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1.  SABAR 
 
TUJUAN 
Peserta mengetahui pengertian sabar 
Peserta mengetahui macam-macam sabar 
Peserta mermahami hikmah cobaan bagi kaum mukmin 
 
METODA PENDEKATAN 
Ceramah dan diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
Pengertian Sabar 
Ditinjau dari segi bahasa sabar berarti menahan, mencegah diri atau mengekang.  Dalam 
QS.18:28, sabar berarti “Tahanlah dirimu bersama mereka “. Secara istilah sabar berarti “ 
Menahan diri atas segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah SWT” 
(QS.13:22). 
Istilah lain tentang sabar antara lain: 
1. Bila berupa musibah disebut dengan shabar. Lawan katanya adalah keluhan (Jaza’), 

kecemasan atau kegelisahan (lihat akhir QS.14:21). 
2. Bila menahan amarah disebut halim atau bijaksana. Lawan katanya menggerutu. 
3. Sabar dengan rezeki sedikit disebut qona’ah atau rela dan puas. Lawan katanya adalah 

rakus. 
4. Sabar dalam menahan syahwat perut dan seksual disebut iffah atau kehormatan dan 

martabat diri. 
 Menurut Imam Al-Ghazali sabar adalah sabar terhadap musibah yang tidak dapat 
dihindarkan atau tidak mampu berupaya menyelamatkan diri. Tapi bila seseorang mampu 
menghindarkan diri, menolak atau melawannya, maka dalam hal ini sabar tidak 
diperbolehkan.  
 Sabar yang terpuji ialah jika dilakukan pada saat yang tepat. Sedangkan bila 
terlambat tidak akan berharga atau bermanfaat (QS.14:21, 54: 14-16). Sabar yang terpuji 
juga motivasinya karena Allah SWT, bukan untuk memperoleh pujian atau tanda jasa dari 
manusia. 
 
Macam-macam Sabar 
A.   Sabar menurut sasarannya terbagi dua, yaitu: 
1. Fisik, yaitu menahan penderitaan badan (misalnya sakit yang berat atau luka parah ). 
2. Mental atau nafsu, yaitu dalam menghadapi tuntutan adat kebiasaan atau dorongan 

syahwat. 
 
B.   Dalam Al-quran, terdapat banyak aspek kesabaran yang dirangkum menjadi dua, yaitu 
menahan diri terhadap yang disukai dan menanggung hal-hal yang tidak disukai. Rinciannya 
adalah sbb : 
1. Sabar terhadap petaka dunia, seperti bencana alam dan tantangan jaman. Yang 

demikian akan dialami oleh semua manusia, orang baik atau jahat, beriman atau kafir 
(QS.2:155-157). 



2. Sabar terhadap gejolak nafsu :   
• Menyangkut kesenangan hidup (QS.21:35,89:15-16,64:15,63:9,3:14-15) 
• Menahan dorongan nafsu seksual (QS.12,4:25) 
• Menahan marah dan dendam (QS.16:126) 

3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu : 
• Sabar sebelum ketaatan, yaitu denagn melurus niat dengan melawan riya dan 

penyimpangan lainnya (QS.98:5) 
• Sabar pada saat bekerja yaitu dengan tidak melalaikan Allah dan tidak malas 

(QS.29:58-59). 
• Sabar setelah selesai pekerjaan, yaitu dengan tidak merasa bangga karena riya dan 

mencari popularitas (QS.47:33,2:264) 
4. Sabar dalam kesulitan berdakwah dijalan Allah, yaitu : 

• Sabar dari berpalingnya manusia dari dakwah (71:5-7, 16:127) 
• Sabar terhadap gangguan manusia, baik perbuatan ataupun ucapan (QS.73:10) 
• Sabar terhadap panjangnya perjalanan dakwah(QS.2:214) 

5. Sabar dimedan perang (QS. 8:45-47, 8:65-66) 
6. Sabar dalam pergaulan antara manusia[4:19, 41:34-36] 
 
 Hikmah Cobaan bagi Orang Beriman 
 Secara umum kesabaran ditujukan kepada segenap manusia, karena dialah 
satu-satunya makhluq Allah yang dianugerahi akal dan selalu dibebani ujian serta cobaan.  
Imam Al-Ghazali berkata, “Sabar merupakan ciri khas manusia dan tidak dipunyai oleh 
hewan karena kekurangan-kekurangannya, dan tidak pula oleh malaikat karena 
kesempurnaannya."  Secara khusus, yaitu ditujukan kepada orang-orang beriman, karena 
mereka akan menghadapi tantangan, gangguan, ujian serta cobaan jiwa dan harta benda. 
 Adanya cobaan bagi ahli iman merupakan suatu kepastian yang mengandung tujuan 
dan hikmah, yaitu : 
1. Untuk membersihkan barisan mu’minin dari kaum munafik (QS. 3:179, 29:10-11, 22:11).  

Ujian yang dihadapi para da’i merupakan penegasan dan penyaringan terhadap 
tingkatan kaum beriman dan menyisihkan yang buruk seperti menyisihkan karat dari 
besi. 

2. Mendidik kaum beriman dan menjernihkan hati mereka (QS. 3:140-142, 3:154). 
3. Meningkatkan kedudukan orang-orang beriman di sisi Allah.  Allah SWT meninggikan 

derajat mereka, melipatgandakan pahala, paling tidak menghapus dosa-dosa mereka. 
“Tidaklah seorang muslim karena kesedihan , kesusahan, kepayahan, penyakit dan 
gangguan dari yang menusuk tubuhnya kecuali dengan itu Allah mengampuni 
dosa-dosanya. “ (HR Bukhari.)    
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2.  ISLAM SEBAGAI SISTEM HIDUP 

 
TUJUAN 
Peserta memahami karakteristik Islam sebagai diinul haq 
Peserta mengetahui pentingnya memahami Islam secara menyeluruh 
 
METODA PENDEKATAN 
Ceramah dan diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
Karakteristik Ajaran Islam 
Islam sebagai dien (sistem hidup) memiliki ciri-ciri : 
 
1.   Robbaniyah 

Ditinjau dari segi bahasa, Robbaniyah berasal dari kata rabbun, yang ditujukan kepada 
Allah SWT.  Sedangkan rabbani  ditujukan kepada manusia, yaitu manusia yang tali 
hubungannya dengan Allah sangat kuat, tahu dan mengamalkan ajaran-Nya. (QS. 3:79). 
Yang dimaksud dengan robbaniyyah mencakup 2 aspek robbaniyyah ghayah dan 
mashdar. 
a. Rabbaniyyah Ghoyah (tujuan dan sasaran) 

Maksudnya Islam menjadikan tujuan pertama dan terakhir untuk menyembah Allah 
semata (QS. 51:56) dan untuk mencapai ridho-Nya.  Tujuan ini pun akhirnya 
merupakan tujuan akhir, puncak cita-cita, usaha dan kerja keras manusia dalam 
kehidupan (QS. 53:42, 84:6). 
Dampak rabbaniyyah tujuan pada manusia : 

(1) Mengetahui tujuan dan keberadaan manusia 
(2) Mendapat petunjuk menuju fitrah 
(3) Keselamatan dari perpecahan dan pergolakkan 
(4) Membebaskan manusia dari penghambaaan pada egoisme dan syahwat. 

b.   Rabbaniyyah Masdar (sumber hukum) 
Maksudnya manhaj /metode yang telah diterapkan oleh Islam untuk mencapai tujuan dan 
sasaran itu adalah manhaj Robbani yang murni, yaitu yang bersumber pada wahyu Allah, 
kepada Rasulullah SAW (Al-Qur an).  Manhaj ini tidak lahir sebagai sebuah hasil 
rekayasa dari ambisi individu, keluarga, golongan, partai atau bangsa tertentu.  Tetapi 
manhaj ini datang dari Allah yang menginginkan agar menjadi petunjuk, penjelas, kabar 
gembira, obat dan rahmat bagi hamba-hambaNya (QS. 4:174, 10:57). 
Adapun Rasulullah Muhammad SAW adalah penyeru pada manhaj dan sebagai penjelas 
perintah-Nya yang masih samar bagi manusia [42:52-53] 
Dampak Rabbaniyyah mashdar: 
(1) Terlepas dari pertentangan dan sikap ekstrim [4:82] 
(2) Terlepas dari keberpihakan dan hawa nafsu 
(3) Terhormat dan mudah diyakini 
(4) Terbebas dari penghambaan sesama manusia. 

