yang baru masuk Islam, dengan tujuan untuk melunakkan hati mereka. Dengan 

demikian, seorang da’i mesti melakukan pendekatan hati dan melunakkannya sehingga 

dakwahnya diterima dan mereka mengikuti kebenaran. 

 

 Lembut dan meyakinkan 

 

Selain kedua cara di atas yang mengikut metode dakwah dengan al-hikmah, 

maka Nabi saw juga telah menggunakan cara lembut dan meyakinkan mad’u. Baginda 

SAW pernah melakukan cara ini kepada seorang pemuda. Pemuda tersebut datang 

berjumpa Nabi SAW meminta kebenaran untuk berzina, maka Nabi SAW berbincang 

dengan kebijaksanaan Baginda dan memberikan dalil-dalil yang meyakinkan. 

 

Nabi SAW telah menggunakan cara dakwah ini kepada seorang lelaki muda. 

Lelaki tersebut datang kepada Nabi SAW dengan meminta kebenaran untuk berzina, 

maka Nabi SAW berbincang dengan kebijakan baginda dan memberikan dalil-dalil 

yang meyakinkan bagi pemuda tersebut, sebagaimana dalam riwayat daripada Abi 

Umamah, bahawa seorang lelaki muda datang kepada Rasulullah saw dan berkata: 
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46 
 

Maksudnya:  

Wahai Nabi Allah, bolehkah engkau memberi kebenaran kepadaku untuk 

berzina? Orang ramai pun datang kepadanya dan melarang serta 

menjauhkannya, maka Rasulullah SAW pun bersabda: Mari sini, dan 

lelaki muda itu pun menghampirinya dan duduk dihadapannya. 

Rasulullah SAW bersabda lagi: Adakah kamu suka orang yang 

melakukan zina dengan ibumu? Pemuda itu berkata: Tidak! katanya lagi: 

sama sekali tidak. Rasulullah SAW bersabda: Maka begitu jugalah orang 

lain, tidak suka engkau melakukan zina dengan ibu-ibu mereka. 

Rasulullah SAW bertanya lagi: Adakah kamu suka jika ia dilakukan 

kepada saudara perempuan kamu? pemuda itu menjawab: Tidak. 

Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi: Maka begitulah juga orang 

lain tidak suka perbuatan ini dilakukan kepada saudara perempuan 

mereka. Rasulullah SAW kemudian mengulang soalan itu tetapi 

digantikan dengan isteri dan anak perempuannya dan lelaki muda itu 

menjawab: Tidak. Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangannya di 

atas dada lelaki muda itu dan berkata: Ya Allah, bersihkanlah hatinya 

dan ampunkanlah dosanya dan lindungilah maruahnya. Lelaki itu pergi 

dan semenjak hari itu perkara yang paling dibenci oleh pemuda itu ialah 

zina. 

 

Ternyata dakwah dengan penuh kelembutan dan meyakinkan ini, mampu 

mengubah mad’u untuk menerima apa yang disampaikan dengan hati lapang, dan tidak 

merasa kecil hati dalam menerimanya. 

 

Tidak boleh bayangkan apabila Nabi SAW langsung menghalau pemuda 

tersebut. Tentunya pemuda itu bukan sahaja tidak selesa bahkan mungkin tidak akan 

menerima larangan Nabi SAW akan zina. Seandainya pemuda itu tidak berzina, 

mungkin lebih kerana takut dan bukan kerana sedar dan faham serta yakin akan 

                                                 
46

Al-Shaybani, Ahmad ibn Hambal (1377), op.cit, j. 5, h. 256-257. Syekh al-Albani berkata dalam 

kitabnya, bahawa sanadnya  sahih. Muhammad Nasir al-Din al-Albani (1999), Silsilah al-Ahadith al-

Sahihah, c. I, Damaskus :  al-Maktab al-Islami, j. 3, h. 86 
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larangan zina tadi. Inilah kesan daripada cara lembut dan meyakinkan mad’u, 

sehinggakan mad’u ikut dengan apa yang dikatakan oleh para da’i kerana yakin akan 

penjelasan kebenaran Islam. 

 

Nabi SAW juga telah menggunakan metode ini ketika berhadapan dengan al-

Hussain. Al-Hussain ialah seorang yang mulia dan dihormati oleh orang-orang Quraisy. 

Oleh itu, orang-orang Quraisy menghantar al-Hussain untuk berjumpa dengan Nabi saw  

dan meminta Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Namun Nabi SAW melayaninya 

dengan baik dan lembut, sehingga al-Hussain memeluk Islam dan Nabi saw meminta 

para sahabat menghantar al-Hussain ke rumahnya.
47

 

 

Daripada peristiwa di atas, maka pelajaran bagi da’i adalah bagaimana 

keberkesanan kesantunan akan mad’u. Ketika berdakwah para da’i seharusnya 

menggunakan kata-kata yang sopan, bertutur kata yang baik, dan lembut, kerana dengan  

cara ini akan membuat mereka lebih tertarik dan meyakinkan. Kata-kata kasar hanya 

akan menjadikan orang jauh dari Islam. Kerana mad’u tidak melihat keindahan Islam 

wujud dalam tutur kata sang da’i. Kesan negatif akan tertanam lebih dahulu daripada isi 

kebenaran yang disampaikan oleh da’i. Sehingga objek dakwah lari dari ajakan da’i. 

 

 Tegas kepada yang berbuat maksiat 

 

Namun kelembutan berdakwah berbeza dengan ketegasan memberi sanksi dalam 

menegakan hukuman Allah. Selain itu memberi pelajaran akan tidak adanya tolak angsur 

bagi mereka yang telah lama hidup dalam ajaran Islam. Juga agar tidak menjadi contoh 

buruk terhadap orang lain. Kerananya terkadang Nabi SAW menggunakan ketegasan 

                                                 
47

Ahmad Mahmud Abu Zaid (1996), Minhaj al-Da’iyah, Makkah : Rabiah ’Alam Islami, h. 115   
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dalam dakwahnya. Yang dimaksud dengan menggunakan ketegasan dalam dakwah ialah 

metode praktikal yang digunakan oleh Nabi SAW kepada orang yang berbuat maksiat 

untuk menyedarkan mereka bertaubat kepada Allah SWT. 

 

Cara ini pernah Nabi SAW amalkan terhadap al-mukhallafin ’an al-jihad. Nabi 

SAW  tidak berhubungan dengan tiga orang yang tidak menyertai perang Tabuk tanpa 

memberi sebarang alasan. Diantaranya ialah sahabat Ka’ab ibn Malik. Nabi saw juga telah 

melarang seluruh umat Islam daripada bercakap dan berurusan dengan mereka. Beliau 

juga memerintahkan istri mereka supaya tidak mencampuri mereka dan memutuskan 

hubungan sehingga 40 hari.
48

  

 

Akhirnya ketiga sahabat tersebut merasakan dunia ini semakin sempit dan diri 

mereka juga semakin kecil, maka turunlah ke atas mereka ayat untuk bertaubat, dan Allah 

juga telah memberi ampunan serta menerima taubat mereka iaitu:  

 

                       

                             

               

 

Maksudnya ialah : 

Dan terhadap tiga orang  yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, 

hingga apabila bumi Telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu 

luas dan jiwa merekapun Telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta 

mereka Telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, 
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melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima Taubat mereka 

agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.  

    Surah al-Taubah )9) : 118 

  

 Dari hadith di atas, Nabi berlaku tegas terhadap orang yang berbuat maksiat atau 

menyimpang dari ajaran Islam, Nabi lakukan hal ini kerana baginda sayang kepada para 

sahabatnya, dan agar mereka insaf sehingga kembali kepada Allah SWT. 

  

 Demikianlah diantara metode dakwah bi al-Hikmah yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW, menjadi inspirasi bagi para da’i ketika akan berdakwah. 

 

 

 

 

 

b. Al-Maw’izah al-Hasanah 

 

Secara bahasa, maw’izah al-hasanah terdiri dari dua kata maw’izah dan 

hasanah. Kata maw’izah artinya ialah nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan.
49

 

Sedangkan hasanah ialah kebaikan.
50

 

 

Adapun secara istilah, ada beberapa pendapat, antara lain: Menurut Imam Imam 

’Abd Allah Ibn Ahmad Mahmud al-Nasafi bahawa al-maw’izah al-hasanah adalah 
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perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahawa engkau memberikan nasihat dan 

menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan al-Quran.
51

 

 

Mengikut pendapat ’Abd al-Hamid al-Bilali, al-maw’izah al-Hasanah 

merupakan salah satu manhaj dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah dengan 

memberikan nasihat atau membimbing dengan penuh kasih sayang agar mereka mau 

berbuat baik.
52

 

 

Dengan demikian Al-Maw’izah al-Hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan 

yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita 

gembira, peringatan, wasiyat yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan agar 

mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. 

 

Ada beragam cara yang diguna pakai oleh Nabi saw dalam al-maw’izah al-

hasanah. Yang paling sering diguna baginda saw ialah :  

 

 Dengan menarik perhatian  

 

Dalam menggunakan cara ini Nabi saw tidak menasihati secara langsung, tetapi 

beliau mengemukakan soalan-soalan yang dapat menarik perhatian orang ramai kepada 

perkara yang ingin dikatakan, sehingga fikiran mereka bersedia untuk menerima 

pengetahuan, nasihat dan pengajaran. 

 

Contoh tersebut banyak sekali terdapat dalam al-sunnah. Dalam satu hadith 

diriwayatkan bahawa Nabi saw bersabda: 
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Maksudnya: 

Adakah kamu semua tahu siapakah muflis?” Mereka menjawab: “Orang 

yang muflis diantara kami ialah orang yang tidak mempunyai wang atau 

harta.” Nabi saw bersabda: “Tidak, orang yang muflis dikalangan 

umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan 

sembahyang, zakat, puasa, haji dan sedekah, dan dia juga datang dengan 

perbuatan mengata orang, memukul, membunuh, menggunakan wang 

orang dan memfitnah. Maka perbuatan ini akan mengambil pahala 

amalan orang itu, dan jika pahalanya habis sebelum sempat dia 

membayar dosa dan keburukannya, maka kejahatan mereka pula 

dilonggokkan ke atasnya dan dicampakkan ke dalam api neraka. 

 

Daripada contoh di atas kita mendapati bagaimana kecerdasan Nabi SAW. 

Baginda tidak langsung memberi keterangan akan siapa yang dimaksud dengan muflis. 

Melainkan Nabi SAW bertanya terlebih dahulu, untuk menarik perhatian. Menyiapakan 

fikiran mereka. Dengan demikian ianya akan lebih berkesan dengan dalam di hati dan 

fikiran mad’u. 

 

 Dengan menegur 

 

Kepada para sahabat yang sudah lama berinteraksi dengan Nabi SAW dan sudah 

banyak mendapat pengajaran daripada Baginda, maka Nabi berdakwah kepada mereka 

dengan menegur sebahagian sahabatnya manakala dalam salah satu kejadian yang tidak 

                                                 
53

 Al-Bukhari, Abu ’Abd Muhammad ibn Isma’il (1315), op.cit, j. 19, h. 163, hadith no. 6182 



 

 

 

30 

 

 

kena dengan ajaran suci Islam. Imam al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Abu Dhar 

ra katanya:  

 

54
 

 

 

Maksudnya:  

Saya telah mencela seorang lelaki dengan berkata kepada lelaki itu, 

Wahai anak kepada si hitam.” Maka Nabi saw berkata, “Wahai Abu Zar, 

kamu mencela lelaki itu dan ibunya, sesungguhnya kamu masih 

berperangai semasa kamu berada dalam kejahilan. 

 

Dalam kejadian ini, Nabi langsung menasihati Abu Dhar ra. Kerana Baginda 

telah mengenal psikologi sahabat ini dan juga sudah lama belajar daripada Nabi SAW. 

Maka Nabi menegurnya dengan langsung sehingga nilai-nilai Islam yang pernah dia 

ketahui, kembali teringat lalu diamalkan. 

 

 

 

 Dengan tunjuk ajar 

 

Masih mengikut metode al-maw’izah al-hasanah ialah memberi nasihat dengan 

gaya bahasa yang tegas. Nabi pernah memberi nasihat dan tunjuk ajar dalam bentuk 

perintah dan arahan kepada orang-orang mukmin diantara umatnya.  Sebagaimana Abu 

Dhar meriwayatkan daripada Mu’adh ibn Jabal, bahawa Nabi SAW bersabda:  
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55 
 

 

Maksudnya : 

Bertaqwalah kepada Allah di mana juga kamu berada, dan ikutilah 

perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik supaya yang pertama 

terhapus, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. 

 

Perintah Nabi SAW kepada Mu’adh Ibn Jabal mengandungi pelajaran bahawa 

nasihat akan akhlak, samada perintah atau arahan mesti disampaikan dengan bahasa 

yang tegas. Sehingga dapat dengan mudah dikerjakan oleh mad’u. Apabila bahasa yang 

diguna tidak jelas, maka hanya akan membuat banyak pertanyaan di hati dan fikiran 

mad’u, yang kemudian mereka sukar untuk mengamalkan. 

 

 Dengan perumpamaan 

 

Termasuk cara memberi nasihat yang baik ialah nasihat dengan perumpamaan. 

Memberikan perumpamaan ialah salah satu metode dakwah yang datang dari Nabi 

SAW. banyak sekali hadith Nabi yang memberikan perumpamaan kepada para 

pendengarnya. Sebagaimana sabdanya:  

56 
 

Maksudnya : 

Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya bagaikan bangunan, 

yang saling menguatkan satu sama lainnya, kemudian baginda 

merapatkan dan merasuk antara jari jemarinya. 

 

Nabi SAW telah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman, 

bahawa mereka itu seperti satu jasad dalam satu ikatan anggota badannya. Apabila salah 
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satu anggota badan sakit, maka terasa sakitlah anggota badan selainnya. Dengan 

perumpamaan, maka seorang pendengar akan termotivasi untuk mencontoh apa yang 

diumpamakan. Sehingga tidak ada kesan dipaksa. Bahkan sekiranya ada yang tidak 

serupa dengan apa yang diumpamakan, maka hatinya tidak terlukai kerana kata-kata 

kasar. Sebaliknya ianya akan memberi kesan macam mana untuk merubah 

kekurangannya. 

 Memberikan kegembiraan (targib) 

 

Dalam cakupan yang lain, maka metode al-maw’izah al-hasanah juga bahawa 

Nabi SAW mengguna metode memberikan kegembiraan atau targib dalam dakwah 

beliau.  

 

Targib atau memberikan kegembiraan iaitu semua yang dapat menarik dan 

mengarahkan orang untuk menerima kebenaran dan mengikutinya. Tujuan-tujuan dari 

targib antaranya: 

 

a. Menguatkan atau mengokoh keimanan 

b. Memberikan harapan  

c. Menumbuhkan semangat untuk beramal 

d. Menghilangkan sifat keragu-raguan 

e. Memberikan kegembiraan tentang pahala yang akan didapat dihari akhirat 
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Dalam sunnah diterangkan bahawa Nabi SAW menjanjikan kepada orang yang 

membaiatnya dengan surga. Demikian Nabi saw berkata kepada orang-orang yang 

membaiatnya dalam Bay’ah al-’Aqabah pertama.
57

  

 

Begitu juga ketika Nabi melalui tempat keluarga Yasir yang sedang menderita 

gangguan kaum Quraisy, beliau bersabda: 

58 

Maksudnya: 

Bersabarlah wahai keluarga Yasir, Allah menjanjikan syurga 

untukmu.  

 

Dapat dirasakan bahawa janji-janji syurga ini diucap oleh seorang Nabi yang 

terkenal al-Amin, iaitu yang terpercaya. Manakah lagi setiap orang yang mendengar 

mesti tergerak hatinya untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. 

Demikianlah semestinya seorang da’i memotivasi pendengarnya dengan sesuatu yang 

amat berharga yang diharap oleh sang pendengar. Namun, untuk kegunaan memotivasi 

dengan pahala atau syurga, mestilah para da’i berdasar ke atas hadith sahih.  

 

 

 

 

 Dengan menakut-nakuti (Tarhib) 

 

Tarhib adalah menyampaikan dakwah dimana isinya berupa peringatan terhadap 

manusia tentang kemaksiatan dan yang akan diterimanya akibat perbuatanya.
 59
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Dengan mendengar tarhib daripada Nabi SAW, maka orang yang mendengar 

akan terbayang betapa besar murka Allah yang akan diberikan kepada mereka yang 

melakukan larangan-Nya. Dengan demikian cara menakut-nakuti atau tarhib ini akan 

memberi kesan kehati-hatian dalam diri pendengar akan maksiat kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Pada masa yang sama menjadikan hati pendengar terarah untuk 

melaksanakan setiap ajaran Islam. 

 

Di samping itu, tujuan daripada tarhib adalah untuk menakutkan dengan azab 

yang pedih, dan kemungkinan juga terjadi di dunia ialah kebaikan bagi yang 

menerimanya dan kesengsaraan bagi yang menolaknya. 

 

 Dengan menyampaikan kisah umat terdahulu 

 

Dakwah dengan kisah merupakan salah satu cara berdakwah Nabi saw yang 

terdapat dalam al-sunnah. Nabi saw menceritakan tentang kisah dan peristiwa adalah 

untuk menyampaikan mesej-mesej tertentu.
60

  

 

Metode ini mempunyai pengaruh yang sangat baik bagi para pendengar, 

memiliki keutamaan dalam memberikan taujih, ada keinginan dari pendengar untuk 

terus mendengarkan kisah dengan penuh perhatian, hati sangat menerima, karena taujih 

dengan kisah tidak memberi perintah dan larangan, tetapi hanya bercerita tentang umat 

lain, yang boleh dijadikan nasihat, pengalaman, contoh bagi pendengar. 
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Dari hadith di atas, Nabi berdakwah kepada para sahabat dengan mengemukakan 

kisah, sehingga para pendengar menyimaknya dengan baik dan berusaha untuk 

mengambil pelajaran dari kisah yang di sampaikan Nabi SAW. 

 

c. Al-Mujadalah bi allati Hiya Ahsan 

 

Dari bahasa al-mujadalah dari jadala yang bermakna berdebat, dan mujadalah 

adalah perdebatan.
61

  Quraisy Shihab berpendapat mujadalah bermakna menarik tali 

dan mengikatnya guna menguatkan sesuatu.
62

Menurut ’Ali al-Jarisah mujadalah 

bermakna datang untuk memilih kebenaran.
63

 

 

Sedang pengertian mujadalah secara istilah ialah usaha tukar pendapat yang 

dilakukan oleh dua pihak secara sinergi, tanpa ada permusuhan.
64

 Sedang mengambil 

pendapat Sayyid Muhammad Tantawi ialah, suatu usaha yang bertujuan untuk 

mengalahkan pendapat lawan dengan memberikan pendapat dan bukti yang kuat.
65

 

Menurut al-Nasafi al-mujadalah bi allati hiya Ahsan adalah berbantahan dengan baik.
66

 

 

Dari pengertian di atas, al-mujadalah adalah tukar pendapat yang dilakukan dua 

orang secara sinergi, yang tidak melahirkan permusuhan, dengan tujuan agar lawan 

bicara menerima pendapatnya. 

 

Adapun metode yang diguna oleh Nabi SAW adalah Al-Mujadalah bi allati 

Hiya Ahsan. Ada beragam cara yang diguna pakai oleh Nabi SAW dalam metode ini, 
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diantaranya adalah : berdialog, diskusi dengan cara yang baik. Dalam metode dakwah 

ini, Nabi juga melakukan dengan toleransi terhadap lawan dialog atau diskusinya.  

 

Hal ini beliau lakukan ketika dalam sebuah pengejaran sisa-sisa gerombolan 

musuh dalam peperangan Ghatfan. Nabi SAW berteduh seorang diri dibawah pokok, 

terpisah daripada sahabat-sahabatnya. Da‟thur, pemimpin gerombolan musuh melihat 

ini dari kejauhan dan dengan diam-diam mendekatinya. Setelah dekat, Da‟thur 

menyentakkan pedangnya lalu berkata:  

 

Sekarang ya Muhammad, siapakah yang akan melepaskanmu dari 

pedangku ini?” Dengan tenang Nabi menjawab: “Hanya Allah.” 

Mendengar itu Da‟thur menggeletar ketakutan sehingga pedang jatuh 

dari tangannya, Nabi mengambil pedang itu lalu berbuat pula seperti 

yang Da‟thur lakukan dan bersabda: “Engkau ya Da‟thur, siapa yang 

akan melepaskanmu dari pedang ini?” Da‟thur bertambah takut dan 

dengan tertegun menjawab: “Tidak ada.” Melihat hal ini, Nabi saw 

tersenyum dan memintanya pergi dengan meninggalkan pedangnya. 

Da‟thur lalu pergi kepada kaumnya dan meminta mereka untuk pergi 

dengan meninggalkan senjata. Lalu Da‟thur masuk Islam dan menjadi 

pengikut Nabi saw yang setia.
67

 

 

 

Dalam hal ini, Nabi melakukan dialog dengan sangat baik, sehingga lawan 

bicara bisa menyimaknya dan menerima apa yang dikatakan Nabi, sehingga pada 

akhirnya menerima kebenaran dan masuk Islam dengan kaffah. 

 

Nabi SAW juga melakukan toleransi kepada Fudalah ibn Umar seorang munafik 

yang berpura-pura mengaku Islam. Suatu ketika dia bermaksud membunuh Nabi SAW 

ketika sedang berkhalwat di Baitullah pada zaman permulaan Islam. Ketika dia 

mendekat, Nabi melihat maksudnya yang jahat terbayang pada mukanya. Nabi segera 

bertanya:  

 

                                                 
67

Toha Jahja Umar (tt), Ilmu Dakwah, Jakarta : Penerbit Widjaya Djakarta, h. 124  



 

 

 

37 

 

 

Engkaukah itu Fudalah?” Dengan terkejut Fudalah menjawab: “Benar ya 

Rasulullah.” Nabi bertanya lagi: “Apa yang sedang terjadi pada dirimu”. 

Dengan gugup Fudalah menjawab: “Tidak apa-apa,saya...saya sedang 

mengenang Tuhan”. Dengan tertawa Nabi saw berkata: “Hai Fudalah, 

minta ampunlah engkau kepada Tuhan”. Nabi meletakkan tangannya 

kepada Fudalah, hatinya menjadi tenang dan niatnya yang jahat menjadi 

hilang. Dalam menceritakannya Fudalah berkata: “Demi Allah, ketika 

tangannya ditarik dari dadaku, timbullah kecintaanku padanya, sehingga 

dialah rasanya yang paling aku cintai”.
68

  

  

 

Nabi SAW melakukan toleransi dalam dakwahnya, bahkan kepada orang yang 

hendak melakukan kejahatan kepadanya. Para da’i hendaknya mengikut apa yang telah 

di contohkan Nabi SAW dalam berdakwah, toleransi dan pemaaf. 

 

Kesuksesan dakwah Nabi SAW membuktikan keunggulan dan kemampuan 

baginda dalam berdakwah, beliau menyampaikan dakwahnya dengan cara Hikmah, 

Maw’izah, dan Mujadalah yang baik. Nabi saw telah menggunakan pelbagai cara untuk 

menyeru kepada manusia, menunjukan mereka jalan yang benar, membetul dan 

mengajar mereka serta menanam kebaikan dan kelebihan dalam diri mereka. Perbezaan 

cara-cara baginda berdakwah ini meninggalkan kesan yang besar kepada manusia dan 

menambah keyakinan mereka kepadanya. 

 

 

 

2.2.3 Peranan Dakwah 

 

Kedatangan ajaran Islam adalah untuk membersihkan dan menerangi hidup ini 

dengan cahaya ajarannya. Ia datang mengajak kepada manhaj dan sistem yang berbeda 

dengan manhaj,  sistem dan filsafat manapun yang pernah dibuat manusia. Manhaj 

ilmiyah yang tidak membiarkan prinsip dan ajarannya menjadi teori akan tetapi harus 
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ada tampilan zahir, dan langkah-langkah operasional yang harus dilakukan umat dan 

masyarakat penganutnya, memperhatikannya, berjalan di atas petunjuknya, dan 

menampilkannya dalam bentuk nyata. Sehingga menjadi teladan dan contoh bagi ajaran 

dan prinsip-prinsipnya. Menyadari bahwa dirinya akan diperhitungkan atasnya, diberi 

pahala ketika melaksanakannya dan berdosa ketika mengabaikannya.  

 

Risalah Islam datang kepada umat ini, dan menghidupkannya lewat manhajnya. 

Allah himpun di dalamnya seluruh perangkat perbaikan sosial yang komprehensif.
69

 

Risalah yang telah Allah unggulkan dengan penjelasan segala sesuatu.  

 

          

Maksudnya : 

Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab.  

      Surah  al-An‟am (6) : 38 

 

Peranan dakwah ini menfokus pada kepemimpinan manhaj ini, menyerukan 

kepadanya, menampilkannya dalam kehidupan nyata, mengukuhkannya di muka bumi, 

memimpin manusia dengannya, sehingga menikmati dan berbahagia dengan 

keberadaannya. Di antara peranan dakwah ialah :  

 

 Al-Rabbaniyah
70
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Al-Rabbaniyah artinya memperkenalkan manusia akan rabbnya, membebaskan 

nafsu dan nuraninya dari dunia menuju manusia yang bersih, mulia dan suci. Dengan 

amal perbuatannya dapat bebas dari syahwat dan nafsu, serta kepatuhan kepada syetan.  

 

          

  

Maksudnya : 

Akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang 

rabbani, Karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu 

tetap mempelajarinya.  

      Surah Ali Imran (3) : 79 

 

 

 Pemuliaan manusia71 

Pemuliaan dan peningkatan nilai manusia ini karena Allah swt telah 

memuliakannya, sebagaimana firman Allah SWT : 

 

              

            

 

Maksudnya : 

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut 

mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-

baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.  

         Surah Al Isra (17) : 70 
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Manusia itu telah memiliki kemuliaan, dan kehormatan dalam hidup ini tidak 

ada yang menghilangkannya kecuali orang durhaka dan tidak ada yang menyia-

nyiakannya kecuali orang fasik.  

 

 Penetapan balasan72 

 

Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan di hari yang agung. Sebagaimana 

firman Allah SWT : 

            

 Maksudnya:  

(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?  

                         Surah al-Mutaffifin (83) : 6 

 

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari 

kiamat akan disempurnakan pahala. Sesiapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan 

ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain 

hanyalah kesenangan yang memperdayakan.  

                           

Agar manusia tahu bahwa akan ada kehidupan setelah  kematian yang harus 

dipersiapkan, tidak ada yang berguna itu kecuali amal salih. Maka ia akan bergegas 

beramal, dan meningkatkan kualitasnya.  

 

 ِ بَاِدُرَا » قَاَل - صلى َّللا عليً َسلم-َعْه أَبِى ٌَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسَُل َّللاَّ

َْ َمَرًضا  َْ ِغىًى ُمْطِغيًا أَ بِاألَْعَماِل َسْبًعا ٌَْل تَْىظُُرََن إاِلَّ فَْقًرا ُمْىِسيًا أَ
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 َِ اَل فََشرُّ َغائٍِب يُْىتَظَُر أَ َِ الدَّجَّ ًٍِزا أَ تًا ُمْج ُْ َْ َم َْ ٌََرًما ُمفَىًِّدا أَ ُمْفِسًدا أَ

أََمرّ  ََ اَعتُ أَْدٌَى  اَعتَ فَالسَّ السَّ
73 

 

Maksudnya:  

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Bergegaslah 

beramal sebelum datang tujuh perkara: apakah kalian menunggu 

kemiskinan yang melupakan, atau kaya yang membuat durhaka, sakit 

yang membuat binasa, pikun yang tak berdaya, kematian yang telah 

dipersiapkan, atau dajjal gaib terburuk yang ditunggu, atau kiamat dan 

kiamat itu lebih pahit dan membingungkan.  

 

 Ukhuwwah dan Persamaan74 

 

Sesungguhnya keutamaan itu hanya ada dengan amal shalih, manfaat yang 

merata, kesungguhan yang disyukuri, perbuatan baik, hati yang bertaqwa.  

 

                

    

 

 

 

Maksudnya:  

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.  

               Surah Al-Hujurat (49) : 13 
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Ta‟aruf memberikan makna ukhuwwah imaniyah, ikatan rabbaniy dan 

memperhatikan hak setiap muslim atas sesama saudaranya. Sehingga cinta dan kasih 

sayang bertahan di antara kaum muslimin.  

 

 ًِ ًِ َما يُِ بُّ لِىَْفِس  75ال يُْ ِمُه أََ ُدُمْم َ تَّى يُِ بَّ ألَِ ي

Maksudnya:  

Tidak beriman salah seorang di antaramu sehingga ia mencintai 

saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.  

 

 

Dari ayat ini, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin dengan 

sesama saudaranya seiman untuk saling mencintai, sebagaimana mereka 

mencintai diri sendiri. 

 

 

َْ َمْظلًُُما   ِ أَْوُصُريُ إَِذا َماَن . اْوُصْر أََ اَك ظَالًِما أَ فَقَاَل َرُجٌل يَا َرُسَُل َّللاَّ

َْ تَْمىَُعًُ ِمَه : َمْظلًُُما   أَفََرأَْيَ  إَِذا َماَن ظَالًِما َمْيَ  أَْوُصُريُ قَالَ   تَْ ُجُزيُ أَ

 الظُّْلِم   فَإِنَّ َذلَِل وَْصُري
76

 

Maksudnya :  

Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau dizalimi. Seseorang 

bertanya: Ya Rasulullah saya bisa menolongnya ketika dizalimi, 

bagaimana jika ia berbuat zalim? Jawab Nabi: Kau cegah, dari 

kezalimannya maka itulah pertolongannya. 

 

 

Dari hadith di atas, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk saling 

menolong dan mengingatkan. 

 Kebersamaan lelaki wanita77 
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Memotivasi secara bersama-sama laki-laki dan wanita dengan ilmu yang 

menjadi senjata kemuliaan. Memberikan batas peran pria wanita secara detail sesuai 

dengan ajaran Islam yang hanif, dan memberikan hak masing-masing, sehingga tidak 

ada fitnah yang dapat memecah belah umat bahkan antara suami dan isteri. 

  

            

Maksudnya:  

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  

                                                                                  Surah Al-Mujadilah (58) : 11 

 

 

Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, baik 

lelaki mahupun perempuan sama sahaja. 

 

ًِ طَِريقًا إِلَى  ُ لًَُ بِ ًِ ِعْلًما َسٍََّل َّللاَّ َمْه َسلََل طَِريقًا يَْلتَِمُس فِي ََ
78اْلَجىَّت

 

 

Maksudnya :  

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Dan barang siapa 

yang merambah jalan menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya 

jalan ke surga. 

 

Allah SWT akan memudahkan jalan ke syurga bagi sesiapa yang merambah 

menuju ke tempat menuntut ilmu.
79

 

Dari itulah setiap da‟i harus mengetahui, bahwa dakwahnya memiliki manhaj 

yang sudah digariskan dan harus diamalkan. Tabligh sudah jelas tujuannya, telah 
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digariskan programnya. Tidak boleh diambil hanya sebagian dan meninggalkan bagian 

lainnya. Akan tetapi dengan tahapan-tahapan yang mengantarkan sampai ke tujuan dan 

sasaran utamanya, yaitu agar agama ini semuanya hanya milik Allah, agar kalimat Allah 

yang lebih tinggi dan kalimat orang kafir menjadi rendah. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha bijaksana.  

                

Maksudnya :  

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-

Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,  

                     Surah al-Hajj (22) : 40  

 

 

 Hanya Allah SWT yang akan menolong orang-orang yang terus berjuang di 

jalan dakwah. 

 

2.2.4 Keperluan Dakwah 

 

Saat ini masuknya berbagai ajaran dan pemahaman yang tidak sesuai dengan 

nilai agama, membuat agama tidak berdaya dan tidak lagi dijadikan manhaj al-hayah 

dalam berbagai-bagai bidang kehidupan. Hal ini juga terjadi pada umat Islam, dimana 

agama tidak lagi berfungsi secara baik dalam kehidupan individu dan masyarakat. Di 

samping terlihat saat ini, kehidupan umat manusia telah terpengaruh oleh modernisme 

yang membawa nilai-nilai baru yang bertentangan dengan nilai Islam.  
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Melihat keadaan di sekitar, sudah tentu umat Islam prihatin melihat rosak moral 

keimanan sehingga harus dicari solusi terbaik yang dikehendaki Islam iaitu 

melaksanakan dakwah secara baik serta berkesinambungan. 

 

Islam adalah agama dakwah artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya 

untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju mundurnya umat 

Islam sangat tergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukan.
80

  

  

Islam merupakan suatu kebenaran, maka ia harus tersebar luas, penyampai 

kebenaran merupakan tanggung jawab umat Islam seluruhnya, sesuai dengan misinya 

sebagai Rahmatan li al-’Alamin, Islam adalah pembawa kedamaian dan ketentraman 

dalam kehidupan manusia, dan sebagai pengantar menuju kebahagiaan kehidupan dunia 

dan akhirat. 

 

 Implikasi dari pernyataan Islam sebagai agama dakwah, menuntut umatnya agar 

senantiasa menyampaikan dakwah, kegiatan ini merupakan aktiviti yang tidak akan 

pernah usai selama kehidupan dunia masih berlangsung. 

  

Dakwah Islam adalah tugas suci yang dipikul kepada setiap muslim dimana 

sahaja berada. Hal ini termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah, kewajiban dakwah 

menyerukan, dan menyampaikan agama Islam kepada masyarakat. 

 

Syekh al-Islam  Ibn Taymiyah (590H - 652H) berkata, bahawa dakwah 

merupakan kewajiban seluruh umat Nabi Muhammad saw.
81
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Rasulullah saw merupakan pendakwah yang paling unggul. Beliau merupakan 

contoh pendakwah yang paling kental berdepan dengan dugaan dan tidak dapat 

ditandingi oleh siapapun. Kata-katanya penuh hikmah, wajahnya yang penuh ceria, air 

mukanya yang jernih, akhlaknya yang sangat terpuji melambangkan keindahan peribadi 

miliknya. Meskipun terpaksa menghadapi pelbagai rintangan dan tribulasi dalam 

menyampaikan risalah dakwah, beliau tetap utuh dan teguh berdiri demi untuk 

menaikkan syiar Islam hingga kekal dan tersebar luas pada masa ini. 
82

 

  

Setiap insan yang bergelar pendakwah hendaklah mengikuti semua metode 

Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Syekh Ibn Uthaymin mengungkapkan, 

pendakwah bersikap lembut, manis muka dan lapang dada sehingga lebih mudah 

diterima oleh orang yang didakwahinya. Hendaklah ia mengajak ke jalan Allah SWT, 

bukan kepada dirinya, tidak perlu mengancam atau mendendam terhadap orang yang 

menyelisihi jalan ini, karena jika ia memang mengajak ke jalan Allah, berarti ia 

memang ikhlas.
83

 

 

Dakwah kepada Allah adalah dalam kontek amr al-ma’ruf nahyu al-munkar 

merupakan satu tugas yang sangat penting dan merupakan asas kepada kebangkitan para 

nabi. Ia bertujuan untuk memakmurkan negara dan menanam asas keimanan kepada 

umat dan memberi keadilan kepada umum.
84
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Tiada kalimat yang lebih indah daripada menyeru kepada Allah, sebagaimana 

Allah SWT berfirman: 

  

               

   

Maksudnya: 

 

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?  

            Surah Fussilat (41) : 33 
 

 

Kemuliaan ucapan tergantung pada kemuliaan yang diucapkannya. Secara 

khusus berbicara indah karena membawa dakwah yang paling mulia, menyampaikan 

petunjuk paling utama. Dakwah yang mendapatkan kemuliaan melekat kepada Allah 

SWT, hidayah yang bebas dari kesalahan, noda dan pembelokan.  

 

 

Pemilihan dan seleksi para da’i karena sikap rabbaniyahnya, kemampuan, dan 

kecermatannya mengemban amanah, kesabarannya dalam menyampaikan  risalah. 

Maha Benar Allah yang berfirman:  

            

      

 

 

Maksudnya: 

 

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa 

yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada 

yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu 

dan mereka tidak merobah (janjinya).  

  

         Surah Al-Ahzab (33) : 23 
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Dan Allah swt telah memilih Muhammad saw untuk membawa dakwah terbesar, 

petunjuk yang paling bersih, risalah paling lengkap, kitab paling abadi dan syariah 

paling kekal ini, dan Allah telah memilih umatnya untuk menyampaikan kitab yang 

paling suci, menerangkan jalan yang paling lurus, mengajarkan sasaran paling agung 

dan tujuan paling tinggi. Firman Allah:  

 

               

         

 

Maksudnya: 

 

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, Aku dan orang-orang yang 

mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, 

Maha Suci Allah, dan Aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".  

  

            Surah Yusuf (12) : 108 
 

 

Maka menjadi kewajiban umat Islam hari ini untuk segera mengemban amanah 

ini, menyampaikan risalah, meninggikannya pada posisinya, memenuhi cakrawala, 

menampakkan matahari kebenaran agar gelapnya kebatilan dan kesesatan segera sirna. 

Sehingga berguguran senandung syetan dan golongannya, kesesatan para pembual dan 

dustanya. Manusia hari ini, dan kaum muslimin secara khusus sangat membutuhkan 

cahaya kebenaran, pancaran iman, sejuknya keyakinan sehingga mereka dapat berjaya, 

mulia, bahagia, dan aman.  

 Dari sini dapat disimpulkan, bahawa setiap orang mesti mengerti tentang 

metodologi dalam berdakwah kerana ia sangatlah penting, sehingga dakwah yang 

disampaikan memberikan kesan yang membawa kepada kejayaan Islam. 
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2.2.5 Pencapaian Matlamat Dakwah 

 

Mengenal pasti matlamat dakwah merupakan persoalan yang penting. Tanpa 

mengetahui matlamat dakwah dengan jelas, setiap dakwah itu tidak akan dapat berjalan 

dengan baik dan akan merugikan. Setiap orang Islam khususnya pendakwah mesti 

mengetahui sejelas-jelasnya ke manakah matlamat dakwah yang hendak dituju dan 

peringkat-peringkatnya. Untuk mengetahui matlamat dakwah, persoalan pertama yang 

harus dipecahkan ialah untuk apa manusia dicipta di muka bumi ini? 

 

Menyingkap kembali matlamat dakwah ialah menyeru atau mengembalikan 

manusia ke arah pengabdian yang mutlak atau menyeluruh hanya kepada Allah SWT. 

Ini bermaksud segala yang dirangka dalam gerak kerja dakwah perlu bermatlamatkan 

perkara ini iaitu mengajak mnusia ke arah ubudiyah atau bertakwa kepada Allah dan 

menolak thaghut yang mana merupakan intipati dalam dakwah.
85

  

 

Maka segala strategi dakwah perlu disusun dan dirangka mengandungi intipati 

ini iaitu,  takwa kepada Allah yang mana jelas dan terang matlamat akhirnya nanti 

manusia atau mad‟u akan terjurus untuk kembali mengabdikan diri secara mutlak 

kepada Allah. 

 

Pengabdian yang menyeluruh kepada Allah SWT boleh dicapai tertegaknya 

Islam dalam fard al-muslim, bayt al-muslim, mujtama‟ muslim dan yang paling 

berkesan dengan terbinanya daulah Islamiyah yang mana peringkat-peringkat ini 

merupakan matlamat khusus sesuatu harakah atau jemaah islamiyyah.  
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Dalam kondisi semasa ini untuk menegakkan Islam kita tidak mampu 

untuk berdakwah berseorangan. Maka berdasarkan kaedah fikh di atas, 

berjemaah yang asalnya hanya perkata hajiat menjadi wajib untuk melaksanakan 

dakwah yang wajib kerana dakwah tidak sempurna dilakukan secara 

berseorangan.  

 

Untuk menjalankan dakwah yang mana intipati dakwah itu perlu 

berasaskan taqwa untuk mengembalikan umat manusia ke arah pengabdian yang 

semata-mata kepada Allah Yang Maha Esa.
86

 

 

Konklusinya, setiap strategi dakwah perlu disusun, dirangka dan jelas 

matlamat serta halatuju akhirnya iaitu mengajak manusia kembali ubudiah 

secara mutlak kepada Allah SWT. 

 

Dakwah bukan hanya sekadar mengajak manusia kepada syiar-syiar yang 

bersifat juz'i seperti penghayatan beberapa sunnah kecil daripada sunnah Rasulullah. 

Tetapi dakwah Islam bermatlamat mengajak manusia hidup berdasarkan sistem Allah 

dan memperjuangkannya sebagai al-Din yang syamil dan kamil.
87

  

 

Oleh itu dakwah mestilah dilihat sebagai kerja besar yang sangat penting dan 

mulia untuk membawa manusia hidup di bawah sitem Allah serta menghapuskan 

kezaliman dan kepalsuan taghut. Untuk sampai kepada objektif yang betul dan 

matlamat yang tinggi seperti dikehendaki Alah, para pendakwah perlu memahami dan 

menghayati fiqh al-Da’wah dengan cara yang betul dan bersugguh-sungguh. Dengan 
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kehendak Allah segala usaha akan mencapai kejayaan dengan kemenangan serta 

keredaan Allah SWT. 

 

2.5       Metode Penerapan Akhlak Nabi Muhammad SAW 

2.5.1 Pengertian Istilah Akhlak 

 

Akhlak secara etimologi diambil dari bahasa Arab dalam bentuk jamak. Al-

Khulq merupakan bentuk mufrad dari akhlaq yang memiliki arti kebiasaan, perangai, 

tabiat, budi pekerti.
88

 Mengikut Kamus Dewan, bahawa akhlak adalah tingkah laku 

yang telah menjadi kebiasan dan timbul dari diri manusia dengan sengaja.
89

 

 

Kata akhlaq dalam pengertian ini disebutkan dalam al-Qur‟an dalam bentuk 

tunggal. Kata khulq dalam firman Allah SWT merupakan pemberian kepada 

Muhammad sebagai bentuk pengangkatan menjadi Rasul Allah.
90

  

       

Akhlak sering dikaitkan dengan etika dan moral. Etika dan moral berasal dari 

bahasa Yunani yang memiliki arti yang sama; kebiasaan. Sedang budi pekerti dalam 

bahasa Indonesia merupakan kata majemuk dari kata budi dan pekerti. Budi berasal dari 

bahasa Sansakerta yang berarti yang sadar, pekerti berasal dari bahasa Indonesia sendiri 

yang berarti kelakuan.
91
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Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin ialah mores, jamak dari mos yang 

berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Indonesia dikatakan bahawa moral adalah baik 

buruk perbuatan dan kelakuan.
92

 

 

Adapun kata etika Menurut Bertens, mengungkapkan bahawa, etika berasal dari 

bahasa Yunani Kuno, iaitu ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti; tempat 

tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, 

sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adat kebiasaan.
93

  

 

Di dalam Kamus Ensklopedia Pendidikan diterangkan bahawa etika adalah 

filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk, mengajarkan keluhuran budi.
94

  

 

Secara etimologi kedua istilah akhlak dan etika mempunyai kesamaan makna 

iaitu kebiasaan dengan baik dan buruk sebagai nilai kontrol. Untuk mendapatkan 

rumusan pengertian akhlak dan etika dari sudut terminologi, ada beberapa istilah yang 

dapat dikumpulkan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa, Khuluq yakni sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang mendorong lairnya perbuatan dengan mudah dan ringan, 

tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Al-Ghazali berpendapat bahwa 

adanya perubahan-perubahan akhlak bagi seseorang adalah bersifat mungkin, misalnya 

dari sifat kasar kepada sifat kasian. 
95

 

 

Disini Imam al-Ghazali membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan 

terhadap beberapa ciptaan Allah, kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah sepertai 

langit dan bintang-bintang. Sedangkan pada keadaan yang lain seperti pada diri sendiri 
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dapat diadakan kesempurnaannya melalui jalan pendidikan. Menghilangkan nafsu dan 

kemarahan dari muka bumi sungguh tidaklah mungkin namun untuk meminimalisir 

keduanya sungguh menjadi hal yang mungkin dengan jalan menjinakkan nafsu melalui 

beberapa latihan rohani . 
96

 

 

Sementara Ibn Maskawayh dalam kitab Tahdhib al-Akhlaq menyatakan bahawa, 

Khuluq ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan 

tidak menghujat pemikiran”. 
97

 

 

Selanjutnya Ibnu Maskawayh menjelaskan bahwa keadaan gerak jiwa 

dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, bersifat alamiah dan bertolak dari watak seperti 

marah dan tertawa. Kedua, tercipta melalui kebiasaan atau latihan.
98

 

 

Sementara kata etika berdasarkan terminologi didapatkan beberapa istilah, di 

dalam New Masters Pictorial Encyiclopaedia dikatakan, Ethics is the science of moral 

philosophy concerned not with fact, but with values, not with character of, but the ideal 

of human conduct; Etika adalah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenal fakta, tetapi 

tentang nilai-nilai, tidak mengenal sifat tindakan manusia, tetapi tentang idenya.
99

   

 

Dalam Kamus Induk Istilah Ilmiah dinyatakan bahwa etika adalah ilmu yang 

membahas atau menyelidiki nilai dalam tindakan moral: pengkajian soal keakhlakan 

dan moralitas.
100
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Sementara Dr. H. Hamzah Ya’qub menyimpulkan bahwa, Etika ialah ilmu yang 

menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal 

perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal fikiran.
101

 

 

Dari pemaparan di atas di dapati bahawa antara akhlak, etika dan moral 

memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah dalam menentukan hukum dan 

nilai perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruk, sementara perbedaannya terletak 

pada tolak ukurnya. Akhlak menilai dari ukuran ajaran al-Qur‟an dan al-Hadith, etika  

pada akal fikiran, dan moral dengan ukuran kebiasaan yang umum di masyarakat. Maka 

dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa akhlak yang dimaksud adalah 

pengetahuan menyangkut perilaku zahir dan batin manusia. 

 

Penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa istilah penerapan akhlak yang 

dimaksud adalah proses tarbiyah dan latihan yang dilakukan untuk menjadi manusia 

yang lebih baik, dan ruang lingkup akhlak dalam Islam mencakup iaitu: akhlak kepada 

Allah, manusia, binatang dan juga lingkungan. 

 

2.3.2  Metode Akhlak Kepada Allah SWT 

 

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah akhlak. Ia 

merupakan bagian dari ahlak Islam yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang 

beriman. Tentu saja akhlak yang dimaksudkan harus bersumber pada pada al-Qur'an 

dan as-Sunnah. Hanya saja dalam kehidupan keseharian, seringkali hanya membatasi 

akhlak kepada sesama manusia. Padahal akhlak yang paling utama adalah akhlak 

terhadap Allah. 
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Akhlak kepada Allah yang harus dilakukan oleh setiap orang beriman di 

antaranya ialah: 

 

 Tauhid Allah   

Seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, mengerjakan 

perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan berbuat kebajikan terhadap sesama adalah 

seorang yang berakhlak luhur, karena Nabi SAW mendefinisikan al-birr dengan 

keluhuran akhlak.
102

 Dengan kata lain, seorang yang berakhlak luhur adalah seorang 

yang mampu berakhlak baik terhadap Allah SWT dan sesamanya.  

Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Keluhuran akhlak itu terbagi dua. Pertama, 

akhlak yang baik kepada Allah. Kedua, akhlak yang baik terhadap sesama. kuncinya 

terdapat dalam dua perkara, yaitu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama dalam 

bentuk perkataan dan perbuatan.
103

Nabi SAW ditanya mengenai dosa besar, Baginda 

bersabda : 

104 

Yang maksudnya :  

Syirik kepada Allah, durhaka kepada ibu bapa, membunuh dan berkata 

kotor. 

 

Bentuk akhlak yang baik kepada Allah adalah dengan mentauhidkan-Nya dalam 

segala peribadatan, karena tauhid merupakan hak Allah kepada setiap hamba-Nya. 
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 Ikhlas kepada Allah dalam beramal dengan cara menjaga ibadah agar tidak 

terjerumus ke dalam kesyirikan.
105

  

 

106

 
Maksudnya :  

Setiap amal sesuai niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai 

dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrah kerana dunia yang menimpanya 

atau wanita yang dinikahinya, maka dia hijrah atas apa yang di niatkan. 

 

Kaum musyrikin Quraisy adalah kaum yang mengenal tentang rububiyyah 

Allah, bahawa Allah sebagai Pencipta, Pemberi Rezeki, Pengatur Alam Semesta, dll, 

akan tetapi mereka menjadikan berhala-berhala sebagai tandingan sekutu di samping 

Allah.  

 

 Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah.
107

  

Seorang muslim yang mempunyai  akhlak yang benar hendaknya merenungi 

segala nikmat dan karunia dari Allah SWT kepadanya. Dialah yang telah memberikan 

pendengaran, penglihatan, hati, rizki yang tidak terhitung banyaknya. Manusia tidak 

akan sanggup menghitungnya meskipun menginfakkan hartanya sebesar bukit dari emas 

dan perak, sebagaimana yang dipertegas dalam firman-Nya: 

 

 

 

Maksudnya : 
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Dan jika kamu kamu menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak 

bisa menghitungnya´.  

                                                                               Surah Ibrahim (14) : 34  

 

 

Sungguh, nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada hamba-Nya begitu 

banyak, sehingga manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu 

kufur nikmat serta ingkar kepada nikmat merupakan pertanda tidak berakhlak kepada 

Allah.  

 

 Mengagungkan dan memuliakan Allah dan syiarNya.
108

 

Seseorang yang beriman kepada Allah dengan benar, maka pasti ia akan 

mengagungkan dan memuliakan Allah SWT yakni pada saat menyaksikan kekuasaan 

Allah terhadap alam semesta ini, yang mana hal ini menunjukkkan kekuasaan Allah 

yang Sangat Besar. Tatkala seseorang benar-benar mengimani bahwa Allah memiliki 

sifat-sifat yang sempurna dan bersih dari segala kekurangan, maka tentunya hati si 

hamba tersebut akan senantiasa mengagungkan dan memuliakan Allah SWT. Dan 

tidaklah diperkenankan pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah ini diberikan pula 

kepada selain Allah.  

 

Maksudnya : 

Barang siapa mengagungkan syiar Allah, hal itu kerana ketakwaan hati. 

                                   Surah al-Hajj (22) : 32 

 

 

Mencintai Allah melebihi yang lainnya juga merupakan akhlak yang agung. 

Apabila hamba tersebut telah mengetahui bahwa Allah lah yang telah memberikan 
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segala kenikmatan baginya, tentunya kecintaan kepada Allah lebih diutamakan daripada 

kepada yang lainnya. 

 

 Merasakan pengawasan Allah baik saat sepi dan ramai, menumbuhkan rasa 

takut, cemas dan penuh harap kepada-Nya.  Bertaubat dan kembali kepada-Nya, 

serta meminta ampun hanya kepadaNya.
109

  

 

 
Maksudnya : 

Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang 

kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun 

memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah 

Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang".   

           Surah al-Nisa (4) : 64 

 

  

 Berdo‟a, bersikap merendah diri dan hina di hadapan-Nya.
110

  

 

 
 

Maksudnya:  

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan 

apabila ia berdoa kepada- Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan 

yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? apakah 

disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? amat sedikitlah kamu 

mengingati(Nya)".  

                                                                                Surah al-Naml (27) : 62  

Allah akan mengabulkan doa daripada hambaNya, Dialah yang 

menolong manusia keluar daripada kesulitan yang dihadapinya. 
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 Tidak putus asa dan berharap terhadap ampunan-Nya.
111

  

 

 

Maksudnya : 

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 

mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa -dosa semuanya. Sesungguhnya 

Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 

      Surah al-Zumar (39) : 53  

 

 

 Meyakini bahwa hanya di tangan-Nyalah kekuasaan untuk memberikan manfaat, 

memudharatkan, menghidupkan dan mematikan.
112

 

 

 

Maksudnya:  

Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya pada hari itu, maka 

sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah 

keberuntungan yang nyata.  

       Surah al-An‟am (6) : 16  

 

Wajib bagi seorang muslim untuk berbaik sangka kepada Allah karena janji 

Allah SWT itu benar dan sekali-kali Allah tidak akan mengingkari janji-Nya. Allah 

berfirman: 

 

  

Maksudnya: 

Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada 

Allah dan bertakwa kepada-Nya maka mereka adalah orang-orang yang 

mendapatkan kemenangan´.  

          Surah al-Nur (24) : 52  
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Bersabar atas semua takdirNya, membenarkan apa-apa yang diberitakan-Nya 

dan melaksanakan semua kewajiban yang di perintahkan-Nya. Maka tatkala ia 

menginginkan rahmat yang lebih besar dari sebelumnya, ia tunduk merendah kepada 

Allah SWT dan berdo‟a dengan penuh ketulusan dan mendekatkan diri kepada-Nya 

dengan kata-kata yang baik dan melakukan amal shalih. ukan termasuk adab kalau 

seseorang berputus asa dari rahmat Allah SWT.
113

 

 

Merenungi rahmat Allah yang telah dilimpahkannya dan kepada seluruh 

makhluk, pasrah, tunduk dan taat kepada-Nya. Memikirkan betapa kerasnya adzab 

Allah dan betapa kuat balasannya  

 

Dengan melakukan yang demikian ia bisa menjaga dirinya, yaitu dengan 

mentaati segala perintah-Nya dan berusaha untuk tidak mendurhakakan-Nya. 

Tidaklah seseorang dikatakan berakhlak kepada Allah SWT jika seorang 

hamba yang lemah dan tidak memiliki kekuatan sedikitpun, melakukan 

kedurhakaan dan kezaliman di hadapan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Kuasa. 

 

2.3.3 Metode Akhlak Kepada Manusia 

 

Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Qur'an berkaitan dengan perlakuan 

sesama manusia. Petunjuk dalam hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan tapi juga 

perintah. Di antara akhlak kepada manusia adalah : 
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 Berkata yang baik dan memberi maaf
114

 

 

Maksudnya: 

Perkataan yang baik dan pemberian ma'af, lebih baik dari sedekah yang 

diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan penerimanya), 

Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. 

   Surah al-Baqarah (2) : 263 

 

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang 

disertai dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). 

 

 Tidak masuk kerumah orang lain tanpa izin.
115

 Sebagaimana firman Allah SWT 

: 

 

Maksudnya : 

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

bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada 

penghuninya.  

          Surah al-Nur (24) : 27  

 

 
 Jika bertemu mengucapkan salam.

116
 

Salam yang diucapkan itu wajib dijawab dengan salam yang serupa, bahkan juga 

dianjurkan agar dijawab dengan salam yang lebih baik. 
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Maksudnya: 

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah 

penghormatan itu  dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang 

sepadan. Sesunggunya Allah memperhitungkan segala sesuatu. 

                                                                                   Surah al-Nisa (4) : 86 

 

 Ucapan kata-kata yang baik dan benar,
117

 hal ini dijelaskan dalam surat al-Nur 

ayat 24 yakni : 

 

Maksudnya: 

Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas 

mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjaka.  

          Surah al-Nur (24) : 24 

 

Maksudnya mereka mampu menahan amarahnya, dan memaafkan, (bahkan) 

berbuat baik (terhadap mereka yang pernah melakukan kesalahan terhadapnya), 

sesungguhnya Allah senang terhadap orang yang berbuat baik.  

 

 Mendahulukan kepentingan orang lain
118

  

Dalam al-Quran ditemukan anjuran mendahulukan kepentingan orang lain 

daripada kepentingan diri sendiri. Sebagaimana Allah gambarkan orang-orang yang 

hijrah ke Madinah,  

 

Yang maksudnya:  

Mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, 

walaupun mereka amat membutuhkan. 

        Surah al-Hasyr (59) : 9 
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 Seorang    Muslim    yang     mengikuti petunjuk-petunjuk  akhlak al-Quran 

sangat pantas untuk mendapatkan gelar yang tersapat dalam al-Quran iaitu al-muhsin. 

Nabi SAW menyatakan bahwa  keberagamaan  seseorang  diukur  dari  akhlaknya.  

 

2.3.4 Metode Akhlak Kepada Binatang 

 

Muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia, maka 

dari itu ia menyayanginya karena Allah sayang kepada mereka dan ia selalu berpegang 

teguh kepada etika dan adab berikut ini. 

 

 Memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus.
119

  

Sesungguhnya setiap kebaikan yang manusia lakukan pada makhluk hidup, baik 

kepada sesama manusia, kepada binatang dan juga kepada lingkungan akan 

mendapatkan pahala dari Allah SWT.120
 Rasulullah SAW telah bersabda: 

121 

Maksudnya : Barangsiapa yang tidak belas kasih niscaya tidak 

dibelaskasihi. 

 

122 

Maksudnya:  

Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh 

yang ada di langit.
123

  

 

 

 Menyayangi dan kasih sayang kepadanya
124
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Rasulullah SAW telah bersabda ketika para sahabatnya menjadikan 

burung sebagai sasaran memanah. 

 

ضب يه روح غز  ئب ف ي ش خذ  عن هللا من ات  ل

Maksudnya: 

Allah mengutuk orang yang menjadikan sesutu yang bernyawa sebagai 

sasaran.
125

  

 

Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak 

untuk dibunuh dengan dipanah ataupun ditombak dan sejenisnya, dan karena 

beliau juga telah bersabda. "Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan 

burung ini karena anaknya? Kembalikanlah kepadanya anak-anaknya". Beliau 

mengatakan hal tersebut setelah beliau melihat seekor burung berputar-putar 

mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang 

sahabat".126 

 

 Menyenangkannya di saat menyembelih atau membunuhnya.
127

  

Rasulullah SAW telah bersabda yang maksudnya: “Sesungguhnya Allah 

telah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu, maka apabila kalian 

membunuh hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan, dan apabila kalian 

menyembelih hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan, dan hendaklah 

salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya dan hendaklah ia 

mempertajam mata pisaunya".
128
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 Tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun.
129

  

Dilarang menyiksanya dengan cara membuatnya kelaparan, memukulinya, 

membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya atau 

membakarnya, karena Rasulullah SAW telah bersabda : "Seorang perempuan 

masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati, maka dari itu ia 

masuk neraka karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberinya makan 

dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia 

membiarkannya memakan serangga di bumi.”130 

 

Ketika Baginda SAW berjalan melintasi sarang semut yang telah 

dibakar, Beliau bersabda yang maksudnya: “Sesungguhnya tidak ada yang 

berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api.131 

 

 Boleh membunuh hewan yang mengganggu
132

  

 

Hal ini seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lainnya, karena 

Beliau telah bersabda: “Ada lima macam hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu 

halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung 

dan perutnya, tikus, anjing buas dan rajawali".
133

  

 

 Boleh memberi wasam dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang 

tergolong na'am untuk maslahat.
134
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Telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberi wasam pada 

telinga onta sedekah dengan tangan Beliau yang mulia. Sedangkan hewan lain selain 

yang tergolong na'am tidak boleh diberi wasam, sebab ketika Rasulullah SAW melihat 

ada seekor keledai yang mukanya diberi wasam Beliau bersabda yang maksudnya: 

"Allah mengutuk orang yang memberi wasam pada muka keledai ini"135 

 

 Mengenal hak Allah pada hewan, iaitu menunaikan zakat jika hewan itu 

tergolong yang wajib dizakati.
136

 

 

 Tidak boleh sibuk mengurus hewan hingga lupa taat dan dzikir kepada Allah.
137

 

Allah SWT telah berfirman yang maksudnya:  

 

 

                          

                  

 

Maksudnya : 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh 

(urusan) harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati 

Allah (dengan menjalankan perintahNya), dan (ingatlah), sesiapa yang 

melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. 
 

Surah al-Munafiqun (63) : 9 

 

 

Rasulullah SAW pun telah mengingatkan umatnya berkenaan dengan kuda, 

bahawa kuda itu ada tiga macam. Kuda bagi seseorang menjadi pahala, kuda bagi 

seseorang menjadi pelindung dan kuda bagi seseorang menjadi dosa. Adapun kuda yang 

mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang dipangkal untuk fisabilillah, ia 

banyak berdiam di padang rumput atau di taman. Maka apa saja yang dimakan oleh 
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kuda itu selama dipangkal di padang rumput atau di taman itu, maka pemiliknya 

mendapat pahala-pahala kebajikan, sekiranya ia meninggalkannya lalu mendaki satu 

atau dua tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan 

baginya. Maka dari itu kuda seperti itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang 

diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri (tidak minta-minta) dan ia 

tidak lupa akan hak Allah SWT pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda itu 

menjadi pelindung baginya, dan kuda yang diikat (dipangkal) oleh seseorang karena 

kebanggaan, riya dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa 

baginya.138 

 

Allah SWT dan juga Rasulullah telah mengajari umat ini akan akhlak kepada 

binatang. Iaitu harus memiliki akhlak syafaqah perasaan halus dan rasa belas kasih 

untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Sesungguhnya tiap-tiap pertolongan 

seseorang terhadap hewan yang berjiwa itu dapat pahala, walaupun ia seekor anjing 

yang hina. Jika menunggangi kuda atau binatang lainnya , maka wajib memberinya hak 

istirahat dan dilarang menyiksanya. Dalam menyembelih binatang  diperintahkan untuk 

menajamkan pisaunya. Jika ada binatang yang berbahaya maka jika ingin dibunuh maka 

harus langsung dibunuh tidak boleh disiksa.  

 

Dalam sebuah hadith diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang 

dimasukan ke dalam neraka disebabkan seekor kucing yang diikat oleh dia , tidak diberi 

makan dan tidak dilepaskan sampai kucing itu mati.
139
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Allah tidak melarang untuk memelihara binatang untuk memperoleh 

manfaatnya. Allah menerangkan dalam al-Quran bahwa hewan-hewan itu dijadikanNya 

untuk menjadi kesenangan dn i'tibar bagi manusia. 

 

2.3.4 Akhlak Kepada Lingkungan 

 

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang disekitar 

manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa. 

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan al-Qur'an terhadap lingkungan bersumber dari 

fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara 

manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti 

pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptaanya. 

 

Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum 

matang, atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi 

kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. 

Ini berarti manusia dituntut mampu menghormati proses yang sedang berjalan, dan 

terhadap proses yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertangung 

jawab, sehingga ia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan harus dinilai 

sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri.
140

 

 

Tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa semuanya di ciptakan oleh 

Allah SWT, dan menjadi milik-Nya, serta kesemuanya memiliki ketergantungan 

kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim untuk menyadari bahwa 
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semuanya adalah makhluk Allah yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. 

Dengan kata lain, jika seseorang merusak lingkungan sesunggunya ia telah merusak diri 

sendiri. 

 

Hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja 

terhadap manusia akan tetapi juga bagi makhluk yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. 

Oleh karena itu lingkungan harus tetap terjaga keserasian dan kelangsungan hidupnya 

sehingga secara berkesinambungan tetap dalam fungsinya sebagai pendukung 

kehidupan.
141

 Allah SWT berfirman yang maksudnya: 

 

                        

Maksudnya : 

Ia memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan dan gunung-gunung dipancangkanNya dengan teguh (semua) 

itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.  