 



 
2.   Insaniyah (kemanusiaan) 

• Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya mencurahkan sebagian besar 
kepeduliannya pada sisi kemanusiaan.Islam mengakui manusia dengan pengakuan yang 
menyeluruh.Aspek-aspek manusia seperti akal, jasad dan ruhani diberikan peluang untuk 
melaksanakan peran, fungsi dan karakteristiknya tanpa harus cenderung pada aspek 
tertentu saja.Di samping itu ibadah-ibadah yang disyari’atkan oleh Islam mengandung 
dimensi kemanusiaan, misalnya shalat, zakat dan haji.Kesimpulannya, Islam adalah din 
yang sesuai dengan karakter manusia, ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan 
manusia sendiri. 

• Buah insaniyah dalam Islam: 
(1) Persaudaraan manusia (ukhuwah) 
(2) Persamaan manusia (emansipasi) 

 
3.   Syumul (universal) 
Artinya Islam meliputi semua zaman, kehidupan dan eksistensi manusia.Jangkauan 

keuniversalan dalam risalah Islam ini diungkapkan oleh Hasan al-Banna: “Islam adalah 
risalah yang panjang terbentang sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman, 
terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat dan begitu mendalam 
(mendetail) sehingga memuat urusan-urusan dunia dan akhirat”.Dan di dalam Risalah 
Ta’lim-nya, yang dimaksud dengan Islam universal yaitu: “Islam adalah sebuah sistem 
yang universal (komprehensif, total dan integral).Mencakup berbagai aspek hidup dan 
kehidupan.Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, akhlak dan 
kekuatan, serta kasih sayang dan keadilan.Islam adalah kebudayaan dan 
perundang-undangan, ilmu dan hukum, materi dan harta benda, serta usaha dan 
kekayaan.Dan Islam juga adalah jihad dan dakwah, militer dan ideologi serta aqidah 
yang murni dan ibadah yang benar sekaligus.” 
a.   Risalah semua zaman 

Islam adalah risalah untuk semua zaman dan generasi, bukan risalah yang terbatas 
oleh masa atau generasi tertentu.Secara substansial (dasar-dasar aqidah dan 
moralnya), Islam merupakan risalah setiap nabi yang diutus dan misi setiap kitab 
suci yang diturunkan.Maka semua nabi diutus dengan membawa risalah (misi) 
Islam, menyerukan tauhid dan menjauhi taghut [21:25, 16:36, 10:72, 2:128,132]. 

b.   Risalah bagi seluruh alam semesta 
Islam tidak terbatas pada bangsa maupun status sosial tertentu, yang merupakan 
petunjuk Rabb manusia bagi segenap manusia, rahmat bagi sekalian hamba-Nya 
[21:107, 24:1, 38:87]. 
 

4.   Al-Wastthiyyah / Tawazun (moderat atau pertengahan) 
• Islam berada dalam keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling 

bertentangan.Islam memberikan haknya secara adil terhadap aspek-aspek kehidupan 
seperti ruhiyah (spiritualisme), maddiyyah (materialisme), fardiyah (individu), jama’iyyah 
(kolektif), tsabat (konsisten) dan taghayyur (perubahan) dan tidak berada dalam poros 
yang ekstrim [55:7-8]. 

 

 
5.   Al-Waqi’iyyah (kontekstual) 

• Allah menjamin Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan kondisi manusia di manapun, 
kapanpun dan bagi segala jenis manusia.Islam senantiasa menjaga dan memelihara 
realita (aktual) di setiap aspek yang didakwahkan pada manusia, mulai aspek aqidah, 
ibadah, akhlak dan syari’at. 

•  
6.   Al-Wudhuh (jelas) 

• Yang dimaksud adalah jelas dalam hal: 
a. Dasar-dasar Islam (aqidah, moral, syari’at Islam) 
b. Sumber-sumber hukumnya 
c. Sasaran dan tujuan 

 
Pentingnya memahami Islam secara kaffah. [2:208] 
1. Agar umat Islam tidak terjebak ke dalam propaganda, program serta langkah-langkah 

syaitan.Sebab syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. 
2. Ajaran Islam sendiri bersifat universal dan menolak parsialisasi hukum dan 

ajarannya.Aspek dalam kehidupan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan.Kehidupan tidak akan harmonis apabila Islam dilaksanakan secara parsial. 
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3. 10 RISALAH PEMUDA ISLAM 
 
TUJUAN 
Peserta memahami pentingnya masa muda 
Peserta mengetahui cara mengembangkan potensi pemuda Islam 
Peserta termotivasi memanfaatkan potensinya dalam aktifitas yang Islami 
 
METODA PENDEKATAN 
 Tak dapat disangkal lagi bahwa eksistensi pemuda Islam dalam kehidupan amat 
penting, karena merekalah yang memiliki potensi untuk mewarnai perjalanan sejarah umat 
manusia pada umumnya.Semua ideologi yang berorientasi pada strategi revolusi, 
menganggap pemuda sebagai tenaga paling revolusioner karena secara psikologis manusia 
mencapai puncak hamasah (gelora semgangat) dan quwwatul jasad (kekuatan fisik) pada 
usia muda.Hal tersebut menumbuhkan semangat pergerakan, perubahan, bukan stagnasi 
ataupun status quo.Dalam setiap kurun waktu, kemarin, kini dan esok, pemuda senantiasa 
berdiri di garis terdepan.Baik sebagai pembela kebenaran yang gigih ataupun sebagai 
pembela kebatilan yang canggih. 
 Di dalam al-Qur’an peran pemuda diungkapkan dalam kisah Ashabul Kahfi [18:19-22], 
kisah pemuda Ibrahim [21:60,69 dan 2:258] dan pemuda yang dibunuh oleh Ashabul Uhdud 
[lihat tafsir Ibnu Katsir QS. Al-Buruuj] dan para Assabiqunal Awwalun pada umumnya berusia 
muda. 
 Pentingnya memanfaatkan masa muda digambarkan dalam hadits Rasulullah SAW 
sbb:”Manfaatkanlah yang lima sebelum datang yang lima: masa mudamu sebelum datang 
masa tuamu; masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu; masa kayamu sebelum datang 
masa miskinmu; masa hidupmu sebelum datang masa matimu; masa luangmu sebelum 
datang masa sibukmu.” [HR. al-Baihaqi] 
Bagaimana potensi pemuda itu dapat dikembangkan dalam bingkai Islam? Setidaknya 
mereka dituntut melaksanakan sepuluh risalahnya: 
 
1.     Memahami Islam 
Mustahil pemuda dapat memuliakan Islam kalau mereka sendiri tidak memahami Islam 
[35:28, 58:11]. 
“Siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat kebaikan, maka dipandaikan dalam agama.” 
[HR. Bukhari-Muslim] 
“Dunia ini terkutuk dan segala isinya terkutuk kecuali dzikrullah dan yang serupa itu dan 
orang alim dan penuntut ilmu.” [HR.At-Tirmizi] 
 
2.     Mengimani segenap ajaran Islam 
Iman kepada Allah dan Rasul-Nya pada hakikatnya merupakan sebuah sikap mental patuh 
dan tunduk [23:51].Tunduk patuh berlandaskan cinta kepada-Nya [2:165] dan ittiba’  
(mengikuti) Rasul-Nya [3:31, 53-3-4]. 
 

3.     Mengamalkan dan mendakwahkan Islam 
Ciri orang yang tidak mengalami kerugian (khusrin) dalam hidup adalah senantiasa 
mengamalkan dan mendakwahkan Islam [103:1-3; 41:33; 3:110; 9:71; 5:78-79]. 
“Barangsiapa menyeru kepada kebaikan maka ia akan memperoleh pahala sepadan dengan 
orang yang mengerjakannya.” [HR.Muslim]  
 
4.     Berjihad di jalan Islam 
Jihad adalah salah satu hal yang diwajibkan Allah kepada kaum muslimin.Said Hawa 
membagi jihad menjadi lima macam: 
• Jihad lisaani, menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang kafir, munafik dan fasiq 

yang disertai dengan hujjah (argumentasi) yang dicontohkan oleh Nabi SAW [5:62]. 
• Jihad maali atau jihad dengan harta [49:15; 9:111].Jihad dengan harta merupakan 

bagian vital bagi jihad yang lainnya, karena dakwah memerlukan sarana dan prasarana. 
• Jihad bilyad wan nafs atau jihad dengan tangan /kekuasaan dan jiwa [22:39, 2:190, 8:39, 

9:36].Termasuk dalam jihad ini adalah menentang orang kafir, usaha mempertahankan 
diri terhadap serangan mereka, berusaha mengusir mereka dari bumi Islam, memerangi 
kaum murtad dalam negeri Islam, melawan pemberontak atau pembangkang atas 
negara Islam. 

• Jihad siyaasi atau jihad politik. 
• Jihad tarbawi/ta’limi, yakni bersungguh-sungguh mengajarkan, menyampaikan ilmu dan 

mendidik orang-orang yang ingin memahami Islam [3:79]. 
 
5.     Sabar dan istiqomah di atas jalan Islam [21:83-85, 38:41-44, 37:100-107, 21:68-69, 
71:5-9]. 
Keimanan harus dilanjutkan dengan kesabaran dan istiqomah.”Keyakinan dalam iman 
haruslah secara bulat dan kesabaran itu setengah dari iman.” [HR. Abu Nu’aim]. 
 
6.     Mempersaudarakan manusia dalam ikatan Islam  
Pemuda seharusnya berperan dalam menjalin ukhuwah Islamiyah sesama muslim [8:63, 
59:9]. “Setiap mukmin yang satu bagi mukmin lainnya bagaikan suatu bangunan, antara satu 
dengan yang lain saling mengokohkan.” [Al-Hadits] 
 
7.     Menggerakkan dan mengarahkan potensi umat Islam 
Potensi umat Islam perlu diarahkan ke dalam amal jama’i secara efektif dan efisien [3:146] 
 
8.     Optimis terhadap masa depan Islam 
Pemuda Islam tak boleh memiliki jiwa pesimis.Sebaliknya harus optimis akan hasil 
perjuangan dan pertolongan serta balasan dari Allah SWT.Hanya orang kafirlah yang 
memiliki sifat pesimis [12:87, 15:56]. 
 
9.     Introspeksi diri (muhasabah) terhadap segala aktifitas yang telah dilakukan 
Introspeksi dan evaluasi dimaksudkan agar pemuda tidak mengulang kesalahan yang sama 
di hari mendatang, tidak terjebak dengan permasalahan yang sama dan mampu 
memperbaiki diri ke arah yang lebih baik [13:11]. 



“Seorang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersiap dengan amal 
sebagai bekal untuk mati.” [HR.At-Tirmizi]. 
 
10.     Ikhlas dalam segenap pengabdian di jalan Islam 
Memurnikan niat karena Allah dalam ibadah dan jihad merupakan masalah fundamental agar 
amal itu diterima sekaligus sukses. 
“Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya karena orang-orang yang lemah di antara 
mereka yaitu dengan dakwah, shalat dan ikhlas mereka.” [HR. An-Nasai dari Sa’ad bin Abi 
Waqash] 
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4. AMAL JAMA’I 
 
 
TUJUAN 
Peserta mengetahui pengertian amal jama’i 
Peserta memahami pentingnya beramal jama’i 
Peserta mengetahui ciri-ciri amal jama’i 
METODA PENDEKATAN 
Games “Korek Api” 
Ceramah dan Diskusi 
RINCIAN BAHASAN 
Pengertian Amal jama’i 
 “Amal berarti bekerja, berbuat atau menghasilkan.Bagi seorang muslim, beramal 
berarti berbuat, mengerjakan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, umat 
dan agama.Karenanya bekerja menjadi kewajiban bagi setiap muslim. 
 Jama’i berasal dari kata jama’ah.Jama’ah adalah suatu perkumpulan orang-orang 
untuk mencapai hal-hal tertentu.Yang disebut dengan jama’ah  sedikitnya terdiri dari dua 
orang.Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:”Barangsiapa yang ingin mendapatkan pahala 
berjama’ah maka shalatlah bersamanya.” [Dikeluarkan oleh Ahmad, Daraimi, Tirmizi, Hakim, 
Baihaqi dan Ibnu Hazm dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri].”Shalat berjama’ah itu lebih besar 
pahalanya 27 tingkat dari shalat sendirian.” [Muttafaq ‘Alaihi dari hadits Ibnu Umar]. 
 ‘AmalJama’i atau kerja bersama adalah kegiatan yang merupakan produk suatu 
keputusan jama’ah yang selaras dengan manhaj (sistem) yang telah ditentukan bersama, 
untuk mencapai tujuan tertentu. 
Pentingnya ‘Amal Jama’i 
 Manusia, sepanjang zaman, secara fitrah tidak dapat hidup sendirian.Ia selalu 
membutuhkan manusia lain untuk mencapai tujuan hidupnya.Lihat kisah: 
• Fir’aun [26:34-37] 
• Ratu Balqis [27:32-33] 
• Nabi Musa AS [20:29-32] 
• Kaum kafir Makkah [8:30] 
Bagi manusia muslim, Allah telah mengarahkan agar dalam melaksanakan aktifitasnya 
dengan beramal jama’i [61:4, 3:104]. 
Realitas yang ada juga mengharuskan bahwa kerja yang sukses harus dilakukan secara 
kolektif.Sebab tangan sebelah tidak bisa bertepuk.Lidi, jika hanya sebatang, tidak dapat 
membersihkan daun-daun di halaman. 
 Untuk menegakkan Islam di hati kaum muslimin, menghadapi kemungkaran yang 
terjadi dan melawan tipu daya musuh, diperlukan kerja jama’ah.Dari sini amal jama’i menjadi 
wajib.Karena kaidah ushul fiqh menyatakan: “Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna 
pelaksanaannya kecuali dengannya, maka ia adalah wajib”.Selain itu, Islam bukan agama 
individu, melainkan agama satu umat, satu tanah air dan satu tubuh.Islam menyeru kepada 
kesatuan kaum muslimin.Allah berfirman:”Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 
(agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai.” [3:103] 
 



Ciri-ciri ‘Amal Jama’i 
1. Aktifitas yang akan dijalankan harus bersumber dari keputusan atau persetujuan 

jama’ah. 
2. Jama’ah yang dimaksud harus mempunyai visi dan misi, serta struktur organisasi yang 

tersusun rapi. 
3. Setiap tindakan dan aktifitasnya harus  sesuai dengan dasar dan strategi atau 

pendekatan yang telah digariskan oleh jama’ah. 
4. Seluruh tindakannya harus bertujuan untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan 

bersama. 
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Games “Korek Api” 
 
Bahan/alat                : Satu bungkus korek api per kelompok 
Langkah-langkah       : 
1. Buat beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari empat orang 
2. Tiap kelompok ditugaskan membuat bangunan dari batang-batang korek api yang ada 

dalam satu bungkus tersebut 
3. Bangunan tersebut harus dibuat di atas korek api 
4. Mentor memberi contoh awal cara membuat bangunan tersebut 
5. Setiap kelompok diberi waktu untuk membuat bangunan tersebut selama 60 detik 
6. Setiap 60 detik setiap kelompok harus menghentikan kegiatannya kemudian mentor 

mendiskusikan bersama hikmah dari permainan tersebut. 
 