           Surah al-Nazi'at (79) : 31-32 

 

Akhlak terhadap lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan insan 

iaitu dengan menjaga keserasian dan kelestarian serta tidak merusak lingkungan hidup. 

usaha-usaha yang dilakukan juga harus memperhatikan masalah-masalah kelestarian 

lingkungan. Apa yang nampa saat ini adalah bukti ketiadaan akhlak terhadap 

lingkungan, sehingga akibatnya menimpa manusia sendiri. Banjir, tanah longsor, 

kebakaran, dan isu yang sering dibicarakan yaitu global warming sedang mengancam 

manusia.
142

 Allah telah berfirman yang maksudnya: 
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Maksudnya : 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar).  

        Surah al-Rum (30) : 41 

 

 Dalam saat peperangan pun terdapat petunjuk al-Quran yang melarang  

melakukan  penganiayaan. Baik terhadap manusia dan binatang, bahkan mencabut  atau 

menebang  pepohonan  pun  terlarang,  kecuali  kalau terpaksa, tetapi itu pun harus 

seizin Allah, dalam  arti  harus  sejalan dengan   tujuan-tujuan   penciptaan   dan   demi  

kemaslahatan terbesar.
143

  

                          

         

 

Maksudnya : 

Apa yang kamu tebang di antara pokok kurma (milik orang kafir) atau 

yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) 

dengan izin Allah; dan kerana Dia hendak memberikan kehinaan kepada 

orang-orang fasik. 

                    Surah al-Hasyr (59) : 5 

  

 Bahawa semuanya adalah milik Allah, mengantarkan manusia kepada 

kesadaran  bahwa  apa  pun  yang  berada  di  dalam  genggaman tangannya,   tidak   

lain   kecuali amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
144

 Setiap jengkal tanah yang 

terhampar di bumi, setiap angin sepoi yang berhembus di udara,  dan  setiap tetes   

hujan   yang  tercurah  dari  langit  akan  dimintakan pertanggungjawaban   manusia   
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menyangkut   pemeliharaan   dan pemanfatannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah 

SWT dalam Al-Quran yang maksudnya :   

             

 

 

Maksudnya : 

Kamu  sekalian  pasti  akan  diminta  untuk mempertanggungjawabkan 

nikmat  (yang  kamu  peroleh).  

                                                                          surat al-Takatsur (102) :  8 

 

 Dengan demikian  bukan  saja  dituntut  agar  tidak  alpa  dan angkuh terhadap 

sumber daya yang dimilikinya, melainkan juga dituntut untuk  memperhatikan  apa  

yang  sebenarnya  dikehendaki  oleh Allah menyangkut apa yang berada di sekitar 

manusia. 

 

                        

               

 

Maksudnya : 

Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta yang berada di antara 

keduanya, kecuali dengan (tujuan) yang hak dan pada waktu yang 

ditentukan. 

      Surah al-Ahqaf (46) : 3 

  

 

 Pernyataan Allah ini mengundang seluruh  manusia  untuk  tidak hanya  

memikirkan  kepentingan  diri  sendiri,  kelompok, atau bangsa, dan jenisnya saja, 

melainkan juga harus  berpikir  dan bersikap demi  kemaslahatan  semua  pihak.  Ia  

tidak  boleh bersikap sebagai penakluk alam atau berlaku sewenang-wenang 

terhadapnya.  Memang,  istilah  penaklukan  alam tidak dikenal dalam ajaran Islam. 

Istilah itu muncul  dari  pandangan  mitos Yunani  yang  beranggapan  bahwa  benda-
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bend alam merupakan dewa-dewa yang memusuhi manusia sehingga harus 

ditaklukkan.
145

  

 

 Yang menundukkan alam menurut al-Quran adalah  Allah.  Manusia tidak 

sedikit pun mempunyai kemampuan kecuali berkat kemampuan yang dianugerahkan 

Allah kepadanya.  

 

 Jika  demikian,  manusia  tidak  mencari  kemenangan, tetapi keselarasan   

dengan alam. Keduanya  tunduk kepada Allah, sehingga mereka harus dapat bersahabat. 

Al-Quran menekankan agar umat Islam meneladani Nabi  Muhammad SAW yang 

membawa rahmat untuk seluruh alam.  

 

 Dengan demikian, bahawa alam  raya  telah Allah tundukkan untuk manusia.  

Manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Namun pada saat yang sama,  

manusia  tidak  boleh  tunduk  dan merendahkan  diri kepada segala sesuatu yang telah 

direndahkan Allah untuknya, berapa pun harga  benda-benda  itu.  Ia  tidak boleh   

diperbudak   oleh  benda-benda  itu.  Ia  tidak  boleh diperbudak    oleh    benda-benda    

sehingga mengorbankan kepentingannya  sendiri.  Manusia dalam hal ini dituntut untuk 

selalu mengingat-ingat, bahwa ia boleh meraih apa pun  asalkan yang   diraihnya   serta  

cara  meraihnya  tidak  mengorbankan kepentingannya di akhirat kelak. 

 

2.3.5 Metode Penerapan Akhlak 

 

Islam sangat memperhatikan dan menjaga masyarakatnya dari berbagai 

kerosakan dan faktor-faktor penunjangnya. Akan tetapi, pada masa yang sama, kita 

melihat kerosakan dan keruntuhan moral bertebaran di tengah-tengah masyarakat. 
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Perkembangan Islam terhalang kerana kaum muslimin sendiri. Banyak orang 

menolak Islam bukan kerana mereka tidak bersimpati pada nilai-nilai ajarannya, akan 

tetapi lebih kerana tidak nampaknya nilai-nilai Islam itu di praktekkan secara konkrit 

dalam realiti kehidupan. Islam lebih sering disampaikan sebagai nilai-nilai teori, 

sementara realiti masyarakat Islam sendiri masih belum menunjukkan komitmen serius 

kepada agamanya. 

 

Al-Rafi iy dalam bukunya Wahy al-Qalam yang di kutip oleh Syekh „Amr 

Khalid, beliau berkata:  

 

“Jika aku ditanya untuk menyimpulkan semua falsafah agama Islam dalam 

dua kata, maka aku akan berkata: Ianya adalah keteguhan akhlak. Jika 

ditanya pakar falsafah terhebat di dunia untuk meringkaskan pengubatan 

akan jiwa manusia semuanya dalam dua kata, maka mereka tidak akan 

menambah lebih daripada: Kekukuhan akhlak. Apabila semua pakar di 

Barat belajar akan keadaan sosial di Eropa, dan membuat kesimpulan 

dalam dua kata, maka mereka akan berkata: Kekukuhan akhlak.
146

 

 

 

Matlamat awal dan utama daripada belajar akan akhlak ialah kerana tujuan 

diutusnya Nabi SAW, beliau bersabda yang maksudnya: Hanya sahaja aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak.
147

  

 

Allah SWT menyatakan dalam al-Qur‟an, bahawa matlamat mengutus Nabi 

Muhammad SAW, adalah untuk menjadikan Baginda sebagai rahmat bagi seluruh alam 

semesta, sesuai dengan firman Allah seperti berikut:  
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Maksudnya: 

 

 Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (Wahai Muhammad), melainkan 

untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. 

           Surah al-Anbiya (21) : 107 

 

  

Mengenai matlamat diutus Nabi SAW sebagaimana yang Baginda sabdakan dan 

juga sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam al-Qur‟an, keduanya mempunyai kaitan 

yang sangat kuat seperti yang dikatakan Syekh „Amru Khalid, bahawa sesungguhnya 

ada kaitan sangat kuat antara hadith yang menyatakan bahawa matlamat diutus Nabi 

SAW ialah untuk menyempurnakan akhlak dengan ayat al-Qur‟an yang menyatakan 

bahawa Baginda SAW, diutus sebagai pembawa rahmat untuk semua alam. Ianya 

kerana tidak akan terjadi rahmat bagi sekalian alam melainkan dengan akhlak.
148

 

 

Nabi Muhammad SAW memberi tumpuan dalam dakwahnya kepada pembinaan 

akhlak, kerana akhlak mempunyai kepentingan yang amat besar. Komitmen dengan 

akhlak bererti komitmen dengan syara. Kerana akhlak ialah anugerah daripada Allah 

SWT untuk umat manusia seluruhnya. Allah SWT memilih dan memuji baginda SAW 

kerana akhlak yang dimiliki beliau. 

 

 
Maksudnya :  

Dan sungguh engkau (Muhammad SAW) memiliki akhlak yang tinggi.   

            Surah al-Qalam (68) : ayat 4 

 

 

Matlamat belajar akhlak adalah untuk membetulkan kondisi yang terpisah antara 

akhlak dengan ibadah. Atau dengan bahasa yang lain ialah menghubung kaitkan antara 

agama dan dunia. Maka sering didapati seseorang di dalam masjid begitu menjaga salat, 
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akan tetapi selepas sembahyang dia seolah-olah manusia yang lain. Di masyarakat 

terdapat dua jenis manusia iaitu ahli ibadah tetapi buruk akhlaknya, dan orang yang baik 

akhlaknya akan tetapi buruk ibadahnya. 

 

Artinya terkadang ada orang yang begitu menjaga amanah akan tetapi tidak 

sembahyang. Ada juga yang semangat dan giat beribadah akan tetapi tidak baik 

perangainya. 

 

Matlamat yang selanjutnya adalah agar termasuk orang yang mengamalkan 

akhlak, bukan setakat bercakap dan diskusi tentang akhlak akan tetapi juga, dan agar 

kita tidak menjadi sebab akan fitnah orang lain, yang dimaksud ialah orang yang tertipu 

dengan ibadah yang diamalkan oleh seseorang, namun menjadi fitnah kerana akhlaknya 

yang buruk. Yang mana orang-orang mencaci kerana tidak ada kesesuaian antara ibadah 

dengan akhlaknya.  

 

Adapun cara metode penerapan akhlak yang dilakukan oleh Nabi SAW 

diantaranya adalah : 

 

a. Mujahadah 

 

Untuk memiliki akhlak mulia, para ulama telah sepakat bahawa akhlak dapat 

diperolehi dengan mujahadah untuk memilikinya. Akhlak mulia yang telah sebati 

dengan manusia tentu lebih baik daripada yang dipaksa. Ini berdasar hadith Nabi yang 

baginda sampaikan kepada al-Ashaj ibn ’Abd al-Qais : 
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Maksudnya adalah :  

Bahkan Allah yang menganugrahkan kedua sifat tersebut wahai Ashaj. 

 

Juga kerana akhlak yang sebati dengan sifat manusia tidak akan hilang daripada 

manusia tersebut. Akan tetapi akhlak yang dibuat dan dipaksakan sering manusia 

terlupa dalam beberapa moment. Kerana itu ia memerlukan riyadah dan latihan yang 

sungguh dan berketerusan. Sehingga benar-benar melekat dalam jiwa dan sanubari 

manusia tersebut. 

 

Kerana itu semasa datang seseorang dan meminta nasihat kepada baginda saw, 

maka Nabi saw mengulang-ulang pesannya : 

 

 

  

 

Maksudnya  :  “Jangan marah ,  dan Nabi  mengulangnya”  
150

 

 

Dalam kesempatan lain baginda saw berpesan bahawa : 

 

151 

Maksudnya adalah :  

“Bukanlah orang yang kuat ialah orang yang kuat dalam bergelut, namun 

orang kuat adalah orang mampu menahan jiwanya semasa dia marah...”  
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Manusia boleh memiliki akhlak mulia, iaitu dengan cara berlatih dan 

mempraktekannya, usaha yang sungguh.  

 

b. Perumpamaan 

 

Dalam penerapan akhlak kepada para sahabat dan juga umatnya, Nabi SAW 

kadang memakai perumpamaan, sehingga orang yang mendengar senang dan tidak 

tersinggung. Sebagaimana Nabi SAW  bersabda :  

 

 

Nabi saw bersabda yang maksudnya : 

“Perumpamaan kawan baik dan kawan buruk adalah seperti orang yang 

membawa minyak wangi atau tukang besi. Maka pembawa minyak 

wangi maka engkau akan mendapat manfaat dengan menjual ataupun 

mendapat harumnya. Adapun tukan besi, maka jika engkau tidak 

terbakar kerananya, maka engkau akan mendapat bau yang busuk”.152
 

 
 

Menghayati apa yang ada di dalam al-Quran dan al-Sunnah Rasul Allah saw, 

ayat mahupun hadith yang memuji akhlak yang agung ini, yang mana kedua-dua 

sumber mengajak untuk berakhlak dengannya. Maka seorang mukmin apabila melihat 

teks-teks ayat atau hadith  yang memuji akhlak mulia, maka ianya bersemangat untuk 

mengamalkannya. 
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c. Nasihat dalam bergaul 

 

Dalam hal ini, Nabi SAW menasihati umatnya dalam berkawan, menjauhi 

daripada buruk akhlak dan juga kerja-kerja yang remeh temeh. Kerana pergaulan akan 

membantu seseorang untuk memiliki akhlak mulia. Nabi saw bersabda :  

 

 
 

Maksudnya : 

Manusia tergantung daripada agama kawannya, maka hendaklah masing-

masing orang melihat siapakah yang menjadi kawannya”. 153
 

 

 

Hendaklah setiap manusia untuk menghayati dan juga merenungkan akan akibat 

atau impak negative daripada buruk akhlak. Dimana orang yang buruk akhlak akan 

dibenci, akan dijauhi, akan menjadi perbincangan buruk antara masyarakat. Apabila 

seseorang menghayati akan akibat-akibat ini maka ianya akan berusaha menjauh 

daripada akhlak yang tidak baik. 

 

d. Penerapan Akhlak melalui Uswah Hasanah (keteladanan) 

 

keteladan adalah unsur terpenting yang harus direalisasikan dalam perjalanan 

dakwah. Khususnya keteladanan utuh yang mencerminkan keutuhan Islam yang sahih 

dan segala ajaran dan tuntunannya tanpa kekeliruan, penyelewengan dan ijtiza‟ 

(pengambilan ajaran secara parsial). 

 

Kita menginginkan dan berharap, dari prinsip ini dapat terbentuk pribadi 

muslim, keluarga muslim, dan masyarakat muslim teladan yang berpegang teguh pada 

kitab Allah dan sunah Rasulullah.  Allah berfirman:  
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Maksudnya :  

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka 

ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah 

kepadamu dalam menyampaikan (al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain 

hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.              

      Surah  al-An‟am (6) : 90 
 

 

Ayat ini menerangkan bahawa Allah menganjurkan manusia agar meneladani 

petunjuk orang-orang baik, salih, dan memiliki akidah yang benar. 

 

Juga Allah telah berfirman dalam al-Quran surah al-Mumtahanah ayat 4 dan 6:  

  

           

          

             

      

         



 

Maksudnya :  

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim 

dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada 

kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari 

daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari 

(kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan 

kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah 
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sahaja. kecuali perkataan Ibrahim kepada bapanya : "Sesungguhnya aku 

akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak  

sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan 

kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada 

Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."  

         Surah al-Mumtahanah (60) : 4 

 

Suri tauladan yang baik terdapat pada nabi Ibrahim dan kaumnya bagi orang-

orang yang mengharapkan pahala dan keselamatan pada hari kiamat nanti. 

          

     

 

 

Maksudnya :  

Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang 

baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah 

dan (keselamatan pada) hari kemudian, dan barangsiapa yang berpaling, 

maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.   

         Surah al-Mumtahanah (60) : 6 
 

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Ahzab ayat 21: 

 

           

    

Maksudnya :  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.  

     Surah al-Ahzab (33) : 21 
 

 

Contoh teladan yang paling sempurna dan takkan pernah sirna adalah kehidupan 

dan pribadi Rasulullah SAW. Keteladanan Rasulullah memiliki pengaruh yang amat 

besar dalam membantu kaum muslimin untuk mengenal Islam secara teori dan praktek, 
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serta meneladaninya dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga terbentuk masyarakat 

muslim yang menjunjung tinggi Kitab Allah dan sunah Rasulullah.  

 

Setiap manusia selalu menghadirkan bentuk akhlak Rasul. Bagaimana 

kemurahan akhlak Nabi, pemaaf, sabar atas segala cacian yang baginda terima. Apabila 

setiap manusia selau menghayati akan akhlak Nabi SAW dan yakin bahawa baginda 

adalah sebaik-baik manusia. Serta manusia mulia daripada hamba Allah SWT. Hatinya 

akan terkesan, kesombongan dalam diri akan dapat dipecahkan, dan ini akan mengajak 

kepada masing-masing pribadi untuk memilikinya. 

 

Meskipun berbenturan dengan buruknya kondisi masyarakat, umat Islam tidak 

boleh putus asa dalam mengarungi jalan dakwah. Sikap optimis, bahawa dengan 

pertolongan Allah, kita akan mampu mewujudkan prestasi terbesar di muka bumi ini, 

iaitu kemapanan bagi agama Allah.  

 

e. Melihat Sifat-sifat Terpuji 

 

Cara ini dimaksudkan agar objek dakwah mahu mencontoh, misalnya sifat-sifat 

orang mukmin yang banyak dijabarkan dalam al-Quran. Cara ini dimaksudkan untuk 

memberikan pengaruh yang positi terhadap perilaku objek dakwah. 

 

f. Penerapan Akhlak melalui Kisah 

 

Kisah umumnya cepat di tangkap oleh manusia bahkan meresap ke dalam jiwa. 

Setiap manusia cenderung menyenangi kisah, sebagaimana dikatakan Sayyid Qutb: 

“Tidak diragukan lagi bahawa kisah-kisah itu mempunyai ciri khas dalam 

menyampaikan kebenaran. Ia dapat meresap kedalam hati. Kisah-kisah tersebut 
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merupakan gambaran atau mirip dengan kehidupan nyata. Sebab itu, jika kebenaran 

disampaikan melalui kisah, ia dapat meresap ke dalam jiwa”.
154

 

 

Adanya kisah-kisah itu di maksudkan sebagai ’ibrah untuk menggugah orang 

agar mau bersyukur atas nikmat Allah, mengakui adanya Khaliq, serta berbuat baik 

untuk dirinya dan orang banyak. 

 

2.4 Rumusan 

 

Metode dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh pendakwah kepada objek 

dakwah, untuk menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud agar mereka 

beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, bahagia di dunia dan akhirat.  

 

Kesuksesan dakwah Nabi SAW membuktikan keunggulan dan kemampuan 

baginda dalam berdakwah, beliau menyampaikan dakwahnya dengan cara Hikmah, 

Maw’izah, dan Mujadalah yang baik. Nabi saw telah menggunakan pelbagai cara untuk 

menyeru kepada manusia, menunjukan mereka jalan yang benar, membetul dan 

mengajar mereka serta menanam kebaikan dan kelebihan dalam diri mereka. Perbezaan 

cara-cara baginda berdakwah ini meninggalkan kesan yang besar kepada manusia dan 

menambah keyakinan mereka kepadanya.  

 

Dakwahnya memiliki manhaj yang sudah digariskan dan harus diamalkan. 

Tabligh sudah jelas tujuannya, telah digariskan programnya. Tidak boleh diambil hanya 

sebagian dan meninggalkan bagian lainnya. Akan tetapi dengan tahapan-tahapan yang 

mengantarkan sampai ke tujuan dan sasaran utamanya, yaitu agar agama ini semuanya 
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hanya milik Allah, agar kalimat Allah yang lebih tinggi dan kalimat orang kafir menjadi 

rendah. 

 

Saat ini masuknya berbagai ajaran dan pemahaman yang tidak sesuai dengan 

nilai agama, membuat agama tidak berdaya dan tidak lagi dijadikan manhaj al-hayah 

dalam berbagai-bagai bidang kehidupan. Hal ini juga terjadi pada umat Islam, dimana 

agama tidak lagi berfungsi secara baik dalam kehidupan individu dan masyarakat. Di 

samping terlihat saat ini, kehidupan umat manusia telah terpengaruh oleh modernisme 

yang membawa nilai-nilai baru yang bertentangan dengan nilai Islam.  

 

Melihat keadaan di sekitar, sudah tentu umat Islam prihatin melihat rosak moral 

keimanan sehingga harus dicari solusi terbaik yang dikehendaki Islam iaitu 

melaksanakan dakwah secara baik serta berkesinambungan. 

 

Islam adalah agama dakwah artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya 

untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju mundurnya umat 

Islam sangat tergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukan 

 

kewajiban umat Islam hari ini untuk segera mengemban amanah ini, 

menyampaikan risalah, meninggikannya pada posisinya, memenuhi cakrawala, 

menampakkan matahari kebenaran agar gelapnya kebatilan dan kesesatan segera sirna. 

Sehingga berguguran senandung syetan dan golongannya, kesesatan para pembual dan 

dustanya. Manusia hari ini, dan kaum muslimin secara khusus sangat membutuhkan 

cahaya kebenaran, pancaran iman, sejuknya keyakinan sehingga mereka dapat berjaya, 

mulia, bahagia, dan aman. 
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Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah akhlak. Ia 

merupakan bagian dari ahlak Islam yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang 

beriman. Tentu saja akhlak yang dimaksudkan harus bersumber pada al-Qur'an dan al-

Sunnah. Hanya saja dalam kehidupan keseharian, seringkali hanya membatasi akhlak 

kepada sesama manusia. Padahal yang paling utama adalah akhlak terhadap Allah. 

Dalam Islam ruang lingkup akhlak mencakup akhlak kepada Allah, manusia, binatang, 

dan juga lingkungan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB: III 
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BAB: III 

USLUB PENGKISAHAN SEBAGAI METODE DAKWAH 

 

 

3.1. Pendahuluan 

 

 

Perbahasan dalam bab ini adalah untuk memenuhi objektif kajian yang kedua, 

iaitu untuk mengenal pasti penggunaan metode kisah dalam gaya persembahan dakwah 

Nabi Muhammad SAW. Metode yang digunakan dalam kajian untuk tujuan tersebut 

ialah metode perpustakaan sebagaimana telah diterangkan pada bab pertama. 

 

3.2. Pengertian Kisah 

 

 

Kisah dari bahasa Arab iaitu : Qissah, lafaz ini merupakan bentuk masdar dari 

kata qassa yaqussu. Dari lafaz qissah terdapat dua makna iaitu menceritakan dan 

mengandung makna menelusuri atau mengikuti jejak.
155

 Makna qissah dalam sebagian 

besar ayat al-Quran bererti kisah atau cerita.  Adapun mengikut Kamus Dewan, kisah 

ialah hikayat.
156

 Adapun secara istilah, qissah bererti : 

 

1. Menurut Abd al-Karim al-Khatib, kisah al-Quran adalah berita tentang umat 

terdahulu.
157

 

 

2. Kisah dalam al-Quran yang menceritakan ihwal umat terdahulu dan nabi-nabi 

mereka serta peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini dan masa yang 

akan datang.
158

  

 

3.  
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3.3. Matlamat kisah 

 

Dalam al-Qur‟an terdapat berbagai-bagai metode untuk mengajak manusia ke 

jalan yang benar, di antaranya dengan melalui kisah atau cerita. al-Qur‟an banyak 

memuat kisah-kisah sejarah umat terdahulu, sebagai bahan perbandingan dalam 

menjalankan aktiviti para dā’i semasa berdakwah. Hal ini, senada dengan firman Allah 

SWT dalam surah Yusuf ayat 111, iaitu: 

 

              

            

      

 

Maksudnya :  

 Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang 

yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, 

akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 

segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.  

           Surah Yusuf (12) : 111 
 

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahawa kisah-kisah yang terdapat dalam al-

Qur‟an, banyak terdapat nilai-nilai yang boleh diambil untuk dijadikan pelajaran bagi 

manusia, khususnya bagi pendakwah dalam berdakwah ke jalan yang benar. Dengan 

menggunakan beberapa kisah tersebut akan dapat menyentuh ke lubuk hati mad’unya.
159

 

 

Selain tujuan diatas, dakwah melalui kisah  mengandungi beberapa matlamat, 

diantaranya ialah 
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a. Memberi semangat dan keteguhan hati 

  

Kisah memiliki karakteristik yang menjadikannya begitu penting, sebagai salah 

satu metode dakwah, dan ia sangat memainkan peranan penting dengan tepat dan baik. 

Karakteristik itu adalah bersesuaian dengan dā’i dan mengisi semangat mereka untuk 

berdakwah, menjadikan dā’i bersemangat dan berjuang melawan musuh-musuhnya, 

yakin dengan pertolongan dan kemenangan dakwah di hujung daripada perjuangan 

mereka.
160

 

  

Perkara ini nyata dengan apa yang di tegaskan melalui kisah-kisah dalam            

al-Qur‟an yang banyak memberi keselesaan dalam jiwa Nabi SAW, kerana melalui 

kisah-kisah tersebut dapat memantapkan Baginda SAW untuk melanjutkan dakwahnya 

setelah hampir ke tahap putus asa. 
161

 

 

Kisah menceritakan kepada Baginda SAW tentang umat-umat terdahulu. 

Mereka mendustai para Rasul bahkan menuduh mereka itu berpenyakit mental. Mereka 

juga menyakiti dan melukai para Nabi tersebut. Tetapi para Rasul dan Nabi tetap 

bersabar dan teguh pendirian dalam menerima berbagai-bagai dugaan sehinggalah 

mereka berjaya.  

 

Melalui pengungkapan kisah tersebut, maka jiwa para dā’i menjadi tenang dan 

tenteram.
162

 Allah SWT berfirman: 
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Maksudnya : 

 

Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah       

kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini 

telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi 

orang yang beriman.  

                                                                                      Surah Hud (11) : 120 
 

 

Allah SWT bercerita tentang kisah-kisah para Nabi sebelum beliau, untuk 

menjadi sebagai contoh atau teladan bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 

Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendengar perlakuan orang kafir terhadap para 

Rasul, maka akan terasa ringan.
163

  

 

Nabi Muhammad SAW dan para dā’i, banyak mengambil manfaat daripada 

kisah. Mereka mengetahui bahawa mereka akan mendapati kepedihan dalam berdakwah 

walau daripada orang terdekat dengan mereka sekalipun, sehingga perkara itu tidak 

menjejaskan langkah dakwah mereka. 

 

Sebagai contoh kisah Nabi Ibrahim AS, memberi pengajaran bahawa manakala 

beliau mengajak bapanya untuk beriman, maka sang bapa menolak dengan bantahan 

yang keras. Nabi Ibrahim bukan menjawab dengan keras pula sebagaimana reaksi sang 

bapa, bahkan Nabi Ibrahim berkata, bahawa ia akan memintakan ampun kepada Allah 

SWT di atas segala dosa sang bapa.
164

 

 

 

 

                                                 
163

 Ibn Kathir, Abu al-Fida‟ Ism’l ibn ’Umar al-Qurasyi al-Dimisqi (2003), op.cit, h. 6. 
164

 Ahmad Ahmad Ghulush (1978), op.cit , h 295. 



 

 

 

90 

 

 

Semua kisah dapat memberi isyarat akan kemenangan para dā’i dengan 

mempertahankan prinsip mereka sebagaimana yang Allah SWT janjikan : 

        

    

Maksudnya : 

Dan sesungguhnya, telah ada semenjak dahulu lagi, ketetapan Kami, bagi 

hamba-hamba Kami yang diutus menjadi Rasul. Bahawa sesungguhnya 

merekalah orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan, dan 

bahawasanya tentera Kami (pengikut-pengikut Rasul), merekalah orang 

yang mengalahkan (golongan yang menentang kebenaran).  

           Surah al-Saffāt (37) : 171-173 

 

Kisah telah mengukuhkan dalam diri dā’i makna-makna dan nilai-nilai. 

Daripada kisah Nabi Adam didapati pelajaran bagaimana pentingnya komitmen dengan 

perintah Allah SWT, taat kepada-Nya dan menolak bisikan iblis serta berwaspada 

terhadap tipu dayanya. Daripada kisah Nabi Nuh, didapati kecintaan kepada hidayah, 

ketaatan serta membenci akan perdebatan, dan perasaan tertipu.
165

 

 

Daripada kisah Nabi Lut dan Nabi Yusuf AS adalah tentang berpegang teguh 

dengan kesucian, iffah (menjaga kesopanan) dan menjauhkan diri daripada kemunkaran. 

Daripada kisah Nabi Ibrahim AS, menunjukan bahawa bagaimana jalan menuju tauhid, 

batalnya kemusyrikan. Selain itu, juga daripada kisah Firaun, bagaimana kebencian 

akan kezaliman, keangkuhan serta harapan untuk istiqamah dan keamanan.
166
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b. Sebagai pelajaran  

 

Dakwah melalui kisah adalah digalakkan, kerana ia mengingatkan manusia 

tentang apa yang berlaku terhadap umat terdahulu, para dā’i mengambil pelajaran 

daripada kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam al-Qur‟an, kerana ia terlihat dengan 

nyata makna-makna ini yang boleh memotivasikan para dā„i dalam menjalankan 

dakwah. 

 

Bercerita tentang kisah-kisah yang mengandungi hikmah sangat berkesan untuk 

menarik perhatian objek dakwah yang juga boleh membuat imaginasi atas peristiwa-

peristiwa masa lampau mahupun yang akan datang, bahkan hal ini merupakan pola yang 

terbaik untuk dilakukan pendakwah, dan akan dengan mudah merasuk ke dalam jiwa 

para komunikan khusus kepada anak-anak. Dengan mendengarkan cerita seperti ini 

telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak dahulu, dimana ketika Baginda 

berdakwah, Baginda sering bercerita tentang kisah kaum-kaum terdahulu agar dapat 

diambil hikmah dari pelajarannya.
167

 

 

c. Sebagai Nasihat 

 

Memberi nasehat dengan menggunakan kisah dapat meninggalkan kesan yang 

mendalam ke dalam jiwa pendengarnya. Apabila yang berkisah memiliki cara istimewa 

dan menarik dalam menyampaikannya, maka ianya akan dapat menarik lebih perhatian 

dan bahkan dapat memberi kesan lebih kepada pendengarnya. Ini disebabkan, kerana 

kisah tidak dapat disangkal lagi dimana ianya memberi kesan kepada pembaca dan 

pendengarnya.
168
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Syekh Mannan al-Qattan menyampaikan bahawa, nasihat yang disampaikan 

melalui susunan kalimat dalam khutbah sahaja, maka minda manusia tidak boleh 

mengumpul seluruh makna, juga tidak boleh memahami dengan lengkap. Tetapi jika 

dihuraikan dengan dikaitkan kepada realiti kehidupan, maka akan jelas tujuan nasihat 

tersebut. Jiwa pendengar akan selesa menerimanya, manusia akan mendengar dengan 

penuh kerinduan akan kalimat demi kalimat yang keluar daripada lisan pendakwah 

tersebut. Dia akan terkesan dengan pelajaran yang ada di dalam khutbah tersebut.
169

 

 

Nasihat jika dihuraikan dengan dikaitkan kepada realiti kehidupan, maka akan 

jelas tujuan nasihat tersebut. Mempersiapkan manusia yang mampu beramal dengan 

manhaj Islam, ajaran serta prinsip-prinsipnya. Manusia perlu memiliki akhlak yang 

kukuh dan kuat seperti jujur, sabar dan wafa, kerana dengannya dapat menanam akhlak-

akhlak itu ke dalam sanubari hati mereka secara tepat dan terkesan berkekalan sehingga 

bila-bila masa.
170

 

 

d. Untuk Tarbiyah Akhlak 

 

Kisah menyenangkan orang kepadanya, dan tarbiyah dengan nilai-nilai murni 

dan akhlak, tanpa dimasukkan dalam kisah ia akan memberi kesan yang lemah.
171

 

Keistimewaan kisah, ia mengandung berbagai uslub tarbawi seperti dialog, renungan, 

teladan dan lain sebagainya yang akan membantu dalam mengukuhkan sikap tarbawi 

dan pendidikan. Dengan kuasa yang dimiliki oleh kisah maka manfaatnya terlihat 

semakin luas, semakin dalam dan lebih kekal.
172
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Nilai-nilai akhlak antara nilai terpenting yang terkandung dalam kisah-kisah 

Nabi SAW. Kerana tarbiyah akhlak ialah antara matlamat tarbiyah Islamiyah yang 

terpenting. Ianya akan menjaga manusia daripada apa yang tidak patut bagi dirinya 

samada akidah mahupun akhlak. Ianya akan menerangi akal dan membantunya untuk 

pandangan yang terang antara benar atau salah, hingga manusia akan memilih dengan 

hati yang selesa, penuh pengetahuan serta reda.  

 

Ahmad Amin berkata; “Bukanlah tujuan daripada ilmu akhlak terhad kepada 

mengetahui teori-teori dan kaedah-kaedah sahaja. Tetapi tujuan daripada ilmu akhlak 

ialah memberi kesan kepada dorongan keinginan dan memberi petunjuk untuk 

menghias kehidupan hingga tercapai cita-cita yang agung dalam kehidupan. Kita akan 

dapat kebaikan, kemuliaan, serta manfaat kepada manusia. Juga memotivasi untuk 

berbuat kebajikan”.
173

 

 

Menurut Muhammad Khair Ramadhan (1414) dalam bukunya Al-Da’wah al-

Islamiyah al-Wasāil wa al-Asālib seperti yang di kutip oleh Prof. Dr. Ab. Aziz Mohd 

Zin, beliau berkata bahawa “kisah mempunyai keistimewaan yang tinggi, kerana ia 

memberi pengetahuan kepada sasaran tentang kehidupan dengan gaya dan bentuk yang 

disukai secara semulajadi”.
174

 

 

Dr. „Abd. Allah Sihata, mengatakan bahawa kisah-kisah tersebut merupakan 

tentera-tentera Allah yang meneguhkan hati para wali-Nya dan orang-orang yang 

berjuang di jalan-Nya.
175
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Nabi Muhamad SAW terkadang menumpukan sisi akhlak sahaja dalam kisah 

yang baginda huraikan di hadapan para sahabat. Dimaksudkan untuk  menyatakan 

kepentingan akhlak tersebut dan juga agar berkesan mendalam di hati dan jiwa para 

sahabat. Selain diharapkan dapat respon positif untuk segera diamalkan dalam realiti 

kehidupan. Memotivasi para sahabat untuk menjadikan kisah tersebut teladan bagi 

mereka. 

 

Nabi Muhammad SAW memberi tumpuan dalam kebanyakan kisah-kisahnya, 

sama ada kisah sejarah atau realiti mahupun perumpamaan dalam meningkatkan sisi 

akhlak. Kerana akhlak mempunyai kepentingan yang amat besar. Komitmen dengan 

akhlak bererti komitmen dengan syara. Kerana akhlak ialah anugerah daripada Allah 

SWT untuk umat manusia seluruhnya. Allah SWT memilih dan memuji baginda SAW 

kerana akhlak yang dimiliki beliau. 

 

 
Maksudnya :  

Dan sungguh engkau (Muhammad SAW) memiliki akhlak yang tinggi.   

                        Surah al-Qalam (68) : ayat 4 

 

Kisah umumnya cepat ditangkap oleh manusia bahkan meresap ke dalam jiwa. 

Setiap manusia cenderung menyenangi kisah, sebagaimana dikatakan Sayyid Qutb: 

“Tidak diragukan lagi bahawa kisah-kisah itu mempunyai ciri khas dalam 

menyampaikan kebenaran. Ia dapat meresap kedalam hati. Kisah-kisah tersebut 

merupakan gambaran atau mirip dengan kehidupan nyata. Sebab itu, jika kebenaran 

disampaikan melalui kisah, ia dapat meresap ke dalam jiwa”.
176
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Adanya kisah-kisah itu di maksudkan sebagai ’ibrah untuk menggugah orang 

agar mau bersyukur atas nikmat Allah, mengakui adanya Khaliq, serta berbuat baik 

untuk dirinya dan orang banyak, dan nilai akhlak antara nilai terpenting yang 

terkandung dalam kisah-kisah yang disampaikan Nabi SAW. 

 

Ada satu hal penting yang harus diketahui, bahawa kisah-kisah yang diceritakan 

oleh Rasulullah SAW bukanlah kisah dusta semata-mata, melainkan riwayat-riwayat 

yang jelas latar belakangnya dan sejarahnya, serta mengandungi nilai-nilai pendidikan 

dan roh keislaman yang dapat mendorong manusia mendengar lalu bersikap dengan 

akhlak yang mulia dan luhur, seperti yang diajarkan oleh Islam kepada seluruh umatnya. 

 

Dengan demikian, dakwah melalui kisah boleh menggerakkan kehangatan 

perasaan, membangkit semangat dan gerak dalam jiwa manusia, dengannya akan 

memperbaharui tekad selaras dengan tuntutan dan arah kisah. 

 

3.4 Ciri-ciri kisah 

 

Adapun ciri-ciri kisah diantaranya : 

a. Menggambarkan aspek kehidupan
177

 

Kisah mempunyai keistimewaan kerana ia menggambarkan aspek-aspek 

kehidupan. Ia melahirkan watak-watak, perilaku dan budipekerti, fikiran-fikiran, 

sasaran-sasaran hidup, sekitaran, tabiat dan zaman. 

  

Kisah membentangkan kepada pendengar tentang kerja-kerja yang dilakukan, 

tindak-tanduk dan sepak-terjang manusia dalam melayari bahtera hidup. Hati pendengar 

akan terasa lapang terhadap watak yang bersifat baik, dan terasa benci terhadap watak 

yang bersifat jahat. 
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b. Mengasyikkan
178

 

Kisah mempunyai keistimewaan mengasyikkan orang kepadanya. Naluri 

manusia yang ingin mengetahui sesuatu, menjadikan mata dan telinganya meminati 

perjalanan perjalanan cerita yang dapat ditayangkan dengan bijak oleh penceritanya 

terutamanya pada detik-detik suspens karena sangat ingin hendak mengetahui apa yang 

berlaku selanjutnya. 

 

c. Media yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai
179

 

Kisah merupakan media yang paling tepat untuk semua kalangan baik anak-anak 

dan maupun dewasa dalam menanamkan nilai-nilai positif yang akan bermanfaat di 

dalam kehidupannya, sekarang mahupun di masa yang akan datang.  

 

d. Tidak terkesan menggurui
180

 

Kisah sangat berkesan dalam dakwah kerana pendengar tidak terasa digurui. 

Ianya akan mengalir, dengan bahasa perasaan. Dalam perkara ini, kisah menempati 

posisi pertama untuk merubah etika orang. Sebab kisah mampu menarik pendengar 

untuk menyukai dan memperhatikannya. Mereka akan merekam semua doktrin, 

imajinasi dan semua yang ada di dalam cerita. Dengan dasar pemikiran seperti itu maka 

kisah merupakan bahagian terpenting yang disukai oleh manusia.    

 

e. Melunakkan jiwa
181

 

Kisah dapat melunakkan jiwa dan mempunyai dampak yang menakjubkan untuk 

menarik perhatian anak murid, serta cepat pula menghapalkan kejadian-kejadian kisah 
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itu. Kisah juga tidak hanya sebagai penghibur, tetapi juga harus bisa dijadikan nasihat 

dan pelajaran.  

 

f. Meresap ke dalam hati
182

 

Dakwah dengan kisah mampu menanamkan pendidikan akhlak al-karimah, 

kerana dari keterangan kisah-kisah yang baik itu dapat meresap ke dalam hati nurani 

dengan mudah dan baik, serta mendidik dalam meneladani perbuatan baik dan 

menghindari dari perbuatan buruk. 

 

Dengan demikian, ciri-ciri yang ada pada kisah, boleh dijadikan suatu jalan yang 

sebaik-baiknya untuk para pendakwah menyampaikan ajaran-ajarannya terus ke dalam 

sanubari audiennya. 

 

3.5 Bentuk  kisah 

 

Dalam sebuah cerita terdapat tiga bentuk tulisan, ini yang paling sering 

dilakukan oleh seorang penulis cerita.  

 

Pertama, penulisan deskripsi, atau penggambaran.
183

  Sesuatu yang pernah di 

lihat tentu mudah mendeskripsikan atau menggambarkannya melalui kata-kata.  

Menampakan keunikan sesuatu sehingga pembaca akan tertarik.  Semakin unik 

pendeskripsian yang dibuat penulis cerita, maka akan semakin menantang pembaca 

untuk menelusuri tiap-tiap kata.   
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Kedua, dialog.  Dialog sangat penting dalam cerita. Karena ini salah satu cara 

untuk membuat pembaca tidak bosan.
184

  Jika cerpen atau novel hanya berisi deskripsi 

atau narasi, akan membosankan. Dialog juga dapat menjadi saran pengungkapan diri 

tokoh-tokoh cerita.  Melalui dialog, penokohan akan semakin hidup. 

 

Ketiga, narasi. Narasi sangat penting, kerana ia akan membuat cerita berjalan.  

Narasi ini yang akan membuat alur cerita.  Rangkaian peristiwa yang membentuk 

jalinan.  Senang untuk dibaca.  Melalui narasi, pembaca diajak mengikuti watak tokoh 

dalam cerita tersebut.
185

 

Narasi dikenal sebagai cerita atau kisah. Pada kisah terdapat peristiwa atau 

kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang 

menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan 

unsur pokok sebuah kisah.
186

  

Kisah dapat berisi fakta atau fiksi. Kisah yang berisi fakta disebut kisah 

ekspositoris, sedangkan kisah yang berisi fiksi disebut narasi sugestif. Contoh kisah 

ekspositoris adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Sedangkan contoh 

kisah sugestif adalah novel, cerita pendek, cerita bersambung, ataupun cerita bergambar. 

Pola Kisah secara sederhana berbentuk susunan dengan urutan awal, tengah,  

dan akhir. Awal narasi biasanya berisi pengantar yaitu memperkenalkan suasana dan 

tokoh. Bagian awal harus dibuat menarik agar dapat mengikat pembaca.
187
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Bagian tengah merupakan bagian yang memunculkan suatu konflik. Konflik 

lalu diarahkan menuju klimaks cerita. Setelah konfik timbul dan mencapai klimaks, 

secara berangsur-angsur cerita akan mereda.
188

 

Akhir cerita yang mereda ini memiliki cara pengungkapan bermacam-macam. 

Ada yang menceritakannya dengan panjang, ada yang singkat, ada pula yang berusaha 

menggantungkan akhir cerita dengan mempersilakan pembaca untuk menebaknya 

sendiri.
189

 

Langkah menyusun kisah atau cerita terutama yang berbentuk fiksi cenderung 

dilakukan melalui proses kreatif, dimulai dengan mencari, menemukan, dan menggali 

ide. Oleh karena itu, cerita dirangkai dengan menggunakan rumus 5 W + 1 H, yang 

dapat disingkat menjadi.
190

 

1. (What) Apa yang akan diceritakan, 

2. (Where) Di mana seting/lokasi ceritanya, 

3. (When) Kapan peristiwa-peristiwa berlangsung, 

4. (Who) Siapa pelaku ceritanya, 

5. (Why) Mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan 

6. (How) Bagaimana cerita itu dipaparkan. 
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3.6 Rumusan 

 

Sebagai rumusan dalam bab ini ialah dakwah melalui kisah  selain mampu 

menyentuh hati pendengar, ia juga mengandungi beberapa matlamat diantaranya : 

memberikan semangat dan meneguhkan hati, sebagai pelajaran, nasihat dan juga 

tarbiyah akhlak. 

Ciri-ciri kisah diantaranya : Menggambarkan aspek kehidupan, mengasyikkan, 

media yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai, tidak terkesan menggurui, melunakkan 

jiwa, meresap ke dalam hati. 

Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam 

kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa 

kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi.  

Pola narasi secara sederhana berbentuk susunan dengan urutan awal, tengah,  

dan akhir. Cerita dirangkai dengan menggunakan rumus 5 W + 1 H, yang dapat 

disingkat menjadi : 1. (What) Apa yang akan diceritakan. 2. (Where) Di mana 

seting/lokasi ceritanya. 3. (When) Kapan peristiwa-peristiwa berlangsung. 4. (Who) 

Siapa pelaku ceritanya. 5. (Why) Mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. 6. (How) 

Bagaimana cerita itu dipaparkan. 
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BAB IV 

KISAH PENERAPAN AKHLAK DALAM SAHIH AL-BUKHARI 

 

4.1 Pendahuluan 

 

Perbahasan dalam bab ini adalah untuk memenuhi objektif kajian yang ketiga, 

iaitu untuk mengenal hadith-hadith yang mengandungi metode kisah dalam penerapan 

akhlak. Metode yang digunakan dalam kajian untuk tujuan tersebut ialah metode 

perpustakaan dan analisis data sebagaimana telah diterangkan pada bab pertama. 

 

Kisah yang akan disampaikan disini terhad hanya berupa kisah yang terkandung 

dalam hadith tentang umat-umat terdahulu, yang berkenaan dengan akhlak kepada 

Allah, manusia dan persekitarannya. Berikut huraian dan contohnya:  

 

4.2 Kisah Dalam Penerapan Akhlak Kepada Allah SWT 

 

 Hurain hadith-hadith berikut adalah mengandungi kisah dalam penerapan 

akhlak, sebagai hamba kepada Allah SWT. Diantaranya iaitu:  

 

4.2.1 Ikhlas dalam beramal dan berdo’a  kepada Allah SWT  
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191 
Maksud hadith adalah :  

 

Di riwayatkan Ibn Umar RA dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: 

Telah berjalan tiga orang daripada umat sebelum kamu sedang   berjalan-

jalan, tiba-tiba hujan turun, sehingga mereka berteduh di dalam sebuah 

gua di gunung. Apabila mereka masuk, tiba-tiba sebiji batu besar 

bergolek dari atas bukit menutupi pintu gua.  

 

Mereka berkata sesama sendiri, lihatlah amal saleh yang telah kamu 

kerjakan kerana Allah, lalu berdoalah kepada Allah dengannya. Semoga 

Allah memberi kemudahan bagi kalian. 

 

Salah seorang dari mereka berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku 

mempunyai dua orang tua yang telah berusia lanjut, istri dan beberapa 

anak yang masih kecil. Aku yang menggembala untuk mereka. Jika aku 

pulang di sore hari, aku memerah susu, lalu memberi minum kedua 

orang tuaku terlebih dahulu sebelum anak-anakku dan istriku. Suatu hari 

aku menggembala cukup jauh, tidak pulang kecuali hari telah sore, dan 

aku mendapati mereka berdua telah tidur. Aku memerah susu seperti 
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biasa. Aku membawa bejana susu kepada keduanya dan berdiri 

menunggu di atas kepala mereka berdua. Aku tidak ingin 

membangunkan kedunya daripada tidur, dan aku tidak ingin memberi 

minum anak-anakku sebelum keduanya minum. Sementara anak-anak 

menangis kelaparan di bawah kakiku. Aku tetap melakukan apa yang aku 

lakukan dan anak-anak juga demikian sampai terbit fajar. Jika engkau 

mengetahui bahawa aku melakukan itu hanya demi mencari wajah-Mu, 

maka bukalah pintu gua ini sedikit sehingga kami bisa melihat langit. 

Lalu Allah membuka pintu gua sedikit dan mereka melihat langit. 

  

Berkata yang lainnya: Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai sepupu 

perempuan, dan aku sangat mencintainya seperti lelaki mencintai 

perempuan. Aku meminta dirinya, tetapi dia menolak sampai aku boleh 

memberinya seratus dinar. Aku bekerja keras hingga aku berhasil 

mengumpulkan seratus dinar. Aku menyerahkan kepadanya. Manakala 

aku telah duduk di antara kedua kakinya, dia berkata: Wahai hamba 

Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan membuka cincin kecuali 

dengan haknya. Maka aku meninggalkannya. Jika Engkau mengetahui 

bahawa aku melakukan itu kerana mencari Wajah-Mu, maka bukalah 

pintu gua sedikit. Maka pintu gua terbuka agak lebar.  

 

Berkata pula yang ketiga : Ya Allah, sesungguhnya aku menyewa 

seorang pekerja dengan imbalan satu faraq besar. Selesai menunaikan 

pekerjaaannya, dia berkata : Berikan hakku. Lalu aku menyodorkan 

faraq-nya, tetapi dia menolaknya. Seterusnya aku menanamnya sampai 

aku mengumpulkan beberapa sapi sekaligus pengembala darinya. Dia 

datang lagi dan berkata : Bertakwalah kepada Allah, jangan menzhalimi 

hakku. Aku berkata, Pergilah kepada sapi-sapi itu berikut 

penggembalanya. Ambillah. Dia menjawab, Jangan mengolok-olokku, 

bertakwalah kepada Allah. Aku berkata, Aku tidak mengolok-olok 

dirimu. Ambillah sapi-sapi itu dan pengembalanya. Lalu dia mengambil 

dan pergi. Jika Engkau mengetahui bahawa aku melakukan hal itu demi 

mendapakan wajah-Mu, maka bukakanlah sisanya. Maka Allah 

membuka apa yang tersisa. 

 

 

 

Huraian hadith ini menunjukkan bahawa berdo’a dan memohon kepada Allah 

SWT adalah dituntut pada setiap masa, terutama tatkala ditimpa kesusahan. 

Sebagaimana yang berlaku pada tiga orang pemuda yang terperangkap di dalam gua. 

Seperti isyarat berikut ini:  

 

Lihatlah amal saleh yang telah kamu kerjakan kerana Allah, lalu 

berdo’alah kepada Allah dengannya. Semoga Allah memberi kemudahan 

bagi kalian. 
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Do’a adalah suatu ibadah yang sangat penting. Rasulullah SAW telah bersabda 

yang bermaksud: Do’a itu intisari ibadah.
192

 Semakin kerap seseorang itu berdo’a 

kepada Allah SWT, maka semakin dia dikasihi-Nya. 

 

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa kisah diatas, merupakan contoh berdo’a 

dengan perantara amal-amal saleh. Setiap mereka menyebutkan suatu amal besar yang 

dilakukan dengan ikhlas kerana Allah SWT, kerana amal tersebut diantara      

perbuatan-perbuatan yang dicintai dan disenangi oleh Allah SWT dengan harapan 

mendapat pengabulan-Nya.
193

 

 

Manusia dalam keadaan seperit apapun, bagaimanapun keimanannya kepada 

Allah SWT, mereka tetap akan memanggil Tuhannya untuk memohon perlindungan dan 

pertolongan-Nya. Dia Maha Berkuasa ketika segala sarana yang ada dengannya 

menjaga manusia tidak mungkin lagi digunakan.
194

 

 

Maka tiga orang dalam kisah ini telah berdo’a kepada Allah SWT supaya 

dilepaskan daripada terus terperangkap di dalam gua yang seolah-olah memenjarakan 

mereka bertiga. Mereka menyebut-nyebut segala amalan baiknya yang pernah dilakukan 

kerana semata-mata hanya Allah SWT semata.  

 

Pemuda pertama telah berdo’a, dengan menyebutkan apa yang telah di perbuat 

kepada ibu bapanya, birr al-wālidain. Orang pertama ini adalah salah seorang 

pengembala. Penggembala bergantung kepada binatang gembalanya. Orang ini selalu 

memerah susu setiap kali pulang daripada penggembalaan, lalu memberi minum kedua 

orang tuanya sebelum anak-anak dan istri meminumnya. 

                                                 
192

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn „Isa ibn Surah (1937), al-Jami’, tahqiq: Ahmad Shakir dan kawan-kawan, 

Kaherah: Maktabah Mustafa al-Bani al-Halabi, j. 11, h. 220. 
193

 Ahmad ibn Taymiyah (1398), Majmu’ Fatawa,  c. 1, Beirut: Dar al-Ifta‟, j. 3, h. 276.  
194

 Al-Ashqar, ’Umar Sulayman „Abd Allah (tt), op.cit, h. 208.  



 

 

 

106 

 

 

Pada satu hari dia membawa ternaknya ke daerah rumput yang cukup jauh, baru 

pulang setelah malam tiba. Lalu sebagaimana biasanya, dia pun memerah susu dan 

membawa bejana susu kepada kedua orang tuanya, tetapi kedua orang tunya telah tidur. 

Dia tidak ingin membangunkan mereka berdua. Dia juga tidak ingin memberi minum 

anak-anaknya sebelum keduanya. Malam itu dia tak tidur, dengan bejana susu yang 

masih ada di tangannya. Anak-anaknya menangis di kakinya kerana lapar, sementara 

dia tidak ingin membangunkan kedua oang tuanya sampai terbit fajar. Maka dia 

memberi minum kedunya, setelah itu anak-anak dan istrinya. 

 

Kejadian ini tidak seorangpun mengetahui selain Allah SWT yang 

mengetahuinya, sejauh mana kesengsaraan yang dipikul oleh lelaki tersebut di malam 

itu. Perkaranya tidaklah semudah baginya, dia seorang pengembala dan telah berjalan 

jauh daripada kampungnya, tentu sangat penat dan melelahkan, ditambah lagi ianya 

belum makan malam di samping tangisan anak-anaknya di hujung kakinya, hati bapa 

siapa yang tidak sedih jika melihat anak-anaknya menangis kelaparan.
195

 

 

Gambaran cerita seperti ini sungguh mengkagumkan sebagai hasil cetakan 

keimanan yang kukuh. Undang-undang bumi dan aturan-aturan manusia tidak mungkin 

boleh menangani seseorang untuk mencapai derajat ini. Tangguh dan kuat untuk 

memikul beban berat, berbudi bahasa yang mulia, menghormati dan bahkan sangat 

menghargai kedua orang tua. 

 

Menghormati ibu bapa serta mentaati perintah keduanya adalah sifat yang sangat 

terpuji lagi mulia. Sebaliknya, menderhaka terhadap keduanya merupakan dosa besar 
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dan teramat dimurkai oleh Allah SWT.
196

 Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk 

bercakap dengan lemah lembut kepada ibu bapanya, di samping melarang untuk 

bercakap kasar dan keras terhadap keduanya.  

 

Betapa tinggi penghormatan pemuda tersebut sehingga dia lebih mengutamakan 

kedua ibu bapa daripada yang lainnya. Pada suatu ketika, dia sanggup berdiri di hujung 

kaki keduanya yang sedang tidur lena. Hal ini, adalah semata-mata untuk memberi 

minuman susu kepada mereka sepertimana kebiasaannya. Sama sekali dia tidak mahu 

mendahului orang lain sebelum keduanya. Dia tetap dengan keutamaan itu meskipun 

anak-anaknya menangis kelaparan di hujung kakinya. Keadaan ini berlaku sehingga 

menjelang fajar. 

 

Pemuda kedua pula berdo’a kepada Allah SWT dengan penuh rasa takut   

kepada-Nya. Rasa takut inilah yang membuatnya meninggalkan zina dan menahan 

nafsunya. Dia sangat menginginkan sepupunya yang sangat dicintainya. Iman 

sepupunya ini telah menjaganya daripada keinginan lelaki tersebut. Wanita itu menolak 

sampai dia tertimpa kesulitan dan kemiskinan yang memaksanya untuk menyetujui 

kemauan dan mentaati keinginannya setelah sepupu lelaki membayarkan harta yang 

besar seperti yang disyaratkan sebelum dia menyerahkan dirinya.  

 

Akan tetapi ketika sepupu lelaki ini telah menguasainya dan telah duduk seperti 

suami yang duduk di atas istrinya. Tiba-tiba wanita itu bergetar dan gementar, ketika itu 

lelaki ini bertanya kepadanya tentang sebab dia gementar dan bergegar, dia menjawab 

bahawa hal itu kerana dia takut kepada Allah SWT, kerana sebelumnya dia tidak pernah 

melakukan zina. Lelaki itu berdiri meninggalkannya dan mengikhlaskan uang yang 

telah diberikan kepadanya. 
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Pemuda kedua ini berjaya menghadapi ujian yang begitu hebat dan mencabar. 

Tidak banyak yang mampu menghadapi cabaran ini dengan jayanya. Dia meninggalkan 

hidangan batin yang telah tersaji di hadapannya semata-mata kerana takutkan Allah 

serta azab-Nya.
197

 Terlalu berat dugaan yang dihadapinya namun ianya berjaya 

menghadapinya dengan selamat. 

 

Pemuda ketiga adalah suatu contoh sosok peribadi yang memiliki sifat amanah 

yang tinggi. Dia seorang majikan yang sangat lurus hatinya serta suci daripada sifat 

tamak haloba terhadap harta duniawi. Dia boleh sahaja memulangkan harta pekerjanya 

sekadar yang ditinggalkan pada masa lalu. Namun dia tidak berbuat demikian. Dengan 

hati yang ikhlas, dia menyerahkan semua harta milik pekerjanya yang telah berjaya 

dikembangkan. Tidak percaya pada awalnya, namun keikhlasan lelaki itu terbukti 

apabila dia menyerahkan segala-galanya kepada bekas pekerjanya itu.
198

 

 

Melalui kisah ini, ada tiga sifat terpuji yang dimiliki oleh ketiga-tiga pemuda 

dalam kisah tersebut yang berpunca daripada sifat keimanan dan ketakwaan. Tanpa 

takwa, akan sukarlah untuk mereka menuruti perintah Allah SWT serta menjauhi 

larangan-Nya. Atas sebab itu, Allah SWT telah menyebut berulang kali dalam kitab suci 

al-Qur‟an kisah mereka yang takutkan akan Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, 

pasti senantiasa mendapat pertolongan Allah serta ri’ayah-Nya. Di samping itu, Allah 

juga berjanji untuk memberi kebebasan kepada orang-orang yang bertakwa.
199

  

 

Kisah ini juga dapat membimbing manusia kepada jalan keluar jika ia ditimpa 

oleh kesusahan, dan menjadi tali asa dari para hamba yang telah putus asa. Dalam 

kondisi ini, terdapat pintu di mana tidak ada harapan yang putus darinya. Dia akan 
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selalu hadir, Dia berkuasa selama-lamanya, menjawab orang yang dalam kesulitan jika 

ianya berdo’a kepada-Nya, dan akan menghilangkan kesengsaraan jika diperlukan. 

Maka berdo’alah kepada Allah dengan menyebutkan amalan paling mulia yang 

dilakukannya, niscaya Allah SWT akan mengabulkan do’a-do’a mereka. Dia akan 

mengangkat musibah dan akan menghapuskan segala kesulitan mereka. 

 

Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, bahawa dalam setiap amal yang di 

lakukan mestilah disertai dengan keikhlasan. Sungguh besar pengaruh takwa dalam 

keikhlasan seorang hamba dalam beramal dan menerima pelbagai cubaan.   

         

Maksudnya :  

Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan 

suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), niscaya Allah akan 

mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang 

menyusahkannya).                                             

                                                                                 Surah al-Talaq (65) : 2 

 

 

Nabi SAW telah mengingatkan bahawa amal saleh di masa lapang akan 

dirasakan manfa‟atnya pada masa sempit. Nabi SAW bersabda: Jagalah Allah, niscaya 

Allah akan menjaga kalian. Jagalah Allah, niscaya kalian akan menjumpai-Nya di 

hadapanmu. Kenalilah Allah di masa lapang, niscaya Allah akan mengenali engkau di 

masa sempit.
200

 

 

Disyariatkannya do’a pada masa terjadinya musibah dan kesusahan misalnya 

ketika mendapatkan malapetaka, kekurangan rezeki dalam kehidupan, sedang sakit dan 

lain sebagainya.
201

 Allah SWT telah memerintahkan agar berdo’a kepada-Nya. Barang 
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siapa yang tidak berdo’a kepada-Nya, Dia akan memurkainya,
202

 sebagaimana firman 

Allah dalam surah al-Ghāfir:  

              

       

Maksudnya :  

Dan Rabbmu berfirman: Berdo’alah kamu kepadaKu niscaya Aku 

perkenankan do’a permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang 

sombong takabur daripada beribadah dan berdo’a kepada-Ku, akan masuk 

neraka jahannam dalam keadaan hina.  

                                                                                    Surah Ghāfir (40) : 60 

 

 

Kisah ini juga telah mengingatkan manusia, bahawa birr al-wālidain termasuk 

amal salih yang dicintai oleh Allah SWT, mendekatkan diri kepada-Nya serta 

membebaskan seorang hamba daripada segala kesusahan-kesusahan dunia mahupun 

hari akhirat.
203

 

 

Rasa takut kepada Allah termasuk ibadah besar yang menolak azab, melindungi 

dari perbuatan buruk, dan mendekatkan kepada Allah. Rasa takut inilah yang menjadi 

sebab seorang meninggalkan perbuatan tercela. 

 

Hak orang gaji wajib dijaga, tidak boleh dilambat-lambatkan. Baginda 

Rasulullah saw bersabda : 

204 
 

Maksudnya : Bagilah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. 
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Barangsiapa yang menjaga akan hak-hak pekerjanya, maka Allah akan menjaga 

dirinya pada masa kesusahan dan Allah akan menyelamatkan daripada cubaan. Anjuran 

seseorang menjaga amanah dan melakukan tindakan terhadap harta orang lain yang ada 

di tangannya jika tindakan itu mengandung kebaikan padanya.  

 

4.2.2 Taat menjalankan perintah Allah 

 

 
205 

 

Maksud hadith adalah :  

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA berkata: bahawa Rasulullah SAW 

bersabda: Dikatakan kepada Bani Isra‟il. Masuklah pintu gerbang sambil 

bersujud dan katakanlah: Bebaskan kami dari dosa. Lalu mereka 

mengganti. Mereka masuk dengan merangkak di atas bokong mereka 

dan berkata: Satu biji dalam sehelai rambut. 

 

 

Kisah ini adalah mengenai pengingkaran dan kedurhakaan dalam membalas 

nikmat dengan kebaikan. Allah SWT meyampaikan kepada hamba-Nya di dalam        

al-Qur‟an, bahawa Dia memerintahkan Bani Isra‟il agar masuk ke sebuah kampung di 

Bait al-Maqdis dengan sujud, yakni tunduk dan patuh kepada Allah, bukan dengan 

takabur dan sombong, dan agar mereka memohon kepada Allah pada masa mereka 

masuk untuk menghapus dosa-dosa mereka dan mengampuni kesalahan-kesalahan 

mereka.  
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Akan tetapi, mereka tidak masuk seperti yang telah Allah ajarkan kepada 

mereka, dan tidak mengatakan seperti apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. 

Mereka masuk dengan merangkak di atas bokong mereka. Mereka mengatakan: Sebiji 

gandum atau biji dalam sehelai rambut. Maka Allah menurunkan siksa kepada mereka 

akibat kefasikan mereka.
206

  

           

         

        

            

  

Maksudnya :  

Dan (kenangkanlah) ketika Kami berfirman: Masuklah kamu ke bandar 

ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan 

sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu 

melalui pintunya dengan tunduk (merendah diri); dan (mintalah ampun 

dengan) berkata: Ya Allah ampunilah dosa kami; supaya Kami 

ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan Kami akan tambah pula 

pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang yang 

zalim (penderhaka) itu mengubah perkataan (perintah Kami) yang 

dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya; maka Kami 

turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, 

dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik (menderhaka).  

                           Surah al-Baqarah (2) : 58-59 

 

Orang zalim tersebut telah menyambut nikmat Allah SWT dengan kekufuran. 

Mereka tidak menjalankan perintah-Nya dan tidak mensyukuri nikmat Allah kepada 

mereka. Bandingkanlah dengan keadaan Rasulullah SAW, Mereka masuk dengan 
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ketundukan dan kerendahan hati sampai kepala Rasulullah SAW menyentuh pelananya 

pada saat beliau masuk Makkah dengan ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. 

 

Kisah ini telah memberi pelajaran, bahawa betapa besarnya dosa orang yang 

mengubah perintah dan syariat Allah SWT, yakni orang-orang yang kufur terhadap 

nikmat Allah SWT. Mereka menyelewengkan kalam Allah, seperti yang dilakukan oleh 

orang-orang zalim dari kalangan Bani Isra‟il. 