Hikmah 
1. Dalam mengerjakan sesuatu diperlukan amal jama’i 
2. Diperlukan pembagian tugas yang jelas dalam mengerjakan suatu pekerjaan sehingga 

teratur dan terarah 
3. Pentingnya seorang pemimpin untuk mengkoordidir kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  WALA’ DAN BARA’ 

 
 
TUJUAN 
Peserta memahami pengertian Wala’ dan Bara’ 
Peserta memahami pentingnya Wala’ dan Bara’ dalam kehidupan seorang muslim 
Peserta mengetahui kepada siapa Wala’ seorang muslim harus diberikan dan Bara’ harus 
diarahkan 
 
METODA PENDEKATAN 
Ceramah dan diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
Pengertian Wala’ dan Bara’ 
 Secara bahasa, Wala’ berasal dari kata al-walayah yang artinya nasab, pertolongan 
pembebasan budak, sedangkan orangnya disebut al-Muwalat yang artinya orang yang 
menolong.Bara’ berarti lepas atau bebas dan jauh dari. 
 Secara istilah wala’ berarti pertolongan, kecintaan, pemuliaan, penghormatan, 
kesamaan dengan orang-orang yang dicintai baik secara zahir maupun batin (loyalitas) 
[2:257]. 
 Penjelasan lebih jauh definisi wala’ dan bara’, seperti yang dikatakan Syaikhul-Islam, 
Ibnu Taimiyyah:”Al-walayah kebalikan dari al-’Adawah.Asal pengertian dari al-Walayah 
adalah kecintaan dan kedekatan.Sedangkan pengertian al-’Adawah adalah kebencian dan 
kejauhan.Al-wali artinya yang dekat”. 
 
Pentingnya Wala’ dan Bara’ 
 Wala’ dan Bara’ merupakan keharusan karena merupakan bukti kecintaan seorang 
mukmin kepada Allah.Syekh Hafizh al-Hikamy berkata,”Tanda kecintaan hamba kepada 
Rabbnya ialah: mendahulukan apa yang dicintai-Nya, meskipun hawa nafsunya menentang, 
membenci apa yang dibenci-Nya meskipun hawa nafsunya condong kepadanya, 
mengangkat orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai pemimpinnya, memusuhi 
orang yang memusuhi-Nya, mengikuti Rasulullah, meniti jejaknya dan menerima 
petunjuk-Nya”.At-Thabrani meriwayatkan dalam al-Kabir, dari Ibnu Abbas ra. bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Tali iman yang paling kuat adalah loyalitas terhadap pemimpin 
karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah pula”.Syaikh Sulaiman bin 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, menjelaskan perkataan Ibnu Abbas: “Perkataan 
Ibnu Abbas ra.: “Loyalitas pemimpin karena Allah”, menjelaskan tentang keharusan kecintaan 
karena Allah yaitu loyalitas karena Allah pula.Hal ini merupakan isyarat bahwa sikap tersebut 
tidak hanya terbatas pada kecintaan semata, tetapi harus disertai loyalitas yang merupakan 
keharusan kecintaan.Loyalitas itu berupa tindakan memberi pertolongan, menghormati, 
memuliakan, selalu bersama orang-orang yang dicintai, zhahir dan bathin.Dan perkataannya: 
“Membenci karena Allah”, menjelaskan keharusan kebencian karena Allah, yaitu berupa 
permusuhan.Maksudnya ialah memperlihatkan permusuhan, langsung berupa tindakan, 
seperti jihad menghadapi musuh-musuh Allah, melepaskan diri dari mereka, menjauhi 



mereka zhahir dan bathin. Sikap ini tidak hanya sekadar kebencian hati tetapi harus disertai 
pula dengan sikap-sikap yang harus dilakukan [61:4]”. 
 
 Wala’ dan bara’ juga merupakan pengejawantahan dari kalimat Laa ilaha 
illallah.Kalimat ini merupakan penolakan terhadap segala bentuk ilah yang diikuti dengan 
mengukuhkan Allah saja sebagai satu-satunya ilah.Jika seseorang memulai dengan 
menegakkan Laa ilaha dalam dirinya maka akan tumbuh al-Bara’.Al-Bara’ ditujukan kepada: 
a. Arbaba, sesuatu yang dijadikan Tuhan [9:31] 
b. Aaliha, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah [25:3, 11:54] 
c. Andaada, tandingan-tandingan Allah [2:165] 
d. Thogut, sesuatu yang melampaui batas [2:256]. 
 
Dengan membatalkan semua bentuk ilah dan mengecualikannya untuk Allah maka akan 
tumbuh al-Wala’.Al-Wala’ diberikan kepada: 
a. Allah [2:257, 22:78, 66:4] 
b. Islam [3:85, 5:3] 
c. Rasul [3:31-33] 
d. Orang-orang mukmin atau sholeh [3:28, 3:3, 4:89, 5:51, 60:1, 9:71]. 
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6.  SYARAT DITERIMANYA SYAHADAT 
 
 
TUJUAN 
Peserta mengetahui syarat-syarat diterimanya syahadah seorang muslim 
METODA PENDEKATAN 
Ceramah dan diskusi 
RINCIAN BAHASAN 
Pendahuluan 
 Kalimat Laa ilaha illallah merupakan pintu gerbang seorang masuk ke dalam Islam. 
Memahaminya akan mengantarkan manusia kepada syurga. Sebagaimana yang disabdakan 
oleh Rasulullah SAW:”Barangsiapa yang mati sedang ia mengetahui bahwa tiada ilah selain 
Allah, maka ia masuk syurga”. (HR.Muslim) Tetapi kalimat ini tidak akan memberikan 
kebaikan kepada manusia hanya dengan mengulang-ulang pengucapannya atau menghapal 
lafaz-lafaznya.Wahab bin Munabih pernah ditanya:” Bukankah laa ilaha ilallah merupakan 
pintu syurga?” Kemudian Wahab menjawab,”Benar, tetapi tidak ada kunci kecuali ia 
mempunyai gigi-gigi.Apabila engkau datang sambil membawa gigi-giginya, maka syurga 
akan dibukaakan untukmu.Kalau tidak, maka syurga tidak akan dibukakan untukmu.” Yang 
dimaksud gigi-gigi di sini adalah syarat-syarat diterimanya laa ilaha illallah. 
 
Syarat-syarat diterimanya Laa ilaha illallah 
 Ada tujuh buah persyaratan yang harus dimiliki, yaitu: ‘imu, al-yaqin, al-qabuul, 
al-inqiyaad, ash-shidqu, al-ikhlas, dan mahabbah. 
1.  ‘Ilmu 
‘Ilmu di sini adalah mengetahui makna yang dimaksudkan, baik yang dinafikan 9ilah) maupun 
yang ditetapkan (Allah).Dengan ‘ilmu (mengetahui) bisa menangkal kebodohan.Firman Allah, 
“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah” [47:19].Lihat juga [43:86, 
3:18]. 
 
2.  Al-Yaqin 
Maksudnya orang yang mengucapkan kalimat tauhid harus yakin terhadap pengertian di 
dalamnya dengan keyakinan yang sepenuhnya.Sebab keimanan tidak dapat dilandasi oleh 
praduga dan prasangka [49:15].Adanya keyakinan dapat menangkal keraguan.Rasulullah 
SAW bersabda: “Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya aku 
adalah Rasul Allah. Dengan dua kesaksian ini dan tidak ragu-ragu tentang keduanya, 
seorang hamba tidak akan bertemu Allah kecuali ia masuk surga.” (H.R. Muslim dari Abu 
Hurairah ra.).  
 
3.  Al-Qabuul 
Maksudnya, menerima apa yang dituntut oleh kalimat ini dari hati dan lisannya secara bulat. 
Allah mengisahkan kabar masa lampau tentang keselamatan bagi orang yang menerima 
Laailaaha Illallah dan siksaan bagi orang yang menolak [43:23-35, 10:103, 37:35-36]. 
Penerimaan dapat menangkal pembangkangan. 
 



4.  Al-Inqiyaad 
Maksudnya tunduk patuh dan berserah diri kepada apa yang ditunjukkan serta apa yang 
dinafikan atau terus mengikuti dan terikat pada kalimat ini [39:54, 4:125, 31:22]. Ketundukan 
dapat menangkal penolakan. 
“Tidak beriman diantara kamu sehingga menjadikan kecenderungannya mengikuti apa yang 
kubawa.” (Hadits hasan shahih al-arbain an-Nawawiyah, hadits no.41). 
 