 

Petunjuk yang Allah berikan kepada Bani Isra‟il dan disampaikan oleh             

al-Qur‟an dan hadith Nabi SAW, di mana kaum muslimin yang menang masuk dalam 

keadaan tunduk kepada Allah, berdo’a kepada-Nya agar diampuni. Ini adalah gambaran 

yang harus direalisasikan oleh para penakluk kaum muslimin di setiap masa dan tempat. 

 

4.2.3 Tawakkal kepada Allah 
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Maksud hadith adalah:  

 

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitab Sahihnya dari Abu Hurairah 

RA dari Rasulullah SAW,  bahawa beliau menyebutkan seorang lelaki dari 

kalangan Bani Isra‟il yang meminta hutang seribu dinar kepada lelaki lain 

yang juga dari Bani Isra‟il. Pemilik wang berkata: Datangkan saksi-saksi 

kepadaku agar mereka menyaksikannya. Lelaki itu menjawab: Cukuplah 

Allah sebagai saksi. Pemilik wang berkata: Datangkanlah seorang 

penjamin. Lelaki itu berkata: Cukuplah Allah sebagai Penjamin. Pemilik 

wang berkata: Kamu benar. 

 

Lalu pemilik wang memberikan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. 

Penghutang ini pun menyeberangi lautan dan menunaikan 

kepentingannya, kemudian dia mencari perahu yang memulangkannya 

kerana tempo hutang telah hampir habis. Dia tidak mendapatkan perahu, 

maka dia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Dia memasukkan 

seribu dinar ke dalamnya dan sepucuk surat kepada temannya, kemudian 

dia menutupnya dengan kuat dan membawanya ke laut. 

 

Dia berkata: Ya Allah sungguh Engkau mengetahui aku berhutang kepada 

fulan seribu dinar. Dia meminta seorang penjamin kepadaku, lalu aku 

menjawabnya: Cukuplah Allah sebagai Penjamin. Dia rela      dengan-Mu. 

Ketika meminta seorang saksi kepadaku, maka aku menjawabnya: 

Cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu dia rela dengan-Mu. Aku telah 

berusaha mendapatkan perahu untuk memberikan haknya, tetapi aku tidak 

mendapatkannya, sekarang aku menitipkannya kepada-Mu. 
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Lalu dia melemparkannya ke laut hingga ia masuk ke dalamnya, lalu dia 

kembali. Dalam kondisi tersebut dia terus mencari perahu agar bisa pulang 

ke bandarnya. Lalu pemilik wang keluar melihat-lihat, mungkin ada 

sebuah perahu yang datang membawa wangnya. Dia pun menemukan 

kayu yang berisi wang tersebut. Dia mengambilnya sebagai kayu bakar 

untuk keluarganya. Manakala dia menggergaji kayu itu, dia menemukan 

wangnya dan sepucuk surat. 

 

Selanjutnya, lelaki yang berhutang itu pulang dengan membawa seribu 

dinar. Dia berkata kepada pemilik wang: Aku terus berusaha mencari 

perahu agar bisa membawa wangmu, tetapi aku tidak mendapatkannya 

sehingga aku datang kepadamu sekarang ini. Pemilik wang bertanya: 

Apakah kamu mengirim sesuatu kepadaku?. Dia menjawab: Aku katakan 

kepadamu bahawa aku tidak mendapatkan perahu sebelum aku datang 

sekarang ini. Pemilik wang berkata: Sesungguhnya Allah telah 

menunaikannya untukmu melalui apa yang kamu kirim di kayu itu. 

Sekarang, ambillah seribu dinarmu ini dengan baik. 

 

 

 

Muhammad „Abd al-„Ati Buhairi berkata: Bertawakkallah kepada Allah, kerana 

tawakal adalah akhlak yang di cintai Allah, dan Allahpun mencintai pelakunya. Ia 

adalah akhlak yang wajib dicari oleh kaum mukminin, bahkan ia merupakan akhlak 

yang menjadi ciri-ciri penting bagi kaum Muslimin.
208

 

 

Berdasarkan daripada kisah ini, maka sangat tampak pengaruh tawakal seorang 

hamba kepada Allah, dan pemahaman yang benar tentang tawakal adalah keyakinan 

bahawa Allah SWT akan menjamin kemenangan dan bantuan bagi orang yang 

beriman.
209

 Lelaki ini telah membuang kayu ke laut dengan bertawakal kepada Allah 

agar menyampaikannya kepada pemiliknya. Maka ia sampai di tangan pemiliknya 

dengan kudrat Allah SWT, hal ini sesuai firman Allah dalam surah al-Talaq, iaitu: 
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Maksudnya :  

Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan 

(ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah 

cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). 

Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang 

dikehendakiNya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi 

berlakunya tiap-tiap sesuatu.                                                                         

                                                                      Surah al-Talaq (65) : 3 

Nabi SAW juga telah bersabda:  

.210 

Maksudnya :  

 

Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan 

memberikan rezki pada kalian, sebagaimana Dia telah memberikan rezki 

pada burung, pergi dalam keadaan perut kosong, dan pulang dalam 

keadaan perut kenyang. 

 

 

Kisah ini menunjukkan akan keagungan dan kasih sayang Allah melalui 

penjagaan-Nya, dan mencukupkan bagi hamba-hamba-Nya jika berserah diri segala 

urusannya. Pengaruh dari tawakal kepada Allah SWT dalam segala keperluan, 

menyebabkan manusia untuk selalu berbaik sangka kepada Rabbnya dalam segala 

keadaan, dan Allah sesuai dengan sangkaan hamba-Nya, jika berperasangka        

kepada-Nya baik, maka dengan cepat Allah akan memberikan yang lebih baik, Allah 

SWT berfirman dalam al-Qur‟an:   
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Maksudnya :  

 

 Dan berserahlah kepada Allah (dan janganlah menumpukan harapanmu 

kepada yang lain), kerana cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu.                     

                                                                     Surat al-Ahzāb (33) : 3 

 

              

       

Maksudnya :  

Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya 

(yang bertaqwa)? dan mereka menakutkanmu (Wahai Muhammad) 

dengan yang mereka sembah yang lain daripada Allah. Dan (ingatlah) 

sesiapa yang disesatkan oleh Allah (dengan pilihannya yang salah), maka 

tidak ada sesiapapun yang dapat memberi hidayah petunjuk          

kepada-Nya.                                                                                              

                                                                  Surah al-Zumar (39) : 36 

 

Melalui kisah ini juga mengingatkan, bahawa Allah SWT telah memerintahkan 

agar menguatkan hutang dengan tulisan, sebagaimana Dia memerintahkan agar ada 

kesaksian. Serta kewajiban melunasi hutang manakala masa pembayaran telah tiba, dan 

jangan menangguhkan pembayaran utang tersebut. 

 

4.2.4  Mensyukuri nikmat  
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  211
 . 

 
Maksud hadith adalah : 

 

Dari Abu Hurairah bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Isra‟il, iaitu: penderita kusta, 

orang berkepala botak, dan orang buta. Allah ingin menguji mereka 

bertiga, maka diutuslah kepada mereka malaikat. Pertama-tama 

datanglah malaikat itu kepada si penderita kusta dan bertanya kepadanya: 

Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab: Rupa yang 
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elok, kulit yang indah, dan apa yang telah menjijikkan masyarakat 

sekeliling hilang dari tubuhku. Maka diusap-usaplah penderita kusta itu 

dan hilanglah penyakit yang dideritanya, serta diberilah ia rupa yang elok 

dan kulit yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya: Lalu 

kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya: Onta dan lembu. 

Maka diberilah ia seekor onta yang mengandung dan dido‟akan: Semoga 

Allah melimpahkan berkah-Nya kepadamu dengan unta ini. 

 

Kemudian malaikat itu mendatangi orang berkepala botak dan bertanya 

kepadanya: Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab: 

Rambut yang indah dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikkan 

masyarakat. Maka diusaplah kepalanya, dan ketika itu hilanglah 

penyakitnya serta diberilah ia rambut yang indah. Malaikatpun bertanya 

lagi kepadanya: Kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya: 

Lembu atau onta. Maka diberilah ia seekor lembu mengandung dan 

dido‟akan: Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepadamu dengan 

lembu ini. 

 

Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya: 

Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab: Semoga 

Allah berkenan mengembalikan penglihatan-ku sehingga aku dapat 

melihat orang sekelilingku. Maka diusaplah wajahnya, dan ketika itu 

dikembalikan oleh Allah penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi 

kepadanya: Lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya: 

Kambing. Maka diberilah seekor kambing mengandung. Waktu 

berselang, maka berkembang biaklah onta, lembu dan kambing tersebut, 

sehingga orang pertama mempunyai selembah onta, orang kedua 

mempunyai selembah lembu, dan orang ketiga mempunyai selembah 

kambing. 

 

Kemudian datanglah malaikat itu lagi kepada orang yang sebelumnya 

menderita kusta, dengan menyerupai dirinya dan berkata: Aku seorang 

miskin, telah terputus segala jalan bagiku (untuk mencari rezqi) dalam 

perjalananku, sehingga aku tidak akan dapat meneruskan perjalananku 

hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan 

anda. Demi Allah yang telah memberi anda rupa yang elok, kulit yang 

indah, dan kekayaan ini, aku meminta kepada anda seekor onta sahaja 

untuk bekal melanjutkan perjalananku. Tetapi dijawab: Hak-hak 

(tanggunganku) banyak. Malaikat yang menyerupai orang penderita 

kusta itu pun berkata: Sepertinya aku mengenal anda. Bukankah anda ini 

yang dulu menderita kusta, orang-orang jijik kepada anda, lagi pula anda 

orang melarat, lalu Allah memberi anda kekayaan? Dia malah menjawab: 

Sungguh, harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari 

nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat itu berkata 

kepadanya: Jika anda berkata dusta, niscaya Allah mengembalikan anda 

kepada keadaan anda semula. 

 

Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya botak dengan 

menyerupai dirinya, dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan 

kepada orang yang pernah menderita kusta. Namun ia ditolaknya 

sebagaimana telah ditolak oleh orang pertama itu. Maka berkatalah 
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malaikat yang menyerupai dirinya itu kepadanya: Jika anda berkata 

dusta, niscaya Allah akan mengembalikan anda kepada keadaan semula. 

 

Terakhir, malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan 

menyerupai dirinya pula, dan berkatalah kepadanya: Aku adalah seorang 

miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan dan telah terputus segala jalan 

bagiku (untuk mencari rezki) dalam perjalanan ini, sehingga aku tidak 

akan dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan 

pertolongan Allah, kemudian pertolongan anda. Demi Allah yang telah 

mengembalikan penglihatan anda, aku meminta seekor kambing sahaja 

untuk bekal melanjutkan perjalananku. Orang itu menjawab: Sungguh, 

aku dahulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka, 

ambillah apa yang anda sukai dan tinggalkan apa yang anda sukai. Demi 

Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit anda dengan memintamu 

mengembalikan sesuatu yang telah anda ambil kerana Allah. Malaikat 

yang menyerupai orang buta itupun berkata: Peganglah kekayaan anda, 

kerana sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah 

rida kepada anda, dan murka kepada kedua teman anda.  

 

Banyak orang yang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit atau kemiskinan. 

Mereka merindukan terbebas daripada ujian tersebut. Di antara mereka memperoleh apa 

yang diimpikannya, maka Allah menggantikan penyakit tersebut dengan kesihatan dan 

keselamatan, kemiskinan berganti dengan kekayaan.
212

 Di antara mereka ada yang 

melupakan musibah yang pernah menimpanya, mereka tidak bersyukur kepada Allah 

atas nikmat-Nya yang telah diberikan. Mereka tidak merasakan penderitaan orang lain, 

yang dahulu dia sendiri pernah merasakannya. Di antara mereka ada yang bersyukur 

atas limpahan karunia-Nya, ketika kesusahan yang menimpa dihapus oleh Allah SWT. 

Manakala mereka melihat orang yang tertimpa apa yang pernah menimpa mereka pula, 

mereka menghiburnya dan mengulurkan tangan untuk memberi bantuan kepadanya.
213

 

 

Dalam hadith ini, Rasulullah saw menyampaikan kepada umatnya tentang dua 

kelompok manusia seperti di atas. Orang-orang yang kufur nikmat dan orang-orang 

yang mensyukurinya. Allah telah menguji tiga orang cacat di kalangan Bani Israil 

dengan mengutus kepada mereka malaikat, cacat yang ada di tubuh mereka pun hilang, 
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lalu masing-masing diberi harta yang disukainya. Hanya beberapa tahun ketiganya 

boleh mempunyai harta yang melimpah.
214

 Allah ingin menguji mereka, maka sekali 

lagi Allah mengutus kepada mereka malaikat yang mendatangi masing-masing dari 

mereka dalam bentuk mereka sewaktu mereka masih sakit dan miskin.
215

 Malaikat 

tersebut memohon bantuan dan pertolongan. Dua orang bersikap kikir, kufur terhadap 

nikmat Allah dan bakhil terhadap harta yang merupakan karunia Allah kepada mereka. 

Adapun orang ketiga, dia adalah orang yang bersyukur.  

 

Sepertinya ketiga orang ini berasal dari satu bandar, dan masing-masing 

mengenal kedua kawannya yang lain. Hal ini berdasarkan kepada ucapan malaikat 

kepada orang buta yang lulus ujian, "Allah telah meridaimu dan memurkai kedua 

temanmu."
216

 

 

Tiga orang ini, adalah mewakili dua contoh yang berbeza, contoh orang yang 

bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah dan orang yang kufur kepada-Nya. Dengan 

syukur, maka nikmat akan tetap terus terjaga. Dengan kekufuran, maka nikmat akan 

lenyap dan hilang kembali kepada pemiliknya. 

 

Sebagai i’tibar daripada kisah di atas, bahawa Allah akan selalu menguji  

hamba-hamba-Nya dengan segala ujian untuk melihat mana di antara                   

hamba-hamba-Nya yang syukur dan mana pula yang kufur. Selain akan melihat siapa di 

antara hamba-hamba-Nya yang baik dan mana pula yang buruk.  

 

Keutamaaan bersyukur dalam kebahagiaan. Dan di antara bentuk syukur adalah 

mendermakan sebagian harta kepada yang berhak. Disebutkan juga akibat kufur nikmat. 
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Di antara bentuk kufur nikmat adalah bersifat dedekut dan kikir, tidak memberikan 

harta kepada fakir miskin yang berhak menerimanya.  

 

Jika Allah memberkahi harta seseorang, maka ia akan tumbuh dan berkembang 

yang lebih banyak. Bahkan ianya menjadi harta yang melimpah ruah. Harta tiga orang 

yang diuji melimpah, padahal semuanya hanya berawal daripada satu dan kemudiannya 

berkembang menjadi banyak. Adapun harta yang melimpah boleh menjadi binasa dan 

lenyap dalam waktu yang singkat. Banyaknya harta bukan merupakan bukti kecintaan 

Allah SWT kepada seorang hamba. Akan tetapi Allah menguji hamba-hambanya 

dengan memberi mereka harta seperti tiga orang dalam hadith ini. Selain itu, Allah 

mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang sukar untuk disembuhkan seperti 

penyakit kusta, kebotakan, dan kebutaan, akan tetapi ia akan sembuh serta merta dengan 

izin Allah SWT. 

  

4.2.5   Rasa malu 
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Maksud hadith adalah: 

 

Dari Abu Hurairah RA berkata, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: 

Sesungguhnya Musa adalah seorang lelaki yang pemalu dan menutup 

diri. Kulitnya tidak terlihat sedikit pun kerana rasa malunya. Di kalangan 

Bani Isra‟il terdapat orang-orang yang menyakitinya. Mereka berkata: 

Musa tidak tertutup seperti itu kecuali kerana cacat yang ada di kulitnya, 

boleh penyakit sopak, boleh kerana kedua buah kemaluannya besar atau 

penyakit lainnya.  

 

Sesungguhnya Allah berkehendak untuk membebaskan Musa AS dari 

segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Suatu hari Musa 

menyendiri. Dia melepas pakaiannya dan meletakkannya di atas sebuah 

batu, lalu dia mandi. Selesai mandi Musa menghampiri bajunya untuk 

mengambilnya dan memakainya, tetapi batu itu berlari membawa baju 

Musa. Maka Musa mengambil tongkatnya. Orang-orang melihat Musa 

telanjang dalam bentuk ciptaan Allah yang baik. Allah membebaskan 

Musa dari tuduhan yang mereka katakan. Batu itu berhenti, maka Musa 

mengambil bajunya dan memakainya. Musa mulai memukul batu itu 

dengan tongkatnya. Demi Allah, pukulan tongkat Musa itu 

meninggalkan bekas di batu itu sebanyak tiga atau empat atau lima, dan 

itulah firman Allah: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menjadi seperti orang yang menyakiti Musa. Maka Allah 

membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan dia 

adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. 

Surah al-Ahzāb (33) : 69 

 

  

 

Nabi Musa AS sangat pemalu, dan malu adalah akhlak yang mulia. Rasulullah 

SAW lebih malu daripada perawan di khemahnya, dan beliau memuji rasa malu dalam 

sabdanya :  

 
 

Maksudnya adalah: Rasa malu itu semuanya baik.  
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Kaum lelaki dalam kalangan Bani Isra‟il dibolehkan mandi telanjang, 

sebahagian melihat kepada sebahagian yang lain. Akan tetapi Musa AS hanya akan 

mandi bersendirian, kerana rasa malunya yang besar. Dia tidak mau menampakkan kulit 

tubuhnya dan apalagi auratnya.
219

  

 

Mereka lalu menebar fitnah, tidak ada yang selamat dari fitnah orang-orang 

seperti ini, bahkan para Nabi dan Rasul sekalipun. Kata mereka bahawa sebab 

tertutupnya Musa dari mereka adalah adanya cacat di tubuhnya yang 

disembunyikannya, yang menurut orang menjijikkan atau cacat lain yang tidak ingin 

diketahui oleh orang lain.  

 

Tuduhan ini sangat menyakitkan Nabi Musa AS, dan Allah tidak rela hal itu 

terjadi pada Rasul-Nya. Fitnah busuk seperti itu akan mengurangi kepercayaan kepada 

orang yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Seorang Rasul di mata manusia haruslah 

tampil sebagai contoh sempurna tak ada yang menodainya. Tidak pada bentuk 

ciptaannya dan tidak pula pada perilakunya.
220

  

 

Allah berkehendak membebaskan Musa AS daripada tuduhan dusta yang 

dialamatkan kepadanya oleh orang pendusta dan bodoh. Suatu hari Musa AS pergi 

mandi sendiri seperti biasanya. Musa meletakkan bajunya di atas batu. Ketika Musa 

selesai mandi, dan hendak mengambil bajunya, batu itu terbang membawa bajunya. 

Padahal batu itu tidak memiliki kemampuan untuk bergerak, apalagi terbang. Batu 

adalah benda mati tetapi Allah SWT membuatnya boleh terbang dengan cara yang tidak 

kita ketahui demi hikmah yang diinginkan-Nya, iaitu membebaskan Nabi Musa AS 

daripada fitnah buruk yang ditujukan kepadanya.  
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Kejadian ini tiba-tiba berlaku mengejutkan Nabi Musa AS, maka dia berlari 

mengejar batu tersebut sambil memanggilnya: Bajuku, wahai batu. Bajuku wahai batu. 

Baju itu membawa pergi pakaian Musa, sebuah pemandangan yang unik. Musa seorang 

Nabi yang mulia, seorang pemalu yang terhormat berlari dengan telanjang mengejar 

batu yang membawa bajunya. Hingga ketika baju itu sampai di permukaan Bani Isra‟il, 

mereka melihat Musa yang sihat dan sempurna, tanpa cacat sedikitpun. Hilanglah 

kebohongan yang dihembuskan oleh orang bodoh itu selama ini. Batu itu berhenti, 

Musa AS lalu mengambil pakaiannya dan memakainya. Musa mengambil tongkatnya, 

dan Dia memukuli batu itu seperti orang yang sedang kesal dan marah terhadap 

seseorang yang durhaka, zalim lagi nakal.  

 

Nabi Musa AS menyadari, bahawa yang dipukul adalah batu, tetapi ia telah 

melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh batu. Musa memukulnya dengan 

pukulan orang yang mendidik. Yang unik adalah, tongkat Musa AS yang terbuat 

daripada kayu boleh berbekas di batu yang keras tersebut. Terdapat bekas-bekas 

pukulan tongkat Musa AS di atas batu tersebut sebanyak pukulan yang diberikan oleh 

Nabi Musa. Biasanya tongkat akan kalah dengan batu, kerana batu lebih keras daripada 

kayu. Dan yang sering terjadi adalah tongkat akan patah jika dipukulkan ke batu. Akan 

tetapi, tongkat Nabi Musa bukan sembarang tongkat, ia diberi banyak kelebihan, salah 

satunya iaitu boleh meninggalkan bekas di batu sebanyak enam atau tujuh bekas 

pukulan.
221

  

 

Hal ini Allah SWT telah mengisyaratkan kejadian tersebut dalam kitab-Nya 

melalui firman-Nya:  
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Maksudnya :  

  

 Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang 

(Yahudi) yang telah mencaci Nabi Musa, lalu Allah membersihkannya 

daripada segala cacian yang mereka katakan; dan adalah dia seorang 

yang mulia di sisi Allah.  

                                                                                                                          

                                                                  Surah al-Ahzāb (33) : 69 

  

  

 

 Allah telah melarang orang yang beriman untuk tidak mengikuti apa yang telah 

dilakukan oleh orang-orang Yahudi, diantaranya adalah mencaci dan mencela Nabi 

mereka. 

 

Malu adalah sifat mulia, rasa malu itu semuanya baik. Nabi Musa AS sangat 

pemalu, dan Nabi SAW lebih malu daripada gadis dalam khemahnya. Besarnya rasa 

malu Nabi Musa AS, di antara tanda rasa malunya adalah dia menutupi auratnya dan 

jasadnya daripada manusia, walaupun syariatnya tidak melarang hal tersebut.  

 

Para Nabi dan Rasul tidak lepas daripada gangguan orang jahil, terlebih orang-

orang saleh, sehingga diperlukan kesabaran dan ketabahan untuk menghadapinya. Maka 

Allah SWT membebaskan Nabi Musa AS daripada tuduhan kaumnya yang 

menyakitkan perasaannya, Allah pemilik hikmah yang mendalam dan keputusan yang 

tidak tertolak. Para Nabi adalah orang yang sempurna ciptaan dan akhlaknya, kerana 

Allah SWT memilih orang terbaik dan terpilih untuk memikul risalah-Nya, selain 

bertanggung jawab dalam menunaikan amanah-Nya.  
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4.2.6  Tawaduk 

 

 222 
 

Maksud hadith adalah: 

 

Dari „Abd Allah ibn Umar yang menyampaikan kepadanya bahawa Nabi 

SAW bersabda: Manakala seorang lelaki menarik kain sarungnya dengan 

kesombongan, dia dibenamkan. Maka dia tenggelam di dalam bumi 

sampai hari kiamat. 

 

Kisah hadith yang disampaikan Nabi SAW tersebut adalah berkenaan dengan 

seorang lelaki dari kalangan umat terdahulu. Dia membanggakan dirinya, kemudian 

keluar berjalan dengan penuh kesombongan, berlenggok-lenggok dalam berjalan dan 

menyeret sarung di belakanganya, mengakibatkan Allah murka kepadanya. Maka Dia 

membenamkannya ke dalam tanah seperti Qarun sebelumnya. Maka dia terbenam di 

dalamnya sampai hari kiamat.
223

 

 

Keagungan dan kebesaran adalah milik Allah Yang Maha Esa, tidak tertandingi, 

menjadi tempat bergantung para makhluk, serta menguasai seluruh sifat kesempurnaan 

dan kemuliaan. Barangsiapa menyombongkan diri dan takabur, maka dia telah 

menentang Allah dalam satu dari sifat-sifat-Nya. Oleh kerana itu, dia berhak 

memperoleh azab di akhirat dan boleh pula azabnya disegerakan di dunia sebelum 

akhirat.
224
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Orang yang sombong dan angkuh tidak berhak atas nikmat akhirat, kerana Allah 

SWT telah menyiapkan akhirat untuk orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada-

Nya,
 225 

seperti termaktub dalam firman-Nya:  

 

            

   

 

Maksudnya: 

 

Negeri akhirat (yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya) itu, Kami 

sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat 

pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak 

melakukan kerosakan; dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang 

yang bertaqwa.                                                                                          

                                                                   Surah al-Qasas (28) : 83 

 

Orang yang sombong adalah orang yang mahukan nama, kedudukan dan 

pangkat di muka bumi ini. Ketamakan mereka mengejar dan menjadikan perkara-

perkara tersebut sebagai tujuan kehidupan, sehingga mendorong mereka untuk merusak 

pelbagai tanaman, haiwan, dan semua yang ada di muka bumi. 

 

Ajaran-ajaran ilahiyah dalam jumlah yang banyak lagi melimpah, telah melarang 

kesombongan, takabur, dan keangkuhan. Luqman mewasiatkan kepada anaknya
226

 :  

            

      

Maksudnya:  
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 Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang 

rendah) kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan 

berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap 

orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri.                          

                                                                                                     

                                                                    Surah Luqman (31) : 18 

 

 

Wasiat Luqman dalam surat al-Isra' terdapat larangan berbuat sombong dan 

takabur 
227

:  

                

  

Maksudnya :   

Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, 

kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan 

engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung.               

                                                                                                      

                                                                       Surah al-Isra (17) : 37 

 

 Ketika manusia hatinya kosong dari merasakan pencipta yang Maha Kuasa atas 

hamba-Nya, maka dia berlaku sombong dari apa yang didapatkannya samada daripada 

kekayaan, kekuasaan, kekuatan mahupun kecantikan. Akan tetapi jika selalu mengingat, 

bahawa nikmat yang ada padanya adalah daripada Allah SWT semata, maka dia akan 

merasa lemah di hadapan Rabbnya, selain dia akan terus berusaha menekan dan 

menghilangkan rasa sombong yang ada dalam hatinya, dan selalu berjalan di muka 

bumi ini dengan penuh tunduk dan tawadu‟. 

 

Menyemak kisah di atas, maka telah mengingatkan manusia, bahawa takabur 

dan kesombongan adalah dosa besar yang boleh mencelakakan pemiliknya di dunia 

mahupun di akhirat. Tidak boleh menyeret pakaian. Jika hal itu dilakukan tanpa 
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takabbur, maka ia haram atau makruh. Jika hal itu dilakukan dengan kesombongan 

maka ia dosa yang besar. 

  

Imam al-Nawawi telah meringkas keterangan tentang isbal, yaitu melebihkan 

pakaian di bawah mata kaki. Beliau berkata, "Tidak boleh memanjangkan kain di bawah 

mata kaki jika untuk kesombongan. Jika  bukan  untuk itu, maka ia makruh. Zahir 

hadith mengikat isbal dengan tujuan kesombongan. Ini menunjukkan bahawa 

hukumnya haram hanya khusus untuk kesombongan. Begitulah nas Syafi‟i berpijak 

pada pembezaan seperti yang kami sebutkan. Para ulama telah berijma' dibolehkannya 

isbal bagi wanita.”
228

 Sebahagian dosa hukumannya disegerakan di dunia sebelum 

akhirat, sebagaimana orang sombong ini yang dibenamkan oleh Allah ke bumi hingga 

hari kiamat.  

 

4.2.7  Menerima taqdir  
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Maksud hadith adalah:  

 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda: 

Seorang lelaki berkata: Sungguh aku akan bersedekah. Lalu dia pergi 

membawa sedekahnya. Dia meletakkannya di tangan pencuri. Di pagi 

hari orang-orang membicarakannya: Seorang pencuri diberi sedekah. 

 

Dia berkata: Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Sungguh aku akan 

bersedekah. Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di 

tangan wanita pezina. Di pagi hari orang-orang membicarakan: Malam 

ini seorang pezina diberi sedekah. Dia berkata: Ya Allah, bagi-Mu segala 

puji. Sedekahku jatuh  di tangan wanita pezina. Sungguh aku akan 

bersedekah. 

 

Lalu dia pergi membawa sedekahnya dan dia meletakkannya di tangan 

orang kaya. Di pagi hari orang-orang membicarakannya: Seorang kaya di 

beri sedekah. Dia berkata: Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Kepada 

pencuri, wanita pezina, dan orang kaya. Lalu dia didatangi dalam mimpi, 

dan dikatakan kepadanya: Adapun sedekahmu kepada pencuri, semoga 

itu membuatnya insyaf dari mencuri. Adapun wanita pezina, semoga itu 

membuatnya sadar dari zinanya. Adapun orang kaya, maka semoga dia 

mengambil pelajaran dan dia berinfak dari apa yang Allah berikan 

kepadanya. 

 

 

Rasulullah SAW menceritakan seorang lelaki yang ingin bersedekah secara 

diam-diam, yang tahu hanyalah Allah yang Maha Mengetahui perkara ghaib. Sedekah 

secara rahasia memadamkan kemarahan Tuhan.
230

 Dan sedekah rahasia lebih baik 

daripada sedekah secara terbuka.
231

 

 

Di tengah malam lelaki tersebut keluar mencari orang yang berhak menerima 

sedekahnya. Dia bertemu dengan seorang lelaki yang dikira orang miskin, harta yang 

ingin disedekahkan diberikan kepadanya, padahal lelaki itu adalah pencuri. Di pagi hari 

di pasar dan di perkumpulan, orang-orang membicarakan pelaku sedekah yang 

memberikan hartanya di tangan pencuri. 

 

                                                 
230

 Ibn Batal, Abu al-Hasan „Ali ibn Khalaf ibn Batal al-Qurtubi (tt), Sharh Sahih al-Bukhari, Kaherah:  

Dār Ihya‟ al-Kutub al-„Arabiyah, j. 19, h. 144. 
231

 Al-Bukhari, Abu „Abd Allah Muhammad ibn Isma’il (1315), op.cit, j. 5, h. 236. 



 

 

 

132 

 

 

Pencuri itu menyampaikan apa yang terjadi padanya. Berita seperti ini 

ditayangkan di masyarakat dalam skala kecil, ianya beredar dengan sangat pantas. 

Berita itu didengar oleh pelaku dari orang-orang yang membicarakannya, sementara 

mereka tidak mengetahui pelakunya. Dia bersedih dan gelisah, kesedihannya dan 

kegelisahannya dia ungkapkan melalui ucapannya: Ya Allah bagi-Mu segala puji, 

kepada pencuri. 

 

Lelaki itu bertekad mengulanginya di malam berikutnya, kerana dia mengira 

bahawa sedekahnya telah hilang seperti debu ditiup angin, kerana tidak tepat sasaran 

menurut Tuhannya. Setelah malam menutupinya dengan kegelapan, dia keluar dengan 

sedekahnya. Diberikannya kepada seorang wanita yang dikira miskin ternyata dia 

adalah wanita pezina. Wanita ini bercerita seperti pencuri bercerita, sehingga beritanya 

tersebar luas. Pelakunya mendengar hal tersebut, kesedihan dan kegelisahannya 

bertumpuk, dia mengulangi ucapannya yang kelmarin: Ya Allah bagi-Mu segala puji, 

kepada wanita pezina. 

 

Demi mencari pahala dia bertekad untuk bersedekah untuk kali ketiga. Pada 

malam ketiga sedekahnya jatuh di tangan orang kaya. Mampu dibayangkan kesedihan 

lelaki ini yang tidak pernah tepat dalam urusan yang diinginkanya sebanyak tiga kali. 

Dia mengadu kepada Tuhannya dengan penuh kepedihan: Ya Allah bagi-Mu segala 

puji. Kepada pencuri pezina dan orang kaya. 

 

Lelaki ini tidak mengetahui bahawa Allah SWT menulis pahalanya. Orang yang 

menginfakkan hartanya demi mencari pahala Allah, Allah akan memberinya pahala 

walaupun si penerima tidak berhak untuk menerimanya. 
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Akan tetapi ternyata di dalam mimpinya dia mendapat kabar gembira, bahawa 

Allah SWT menerima sedekahnya dan akan membalasnya dengan pahala. Dia 

diberitahu hikmah besar di balik sedekah kepada tiga orang tersebut. Semoga pencuri 

itu sedar akan kesalahannya lalu dia tidak mencuri. Semoga wanita pezina itu menjaga 

dirinya dari zina dengan harta itu dan semoga si kaya ini terdorong untuk berinfak 

meneladani lelaki ini yang bersedekah di kegelapan malam, agar tidak diketahui oleh 

orang lain demi mencari pahala dari Tuhan manusia.
232

 

 

Dalam hadith disebutkan bahawa sedekah diterima walaupun ianya jatuh ke 

tangan orang yang tidak diinginkan oleh pelaku sedekah. Imam Muslim meriwayatkan 

dalam Kitab Sahihnya, bahawa Yazid bin al-Akhnas memberikan dinar-dinarnya kepada 

seseorang di masjid, dia mempercayakan pembahagiannya kepada yang berhak 

menerima, lalu anaknya Ma’an bin Yazid datang dan mengambilnya, sementara dia 

tidak mengetahui bahawa sumbernya adalah bapanya, dia membawanya kepada 

bapanya, tentu sahaja bapanya menolak menerima, dia berkata: Demi Allah kamu 

bukanlah yang aku inginkan. Maka anaknya mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka 

Rasulullah memberikan fatwa dan keputusannya: Bagimu apa yang kamu niatkan wahai 

Yazid dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma’an.
233

  

 

Berdasarkan daripada kisah ini, Nabi SAW mengingatkan umatnya mengenai 

keutamaan menerima qada dan qadar Allah SWT. Manakala Allah mentakdirkan 

sedekah lelaki ini salah sasaran dan tidak sampai ke tangan fakir miskin sebagai asnaf 

yang berhak menerimanya, akan tetapi ianya tetap menerima keputusan Allah dengan 

rida, maka Allah SWT senantiasa tetap memberinya balasan kebaikan. 
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233

 Muslim, Abu al-Hasan ibn Hajjāj al-Naisaburi al-Qushairi(tt), op.cit, hadith no. 1422, j. 3, h. 291. 



 

 

 

134 

 

 

Betapa luasnya rahmat Allah SWT, dalam menerima sedekah walaupun jatuh ke 

tangan orang yang tidak berhak menerimanya. Kadangkala perbuatan seseorang yang 

telah memberi diberikan kesan baik, yang sebenarnya dia tidak menginginkannya, akan 

tetapi Allah yang memberinya pahala kerana balasan daripada niat kebaikannya. 

  

 

4.2.8 Takut kepada Allah 

 

Maksud hadith adalah: 

 

Hadith diriwayat dari Abu Hurairah RA.: Bahawa Rasulullah SAW, 

bersabda: Seorang lelaki yang belum pernah berbuat kebaikan apapun 

berpesan kepada keluarganya. Jika dia mati, maka hendaklah mereka 

membakarnya lalu separuh abunya ditebar di daratan dan separuh lagi di 

lautan. Demi Allah, jika Allah mampu mengembalikannya, niscaya dia 

akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada 

siapapun di dunia.  

 

Ketika lelaki itu mati, mereka melakukan apa yang dipesankannya. Lalu 

Allah memerintahkan daratan agar mengumpulkannya dan 

memerintahkan lautan agar mengumpulkannya pula. Kemudian Allah 

bertanya: Mengapa kamu melakukan itu? Dia menjawab: Kerana takut 

kepada-Mu ya Rabbi, dan Engkau lebih mengetahuinya. Maka Allah 

mengampuninya. 
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Riwayat hadith lain dalam Sahih al-Bukhāri 

 

Huraian dalam Sahih al-Bukhāri sebahagian riwayat hadith, terdapat keterangan 

bahawa lelaki ini memiliki harta dan anak-anak.
235

 Dalam sebahagian riwayat dijelaskan 

pula bahawa lelaki tersebut mengucapkan ucapan itu ketika ajal mendatanginya, dan dia 

berlebih-lebihan pada dirinya sendiri, yakni berlebih-lebihan dalam dosa dan maksiat,
236

 

sedangkan dia tidak pernah menjalankan kebaikan apapun. Qatādah menafsirkannya, 

"Yakni, belum menyimpan kebaikan apapun di sisi Allah".
237

 

 

Orang tersebut dalam riwayat yang lain, disebutkan agar anak-anaknya 

membakarnya, kemudian menebarkan setengah abunya di daratan dan setengahnya lagi 

di lautan.
238

 Dia memerintahkan agar menaburkannya di laut pada masa angin bertiup 

pantas.
239

  

 

Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahawa dia mengugut anak-anaknya jika 

mereka tidak melaksanakan pesannya, ia akan memberikan harta warisan kepada orang 

lain.
240

 Huraian dalam riwayat lain dijelaskan bahawa dia menerangkan apa yang harus 

mereka lakukan kepada dirinya jika telah mati, untuk mengumpulkan kayu bakar yang 

banyak lalu nyalakan api, jika api itu telah memakan daging dan tulangnya, maka  lalu 

ditumbuk, kemudian ditebarkan di lautan pada hari yang panas atau pada hari dimana 

berhembus angin yang sangat pantas.
241
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Sebahagian riwayat lagi menjelaskan alasan dan tujuan pembakaran dirinya, dan 

penaburan abunya adalah kerana ingin lari daripada azab Allah SWT.
242

 Lalu Allah 

memerintahkan kepada laut untuk mengumpulkan apa yang ada daripadanya dan 

selanjutnya memerintahkan kepada daratan untuk mengumpulkan apa yang ada 

padanya.
243

 

 

Kisah dalam hadith ini adalah menunjukkan seseorang lelaki yang telah 

diberikan kenikmatan di dunia dengan harta yang banyak, diberikan rezeki berupa    

anak-anak, namun dia tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, bahkan dia 

hidup penuh dosa dan maksiat sepanjang hidupnya. Apabila sudah hampir sampai 

ajalnya, dia merasakan bahawa dirinya tidak akan mendapatkan rahmat dan belas 

kasihan Allah SWT. Di samping itu, dia juga berasa takut dengan azab Allah di dalam 

kubur, selain takut azab pada hari kiamat kelak akibat dosa yang dilakukannya selama 

ini. Oleh sebab itu, hal ini mendorongnya berwasiat seperti yang diceritakan dalam 

hadith tersebut. Dia menyangka dengan berbuat begitu, Allah SWT tidak akan dapat 

menyoal dan mengazabnya di dalam kubur serta pada hari akhirat kelak. 

 

Walaupun demikian keadaannya, Allah SWT mampu membangkitkan dan 

menghidupkannya kembali seperti sediakala. Allah SWT mampu 

mengumpulkan mereka daripada perut-perut ikan, burung, dan binatang buas 

sekalipun.
244

 Seperti dalam firman Allah dalam al-Qur‟an:   
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Maksudnya :  

 

 

Tidak ada sesiapapun di langit dan di bumi melainkan ia akan datang 

kepada (Allah) al-Rahman, sebagai hamba. Demi sesungguhnya! Allah 

telah   mengira   mereka   (dengan pengetahuanNya)   serta    menghitung  

 

 

mereka satu persatu, dan mereka masing-masing akan datang 

mengadapnya pada hari kiamat dengan seorang diri.  

                                                                                                                       

                                                              Surah Maryam (19) : 93-95 

 

 

 Setiap orang yang telah meninggal dunia pasti akan melalui proses-proses yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak kira sama ada seseorang itu mati di daratan 

mahupun di lautan, berkubur atau tidak, bahkan di dalam perut binatang sekalipun, dia 

tetap akan dipertanggung jawabkan ke atas apa yang pernah dilakukannya. Dia sama 

sekali tidak akan dapat lari atau terlepas daripada menerima balasan yang telah di 

tentukan oleh Allah SWT kepadanya. 

 

Adapun masalah takut kepada Allah SWT adalah termasuk darjat tertinggi bagi 

orang saleh. Kerana dengannya Allah banyak mengampuni dosa para hamba-Nya.
245

 

Allah telah mengampuni dosa-dosa besar lelaki ini, kerana terdapat dalam hatinya rasa 

takut kepada Tuhannya. Allah mengampuni seseorang kerana ketidaktahuannya,
246

 dan 
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Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali siapa yang 

dikehendaki-Nya.
247

 

 

 Rasa takutkan Allah SWT, dapat menolong seseorang dengan limpahan      

ihsan-Nya pada hari akhirat kelak, meskipun seseorang itu banyak melakukan dosa serta 

tidak mempunyai amalan kebaikan selama di dunia.
248

  

 

Seperti kisah dalam hadith ini, sekalipun sepanjang hidupnya dia bergelumang 

dengan dosa, namun dalam hatinya masih ada tersimpan perasaan takut kepada Allah, 

akhirnya dia berjaya mendapat keampunan daripada Allah SWT yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang, bahkan dia akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT 

dengan penuh limpah kurnia-Nya. 

 

 Adapun pengajaran daripada hadith ini, dapatlah direnungkan bahawa rahmat 

Allah SWT amat luas buat hamba-hamba-Nya. Ia diibaratkan samudera lautan yang 

tiada bertepi. Begitu juga halnya dengan keampunan dan rahmat Allah SWT. Meskipun 

dosa-dosa hamba-Nya seperti buih di lautan sekalipun, Dia pasti akan diampuni bagi 

siapa yang dikehendaki-Nya. Maha Suci Allah, Maha Pengampun lagi Maha Melihat. 

  

4.2.9 Keutamaan taubat 
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Maksud hadith adalah :  

 

Di riwayatkan daripada „Abd Allah ibn Mas’ud RA, Rasulullah SAW 

bersabda: Sungguh, Allah lebih berbahagia dengan taubat hamba-Nya 

daripada seorang lelaki yang membawa makanan dan minumannya di 

atas punggung onta, kemudian dia berjalan. Sesampainya di daerah yang 

sunyi, dia turun di suatu tempat untuk beristirahat, dan tertidur. Dia 

terbangun dan telah pergi ontanya. Hingga panas menyengat, dan dia 

merasa haus sekali, Dia kembali mendatangi tempat di mana dia 

beristirahat siang, dan tidur kembali, ketika terbangun, tiba-tiba ontanya 

telah berada di sisinya. 

 

 

 

Kisah ini adalah menggambarkan seorang lelaki di mana Rasulullah SAW 

menjadikannya sebagai perumpamaan terhadap kebahagiaan Tuhan dengan taubat 

hamba-Nya. Kisah lelaki ini terjadi ketika dia melakukan perjalanan sendirian dengan 

bekal makanan dan minuman di atas punggung ontanya. Dia berangkat membelah 

daratan untuk sampai ke tempat tujuannya. Lelaki ini membawa bekal makanan dan air 

yang cukup untuk perjalanan selama dia harus membelah daratan maupun lautan. 

Hadith-hadith menerangkan bahawa daratan ini adalah daratan yang sunyi, tanpa 

tumbuh-tumbuhan, sunyi dan mencelakakan, kerana tidak terdapat air dan makanan. 

 

Pada masa tengah hari, lelaki musafir ini melihat sebatang pokok di daratan itu. 

Dia sangat lelah, dia pun turun dan beristirahat di bawahnya, dan tertidur. Ketika 

bangun dia tidak melihat ontanya, dia amat terkejut, kerana hilangnya onta di daratan 

seperti ini berarti mati. Oleh kerana itu, dia berlari ke sana kemari untuk mencarinya, 

tetapi tidak menemukannya. 
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Selepas itu, lelaki ini kembali ke tempatnya semula dalam keadaan kelelahan 

dan kehausan. Memandangkan lelah yang sangat sehingganya ia pun tertidur. Ketika 

terbangun, dia menemukan ontanya sudah kembali di depan matanya. Dia sangatlah 

bahagia dengan kebahagiaan tidak terkira, seperti orang yang selamat daripada 

kematian.
250

  

 

Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada umatnya, bahawa Allah SWT 

lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada orang yang menemukan 

kembali ontanya di daratan yang mematikan tersebut, seperti yang telah dijelaskan oleh 

Baginda SAW tersebut. Menetapkan sifat farah (berbahagia) bagi Allah SWT. 

Bahagianya Allah adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan-Nya, 

tidak boleh disamakan dengan kebahagiaannya sebagai makhluk.
251

  

 

Melalui kisah ini, Rasulullah SAW juga mengingatkan akan keutamaan 

bertaubat. Taubat menjadikan Allah SWT reda kepada hamba-hamba-Nya. Allah lebih 

berbahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada lelaki yang menemukan ontanya 

di daratan yang mematikan tersebut. 

 

4.2.10  Hijrah meninggalkan maksiat  
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Maksud hadith adalah: 

 

Dari Abu Sa’id al-Khudri dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda: Pada 

Bani Isra‟il terdapat seorang lelaki yang telah membunuh seratus orang. 

Lalu dia pergi bertanya dengan mendatangi seorang rahib. Dia bertanya: 

Adakah taubat untukku? Dia menjawab: Tidak ada. Maka dia 

membunuhnya. 

 

Dia bertanya-tanya, lalu seorang lelaki berkata kepadanya: Datanglah ke 

kampung ini dan ini. Saat dalam perjalanan itulah dia dijemput oleh 

maut. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Maka  Allah 

mewahyukan  kepada   ini: Mendekatlah. Allah  mewahyukan  kepada 

ini: Menjauhlah. Lalu berkata: Ukurlah antara keduanya. Maka dia lebih 

dekat kepada ini (kampung yang dituju) satu jengkal, dan dia diampuni. 

 

 

Melalui kisah ini, telah membuka peluang pintu harapan bagi setiap pendosa, 

seberapapun besar dosa dan kejahatannya. Kisah seorang lelaki yang tenggelam dalam 

dosa dan kemaksiatan. Rasulullah SAW menyampaikan bahawa lelaki ini membunuh 

100 (seratus) orang. Akan tetapi, dosa-dosa ini belum melenyapkan seluruh benih dan 

bakal kebaikan dalam dirinya. Masih tersisa di relung hatinya secercah cahaya, setitik 

rasa takut kepada Tuhannya. Mungkin dia bertanya-tanya antara diri dan jiwanya, 

apakah hubungan dengan Tuhannya telah terputus, sehingga tidak mungkin lagi dia 

mendapatkan jalan yang membolehkan ia kembali kepada-Nya, ataukah di sana masih 

terdapat harapan dimana posisi dirinya masih dapat kembali kepada Tuhannya jika Dia 

menghendakinya?. 

 

                                                 
252

 Al-Bukhari, Abu „Abd Allah Muhammad ibn Isma’il (1315), op.cit, hadith no. 3470, Kitab Ahādith   
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Semua pertanyaan ini, dia tidak mampu untuk memberikan jawapan dari dirinya 

sendiri. Dia keluar dari rumah untuk mencari seorang alim yang boleh memberinya 

fatwa dan jawapan pertanyaannya. Dia menyedari bahawa persoalannya sangatlah 

kompleks. Hanya orang dengan ilmu besar yang boleh mengatasinya, sehingga dia tidak 

bertanya tentang orang alim, tetapi orang yang paling alim. 

 

 

Orang yang ditanya pertama kali tidak mampu menunjukkan penduduk bumi 

paling alim, dia hanya boleh menunjukkan seorang rahib. Lelaki ini mendatangi rahib 

tersebut, lalu rahib itu menyemak persoalannya. Dia merasa dosa orang ini sangat besar, 

dia  mengira  rahmat  Allah SWT  tidak  cukup  untuk  menaunginya. Bagi orang seperti  

lelaki ini,    rahmat   Allah   tidak  cukup   untuk  meliputinya.  Manakala  rahib tersebut  

menjawab bahawa pintu taubat telah tertutup dan rahmat Allah SWT tidak dapat 

menaunginya, lelaki ini pun bertambah marah dan bahkan rahib tersebut menjadi 

pelengkap korban yang tewas keseratus.
253

 

 

Lelaki ini telah membunuh rahib tersebut, kerana ia tetap tidak berpuas hati 

dengan jawapannya. Harapan kepada Allah baginya sangatlah besar, dia memerlukan 

penegasan dan seseorang yang dapat menunjukkan kebenaran. Sekali lagi dia mencari 

seorang alim yang kepadanya dia mengadukan masalahnya. Ditunjukkan kepada 

seorang alim tentang Allah. Ketika diluahkan isi hatinya, maka orang alim ini berkata 

dengan penuh kehairanan kepada lelaki tersebut: Siapa yang menghalangi dirimu 

daripada taubat? Sesungguhnya rahmat Allah SWT itu luas, sebesar dan sebanyak apa 

pun dosa itu, ia tetap ada harapan daripada Allah SWT. 
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Lelaki alim ini tidak sekadar menjawab bahawa pintu taubat masih terbuka luas. 

Lebih daripada itu, dia menunjukkan jalan yang harus dilaluinya. Orang yang tenggelam 

dalam dosa-dosa harus merubah jalan hidupnya, dengan meninggalkan orang sesat yang 

bergaul dengannya dan hidup bersama mereka, mesti meninggalkan apa-apa yang ada 

pada dirinya selama ini, dan mesti berpindah ke lingkungan yang baik dan 

mendukungnya kepada kebaikan, sekaligus berusaha terus menjauhi kemungkaran.
254

  

 

Lelaki alim tersebut telah memerintahkan lelaki yang ingin taubat ini agar 

meninggalkan kampungnya, kerana ia adalah tempat yang buruk, lalu berhijrah ke 

tempat lain yang telah ditentukan untuknya, kerana di sana terdapat orang-orang yang 

beribadah kepada Allah SWT. Maka, di sanalah dia dapat bergaul bersama mereka yang 

baik-baik dan bahkan dapat beribadah kepada Allah bersama-sama dengan mereka. 

 

Lelaki ini pula tidak menyia-nyiakan masanya yang tersisa. Dia pergi ke 

kampung yang telah ditunjukkan oleh orang alim itu, demi mencari lembaran hidup 

yang baru. Kehidupan yang bersih, baik, telus dan lurus, agar boleh menyuci jiwa yang 

kotor oleh dosa-dosa, lalu dapat menghidupkannya kembali dengan sentuhan iman dan 

taqwa. 

 

Ketika lelaki ini tiba di pertengahan jalan ajalnya datang, dimana kematian telah 

menjemputnya. Kerana kuatnya keinginannya untuk bertaubat, pada masa naza' 

terakhir, lelaki tersebut menghadapkan dadanya ke arah kampung yang baik sebagai 

tempat yang akan ditujunya. Dia mati dalam keadaan ingin kembali kepada Allah SWT, 

pergi ke kampung yang baik untuk beribadah kepada-Nya, meninggalkan seluruh 
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hidupnya yang sarat dengan dosa dan kejahatan di belakangnya.
255

 Selanjutnya, 

bagaimana akhirnya? tempat apa yang diraih di sisi Tuhannya? 

 

Rasulullah SAW memberitakan kepada umatnya bahawa malaikat rahmat dan 

malaikat azab berselisih pendapat mengenainya. Masing-masing ingin menangani dan 

mengurusi perkaranya. Mereka berkata: Orang ini telah membunuh seratus nyawa. 

Sementara yang lainnya berkata: Dia telah bertaubat dan kembali kepada Allah. Dia 

datang menghadap. 

 

Maka Allah SWT mengutus untuk mereka berdua Malaikat dalam wujud 

seorang manusia dan memerintahkan mereka agar mengukur jarak antara kedua 

kampungnya, kampung kerusakan dan kezaliman dengan kampung orang-orang yang 

baik lagi terpilih, lalu Allah SWT memerintahkan tempat yang baik untuk mendekat dan 

tempat yang berpenduduk zalim agar menjauh, maka mereka mendapatinya lebih dekat 

satu jengkal kepada kampung orang baik. Mungkin satu jengkal hasil daripada usaha 

mendorongkan dadanya pada masa dia masih dalam keadan nazak, maka Malaikat 

rahmat mengurusinya dan dosa-dosanya yang teramat besarpun telah diampuni,
256

 Allah 

berfirman dalam al-Qur‟an:  

            

       

 

Maksudnya:  

 

Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai hamba-hamba-Ku yang telah 

melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan              

perbuatan-perbuatan maksiat), janganlah kamu berputus asa daripada 

rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; 
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sesungguhnya Dialah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha 

Mengasihani.  

                                                                  Surah al-Zumar (39) : 53 

 

 

Lelaki ini tenggelam ke dalam dosa. Dia telah membunuh seratus orang. 

Membunuh adalah perkara besar di sisi Allah SWT, dosa besar di sisi-Nya. Akan tetapi, 

tidak ada dosa yang pelakunya tidak terampuni oleh rahmat Allah SWT. Allah 

mengampuni seluruh dosa kecil mahupun besar, selama seorang hamba mau kembali 

dan bertaubat kepada-Nya. Manakala lelaki yang bermandikan darah seratus orang ini 

telah mengetuk pintu Tuhannya dengan benar, dia kembali kepada-Nya dengan penuh 

taubat. Maka Allah SWT mengampuni dan menyayanginya. 

   

Berdasarkan kisah ini, mengingatkan manusia betapa luasnya rahmat Allah 

SWT dengan diampuninya orang yang bertaubat, walaupun dosa-dosa mereka besar dan 

kesalahan-kesalahan merekapun banyak. Oleh kerana itu, orang yang berputus asa 

kepada Allah adalah orang yang tidak mengetahui tentang Allah, dan tidak mengenal 

luasnya rahmat Allah SWT.  

 

Semua dosa selain syirik mungkin akan diampuni, jika Allah berkehendak, maka 

Allah mengazab pelakunya. Dan jika Allah berkehendak maka Allah SWT juga akan 

mengampuni pelakunya.
257

  

        

           

Maksudnya :  

  

 Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik 

mempersekutukan-Nya (dengan sesuatu apapun jua), dan akan 
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mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang 

dikehendaki-Nya (menurut aturan syariat-Nya). Dan sesiapa yang 

mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya 

ia telah melakukan dosa yang besar.                                                       

                                                                        Surah al-Nisa (4) : 48 

 

Oleh kerana itu, hendaknya seorang alim dapat membimbing orang yang 

bertaubat kepada amalan-amalan yang boleh memantapkan iman di hati dan jiwanya, 

agar dapat membebaskan mereka daripada keburukan yang mereka lakukan.  

 

4.3   Penerapan Akhlak kepada Manusia 

 

Adapun penerapan akhlak yang dilakukan oleh seorang manusia, dapat 

dipaparkan huraian dan contohnya dalam perbahasan berikut ini: 

 

4.3.1 Bersegera dalam memenuhi panggilan ibu bapa  

Maksud hadith adalah :  

 

Diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Di kalangan Bani 

Isra‟il terdapat seorang lelaki yang bernama Juraij. Dia sedang salat, lalu 

ibunya mendatanginya dan memanggilnya. Juraij berkata: Aku 

menjawabnya atau meneruskan salat. Ibunya berkata: Ya Allah, jangan 
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matikan Juraij sebelum Engkau membuatnya melihat wajah wanita 

pelacur.  

 

Pada masa itu Juraij sedang berada di kuilnya, maka datanglah seorang 

wanita yang menawarkan diri kepadanya, tetapi Juraij menolaknya. Lalu 

wanita itu mendatangi seorang pengembala dan melakukan zina 

dengannya. Wanita itu melahirkan seorang bayi. Wanita itu berkata: 

Anak ini dari Juraij. Orang pun mendatangi Juraij, mereka 

menghancurkan kuilnya, mengeluarkan dan mencacinya. Juraij lalu 

berwudu melakukan salat, kemudian mendatangi anak wanita itu. Juraij 

bertanya: Wahai bayi, siapa bapakmu? Anak itu menjawab: Fulan si 

penggembala. Orang-orang berkata: Kami akan membangun kuilnya dari 

emas. Juraij menjawab: Tidak, cukup dengan tanah. 

 

 

Melalui riwayat hadith ini, dapat disimpulkan bahawa Juraij adalah salah 

seorang ahli ibadah yang saleh di kalangan Bani Isra‟il. Dia membangunkan kuil untuk 

beribadah kepada Allah SWT di dalamnya.  

 

Juraij mempunyai seorang ibu, yang datang untuk mengunjungi anaknya dan 

berbincang dengannya. Suatu hari ibunya datang dan memanggilnya. Dalam sebuah 

riwayat ibunya memanggil Juraij dan berkata: Wahai Juraij, muliakan diriku, aku 

sedang bercakap denganmu, aku adalah ibumu.
259

  

 

Pada masa itu, Juraij tengah sembahyang. Dia berbicara dalam hati: Ya Allah, 

apa yang mesti aku pilih, menjawab seruan ibuku atau menyempurnakan 

sembahyangku?. Ibu juraij pergi balik ke tempat ibadah Juraij, dan memanggil anaknya, 

sang bunda selalu mendapati Juraij tengah sembahyang. Setiap mendengar panggilan 

ibunya, Juraij selalu bimbang antara seruan sang ibu atau terus menyempurnakan 

salatnya, manakala Juraij lebih mengutamakan salat daripada menjawab seruan 

ibunya.
260
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Semestinya, Juraij mesti meninggalkan salatnya dan menjawab panggilan 

ibunya, kerana menjawab panggilan ibu lebih baik daripada salat sunnah. Dia boleh 

meringankan salatnya dan bersegera menemui ibunya. Akan tetapi, Juraij lebih 

mementingkan salat daripada ibunya, dan sepertinya dia meneruskan kenikmatan di 

dalam salatnya, sehingga tidak meninggalkan salat kerana satu dan lain hal. 

 

Oleh sebab itu, ibu Juraij lalu marah dan dia berdo’a agar Allah SWT tidak 

mematikannya sehingga ianya melihat wajah pelacur. Allah mengabulkan do’anya, dan 

Allah telah menyiapkan sebab-sebabnya dengan mengutus seorang pelacur untuk 

merayu dan menggodanya, tetapi dia tidak menolehnya, tidak tergoda dan terus khusyu' 

dalam ibadah dan salatnya, seolah-olah dia tidak melihat dan menyaksikannya.
261

 

 

Maka wanita ini melihat seorang penggembala yang menginap di kuil Juraij. Dia 

menginap bersamanya dan berbuat zina dengannya. Hasilnya, dia hamil di malam itu. 

Manakala dia melahirkan bayinya, dia mengatakan bahawa dia adalah hasil perbuatan 

Juraij ahli ibadah. Juraijlah pelaku perbuatan buruk ini.
262

  

 

Betapa marahnya orang persekitarannya, manakala mereka mengetahui 

keburukan yang dilakukan oleh orang yang mereka sangat percaya akan kebaikan, 

ketaqwaan dan keteguhan agamanya. 

 

Penduduk kampung mendatangi Juraij dengan kemarahan yang memuncak di 

hati mereka. Mereka meminta Juraij turun dan meninggalkan ibadahnya.
263

 Tetapi Juraij 

tidak menghiraukan panggilan mereka, kerana dia tengah larut dalam ibadah dan 

salatnya. Mereka hancurkan kuil Juraij, mengeluarkannya serta memaki hamunnya. 
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Ketika Juraij bertanya tentang alasan kemarahannya, mereka mengatakan perbuatan 

zina Juraij.  

 

Juraij tersenyum mendengar ucapan mereka. Dia benar dalam ibadahnya, jujur 

dalam istiqamahnya. Dia yakin tidak melakukan seperti tuduhan mereka. Tuduhan 

wanita hina itu hanyalah fitnah. Juraij meminta kepada orang-orang yang marah agar 

memberinya masa untuk berwudu dan salat. Selesai salat dia mendatangi bayi yang baru 

dilahirkan beberapa jam atau beberapa hari. Juraij bertanya kepada bayi tersebut: Siapa 

bapamu?. 

 

Sebuah ayat Allah yang menunjukkan kepada-Nya dan kepada besarnya    

kadrat-Nya, bayi itu bercakap dengan suara yang terdengar, ucapan yang jelas dan 

difahami. Bayi itu menjawab: Bapaku adalah fulan penggembala kambing. Orang 

menyedari besarnya kejahatan mereka terhadap seorang hamba saleh. Mereka 

mengetahui bahawa Juraij tidak seperti yang mereka duga. Juraij adalah benar dan dia 

orang saleh, dan wanita tersebutlah yang telah berdusta dengan memfitnah Juraij.  

 

Mereka menyedari telah terburu-buru mempercayai tuduhan itu, sebagaimana 

mereka terlalu cepat memukuli Juraij dan merobohkan kuilnya. Mereka berusaha 

meminta ma‟af dari Juraij dengan menawarkan kepadanya untuk membangun tempat 

ibadahnya daripada emas atau perak, tetapi Juraij menolaknya.
264

 Dia minta tempat 

ibadahnya dikembalikan dengan tanah seperti sedia kala. Mereka lalu melakukan 

pembinaan kuil, begitu selesai Juraij masuk kembali untuk beribadah kepada Tuhannya. 

 

Allah telah menjawab do’a ibu Juraij padanya. Dia mewujudkan keinginannya, 

akan tetapi dia menyelamatkannya dengan kesalehan dan ketaqwaannya. Terdapat dua 
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pelajaran yang berharga dalam kisah ini, iaitu; dikabulkannya do’a ibu Juraij dan 

selamatnya Juraij daripada kemaksiatan. 

 

Adanya kisah tersebut di atas, maka dapat diambil pelajaran bahawa durhaka 

kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada keduanya dan memenuhi perintah 

keduanya. Hal itu, boleh menjadi sebab musibah yang dapat menimpakan petaka kepada 

seseorang sebagaimana terjadi pada Juraij ahli ibadah tersebut. Dengan ketaqwaan dan 

kesalehan seseorang, Allah dapat menyelamatkan hambanya, sebagaimana Dia 

menyelamatkan Juraij dan membebaskannya daripada tuduhan keatasnya. 

 

Seorang hamba saleh boleh memiliki keteguhan, keyakinan dan kepercayaan diri 

kepada Allah SWT. Dengan itu, dia mampu menghadapi persoalan-persoalan besar 

dengan keberanian dan ketangguhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Juraij. 

 

Hadith di atas menunjukkan, bahawa Juraij bersalah kepada Allah SWT kerana 

tidak menjawab panggilan ibunya, oleh kerana itu jika salah satu daripada ibu bapa 

memanggil untuk kepentingan yang dibolehkan secara syara’, maka seseorang yang 

sedang salat sunnahpun harus meninggalkan salatnya. 

 

Suasana dalam bermasyarakat, ketika mendengar khabar akan keburukan 

seseorang, tidak boleh tergesa-gesa mempercayai tuduhan tanpa bukti dan saksi, seperti 

yang dilakukan oleh penduduk kampung, manakala mereka mempercayai tuduhan 

pelacur itu kepada Juraij. Semestinya mereka meneliti terlebih dahulu tentang 

kebenaran ucapan pelacur itu sebelum menyerang Juraij, mencaci dan memukulnya. 
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4.3.2 Berjihad di jalan Allah 

 

 

Maksud hadith adalah :  

 

Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: Salah seorang 

Nabi berperang. Dia berkata kepada kaumnya: Jangan mengikutiku 

orang yang menikahi wanita sementara dia hendak membangun rumah 

tangga dengannya dan dia belum membangunnya dengannya, dan tidak 

juga seorang yang membangun rumah tapi belum melengkapi atapnya, 

tidak pula orang yang telah membekali kambing atau unta betina yang 

mengandung sementara dia menunggu kelahirannya. Lalu Nabi itu 

berperang. Dia mendekati sebuah kampung pada masa salat asar atau 

dekat masa asar.  Maka dia berkata kepada matahari: Sesungguhnya 

kamu diperintahkan dan akupun diperintahkan. Ya Allah, tahanlah 

matahari untuk kami. Matahari tertahan dan mereka meraih kemenangan.  