5.  Ash-Shidqu 
Maksudnya ia harus mengucapkan kalimat tauhid itu dari sanubarinya dengan jujur dan 
benar. Adanya kejujuran dapat menafikan kedustaan dan kemunafikan. Apa yang diucapkan 
lidah harus dibenarkan dengan hatinya [2:8-10, 29:1-3]. 
“Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad 
adalah hamba dan rasul-Nya dengan sebenarnya dari hati, melainkan Allah mengharamkan 
neraka baginya.” (H.R. Bukhari dari Muadz bin Jabal). 
 
6.  Al-Ikhlas  
Memurnikan amalan dengan niat yang baik dan benar. Keikhlasan dapat melepaskan atau 
menangkal dari berbagai bentuk syirik [39:3, 98:5].   
“Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan Laa 
ilaaha Illallah secara murni dari hatinya.” (H.R. Bukhari). 
“Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan Laa ilaaha 
illallah, yang dengan ucapannya itu ia hendak mengharapkan wajah Allah Azza wa jalla.”  
(H.R. Muslim) 
 
7.  Al-Mahabbah  
Ucapan Laa ilaaha illallah tidak akan berarti bila tak disertai dengan segenap rasa cinta 
(mahabbah) dalam mengamalkannya. Al-Mahabbah merupakan unsur yang sangat penting, 
karena untuk menegakkan kalimat tauhid ini diperlukan pengorbanan lahir dan batin. Cinta 
dan pengorbanan merupakan dua ikatan yang tidak dapat dipisahkan [2:165, 5:54]. 
Kecintaan dapat menafikan kebencian. 
“Tiga perkara barang siapa yang berada di dalamnya, maka akan mendapatkan kenikmatan 
dan manisnya iman, atau menjadikan Allah dan rasulNya lebih dicintai daripada semua 
cintanya selain kepada keduanya, seseorang mencintai yang lain, ia tidak mencintainya 
melainkan karena Allah; dan menolak kembali kepada kekufuran setelah Allah 
menyelamatkan dirinya dari kekufuran itu sebagaimana ia menolak untuk dilemparkan ke 
dalam api neraka.” (H.R. Bukhari). 
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7.  SYUKUR NIKMAT 
 
TUJUAN 
Peserta mengetahui makna syukur nikmat secara bahasa maupun istilah 
Peserta memahami pentingnya syukur nikmat 
Peserta mengetahui cara bersyukur 
Peserta mengetahui hal-hal yang dapat mngubah nikmat menjadi naqmah (siksaan) 
 
METODA PENDEKATAN 
Ceramah dan Diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
Makna Syukur Nikmat 
 Syukur secara bahasa adalah berterima kasih. Menurut istilah syukur adalah 
memberikan pujian kepada yang memberi kenikmatan dengan sesuatu yang telah dibeikan 
kepada kita berupa perbuatan ma’ruf, dalam pengertian tunduk dan berserah diri 
kepada-Nya.  
 
Pentingnya Syukur Nikmat 
• Syukur adalah wasiat pertama yang disampaikan Allah SWT kepada manusia. Setelah 

manusia mampu berpikir, Allah memerintahkannya untuk bersyukur kepada-Nya dan 
kepada kedua orang tuanya [31:14, 2:172, 17:3, 27:19]. 

• Allah memberikan pujian kepada hamba-Nya yang tidak pernah lalai dalam mensyukuri 
nikmat-Nya [6:53, 3:145]. 

• Akan menambah kuatnya iman dan kenkmatan [14:7] 
• Allah tidak akan menyiksa orang-orang mukmin yang senantiasa bersyukur [4:147] 
• Allah tidak menyukai orang yang mengkufuri  nikmat dan mencela orang-orang yang 

tidak pandai mensyukuri nikmat [2:152, 100:6, 76:3-4]. “Hendaklah tiap orang dari kalian 
berhati yang bersyukur dan lisan yang selalu mengingat...”(H.R. Turmudzi dan Ibnu 
Majah).  Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang setiap makan dan 
minumnya memuji Allah  (atas karunia yang diberikan Allah kepadanya). 

 
Cara Bersyukur 
1. Syukur yang dilakukan dengan hati (Syukru Qalbiy). 
• Yaitu mengakui nikmat-nikmat Allah dan mencintainya. “Mengingat kenikmatan akan 

berpengaruh (membekas) pada kecintaannya kepada Allah  Azza wa Jalla.” (H.R. Abu 
Sulaeman al-Washitiy) 

2. Syukur yang dilakukan oleh lisan (Syukru Lisan). 
Yaitu memuji kepada-Nya dan atas anugrah ynag dilimpahkanNya [93:11]. Selain itu 

mempunyai kesadaran untuk menyatakan bahwa nikmat itu datang hanya dari sisi Allah 
[16:53] 

3. Syukur yang dilakukan oleh anggota badan (Syukru Jawarih), 



• Yaitu dengan menggunakan anggota tubuh/melakukan aktivitas dalam rangka tunduk 
kepada-Nya yang ditujukan hanya untuk memperoleh keridhaan-Nya. Juga dengan 
meninggalkan segala bentuk kemaksiatan serta mempersembahkan dan menundukkan 
kenikmatan yang dilimpahkan Allah untuk menaati-Nya dan memperoleh keridhaan-Nya 

 Bersyukur kepada Allah harus tercermin dalam hati, lisan dan anggota tubuh, karena 
dengan hati itulah kita merasakan, mengetahui, menyambut dan membicarakan 
nikmat-nikmat Allah. 
 
Nikmat bisa berubah  menjadi Naqmah (siksaan) 
 Nikmat bisa menjadi naqmah karena berbagai perkara, antara lain: 
1. Jika kita melakukan kemaksiatan dan berbuat dosa, yaitu membalas nikmat Allah 

dengan hal-hal yang dimurkai-Nya [30:41, 4:39]. 
2. “Seorang hamba pada hari kiamat tiada melangkahkan kedua kakinya, sehingga 

ditanyakan kepadanya empat perkara, yaitu tentang umurnya dihabiskannya untuk apa, 
tentang ilmunya diamalkan untuk apa, tentang hartanya darimana diperolehnya dan 
untuk kepentingan apa dihabiskan, serta masa muda dihabiskan untuk apa.” (H.R. 
Tarmudzi). 

3. Meyakini bahwa anugrah yang dimilikinya bukan dari Allah tapi atas usahanya sendiri 
atau dari selain Allah [28:78, 16:53-54,84]. 

4. Sikap sombong, merasa diri lebih mampu dari orang lain sehingga ia mnecela orang lain 
dan membangga-banggakan apa yang di milikinya baik harta, sawah ladang, ilmu, atau 
kedudukan [104:1-3] 

5. Tidakmenunaikan hak-hak Allah. 
6. Bila kita memiliki ilmu walaupun sedikit, hendaklah tetap kita ajarkan kepada orang lain. 

Bila kita mempunyai harta walaupun sedikit, hendaknya kita infakkan, karena dalam 
harta itu ada hak-hak orang lain [70:24-25] 
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8.  MA’IYATULLAH 
 
 
TUJUAN 
Peserta memahami pengertian ma’iyatullah 
Peserta mengetahui pembagian ma’iyatullah beserta bukti-buktinya 
Peserta termotivasi untuk menimbulkan kebersamaannya dengan Allah 
 
METODA PENDEKATAN 
Ceramah dan Diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
Pengertian  
 Ma’iyatullah berarti kebersamaan Allah. Allah selalu bersama dan mengawasi 
makhluk-Nya. Ma’iyatullah terbagi atas dua macam : 
 
1.   Ma’iyatullah Umum 

Yaitu kebersamaan Allah yang meliputi  seluruh  makhluknya,    baik manusia, 
binatang maupun tumbuh-tumbuhan, muslim maupun kafir. 