 

Lalu dia mengumpulkan harta rampasan perang. Maka datanglah api 

untuk melahapnya tetapi ia tidak boleh memakannya. Nabi itu berkata: 

Ada di antara kalian yang menggelapkan harta rampasan perang, 

hendaknya dari masing-masing kabilah ada satu orang yang membaiatku. 

Maka tangan seorang lelaki melekat dengan tangannya dan dia berkata: 

Kalian menggelapkan rampasan perang. Maka mereka datang 

menyerahkan emas sebesar kepala sapi. Mereka meletakannya lalu 

datanglah api dan memakannya. Kemudian Allah menghalalkan harta 
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rampasan perang bagi kita. Dia mengetahui kelemahan dan 

ketidakmampuan kita, maka  Dia menghalalkannya untuk kita. 

 

 

Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini kepada umatnya, bahawa salah 

seorang Nabi Allah berperang untuk membuka sebuah kampung. Nabi ini adalah 

Yusha’ ibn Nun, salah seorang nabi Bani Isra‟il.
266

 Dia telah menyertai Nabi Musa AS 

dalam hidupnya, menemaninya  dalam  perjalanan kepada Khidir.
267

 Allah  memberinya  

wahyu setelah Musa AS wafat, dan Musa telah mengangkatnya sebagai penerus dakwah 

bagi Bani Isra‟il.
268

 Dialah pemimpin yang kerana jasanya, maka tanah suci dapat 

direbut kembali.
269

  

 

Nabi Allah Yusha’ pada masa persiapannya menuju bandar yang hendak 

ditaklukkan, dia berusaha agar pasukannya menjadi pasukan yang kuat dan tangguh. 

Oleh kerananya, dia menseleksi prajurit-prajurit yang boleh menjadi punca kekalahan, 

kerana hati mereka lebih disibukkan dengan perkara dunia yang membelenggu hati dan 

fikiran mereka. Yusha
 
 mengeluarkan tiga kelompok prajurit yang tidak dizinkan untuk 

pergi berperang.
270

  

 

Golongan pertama,  adalah orang yang telah berakad nikah tetapi belum 

menyentuh isterinya. Kelompok ini tidak diragukan  kerana sangat tergantung hatinya 

dengan istrinya, terlebih-lebih jika ianya masih lagi muda. Golongan kedua, adalah 

orang yang sibuk membangun rumah dan belum menyelesaikan bangunannya. 
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Golongan ketiga, adalah orang yang membeli unta atau domba mengandung, sementara 

dia menantikan kelahirannya.  

 

Prinsip yang dipegang oleh Nabi ini, menunjukkan bahawa dia adalah panglima 

yang unggul, memiliki idea cemerlang dalam memimpin dan menyiapkan tentara 

sehingga kegemilangan dapat diwujudkan. Prajurit tidak menang dalam jumlah 

besarnya, akan tetapi dengan kualiti. Hal ini lebih penting daripada jumlah dan kuantiti.  

 

Oleh kerananya, Yusha’ mengeluarkan orang-orang yang berhati sibuk  dari 

pasukannya, iaitu orang-orang yang badannya di medan perang tetapi fikirannya 

bersama istri yang belum disentuhnya atau rumah yang belum diselesaikannya atau 

ternak yang ditunggu kelahirannya.
271

  

 

Apa yang dilakukan oleh  Yusha’ ini adalah sesuai dengan apa yang telah 

dilakukan oleh Talut, ketika melarang pasukannya untuk minum daripada sungai 

kecuali orang-orang yang menciduk air dengan tangannya. Saat itu sedikit daripada 

mereka yang tidak minum. Talut telah membersihkan pasukannya daripada unsur-unsur 

pelemah yang menjadi punca kekalahan.
272

  

 

Allah telah membimbing Yusha’agar tidak menyerahkan tugas-tugas besar 

kepada orang-orang yang di mata hati mereka sibuk dengan perkara yang menghalangi 

mereka untuk menunaikan bakti dan tanggung jawabnya. 

 

Dengan pasukannya Yusha’ berangkat ke bandar yang hendak ditakluknya. 

Beliau mendekati bandar tersebut masa asar pada hari juma’at. Ini berarti, kesempatan 

untuk membuka bandar itu tidaklah banyak kerana berperang di malam hari tidaklah 

                                                 
271

 Ibn Hajar al-Asqalāni, Ahmad ibn „Ali (1420H/2000M), op.cit, j. 6, h. 226. 
272

 Sayyid Qutub (1400), op.cit, j. 1, h. 250 



 

 

 

154 

 

 

mudah, perang harus dihentikan begitu matahari terbenam. Kerana berarti itu memasuki 

hari sabtu, dan perang di hari sabtu hukumnya adalah haram bagi Bani Isra‟il.
273

  

 

Maka beliau dengan pasukannya harus mundur dari bandar itu sebelum 

merebutnya, dan ini berarti memberi peluang kepada penduduknya untuk memperkuat 

pasukannya, memperbaiki benteng-bentengnya, dan bahkan dapat menambah kekuatan 

senjatanya. Yusha’ menghadap matahari dan  berkata kepadanya: Kamu diperintahkan, 

aku juga diperintahkan. Kemudian  Yusha’ berdo’a kepada Allah: Ya Allah, tahanlah ia 

untuk kami. Lalu Allah mengabulkan permintaannya dan menunda terbenamnya   

matahari sehingga kemenangannya diwujudkan.
274

  

 

Hal ini menunjukkan adanya kudrat Allah SWT dan dukungan-Nya kepada 

Rasul-rasul-Nya beserta orang-orang saleh yang berjihad fi sabilillah, Allah SWT 

menolong dan memberi kemenangan  kepada mereka dengan kehendak-Nya.  

 

Adapun harta rampasan perang, diharamkan atas umat-umat terdahulu. Dan 

Allah SWT telah memberi kekhususan  kepada umat ini dengan menghalalkannya bagi 

mereka harta rampasan. Sedangkan dosa mengambil harta rampasan perang, Rasulullah 

SAW telah menyampaikan bahawa seorang lelaki mengambil selimut, maka ia 

membakarnya di kuburnya.
275

 Orang yang menggelapkan harta rampasan perang, maka 

dia akan memikulnya di hari kiamat. 
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4.3.3 Berlaku adil  

 

276

 

Maksud hadith adalah :  

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ada dua orang 

wanita masing-masing dengan anaknya. Datanglah seekor serigala dan 

mencuri anak salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain: 

Serigala itu mencuri anakmu. Yang lain menjawab: Anakmulah yang 

dicuri oleh serigala. Keduanya mengadukan hal itu kepada Dawud, maka  

Dawud memutuskan anak itu milik wanita yang lebih tua. Keduanya 

pergi kepada Sulayman  dan menyamakan hal itu. Sulayman berkata: 

Ambillah untukku pisau. Aku akan membelahnya untuk mereka berdua. 

Wanita muda berkata: Jangan, semoga Allah merahmatimu. Anak ini 

adalah anaknya. Maka Sulayman memutuskan anak ini adalah anak si 

wanita muda. 

  

 

Kisah ini terjadi pada zaman Nabi  Dawud AS, di mana ada dua orang wanita 

yang berhukum kepadanya ketika seekor serigala membawa kabur anak salah seorang 

daripada keduanya. Keduanya memperebutkan anak yang selamat, masing-masing 

mengaku bahawa ia adalah anaknya. Maka Nabi Dawud AS berusaha untuk memberi 

hukum kepada keduanya. Usahanya membimbingnya kepada suatu hukum bahawa anak 

ini adalah anak wanita yang tua, berdasarkan kepada dalil-dalil yang digunakan oleh 

Nabi Dawud AS.  

 

Keduanya keluar dari hadapan Nabi  Dawud AS dan melalui Nabi Sulayman 

AS. Nabi Sulayman melihat bahawa persoalan ini boleh diselesaikan dengan suatu cara 
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untuk mengetahui  ibu anak tersebut yang sebenarnya. Nabi Sulayman AS meminta 

pisau kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, hal ini untuk digunakan sebagai 

alat yang membelah tubuh anak ini menjadi dua bahagian, sehingga masing-masing 

mendapatkan separuhnya. Inilah hukum yang adil di antara keduanya, kedua wanita ini 

menyangka Nabi Sulayman AS serius dan pasti melakukan hukum itu.  

 

Melalui kebijakan inilah terlihat respon dari kedua wanita tersebut. Ibu yang 

sebenarnya, iaitu si ibu muda, di mana ia bersedih terhadap hukum ini. Kerana hal itu 

sama dengan membunuh anaknya, maka dia merelakan anaknya di  ambil oleh 

lawannya sehingga anaknya boleh tetap hidup, walaupun dia tidak dapat   menjaga   dan  

mendidiknya. Sedangkan seterunya, yang tidak terkait oleh ikatan keibuan dengan anak 

itu, dia bahkan menerima hukum yang hendak dilaksanakan oleh Nabi Sulayman 

tersebut. Dengan inilah Nabi Sulayman AS berdalil bahawa ibu anak ini adalah yang 

sebenarnya. Maka dia memutuskan bahawa ibu yang berhak terhadap anak itu adalah si 

ibu muda, walaupun dia mengakui bahawa anak itu adalah anak seterunya.
277

  

 

Imam al-Nawawi berkata:  

 

 

"Nabi Sulayman menggunakan cara berpura-pura dan sedikit tipu daya 

untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Dia menunjukkan kepada 

keduanya seolah-olah dia ingin membelah anak itu untuk mengetahui 

siapa yang bersedih jika anak itu dibelah, maka dialah ibu yang 

sebenarnya. Ketika wanita yang lebih tua menyetujui  jika anak ini 

dibelah, terbuktilah bahawa dia bukan ibu yang sebenarnya. Ketika yang 

muda berkata seperti apa yang dikatakannya, maka diketahui bahawa 

dialah ibunya. Sulayman tidak ingin benar-benar membelah, dia ingin 

menguji kasih sayang mereka berdua untuk membezakan mana ibu yang 

sebenarnya. Ketika ia boleh dibezakan dengan ucapannya, maka Sulayman 

mengetahuinya.”
278
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Cara yang digunakan Nabi Sulayman AS ini untuk mengetahui kebenaran adalah 

semacam firasat. Dia memutuskan hukum dengan berdasarkan alibi dan tanda-tanda 

pendukung, tidak terpaku hanya kepada keterangan dan keadaan maklumat semasa 

sahaja atau realiti yang ada.  

 

Para pengadil di kalangan kaum Muslimin menggunakan beberapa dalil dan 

bukti-bukti yang unik untuk mengungkap kebenaran. Para pemakainya hanyalah    

orang-orang  yang benar-benar pandai dan bijak.  Di antara pengadil yang terkenal 

dalam urusan ini adalah „Ali ibn Abi Tālib, Hakim Shuraikh, dan hakim Iyas. Ibnu      

al-Qayyim telah menyebutkan banyak contoh penggunaan cara ini oleh beberapa hakim 

untuk membuka kebenaran, iaitu dengan firasat dan tanda-tanda.
279

  

 

Kisah ini menunjukkan bahawa hakim yang adil akan diberi pahala, sama ada 

dia benar mahupun salah. Allah SWT telah menetapkan bahawa Sulayman yang 

mengerti rahasia keputusan hukum, walaupun demikian Allah tetap memuji Dawud AS 

dan Sulayman AS, dan tidak mencela Dawud kerana dia salah dalam mengambil 

keputusan, seperti dalam dalil berikut ini: 

               

       

Maksudnya :  

 

Maka Kami telah memberi Sulayman memahami hukum yang lebih tepat 

bagi masalah itu; dan masing-masing (dari mereka berdua) Kami berikan 

hikmat kebijaksanaan dan ilmu (yang banyak); dan Kami mudahkan 

gunung-ganang dan unggas memuji Kami bersama-sama dengan Dawud; 

dan adalah Kami berkuasa melakukan semuanya itu”.                                                                                                         

                                                                Surah al-Anbiya‟ (21) : 79 
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Rasulullah SAW telah secara jelas menyatakan bahawa hakim yang benar 

keputusannya akan mendapatkan dua pahala. Adapun yang salah, maka hanya satu 

pahala sahaja. Hakim atau pengadil boleh menampakkan kepada orang yang bertikai 

sesuatu perbuatan yang (sebenarnya) dia tidak ingin melaksanakannya, sebagaimana 

Nabi Sulayman AS meminta pisau untuk membelah anak itu menjadi dua, padahal 

sebenarnya dia tidak menginginkan hal itu terjadi. Tujuannya adalah untuk 

mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya.  

 

Imam al-Nasa‘i telah membuat tajuk khas untuk hadith ini, "Keluasan bagi 

Hakim untuk berkata kepada sesuatu yang tidak dilakukannya, 'Lakukanlah'," agar 

terungkap kebenaran.
280

 Dengan berdalil kepada hadith ini Imam al-Nasai 

membolehkan seorang  hakim membatalkan keputusan hakim lain, walaupun dia sama 

dengannya dalam hal ilmu atau lebih afdal darinya. Ini mungkin kurang tepat, kerana 

Sulayman tidak memutuskan dan menetapkan. Dia hanya mengembalikan urusan 

kepada Dawud, lalu Dawud membatalkan keputusannya sendiri kerana saran dari 

Sulayman. 

 

Mengambil hukum per adilan, dengan adanya faktor pendukung  dan tanda-

tanda untuk mengetahui kebenaran dalam suatu perkara, yang diperselisihkan adalah 

sesuatu yang dianjurkan pada saat tidak adanya dalil.  

 

 

 

 

 

                                                 
280

 Al-Nasa‟i, ’Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu’aib ibn „Ali (tt), al-Sunan al-Kubra fi al-Hadith, Kaherah: 

al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, j. 8, h. 236. 



 

 

 

159 

 

 

4.3.4  Memaafkan orang lain dan memberi kemudahan kepada mereka 

 

281

 

Maksud hadith adalah :  

 

Diwayatkan daripada Hudhaifah RA berkata, aku telah mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: Ada seorang lelaki dari umat sebelum kalian 

yang didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Dia 

ditanya: Adakah kebaikan yang kamu lakukan? Dia menjawab: Aku 

tidak tahu. Dikatakan kepadanya: Lihatlah. Dia menjawab: Aku tidak 

mengetahui apapun. Hanya sahaja, di dunia aku berjual beli dengan 

orang-orang dan membalas mereka. Lalu aku memberi kesempatan 

kepada orang yang mampu dan memaafkan orang yang kesulitan. Maka 

Allah memasukkannya ke surga. 

 

 

Allah SWT memberitahukan kepada hambanya, bahawa ketika kematian 

mendatangi seorang hamba dan ajalnya telah tiba, maka malaikat mendatanginya. Jika 

dia adalah orang yang beriman, maka malaikat memberinya khabar gembira. Jika dia 

adalah orang kafir, maka malaikat bertanya kepadanya, mencelanya, menyiksanya dan 

menyampaikan khabar menyedihkan iaitu neraka.
282

  

 

Dalam hadith ini Rasulullah SAW menyampaikan berita tentang seorang lelaki 

daripada umat terdahulu, yang didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya. 

Malaikat bertanya kepadanya tentang amal kebaikan yang dilakukannya di dunia. Orang 

ini tidak menemukan amal kebaikan untuk dirinya. Ketika orang ini menjawab bahawa 
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dirinya tidak memiliki kebaikan satupun, maka mereka meminta agar meneliti ulang. 

Dia tetap tidak menemukan amal kebaikan kecuali hanya perniagaan yang menjadi 

kerjayanya. Dia memerintahkan agar pegawai yang bekerja padanya supaya 

menangguhkan orang yang mampu dan memaafkan orang yang tidak mampu. Dia 

menerangkan alasannya kepada mereka dan berkata, "Semoga Allah memaafkan kita." 

Maka Allah memenuhi harapannya, memaafkan dan mengampuninya.
283

 

 

Pemaaf merupakan sifat Allah SWT, dan berilah maaf kepada orang dalam 

bermuamalah. Allah berfirman, "Kami lebih berhak dengan itu daripada dia, 

maafkanlah dia."
284

 

 

Muamalah seperti yang dicontohkan oleh lelaki ini, merupakan muamalah yang 

diharapkan oleh Islam. Ia didasarkan kepada kemudahanan dalam jual-beli dan 

kelapangan dalam bermuamalah. Memudahkan urusannya kepada orang yang mampu 

dan memaafkan orang-orang yang tidak mampu. Rasulullah SAW telah berdo‟a untuk 

orang yang bersifat demikian. Semoga Allah SWT merahmati seorang hamba yang 

berlapang dada jika menjual, berlapang dada jika membeli, berlapang dada jika 

membayar, dan berlapang dada jika menuntut.
285

 

 

Keutamaan memberi kemudahan kepada orang yang mampu dan memaafkan 

orang yang tidak mampu. Perlakunya yang ikhlas sebegini mendapatkan ampunan 

daripada Allah SWT pada masa pertemuan dengan-Nya. Luasnya rahmat Allah SWT, 

hanya dengan amal sedikit, seorang hamba boleh mendapatkan pahala lebih besar. 
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Lelaki ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah SWT kerana hanya dengan amalan yang 

kecil.  

 

4.3.4 Membuang duri dari jalan  

 

286

 

Maksud hadith adalah :  

 

Imam al-Bukhāri meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah 

bahawa Rasulullah SAW bersabda: Ketika seorang lelaki berjalan di satu 

jalan, dia melihat ranting berduri di jalan, lalu dia menyingkirkannya. 

Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya. 

  

 

Menurut sebuah hadith yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahawa 

Rasulullah SAW telah menyampaikan bahawa:  

 

 
287

Maksudnya :  

 

Bahawa iman memiliki tujuh puluh lebih, atau enam puluh lebih 

cawangan, dan paling tinggi adalah ucapan, "La ilaha illallah", 

sedangkan yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang 

mengganggu dari jalan, dan malu adalah sebahagian dari iman. 

 

   

 Sesuai dengan kisah ini, Rasulullah SAW  menyampaikan tentang seorang lelaki 

yang dimasukkan ke surga oleh Allah SWT hanya kerana dia menyingkirkan dahan 

berduri daripada jalan kaum Muslimin sehingga tidak mengganggu mereka. 
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Lelaki tersebut sedang berjalan di satu jalan, kemudian melihat dahan yang 

berduri di jalan yang selalu di lalui kaum Muslimin, maka orang-orang yang melewati 

merasa tergangu. Dia bertekad untuk menjauhkan dahan tersebut daripada jalan. 

.  

Tujuannya adalah seperti mana secara nyata dikatakannya, bahawa untuk 

menjauhkan sesuatu yang menganggu daripada jalan kaum Muslimin. Melalui amalnya 

ini maka Allah SWT telah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga-Nya. 

Bahkan Rasulullah SAW dapat melihatnya sedang menikmati kemegahan surga dengan 

perbuatannya ini.
288

 

 

Sesungguhnya lelaki ini telah beramal sedikit akan tetapi dapat meraih pahala 

besar. Rahmat Allah SWT sangatlah luas, dan karunia-Nya sangatlah agung. Apa yang 

dilakukan oleh orang ini sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Baginda memerintahkan 

agar umatnya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ini. Beliau bersabda: 

Jauhkanlah sesuatu yang menganggu daripada jalan kaum Muslimin.
289

  

 

Beliau memberi peringatan keras agar tidak menganggu jalan kaum Muslimin. 

Tentang hal ini beliau bersabda, Barangsiapa menganggu kaum Muslimin di jalan 

mereka, maka dia memperoleh laknat mereka.
290

  

 

Banyak sekali dalil-dalil dalam bidang ini, sebagai tauladan yang dapat 

menunjukkan akhlak mulia sebagai ciri khas sifat asas kaum Muslimin dengan beramal 

dengan Islam. Mereka berusaha membersihkan jalan-jalan mereka, tidak mengotori dan 

membuatnya bersepah, serta membuang sesuatu yang dapat menganggu daripadanya. 
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Mereka menjadikannya sebagai tuntunan hidup, berharap daripadanya pahala tanpa 

bersikap secara berlebih-lebihan. 

  

4.3.5 Wara‟ 

 

 

Maksud hadith:  

 

Dari Abu Hurairah RA berkata: bahawa Rasulullah SAW bersabda: 

Seorang lelaki membeli sebidang tanah dari lelaki lain. Lelaki pembeli 

tanah itu menemukan gelen air berisi emas di tanah tersebut. Pembeli 

berkata kepada penjual: Ambillah emasmu dariku. Aku hanya membeli 

tanah darimu dan tidak membeli emasmu. 

Pemilik tanah sekaligus penjual menjawab: Aku menjual tanah dengan 

apa yang ada padanya kepadamu. Lalu keduanya berhakim kepada 

seorang lelaki. Hakim tersebut bertanya: Apakah kalian berdua 

mempunyai anak? Salah satu menjawab: Aku mempunyai anak lelaki. 

Yang lain menjawab: Aku mempunyai anak perempuan. Pengadil 

berkata: Nikahkan anak lelakimu dengan anak perempuannya. Infakkan 

kepada keduanya daripada harta itu dan bersedekahlah. 

 

Huraian dalam hadith ini Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada 

umatnya, tentang dua orang lelaki di mana salah seorang daripada keduanya membeli 

tanah dari yang lain, dan menemukan gelen air yang berisi emas. Kedua orang ini 
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memang pelik, kerana keduanya tidak mau memilikinya. Bagi yang membeli, maka dia 

hanya membeli tanah, sedangkan si penjual, ianya menjual tanah dan apa yang ada 

padanya.  

 

Keterangan ini menjadi jelas sekali, bahawa kedua orang ini adalah orang-orang 

yang saleh dan wara'. Iman yang kuat, taqwa dan kesalehan yang tersimpan di balik 

kezuhudan dalam urusan harta. Apalagi didapati jika harta itu haram atau pemiliknya 

tidak yakin bahawa harta itu adalah miliknya. Orang-orang yang saleh lagi bertaqwa, 

telah menyadari bahawa harta yang haram boleh membinasakan harta yang halal, 

justeru dapat mendatangkan murka dan azab Allah SWT, selain dapat menjadi sebab 

terjerumusnya ke dalam siksaan api Neraka. Ditambah lagi bahawa orang-orang yang 

hartanya mereka ambil, akan mengambil kebaikan orang yang mengambilnya sesuai 

dengan harta mereka yang terambil. Mereka juga berusaha menunaikan harta kepada 

pemiliknya.
292

  

 

Sebagaimana kisah kedua orang ini adalah sesuatu yang ajaib, begitu pula 

keputusan hakim di antara keduanya menambah keunikannya. Hakim justeru 

menanyakan apakah ada keturunan masing-masing. Yang pertama menjawab bahawa 

dia mempunyai anak lelaki, sementara yang satu lagi menjawab bahawa dia mempunyai 

anak perempuan. Hakim tersebut menyarankan agar anak lelaki dan perempuan mereka 

tersebut dinikahkan, dan keduanya diberi infak daripada harta yang ditemukan tersebut.  

 

Hakim ini dengan keputusannya, telah menyambung kedua keluarga dengan tali 

perkahwinan yang suci. Tali perkahwinan di antara orang baik akan menguatkan lagi 

ikatan iman dan taqwa, selain dapat mengeratkan lagi hubungan di antara orang saleh. 
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Suami-isteri yang saleh adalah keluarga yang saleh dan boleh diharapkan melahirkan 

keturunan yang saleh pula.
293

  

 

Huraian ini adalah merupakan kisah dua orang lelaki yang saling menolak emas 

penuh dalam gelen. Masing-masing menuntut bahawa itu adalah milik temannya dan 

bukan miliknya sendiri. Hakim yang mereka angkat memutuskan dengan keputusan 

yang unik, dengan mengisyaratkan agar menikahkan putra salah seorang daripada 

keduanya dengan putri seorang lagi dan membiayai keduanya daripada harta tersebut. 

 

Selain itu, kisah ini dapat menggambarkan kezuhudan dua orang lelaki, yang 

tidak mau mengambil kesempatan atas peluang yang terbuka luas di hadapan mereka. 

mereka tidak tamak untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut. 

  

4.4 Kisah Dalam Penerapan Akhlak Kepada Binatang 

 

Huraian berikut adalah penerapan akhlak yang dilakukan untuk persekitaran, 

sekaligus paparan dan contoh dalam perbahasan berikut ini:  

 

4.4.1 Amaran mencuaikan binatang peliharaan  
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Maksud hadith  adalah : 

 

Diriwayatkan dari „Abd Allah ibn Umar dari Nabi SAW bersabda, 

Seorang wanita masuk neraka kerana seekor kucing yang dikurung 

sampai mati. Dia masuk neraka kerananya. Dia tidak memberinya 

makan, dan minum sewaktu mengurungnya. Tidak pula membiarkannya 

makan serangga bumi. 

 

 

Kandungan hadith ini, adalah kisah mengenai wanita Himyariyah Isra‟iliyah 

yang mengurung seekor kucing,
295

 tetapi dia tidak memberinya makan dan minum 

sehingga kucing itu mati kerana kelaparan dan kehausan. Ini menunjukkan kerasnya 

tabiat itu, betapa buruk akhlaknya, serta tiadanya belas kasihan di hatinya, bahkan 

dengan sengaja telah menyakitinya.  

 

Apabila wanita ini ingin agar kucing ini tetap di rumahnya, dia mungkin sahaja 

memberinya makan dan minum yang boleh menjaga hidupnya. Rasulullah SAW telah 

menyampaikan, bahawa manusia meraih pahala dengan berbuat baik kepada haiwan.
296

 

Jika dia enggan memberinya makan dan menjaga hidupnya, maka dia harus melepaskan 

dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas ini. Ia pasti mendapatkan makanan 

yang boleh menjaga hidupnya sendiri. Terlebih lagi kerana Allah SWT telah 

menyediakan rezeki bagi kucing tersebut daripada sisa-sisa makanan yang ada, begitu 

pula serangga-serangga yang ditangkapnya.
297

 

 

Perbuatan ini telah mencelakakan wanita tersebut, sehingga dia masuk neraka. 

Rasulullah SAW melihat kucing itu memburu wanita yang menahannya di neraka. 
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Bekas-bekas goresan cakarnya di wajah dan tubuhnya. Beliau melihat itu manakala 

syurga dan neraka diperlihatkan kepadanya pada masa salat gerhana.
298

 

 

Besarnya dosa orang yang menyeksa haiwan dan menyakitinya dengan 

memukul dan membunuhnya. Wanita ini masuk ke neraka kerana dia menjadi sebab 

kematian seekor kucing. 

 

Boleh memelihara haiwan seperti kucing, burung, dan sebagainya, jika tetap 

diberikan makan dan minum. Jika tidak mampu atau tidak mau, maka hendaklah 

melepaskannya dan membiarkannya pergi di bumi Allah yang luas ini untuk mencari 

rezekinya sendiri. 

 

4.4.2 Keutamaan memberi minum pada binatang 

  

299 
 

Maksud hadith adalah:  

 

Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ketika seorang 

lelaki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia 

turun ke perigi dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing 

sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah kerana kehausan. Dia 

berkata, Anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya 

dan memegangnya dengan mulutnya, kemudian dia naik dan memberi 

minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan 
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mengampuninya. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah kita 

boleh meraih pahala daripada haiwan? Beliau menjawab: Pada setiap hati 

yang basah terhadap pahala. 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Seorang wanita penzina diampuni. 

Dia melalui seekor anjing di bibir sumur yang sedang menjulurkan 

lidahnya. Nabi SAW bersabda: Ia hampir mati kerana haus. Lalu wanita 

itu melepas kasutnya dan mengikat dengan tudungnya dan menimba air 

dengannya untuk anjing itu. Dia diampuni kerananya.
300

 

 

Huraian ini adalah merupakan dua kisah tentang seorang lelaki dan seorang 

wanita. Keduanya memberi minum anjing yang kehausan, maka keduanya diampuni 

dosa-dosanya kerana kasih sayang mereka berdua, kepada anjing kehausan yang mereka 

beri minum. 

Adapun salah satu diantaranya adalah seorang lelaki, ketika itu sedang berjalan 

di luar daripada kampungnya, jauh daripada rumah-rumah, lalu tertimpa kehausan yang 

sangat. Ketika  melalui sebuah perigi, maka dia turun ke dalam perigi tersebut, dan 

minum sampai hausnya hilang lalu naik. Ketika sesampainya diatas, dia melihat seekor 

anjing yang sangat kehausan. Kerana hausnya, anjing ini menjulurkan lidahnya dengan 

menjilati tanah basah di sekitar sumur tersebut untuk meringankan hausnya. 

 

Lelaki tersebut melihat anjing yang kehausan ini. Dia ingat keadaan dirinya 

sebelum minum. Hausnya anjing ini sama dengan apa yang ia sendiri rasakan. Akan 

tetapi, mungkinkah memberi minum anjing ini, sementara tidak ada timba yang boleh di 

gunakan untuk mengambil air. Ketika dirinya haus, maka turun ke perigi untuk minum, 

sedang anjing ini tidak boleh minum kecuali jika airnya dihidangkan di hadapannya. 

Tidak ada jalan lain untuk mengambil air ini, kecuali melepaskan kasutnya dan turun ke 

perigi tersebut lalu membawanya naik kepada anjing ini. Akan tetapi bagaimanapun, dia 
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tetap tidak akan dapat memegang kasut itu dengan kedua tangannya, kerana dia sendiri 

memerlukan keduanya untuk boleh turun dan naik perigi.
301

 

 

Seseorang tidak mau membawa kasut dengan menggunakan mulutnya. Kerana 

kasut adalah pakaian di kaki dan dengannya seseorang boleh menginjakkan kaki  di atas  

tanah. Boleh jadi ia kotor, mungkin pula baunya tidak sedap. Pada umumnya, seseorang 

tidak mendekatkan kasut atau seliparnya ke mulut atau  hidung, terlebih-lebih 

membawanya dengan mulut. 

 

Akan tetapi belas kasih  yang kuat di dalam  hatinya, telah mendorongnya  untuk 

melakukan apa yang dia mesti lakukan. Dengan cara ini, dia dapat memberi air kepada 

anjing tersebut. Maka Allah SWT berterima kasih kepadanya, mengampuni dosanya, 

dan memasukkannya ke dalam rahmat-Nya.
302

 

 

Adapun wanita yang memberi minum anjing, lalu dosanya diampuni, dia adalah 

salah seorang wanita dari Bani Isra‟il yang melakukan perzinaan dan menjadikannya 

sebagai kerjaya dan menjadi sumber penghasilan. Walaupun wanita ini diampuni 

dosanya oleh Allah kerana itu, akan tetapi terdapat perbezaan yang nyata di antara 

keduanya. 

 

Wanita tersebut lebih  besar dosanya daripada lelaki itu, kerana dia adalah 

seorang pezina. Sementara lelaki itu tidak dinyatakan demikian. Dari segi dosa wanita 

itu lebih besar dan berat. Wanita itu sebelum memberi minum anjing, dia tidak 

merasakan haus seperti yang dirasakan oleh lelaki itu. Perbedaan antara keduanya ini 

menjadi pendorong secara pribadi pada diri wanita itu untuk memberi minum. Karena, 

lelaki itu pada masa dia melihat anjing kehausan, dia merasakan sedang merasakan apa 
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yang telah dirasakan oleh anjing. Lain halnya dengan wanita tersebut. Jadi, pendorong 

pada diri wanita itu adalah kepedihan dan belas kasihan kerana melihat anjing yang 

kehausan.
303

 Dia belum mengalami sendiri keadaan seperti keadaan lelaki dan anjing 

tersebut. 

Akan tetapi, tingkat kesusahan lelaki ini lebih tinggi daripada kesulitan yang 

dirasai oleh wanita itu. Wanita tersebut datang ke perigi yang airnya berdekatan. 