      Kebersamaan Allah secara umum ini dapat dibuktikan dengan adanya: 
      a.   Fenomena Petunjuk 

Seluruh makhluk ciptaan, Allah dari atom yang terkecil sampai benda yang paling 
besar, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua mendapat petunjuk dari Allah 
dalam menjalani hidupnya. Allah selalu bersama makhluk-Nya, ketika memberi 
petunjuk pada bayi untuk menyusu pada ibunya, kepada anak ayam untuk mematuk 
ketika akan keluar dari telurnya; ketika ayam betina membolak-balikkan telur yang 
sedang dieraminya; juga ketika allah memberi petunjuk akar tumbuhan untuk 
menyerap sari makanan dari dalam tanah. 

      b.   Fenomena pengabulan do’a 
 Seluruh manusia baik beriman maupun kafir, pernah mengalami langsung 
fenomena ini. Ketika seseorang mengalami kondisi kritis dalam fase kehidupannya 
yaitu ketika ia ditimpa musibah yang membuat hatinya hancur, putus harapan, dengan 
serta merta ia memohon kepada Allah dengan penuh harap dan cemas 
mengharapkan pertolongan-Nya, ketika itu pula Allah mengabulkan doanya dan 
tiba-tiba musibah itu hilang [10:12, 17:67, 6:47]. Fenomena ini merupakan bukti 
kebersamaan Allah dengan manusia pada umumnya. Merupakan sunatullah bahwa 
Dia harus mengabulkan doa orang yang terjepit, jika Dia berkehendak, walaupun 
orang tersebut orang kafir selama ia selalu berdoa kepada-Nya [27:62, 6:63-64]. 
 

2.   Ma’iyyatullah khusus 
Artinya kebersamaan Allah yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman. 
Kebersamaan Allah dengan orang-orang  yang beriman ialah berupa : 

      a.   Penjagaan dan pemeliharaan Allah  



 Berkata Abu Abbas Abdullah bin Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : 
Jagalah Allah, niscaya Ia akan menjagamu. Jagalah allah, niscaya engkau 
mendapatkan-Nya di hadapanmu. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan 
bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah..”(H.R. 
Turmudzi). 

     b.   Pertolongan dan kemenangan dari Allah 
 Salah satu bentuk kebersamaan Allah terhadap kaum mukmin ialah berupa 
dukungan-Nya dalam bentuk pertolongan [47:2] dan pemenuhan janji-Nya [2:40].  

 Hakikat pertolongan dan kemenangan itu sendiri ialah : 
(a) Hanya datang dari sisi Allah 
• Orang yang dimenangkan Allah tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun dan 

kapanpun meskipun seluruh isi bumi bersatu padu untuk mengalahkannya. Begitu pula 
sebaliknya [3:160, 8:9-10]. 

(b) Allah hanya menolong orang yang menolong-Nya  
• Siapa yang menolong diin-Nya maka barulah Allah akan menolongnya [47:7, 22:40] 
(c) Pertolongan Allah dapat berupa kehancuran bagi orang-orang kafir, sebagaimana 

kehancuran kaum pendusta para nabi dan rasul. 
(d) Kekalahan merupakan pertolongan yang sebenarnya. 
• Yang kita anggap sebagai kekalahan pada hakikatnya merupakan pertolongan yang 

sebenarnya. Kekalahan tersebut dapat berupa terbubunuh, di penjara atau dianiaya. 
Bukankah dengan terbunuhnya seorang mukmin dapat dikatakan bahwa ia telah 
memperoleh syahadah dijalan Allah, seperti yang dicita-citakannya? [3:169, 36:26-27, 
9:52] 

(e) Kemenangan kaum mukmin tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. 
• Waktunya terbentang sejak kehidupan dunia hingga akhirat, dan tempatnyapun 

terbentang di seluruh bumi Allah. Jika seorang penderita di suatu tempat, pada tempat 
lain dia akan memperoleh kemenangan sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW 
beserta para sahabatnya (memeperoleh kemenangan ketika hijrah ke Madinah). 

 
        Karakteristik orang-orang beriman yang akan mendapatkan pertolongan Allah adalah 
: 
(1) Menjaga perintah, batasan dan hak-hak Allah (H.R. Turmudzi) 
(2) Kembali ke Islam yang murni seperti yang dibawa Rasulullah SAW memelihara 

kemurnian Islam. 
(3) Selalu berdakwah dan berjihad [29:69, 49:15]. 
(4) Berbuat ikhsan [16:168]. 
(5) Tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dakwah dan meyakini akan datangnya 

pertolongan Allah [2:153]. 
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9.  KARAKTERISTIK IMAN DAN JALANNYA 

 
TUJUAN 
Peserta mengetahui dan memahami pengertian karakteristik iman 
Peserta mengetahui jalan yang ditempuh dalam rangka keimanan 
Peserta mengetahui konsekuensi iman 
 
METODA PENDEKATAN 
Ceramah dan Diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
Pengertian iman 
 Berdasarkan H.R. Ibnu Majah, iman mengandung pengertian “Dibenarkan dalam hati, 
dinyatakan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman tidak cukup 
sebatas pembenaran dan pengucapan tanpa berwujud amal saleh dari anggota badan 
[49:14]. 
 
Karakteristik Iman 
(1) Kualitas keimanan seseorang berbeda-beda, memiliki tingkatan-tingkatan  sebagaimana 

pula kekafiran. Puncak tertinggi keimanan adalah ketaqwaan yang dilandasi oleh 
mahabbah (kecintaan) yang tinggi pada Allah. Para ulama mendefinisikan taqwa dengan 
“Hendaklah Allah tidak melihat kamu berada dalam larangan-larangan-Nya dan tidak 
kehilangan kamu dalam perintah-perintah-Nya”. Sebagian ulama mendefinisikan taqwa 
dengan mencegah diri dari azab Allah dengan membuat amal saleh dan takut 
kepada-Nya di kala sepi atau terang-terangan. Sayyid Qutb berkata dalam “Fi Zhilalil 
Qur’an” bahwa taqwa adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa takut 
terus-menerus selalu waspada dan hati-hati jangan sampai kena duri jalanan...jalan 
kehidupan yang selalu ditaburi duri-duri godaan dan syahwat, kerakusan dan 
angan-angan, kekhawatiran dan keraguan, harapan semu atas segala sesuatu yang 
tidak bisa diharapkan, ketakutan palsu dari sesuatu yang tidak pantas untuk ditakuti...  
dan masih banyak duri-duri lainnya.  

• Taqwa terbentuk dari suatu proses pengabdian (ibadah) yang intens [2:21, 2:183]. 
Taqwa merupakan suatu fase kematangan yang sempurna, sebagai hasil interaksi 
antara iman, Islam dan ikhsan. Taqwa adalah ilmu dan amal, naluri, hati dan etika. 
Dengan taqwa, hati menjadi terkondisi untuk selalu berdzikir pada Allah dan 
anggota-anggota badan berinteraksi secara seimbang dan harmonis. Ketaqwaan hanya 
Allah anugrahkan kepada orang-orang yang berserah diri, beraml dan berbuat baik 
[47:17] dalam bentuk petunjuk. Sedangkan petunjuk berpangkal dari keimanan kepada 
Allah SWT [64:11]. 

 
 
 



(1) Kondisi keimanan seseorang tidak selalu stabil, sebagaimana sabda Rasulullah: “Iman 
itu kadang-kadang naik kadang-kadang turun.Maka perbaruilah iman kalian dengan Laa 
ilaaha illallah.” (HR. Ibnu Islam) 

 
Jalan Menuju Keimanan 
 Jalan menuju keimanan tidaklah mudah, senantiasa selalu bertentangan dengan 
hawa nafsu manusia, mendaki lagi sukar [90:10-11].Rasulullah menggambarkan “Surga itu 
dikelilingi oleh berbagai hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi berbagai hal 
yang tidak menyenangkan.” (HR.Muslim) 
 Untuk mempertahankan kondisi keimanan dalam rangka mencapai ketakwaan 
diperlukan istiqomah dan kesungguhan hati (mujahadah) [29:69, 9:20]. 
 Dengan tabiat jalan keimanan yang demikian, banyak orang tidak sanggup 
beristiqomah dalam mempertahankan keimanannya karena mementingkan hawa nafsunya 
sehingga terjerumus dalam kemusyrikan atau hal-hal yang dapat merusak keimanan. 
 Karena itu, bukanlah hal yang mustahil jika seseorang yang beriman pada waktu 
kemarin, hari ini dapat tergelincir dalam kekafiran.Keimanan seseorang tidak dapat dijamin 
keabadiannya, kecuali jika selalu dipelihara [5:54]. 
 
Konsekuensi Keimanan 
 Orang yang beriman akan diuji, karena hal ini merupakan sunatullah untuk 
membuktikan benar tidaknya keimanan seseorang [29:2-3].Bentuk ujian dapat berupa 
kesenangan atau kesusahan [2:155-156, 21:35, 39:49, 89:15-19]. 
 Bagi orang beriman, setiap kesenangan hidup hanya akan meningkatkan rasa 
syukurnya ke hadirat Allah SWT dan setiap musibah dan cobaan hanya akan meningkatkan 
kesabaran dan keimanannya terhadap Allah SWT seperti sabda Rasulullah SAW: “Sungguh 
menakjubkan perkara orang yang beriman.Jika ia diberi  karunia, ia bersyukur dan itu 
kebaikan baginya.Dan jika ia tertimpa musibah, ia sabar dan tawakal dan itu(pun) kebaikan 
baginya.” Cara mensikapi bentuk-bentuk ujian, lihat QS. 2:156-167; 3:15-17. 
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10. ISLAM : KEMARIN, KINI, DAN ESOK 

 
TUJUAN 
Peserta mengetahui keberadaan/posisi dirinya dalam peta perkembangan Islam 
Peserta mempunyai sikap optimis bahwa masa depan pasti di tangan Islam 
Peserta mengetahui faktor-faktor yang mendukung kebagnkitan Islam 
 
METODE 
Ceramah dan Diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
 Islam adalah ajaran / risalah yang Allah turunkan melalui Rasul-Nya sebagai diin yang 
paling sempurna bagi  semesta alam (QS. 5:3).  Allah telah  memenangkan Islam atas 
ajaran-ajaran yang lain, kemenangan itu semuanya milik Islam sebagaimana telah Allah 
janjikan (QS.37:173). 
 Sebagai umat Islam, kita harus tetap optimis, bahwa janji Allah itu akan datang, 
membangkitkan dan memenangkan Islam walau mungkin membutuhkan waktu yang  
panjang. Optimisme yang dibutuhkan  tentunya tidak lantas melahirkan kepastian, akan 
tetapi  harus diiringi dengan upaya dan usaha yang dilandasi oleh iman. Dengan kata lain 
iman dan amal sholeh adalah dua kunci  untuk meraih  dan mempertahankan kemenangan 
Islam. 
 
Kondisi Kemarin 
 Islam telah mengalami puncak kegemilangan dari masa Rasulullah SAW hingga 
masa-masa kekhalifahan, yang sampai kini belum lagi terulang. “Sebaik-baik umatku adalah 
pada abadku ini, kemudian yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Kemudian sesudah 
mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya 
kesaksiannya. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati. Mereka bernazar (berjanji) 
tetapi tidak dapat menepatinya dan mereka tampak gemuk-gemuk..” (HR. Tirmizi). Islam 
adalah pusat peradaban dunia, dalam ilmu dan pendidikan, pemerintahan dan  keadilan, 
akhlak dan keagungan.  Semua ini  terjadi ketika umat berjalan bersama islam. Tetapi 
ketika Islam sudah mulai ditinggalkan oleh manusia, yang terjadi adalah potret kehidupan 
Islam di masa kini. 
 
Kondisi Kini 
 Banyak hal yang dapat digambarkan tentang umat Islam di masa sekarang, yang 
selalu dicirikan dengan keadaan tidak berdaya. Dalam sebuah hadits dikatakan: “Akan 
datang suatu masa, di mana kalian seperti makanan yang diperebutkan. Sahabat bertanya : 
‘Apakah jumlah kita pada masa itu sedikit, ya  Rasulullah ?’, Rasulullah menjawab : Tidak, 
melainkan jumlah kalian banyak, tetapi kalian  laksana buih di lautan” (banyak tapi tidak  
berdaya). Misalnya saja dengan potret umat di belahan dunia ketiga yang diwarnai 
kemiskinan dan kebodohan, sementara itu  penindasan  dan penganiayaan terus dialami 
oleh sebagian yang lain (misalnya : Bosnia, Palestina, Chechnya, Sudan, Kashmir, dll). 
 



Esok 
 Masalah kebangkitan Islam kini menjadi tema menarik,  yang kerap dibicarakan, 
karena kebangkitan itu sesuatu yang sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW : “Kenabuian ini 
akan berjalan di tengah-tengah kamu sampai masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian 
diangkat-Nya kapan Ia kehendaki. Kemudian akan menyusul  masa khalifah yang akan 
berdiri di atas manhaj nubuwah (sistem pemerintahan yang masih murni seperti di jaman 
Rasulullah), pemerintahan yang murni itu berpegang teguh kepada Islam, yang demikian itu 
sampai masa yang dikehendaki Allah, kemudian diangkat-Nya jika Ia kehendaki. Kemudian 
setelah masa itu ada  raja  yang  zalim (diktator) sampai masa yang dikehendaki. 
Kemudian muncul khalifah yang berdiri di atas manhaj nubuwah.” Kemudian Rasulullah SAW 
diam. Disebutkan oleh Huzaifah, marfu’ dan diriwayatkan oleh al-Iraqi dari jalan Ahmad, ia 
berkata : Ini  hadits shahih. 
 Optimisme tersebut semakin besar ketika tanda-tanda  kebangkitan itu sendiri mulai 
tampak, misalnya : 
• Adanya kesadaran kaum muslimin untuk kembali kepada Islam 
• Tersebar dan semakin banyak buku-buku dan  kaset Islam 
• Islamic Centre dan organisasi Islam mulai bermunculan 
• Maraknya mesjid dengan aktivitas keislamannya 
• Semangat jihad sudah mulai berkobar di berbagai negeri 
 
Faktor-faktor Kebangkitan Islam 
• Janji Allah SWT dalam al-Qur’an dan Hadits (5:54, 9:32-33, 58:21, 10:37, 15:9). “Agama 

ini akan sampai sejauh sampainya malam dan siang dan tidak ada di rumah penjuru 
bumi ini kecuali Allah masukkan agama ini ke dalamnya dengan memuliakan yang mulia 
dan menghinakan yang hina, suatu kemuliaan di mana Allah memuliakan Islam dan 
menghinakan (merendahkan) kekafiran selain Islam dengan Islam .”(HR. Ahmad). 

• Islam sebagai diin yang sesuai dengan fitrah manusia (mempunyai konsep tauhid yang 
lurus dan benar (17:44; 20:124; 30:30; 40:51)). Islam memperhatikan keseimbangan 
antara jasad, akal, dan ruh. Mengabaikan salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut 
berarti mengabaikan manusia itu sendiri yang berakibat pada kehancuran peradaban 
manusia, seperti yang terjadi pada peradaban Barat dari jaman dulu sampai sekarang. 

• Keunggulan yang dimiliki ajaran Islam yang syamil (meliputi seluruh konsep dan nilai 
kehidupan) dan shahih. 

• Memiliki SDM yang banyak (1/5 penduduk dunia adalah muslim). 
• Sumber daya alam potensial  kebanyakan terdapat di negara-negara Islam. 
• Ideologi lain yang sudah mulai runtuh. 
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11. KEWAJIBAN BERDAKWAH 
 
TUJUAN 
Peserta mamahami makna dakwah baik secara bahasa maupun istilah 
Peserta mengetahui keutamaan dan pentingnya dakwah 
Peserta mengetahui faktor pendukung keberhasilan dakwah 
 
METODE 
Ceramah dan Diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
Pengertian Dakwah 
 Secara bahasa dakwah artinya adalah undangan atau ajakan. Secara istilah artinya 
adalah mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah dan bantahan (argumentasi) dengan 
cara yang baik sampai manusia itu keluar dari  kegelapan jahiliyyah kepada cahaya Islam 
(kehidupan Islami), mengkafirkan thoghut dan beriman kepada Allah semata (16:125; 
2:256)). 
• Tujuan dakwah 
• Tujuan akhir dari dakwah adazlah mengembalikan manusia agar  menyembah Allah 

semata. 
 
• Objek dakwah 
• Objek dakwah adalah seluruh umat manusia. 
 