Manakala dia tidak menemukan timba untuk mengambil air, dia melepas kasutnya dan 

mengikatnya dengan tudungnya. Itulah timba yang digunakannya untuk mengambil air 

daripada perigi. Dengan cara inilah dia dapat memberi minum kepada anjing tersebut. 

 

Adapun lelaki itu, sepertinya air perigi masa itu sangat dalam. Dia tidak 

mempunyai pakaian yang cukup untuk mengikat kasutnya, dan dia mengambil air 

dengan cara seperti dalam hadith. Lelaki tersebut mengeluarkan usaha yang berlipat 

ganda, di samping itu dia mengeluarkan air dengan cara yang banyak orang lain 

menolak untuk melakukannya. 

 

Walaupun terdapat perbezaan antara keadaan lelaki dengan wanita itu, tetapi 

hanya sahaja Allah telah mengampuni keduanya. Keduanya telah melakukan perbuatan 

yang sama. Keduanya berbelas kasih  kepada anjing yang kehausan dan memberinya 

minum. Kerananya, Allah mengampuni dan merahmati keduanya. 

 

Besarnya pahala orang yang  berbuat baik kepada haiwan. Kedua orang yang 

disebutkan di dalam hadith ini telah diampuni dosanya, di keranakan telah memberi 

minum kepada anjing yang kehausan. Jika ampunan ini diperolehi kerana memberi 

minum seekor anjing, lalu bagaimana dengan orang yang memberi minum manusia 
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yang haus, memberi makan manusia yang lapar, dan bahkan memberi pakaian manusia 

yang telanjang.  

 

Besarnya kurnia Allah dan keluasan rahmat-Nya. Dia membalas dengan balasan 

yang besar atas perbuatan yang sedikit. Allah mengampuni dosa orang tersebut hanya 

dengan sedikit perbuatan, yaitu dengan memberi minum anjing. Begitulah, berbuat baik 

kepada binatang bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dan mendekatkan seorang 

hamba kepada Allah. 

 

4.4.3 Menggunakan binatang tunggangan sesuai dengan fungsinya 
 

 

Maksud hadith adalah:  

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah salat subuh, kemudian beliau 

menghadap kepada orang-orang. Beliau bersabda: Seorang lelaki 

membimbing seekor lembu, tiba-tiba menaikinya dan memukulnya. 

Lembu itu berkata: Kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi kami 

diciptakan untuk membajak sawah. Maka orang-orang berkata: 

Subhanallah, seekor lembu berbicara'. Nabi bersabda: Sesungguhnya aku 

beriman kepadanya, begitu pula Abu Bakar dan Umar. Padahal keduanya 

tidak ada di tempat.    
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Ketika seorang menggembala biri-birinya, tiba-tiba seekor serigala 

menyerang dan membawa lari seekor biri-biri. Penggembala itu 

mengejarnya, sehingga seolah-olah dia menyelamatkan darinya. Serigala 

itu berkata kepada penggembala: Kamu menyelamatkannya dariku. Lalu 

siapa yang menyelamatkannya pada hari datangnya binatang buas, pada 

hari itu tidak ada penggembala kecuali aku? Orang-orang berkata: 

Subhanallah, serigala berbicara. Nabi bersabda: Aku beriman kepada hal 

ini, begitu pula  Abu Bakar dan Umar. Padahal keduanya tidak ada di 

tempat. 

 

 

Kisah ini adalah berita daripada orang yang jujur dan dipercaya, yang tidak 

bercakap dari hawa nafsunya tentang sebuah perkara yang unik, dikeranakan ia 

menyalahi kebiasaan tabiat manusia. Beliau memberitakan bahawa  seekor lembu 

bercakap kepada pemiliknya, manakala dia menyalahi adat kebiasaan umum. 

Penunggang itu menaiki punggungnya, dan lembu itu mengingkarinya kerana dia 

menyalahi sunatullah pada dirinya.  

 

Nabi SAW juga menyampaikan tentang seekor serigala yang bercakap kepada 

pengembala yang mengambil seekor biri-biri daripadanya ketika ia hampir 

memangsanya.  

 

Percaya kepada berita seperti ini adalah wajib, kerana ia termasuk iman kepada 

yang ghaib, di mana orang-orangnya dipuji oleh Allah SWT.
305

  

        

Maksudnya : 

Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan 

mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan 

(mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka.   

                                                                    Surah al-Baqarah (2) : 3 
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Melalui hadith ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya tentang 

sebahagian keajaiban dan keunikan yang terjadi pada sebagian orang pada masa umat 

sebelumnya. Beliau menyampaikan tentang seorang lelaki yang menaiki punggung 

seekor lembu sebagaimana orang menunggang punggung kuda, keledai, dan  baghl.  

 

Lembu ini agak lambat berjalan, maka penunggangnya memukulinya agar berjalan lebih 

pantas.  

 

Tiba-tiba lembu itu menoleh kepadanya, lalu berkata kepadanya dengan ucapan 

manusia yang mengingkari perbuatannya yang menyalahi sunnatullah pada 

makhluknya: Kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi kami diutamakan untuk membajak 

sawah. Seolah-olah lembu ini berkata kepada pengendara: Kamu telah berbuat zalim 

kepadaku dengan mengendaraiku, kerana kamu telah menggunakanku untuk sesuatu di 

mana Allah menciptakanku bukan untuk hal itu. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu 

yang tidak pada tempatnya.
306

  

 

Pemaparan kisah ini membuat para sahabat takjub, kisah ini memang 

mengundang ketakjuban. Sehingga mereka berkata: Subhānallah, seekor lembu mampu 

bercakap. Ucapan mereka ini bukan merupakan sikap mendustakan Rasulullah SAW. 

Tidak mungkin mereka berdusta. Akan tetapi, para sahabat mendengar sesuatu di luar 

daripada kebiasaan yang berlaku. Maka Nabi SAW menjelaskan lagi berita ini, dan 

menetapkannya dengan mengatakan bahawa dirinya beriman kepada hal itu, begitu pula  

Abu Bakar dan Umar. Pada saat beliau menyampaikan hadith ini, Abu Bakar RA dan 

Umar sedang tidak hadir  di masjid bersamanya. Nabi SAW menyampaikan hal ini 

ketika keduanya tidak hadir. Baginda mengetahui besarnya kepercayaan keduanya 
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kepada Allah SAW, dan besarnya keyakinan dan keimanan keduanya terhadap kuasa 

Allah di atas segala sesuatu, termasuk atas sapi yang mampu bercakap ini.
307

  

 

Nabi juga menceritakan kisah lain di mana pelakunya adalah seekor serigala. 

Serigala ini telah menyerang biri-biri milik seorang penggembala, lalu ia memangsa 

seekor biri-biri daripada. Penggembala ini adalah seorang yang kuat dan berani. Iapun 

mengejar serigala tersebut dan menyelamatkan biri-biri itu daripadanya. Maka serigala 

itu memandang penggembala  dan mengingkari perbuatannya yang mengambil biri-biri 

daripadanya. Serigala ini berkata: Kamu menyelamatkan biri-biri ini dariku. Lalu siapa 

yang akan menyelamatkannya pada hari datangnya binatang buas di mana pada hari itu 

tidak ada penggembala selainku? serigala ini mengisyaratkan hari datangnya binatang 

buas di masa yang akan datang.
308

 Pada hari itu di mana binatang-binatang ternak 

dibiarkan bebas, maka binatang-binatang buas menyerangnya dan merusaknya, kerana 

tidak ada yang menjaga dan melindunginya. Sepertinya hal ini terjadi menjelang 

datangnya kiamat pada masa memuncaknya fitnah di mana-mana.  

 

Kemudian para sahabatpun kembali takjub terhadap seekor serigala yang 

mampu bercakap benar, sebagaimana takjubnya mereka  setelah mendengar kisah 

seekor lembu yang dapat bercakap. Mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan 

dan Nabi SAW menjawab mereka dengan jawaban yang sama.  

 

Ada sesuatu yang aneh bagi para sahabat, ialah bercakapnya haiwan kepada 

manusia dengan bahasa manusia. Adapun manusia bercakap dengan haiwan dengan 

bahasanya, ini perkara lain daripada yang lain. Sebagai contoh di mana Nabi Sulayman 

AS dapat mengerti bahasa burung dan haiwan lainnya. 
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Ternyata ada juga sebahagian haiwan yang mampu bercakap kepada Rasulullah 

SAW dan beliau mengerti apa yang mereka katakan kepada Baginda. Contoh lain 

misalnya seekor onta pernah mengadu kepada Baginda tentang perlakuan buruk 

majikannya yang selalu memukulinya.
309

  

Oleh kerana itu, walaupun para sahabat takjub, bahawa ada sebahagian haiwan 

yang boleh bercakap kepada manusia dengan bahasanya sendiri, manusia tetap beriman 

dan mempercayai berita Nabi SAW sebagai orang jujur dan terpercaya. Selain itu, tetap 

percaya kepada kekuasaan Allah SWT dan Allah telah memberitakan juga bahawa  

anggota tubuh badan manusia apabila sudah sampai hari kiamat akan bercakap  dan 

menjadi saksi atas semua amal-amalnya.  

 

          

           

 

Maksudnya:  

 

Dan (setelah berlaku yang demikian), berkatalah mereka kepada      kulit-

kulit badan mereka: Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? kulit-

kulit badan mereka menjawab: Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap 

sesuatu pandai berkata  telah menjadikan kami dapat bercakap; dan Dia 

lah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepada-Nyalah kamu 

dikembalikan (untuk menerima balasan).         

                                                                                                                 

                                                                Surah al-Fussilat (41) : 21 

 

 

Adapun pelajaran daripada kisah di atas, adalah tidak boleh menggunakan 

haiwan untuk sesuatu di mana Allah SWT tidak menciptakannya untuk itu, seperti 

menggunakan kambing untuk membajak sawah atau sapi untuk ditunggangi dan 

membawa beban berat. Allah SWT telah menciptakan haiwan ini untuk menunaikan 
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tugas yang sesuai dengan penciptaannya dan sesuai dengan kemampuannya         

masing-masing. 

 

4.4.4 Larangan membunuh semut 

 

 

310  

 
Maksud hadith adalah:  

 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW 

bersabda: Seorang Nabi singgah berteduh di bawah pokok, dia digigit 

oleh seekor semut. Dia memerintahkan agar barang bawaannya 

dijauhkan dari bawah pokok itu. Lalu memerintahkan agar rumah semut 

itu dibakar. Maka Allah SWT telah mewahyukan kepadanya: Mengapa 

tidak hanya satu ekor semut sahaja?.  

 

 

 

Pengajaran hadith ini, menggambarkan bahawa merusak adalah sesuatu yang 

tidak disukai oleh Allah SWT, bahkan merusak pokok-pokok  dan haiwan-haiwan juga 

tidak dibolehkan. Oleh kerana itu, Allah SWT melarang berbuat kerusakan di muka 

bumi ini. Akibat perusakan hal tersebut, adalah menunjukkan perusakan terhadap 

tanam-tanaman dan haiwan-haiwan. Bahkan pada hari kiamat, seorang hamba pasti 

akan ditanya tentang burung kecil sekalipun yang dibunuhnya tanpa alasan yang benar. 

   

Termasuk dalam hal ini, adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 

tentang teguran Allah SWT kepada salah seorang Nabi-Nya. Allah menegurnya atas 

tindakannya yang membakar sebuah sarang semut, hanya kerana seekor semut yang 

telah menggigitnya.  
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Oleh kerana itu, bersumber daripada kisah tersebut, Rasulullah SAW telah 

menyampaikan pada umatnya bahawa salah seorang Nabi Allah yang singgah berteduh 

di bawah pokok, berteduh daripada panasnya matahari, selain untuk beristirahat 

menghilangkan sedikit penat lelahnya selama di perjalanan. Kebetulan dekat tempat ia 

berteduh terdapat sebuah sarang semut, dan merasa terganggu dengan seekor semut 

yang datang dan menggigit Nabi tersebut.  

 

Seorang Nabi adalah juga manusia, diapun marah kepada seekor semut beserta 

kawan-kawannya, dia bertekad menghukum seluruh gerombolan semut, bahkan 

memerintahkan pengikutnya agar menjauhkan barangnya dari bawah pokok itu, 

kemudian dia menyuruh untuk menyalakan  api di sarang semut tersebut. Maka    

semut-semut yang sedang berjalan-jalan di tempatnya dan bahkan di sekelilingnya habis 

terbakar dan panasnya api itu sampai kepada semut-semut lainnya yang berada di 

lubangnya sehingga ke dalam tanah.
311

  

 

Keadilan telah menuntut orang yang tidak bersalah, tidak boleh dihukum kerana 

kesalahan orang lain. Yang menggigit Nabi ini hanyalah seekor semut, jika memang 

mesti dihukum, maka semestinya yang dihukum hanyalah semut tersebut dan bukan 

yang lain. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya bahawa seseorang berhak melawan 

orang atau haiwan yang menyerangnya, walaupun haiwan itu adalah haiwan yang jinak. 

Semut ini menyerang dan menggigit, jika orang yang digigitnya menghukumnya, maka 

dia tidak dipersalahkan. Adapun menghukum semua semut yang ada di dalam 

sarangnya itu dan bahkan membakarnya dengan api, ini bukanlah sesuatu keadilan.  
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Semut adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Mereka bertasbih dan mensucikan 

Allah seperti haiwan-haiwan yang lainnya.
312

 Manusia tidak boleh menyerangnya, 

kecuali jika mereka menyakitinya. Oleh kerana itu, Allah SWT menyalahkan Nabi itu, 

dan mencelanya kerana dia menghukum melampaui batas. Dia menghukum semut yang 

tidak bersalah kerana kesalahan seekor semut. Dia membunuh makhluk yang bertasbih 

kepada Allah SWT. Dan Allah telah berfirman kepadanya untuk menegurnya: Mengapa 

tidak hanya satu semut sahaja? Hanya kerana kamu digigit oleh seekor semut, kamu 

membinasakan makhluk yang bertasbih kepada Allah.
313

  

 

Melalui pemaparan kisah ini, orang dapat terdidik untuk merasa bersalah jika 

membunuh seekor semut, dia tidak mungkin setelah itu membunuh manusia tanpa salah 

dan tanpa alasan yang benar. Dia akan menjadi contoh mulia yang menjaga nyawa 

hamba-hamba Allah SWT sebagaimana dia menjaga tanaman dan haiwan lainnya.  

 

Pembelajaran daripada kisah ini adalah tidak boleh membunuh semut, 

sebagaimana tidak boleh membunuh haiwan lainnya, kecuali haiwan yang menyerang 

dan mengganggu. Dalam sebuah hadith terdapat larangan membunuh semut, lebah,  

hud-hud, dan shurad. Shurad adalah burung berkepala besar dan berparuh besar, 

perutnya putih, punggungnya hijau, pemangsa serangga dan burung kecil.
314

  

 

Dalam hal ini, dikecualikan daripada larangan membunuh haiwan adalah haiwan 

fawāsiq yang berjumlah lima, samada dibunuh di daerah halal maupun di daerah haram. 

Fawāsiq yang berjumlah lima ini sebagaimana dalam hadith riwayat Imam Bukhāri 
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dalam ṣ ahih-nya adalah tikus, kala jengking, burung gagak, rajawali, dan anjing 

penggigit.
315

  

 

Selain kelima haiwan fawāsiq ini Rasulullah SAW, juga memerintahkan 

membunuh cicak. Baginda SAW menyatakan bahawa membunuhnya adalah 

berpahala.
316

 Begitu juga beliau memerintahkan membunuh ular, kecuali ular rumah 

yang tidak dibunuh hingga diperingatkan tiga kali; jika setelah itu masih terlihat di 

rumah, maka bunuhlah. Dan dikecualikan dari ini adalah dua macam ular, iaitu ular 

berekor pendek dan ular dengan dua garis putih di punggungnya. Keduanya dibunuh 

secara mutlak walaupun tinggal di rumah, kerana keduanya boleh menyebabkan 

keguguran dan kebutaan.
317

  

 

Membakar makhluk hidup tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Nabi SAW 

menjelaskan alasan larangan ini, bahawa yang berhak mengazab dengan api hanyalah 

pemilik api iaitu Allah SWT. Dan ini mungkin dibolehkan di dalam syariat sebelum 

Nabi SAW di utus, kerana terjadi pada Nabi lain yang membakar sarang semut. 

Sementara semut adalah makhluk yang bertasbih kepada Allah SWT sebagaimana 

dinyatakan dalam hadith. Allah SWT telah memberitakan gambaran bahawa segala 

sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah, seperti dalam ayat berikut ini: 
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Maksudnya :  

 

Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, 

senantiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan 

bertasbih dengan memuji-Nya; akan tetapi kamu sekalian tidak faham 

akan tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyabar, lagi 

Maha Pengampun.  

                                                                      Surah al-Isra‟ (17) : 44 

 

 

 Dalil ini ingin menyampaikan mesejnya kepada kita bahawa semut adalah 

sebuah umat. Allah SWT telah memberitakan juga bahawa makhluk-makhluk,     

burung-burung dan haiwan-haiwan, semuanya adalah umat seperti manusia yang ta‟at 

dan bertasbih kepada Tuhannya. Firman Allah yang lain dalam Surah al-An‟am: 

           

          

    

Maksudnya:  

 

 

Dan tidak seekor pun haiwan yang melata di bumi, dan tidak seekor pun 

burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka     

umat-umat seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam 

kitab al-Qur‟an ini; kemudian  mereka semuanya akan dihimpunkan 

kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan).             

                                                                                                            

                                                                    Surah al-An‟am (6) : 38 

 

Demikianlah beberapa paparan lengkap dan terperinci sebagai sub bahagian 

kajian-kajian modern yang telah penulis sampaikan. Pada hakikatnya huraian ini adalah 

merupakan hasil penelitian secara mendalam dan mendasar dengan melalui pengamatan, 

penelitian dan pemikiran. Semoga melalui perbahasan dan perbincangan ini dapat 

melengkapkan lagi objek kajian yang ingin dicapai.  
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4.5 Rumusan 

 

Sebagai hasil rumusan dalam bab ini, bahawa hadith-hadith yang telah 

dipaparkan dalam perbahasan adalah mengandungi kisah-kisah mengenai akhlak. 

Samada kisah yang disampaikan berupa kisah tentang umat-umat terdahulu, mahupun 

yang berkenaan dengan akhlak kepada Allah, manusia dan persekitarannya. 

 

 Hurain hadith-hadith ini juga mengandungi kisah dalam penerapan akhlak 

manusia sebagai hamba kepada Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan keharusan 

beramal secara ikhlas dalam beribadah dan berdo’a  kepada Allah SWT, keharusan rasa 

ta’at ketika memenuhi perintah, mesti bersifat tawakkal kepada Allah SWT, mesti 

disertai syukur dalam menerima segala nikmat dan karunia Allah SWT.  

 

Penerapan akhlak seorang makhluk kepada Khaliknya juga mesti disertai rasa 

malu ketika berbuat maksiat di hadapan pencipta-Nya,  perlu adanya sifat tawadu, mesti 

ada kerelaan menerima taqdir dan bahkan juga perlu adanya rasa takut kepada Allah 

SWT ketika berbuat dosa kepada-Nya. Selepas itu dianjurkan untuk berhijrah daripada 

perbuatan maksiat lalu diiringi dengan taubat nasuha kepada-Nya. 

 

 Adapun penerapan akhlak yang dilakukan oleh seorang manusia kepada sesama 

makhluk, dapat dipaparkan pula dalam perbahasan mesti bersegera dalam memenuhi 

panggilan ibu bapa ketika dipanggil oleh keduanya. Keutamaan Berjihad di Jalan Allah 

SWT dan perlunya berlaku adil apabila mengambil satu keputusan. Berakhlak dengan 

senantiasa memaafkan orang lain dan memberinya kemudahan daripada segala 

kemudahan. Mahu membuang duri daripada jalan yang dijumpainya demi keselesaan 

orang lain, perlu adanya sifat wara’ dan bersifat qana’ah terhadapat kenikmatan yang 
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telah ada. Selain itu perlu bersifat menjaga segala persekitaran sebagai wujud 

kepeduliaan terhadap ciptaan Allah SWT. 

 

 Oleh sebab itu, berdakwah dengan mengungkapkan kisah-kisah mengenai 

perilaku dan akhlak kepada Allah SWT sangat diperlukan, kerana ia sangat baik dan 

terus berkesan. Kerana dengan kisah seseorang dapat mendengarkan dan dapat melihat 

contoh sekaligus tauladan daripada umat-umat sebelumnya, sehingga ianya akan senang 

mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-sehari sesuai dengan yang disyariatkan 

tanpa adanya paksaan. 
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BAB V 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Pendahuluan 

 

 Perbincangan dalam kajian disertasi ini telah sampai ke penghujungnya. Secara 

keseluruhannya, penulis beranggapan bahawa penelitian, pengamatan dan 

penganalisaan ini telah berusaha mencapai kejayaan daripada maksud, matlamat dan 

objektif kajian yang diinginkan, walaupun penulis sedari bahawa masih banyak 

kekurangan di sana sini, selain ianya masih jauh daripada harapan. Tetapi penulis masih 

berusaha pada bab terakhir ini, untuk menyimpulkan beberapa kesimpulan penting, 

selain dapat memberikan beberapa dapatan yang dijumpai, cadangan yang relevan bagi 

pengkaji-pengkaji seterusnya selain akan ditutup dengan kata penutup.   

 

5.2 Kesimpulan  

 

 Sebagai kesimpulan akhir daripada kajian yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa perkara yang merupakan kesimpulan penting dalam 

memenuhi objektif kajian, iaitu: 

 

 Objektif yang pertama ialah: Untuk mengetahui metode dakwah yang diguna 

pakai Nabi Muhammad SAW, peranan dan kepentingannya, dan untuk mengetahui 

metode penerapan akhlak  Nabi Muhammad SAW. Objektif tersebut telah tercapai hasil 

kajiannya ialah: 

1. Metode dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh pendakwah kepada objek 

dakwah, untuk menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud agar 
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manusia beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, bahagia di dunia dan 

akhirat. 

2. Islam adalah agama dakwah artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya 

untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju mundurnya 

umat Islam sangat tergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang 

dilakukan. 

3. Dakwah Nabi SAW meliputi tiga hal yang merupakan asas utama kepada 

metode dakwah, iaitu: Al-Hikmah, al-Maw’izah al-Hasanah, dan al-Mujadalah 

bi allati Hiya Ahsan. Ketiga asas diaplikasikan oleh Nabi SAW dalam berbagai 

metode dakwah. 

4. Peranan dakwah ini menfokus pada kepemimpinan manhaj ini, menyerukan 

kepadanya, menampilkannya dalam kehidupan nyata, mengukuhkannya di muka 

bumi, memimpin manusia dengannya, sehingga menikmati dan berbahagia 

dengan keberadaannya. Di antara peranan dakwah ialah : Al-Rabbaniyah, 

pemuliaan dan peningkatan nilai manusia ini karena Allah swt telah 

memuliakannya, penetapan balasan, ukhuwwah dan persamaan, dan 

kebersamaan lelaki wanita. 

5. Saat ini masuknya berbagai ajaran dan pemahaman yang tidak sesuai dengan 

nilai agama, membuat agama tidak berdaya dan tidak lagi dijadikan manhaj al-

hayah dalam berbagai-bagai bidang kehidupan. Kehidupan umat manusia telah 

terpengaruh oleh modernisme yang membawa nilai-nilai baru yang bertentangan 

dengan nilai Islam. Solusi terbaik yang dikehendaki Islam iaitu melaksanakan 

dakwah secara baik serta berkesinambungan. 

6. Matlamat dakwah merupakan persoalan yang penting. Tanpa mengetahui 

matlamat dakwah dengan jelas, setiap dakwah itu tidak akan dapat berjalan 

dengan baik dan akan merugikan. Setiap orang Islam khususnya pendakwah 



 

 

 

186 

 

 

mesti mengetahui sejelas-jelasnya ke manakah matlamat dakwah yang hendak 

dituju dan peringkat-peringkatnya.  

7. Matlamat dakwah ialah menyeru atau mengembalikan manusia ke arah 

pengabdian yang mutlak atau menyeluruh hanya kepada Allah SWT. Ini 

bermaksud segala yang dirangka dalam gerak kerja dakwah perlu 

bermatlamatkan perkara ini iaitu mengajak mnusia ke arah ubudiah atau 

bertakwa kepada Allah dan menolak thaghut yang mana merupakan intipati 

dalam dakwah.  

8. Metode penerapan akhlak yang dilakukan oleh Nabi SAW diantaranya adalah : 

Mujahadah, perumpamaan, nasihat dalam bergaul, penerapan Akhlak melalui 

uswah hasanah (keteladanan), melihat sifat-sifat terpuji, penerapan akhlak 

melalui kisah. 

  

  Objektif yang kedua ialah : Untuk mengenal pasti penggunaan uslub kisah 

dalam gaya persembahan dakwah Nabi Muhammad SAW. Objektif ini telah tercapai 

dengan hasil kajian sebagai berikut: 

 

1. Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk menceritakan kepada manusia 

kisah-kisah yang diketahuinya, agar manusia merenung dan memikirkan 

keadaan  orang-orang terdahulu. Maka dalam berdakwahnya Baginda mengguna 

pakai metode rabbani ini. 

 

2. Kisah atau cerita telah banyak memainkan peranan penting dalam membentuk 

kepribadian manusia agar dapat berakhlak mulia dan bersopan santun sehingga 

mampu mengamalkan nilai-nilai murni dalam mengarungi kehidupan di dunia 

mahupun kelak di akherat nanti. Oleh sebab itu, isi pesanan Baginda SAW 
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bukan setakat satu warna. Namun meliputi banyak pesan, mencakup akidah, 

ibadah dan akhlak dan lain sebagainya. 

 

3. Keunikan lain dalam kisah Nabi Muhammad SAW adalah bahawa isi pesanan 

baginda SAW bukan setakat satu mesej sahaja. Akan tetapi meliputi banyak 

pesan, mencakup akidah, ibadah dan akhlak. 

 

Sebagai rumusan dalam bab ini ialah kisah mempunyai keistimewaan kerana ia 

menggambarkan aspek-aspek kehidupan. Selain ia dapat melahirkan watak-watak, 

perilaku dan moral, fikiran-fikiran, sasaran hidup, persekitaran, tabiat dan zaman, 

seolah-olah dapat diperhatikan keadaan mereka itu semua dengan mata kepala sendiri, 

bahkan terasa berada ditengah-tengah mereka.  

 

Melalui kisah boleh menggerakkan kehangatan perasaan, membangkit semangat 

dan gerak dalam jiwa manusia, dengannya akan memperbaharui tekad selaras dengan 

tuntutan dan arah kisah. 

 

 Memberi nasehat dengan menggunakan kisah dapat meninggalkan kesan yang 

mendalam ke dalam jiwa pendengarnya.  

 

Nilai-nilai akhlak antara nilai terpenting yang terkandung dalam kisah-kisah 

Nabi SAW. Kerana tarbiyah akhlak ialah antara matlamat tarbiyah Islamiyah yang 

terpenting. Ianya akan menjaga manusia daripada apa yang tidak patut bagi dirinya 

samada akidah mahupun akhlak.  
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Dakwah melalui kisah boleh menggerakkan kehangatan perasaan, membangkit 

semangat dan gerak dalam jiwa manusia, dengannya akan memperbaharui tekad selaras 

dengan tuntutan dan arah kisah. 

 

Ciri-ciri kisah diantaranya : Menggambarkan aspek kehidupan, mengasyikkan, 

media yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai, tidak terkesan menggurui, melunakkan 

jiwa, meresap ke dalam hati. 

 

Objektif yang ketiga ialah Untuk mengetahui hadith-hadith yang mengandung 

metode kisah dalam penerapan akhlak  yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari. Objektif 

ini telah berhasil dengan hasil sebagai berikut:  

 

1. Hadith-hadith yang telah dipaparkan dalam perbahasan adalah mengandungi 

kisah-kisah mengenai akhlak. Samada kisah yang disampaikan berupa kisah 

tentang umat-umat terdahulu, mahupun yang berkenaan dengan akhlak kepada 

Allah, manusia dan persekitarannya. 

 

2. Hurain hadith-hadith ini juga mengandungi kisah dalam penerapan akhlak 

manusia sebagai hamba kepada Allah SWT. Hal ini berkaitan dengan keharusan 

beramal secara ikhlas dalam beribadah dan berdo’a  kepada Allah SWT, 

keharusan rasa ta’at ketika memenuhi perintah, mesti bersifat tawakkal kepada 

Allah SWT, mesti disertai syukur dalam menerima segala nikmat dan karunia 

Allah SWT.  

 

3. Penerapan akhlak seorang makhluk kepada Khaliknya juga mesti disertai rasa 

malu ketika berbuat maksiat di hadapan pencipta-Nya,  perlu adanya sifat 
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tawadu, mesti ada kerelaan menerima taqdir dan bahkan juga perlu adanya rasa 

takut kepada Allah SWT ketika berbuat dosa kepada-Nya. Selepas itu dianjurkan 

untuk berhijrah daripada perbuatan maksiat lalu diiringi dengan taubat nasuha 

kepada-Nya. 

4. Adapun penerapan akhlak yang dilakukan oleh seorang manusia kepada sesama 

makhluk, dapat dipaparkan pula dalam perbahasan mesti bersegera dalam 

memenuhi panggilan ibu bapa ketika dipanggil oleh keduanya. Keutamaan 

Berjihad di Jalan Allah SWT dan perlunya berlaku adil apabila mengambil satu 

keputusan. Berakhlak dengan senantiasa memaafkan orang lain dan memberinya 

kemudahan daripada segala kemudahan. Mau membuang duri daripada jalan 

yang dijumpainya demi keselesaan orang lain, perlu adanya sifat wara‟ dan 

bersifat qana‟ah terhadapat kenikmatan yang telah ada. Selain itu perlu bersifat 

menjaga segala persekitaran sebagai wujud kepeduliaan terhadap ciptaan Allah 

SWT. 

 

5. Berdakwah dengan mengungkapkan kisah-kisah mengenai perilaku dan akhlak 

kepada Allah SWT sangat diperlukan, kerana ia sangat baik dan terus berkesan. 

Kerana dengan kisah seseorang dapat mendengarkan dan dapat melihat contoh 

sekaligus tauladan daripada umat-umat sebelumnya, sehingga ianya akan senang 

mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-sehari sesuai dengan yang 

disyariatkan tanpa adanya paksaan.  

 

6. Hadith-hadith yang telah dipaparkan dalam perbahasan adalah mengandungi 

kisah-kisah mengenai akhlak. Samada kisah yang disampaikan berupa kisah 

tentang umat-umat terdahulu, mahupun yang berkenaan dengan akhlak kepada 

Allah, manusia dan persekitarannya. 
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5.3 Cadangan  

 

Kajian ini merupakan salah satu usaha kerdil untuk mengangkat khazanah Islam, 

selain untuk mengangkat satu kitab hadith yang sangat agung Sahih al-Bukhāri. Melalui 

kajian ini, penulis secara jujur dan tulus akui, selain penulis sedar bahawa selama 

menjalankan kajian ini penulis banyak mendapati banyak kekurangan pada diri dan 

kajian ini, samada pada isi kajian yang dihidangkan kepada pembaca mahupun cara 

pengolahannya. Oleh sebab itu, penulis memberi cadangan untuk dikaji, iaitu: 

1. Metodologi dakwah Nabi Muhammad SAW melalui pengkisahan : kajian 

tentang penerapan akidah dan ibadah dalam Sahil al-Bukhari. 

2. Metodologi dakwah Nabi Muhammad SAW melalui pengkisahan : kajian 

tentang penerapan akidah dan ibadah dalam Kutub al-Sittah. 

3. Metodologi dakwah Nabi Muhammad SAW melalui pengkisahan : kajian 

tentang penerapan akidah, ibadah dan akhlak periode makkah.  
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