• Metode dakwah 
• Metode yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan 

menggunakan hikmah dan pelajaran yang baik. Hikmah adalah perkataan yang tepat, 
tegas, dan benar, yang dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. Aspek 
tepat dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan kabar gembira (basyiron) dan kabar  
peringatan (nadziroh). Yang dimaksud dengan  pelajaran yang baik dalam dakwah 
adalah berdakwah dengan seluruh kepribadian juru dakwah. Dalam hal ini seorang da’I  
harus memiliki akhlaq yang kokoh dan harus menjadi suri teladan bagi masyarakatnya. 

 
• Target dakwah : 

� Agar  manusia mengingkari thaghut (Illah selain Allah) dan beriman kepada Allah. 
� Agar  manusia  keluar dari  kegelapan (jahiliyyah kebodohan  terhadap Allah dan 

Islam) menuju cahaya Islam. 
 
Keutamaan dakwah 
• Merupakan perbuatan / perekataan yang terbaik (41:33; 33:45-46). 
• Merupakan salah satu jalan menuju kebaikan. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW 

bersabda , “Barangsiapa menyuruh kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala 
sepeti pahala orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka.” 
(HR. Muslim). Rasulullah SAW pernah bersabda, kepada Ali ra : “Demi Allah, jika Allah 



memberi petunjuk kepada satu orang melalui kamu, itu lebih baik  daripada uunta 
merah.” (HR. Muttafaqun ‘alaih). 

 
Pentingnya Dakwah 
• Merupakan kebutuhan yang mendesak, karena tanpa dakwah manusia akan rusak dan 

tanpa aturan. Di lain pihak banyak penyeru / pengajak ke arah kebathilan yang tidak 
henti-hentinya juga berdakwah untuk kebatilan. 

• Merupakan kebutuhan sosial, yaitu dengan alasan : 
� Karena manusia membutuhkan orang yang menjelaskan kepada mereka apa-apa 

yang diperintahkan oleh Allah (36:6; 17:15). 
� Karena  kondisi  kehidupan umat saat ini diwarnai oleh  kerusakan –kerusakan 

moral, dan para pelakunya ingin agar kerusakan-kerusakan terssebut tersebar di 
masyarakat (4:89; 9:67). 

• Kewajiban yang dituntut syar’i. 
� Da’wah adalah wajib atas setiap muslim (3:104-110; 9:71). Dari Nu’man bin Basyir 

ra, dari Nabi SAW, ia berucap bahwa Nabi SAW bersabda,    “Perumpamaan 
orang yang senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang yang 
terperosok di dalamnya adalah laksana orang-orang yang membagi tempat dalam 
suatu bahtera, di mana ada  sebagian orang yang duduk di atasnya, ada  pula  
yang di bawahnya. Ketika orang-orang yang ada di bagian bawah memerluka air, 
tentu mereka harus melintasi orang-orang yang ada di bagian atas. Kemudian 
mereka berkata, “Kami akan lubangi saja  bagian bawah ini.” Jika mereka 
(orang-orang yang ada di bagian atas) membiarkan apa yang diinginkan oleh 
orang-orang yang ada di bagian bawah, niscaya akan binasalah semua. Namun bila 
mereka mencegah perbuatan mereka, maka akan selamat dan selamatlah semua.” 
(HR. Imam Bukhari dan Tirmidzi) 

� Dari Abu Sa’is al-Khudri ra, ia berucap, Kudengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. 
Jika tidak  mampu, ubahlah dengan lisannya. Jika  tidak  mampu pula, maka 
ubahlah dengan hatinya. Dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman.” (HR. 
Imam Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). 

• Adanya ancaman bagi yang tidak berdakwah. Lihat QS 2:174; 3:187; 16:44. 
• Merupakan tugas kita untuk meneruskan misi perjuangan para nabi dan rasul (42:13). 
 
 Dakwah merupakan aktivitas yang mulia dan luhur, tetapi juga merupakan kewajiban 
yang berat. Agar dakwah ini berhasil ia membutuhkan  pribadi yang tangguh untuk 
memikulnya. Untuk itu dibutuhkan faktor-faktor pendukung keberhasilan dakwah, yaitu 
sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 

12.  ILMU DAN URGENSINYA 
 
 
TUJUAN 
Peserta memahami perhatian Islam terhadap ilmu 
Peserta memahami aspek-aspek ilmu dalam pandangan Islam 
Peserta memahami keutamaan ilmu dan orang yang berilmu 
Peserta mengetahui pengaruh iman dan tingkah laku 
Peserta memahami perintah mencari ilmu dalam Islam dan hak-hak ilmu atas pemiliknya 
 
METODA  PENDEKATAN 
Ceramah dan Diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
Perhatian Islam Terhadap Ilmu 
 Manusia tidak pernah menemukan agama yang sangat memperhatikan keilmuan 
dengan sempurna selain Islam.  Islam selalu menyeru dan memotivasi penekunan ilmu 
pengetahuan, mengajak umatnya untuk menuntut, mempelajari, mengamalkan dan sekaligus 
mengajarkan ilmu.  Islam menjelaskan keutamaan menunutut ilmu dan etikanya serta 
menegur orang yang tidak memperhatikannya.  Islam juga sangat menghargai ahlal ‘ilmi dan 
menganjurkan umatnya untuk dekat dengan mereka. 
 Dalam kamus yang memuat kosa kata al-Qur’an, dinyatakan bahwa kata ‘ilm (ilmu) 
disebutkan sebanyak 80 kali, dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut (seperti a’lamu, 
ya'lamuna dst) disebutkan beratus-ratus kali.  Selain itu jika kita teliti buku-buku hadits 
an-Nabawi akan kita temukan didalamnya judul-judul dan masalah-masalah tentang ilmu. 
 
Aspek-aspek ilmu dalam pandangan Islam 
 Ilmu dalam pandangan Islam mencakup beberapa aspek kehidupan termasuk aspek 
ilmu dalam pengertian barat sekarang. 
1. Aspek Wahyu Illahi 
 Ilmu yang datangnya melalui wahyu Allah SWT.  Ilmu ini menyingkap hakikat alamiah 
manusia dan menjawab setiap pertanyaan abadiyang tidak pernah hilang pada diri manusia 
yaitu : dari mana, kemana, dan mengapa ?  Dengan adanya jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan tersebut manusia akan mengetahui asalnya, arah perjalanan yang 
harus ditempuh dan tujuan hidupnya.  Ia akan mengetahui dirinya dan Tuhannya serta akan 
tenang menuju tujuan hidupnya.  Aspekinilah yang pertama kali disebut 'ilmu, bahkan 
disebut ilmu yang paling tinggi oleh Imam Ibnu Abdil Barr. 
 
2. Aspek Humaniora (manusia) dan kajian-kajian yang berkaitan dengannya. 
 Ilmu yang membahas tentang segi-segi kehidupan manusia yang berhubungan 
dengan tempat tinggal dan waktu.  Ilmu ini mengkaji manusia sebagai individu ataupun 
anggota masyarakat dalam bidang ekonomi, politik dan sebagainya. 
 
3. Aspek Material 



 Yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari berbagai materi yang bertebaran di seluruh jagad 
raya ini, baik di udara, darat, maupun didalam bumi seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, 
dsb. 
 
 Pengertian Islam tentang ilmu tidak terbatas pada aspek terakhir yang menganggap 
materi sebagai objeknya seperti yang dipahami oleh dunia barat pada umumnya sekarang.  
Selain itu Islam menganggap aspek material akan melahirkan keimanan bagi yang 
mendalaminya (QS.3 : 190-191) 
 
Keutamaan Ilmu dan Orang-orang yang Berilmu 
 Al-Qur'an adalah kitab terbesar yang mengangkat derajat ulul 'ilmi dan orang-orang 
yang berilmu.  sebagaimana Allah menjelaskan bahwa Ia menurunkan kitab-Nya dan merinci 
ayat-ayat-Nya bagi orang-orang yang mengetahui. 
 Dalam QS. 3 : 18 Allah memulai pernyataan dari diri-Nya, memuji para malaikat-Nya 
dan orang yang diberi ilmu.  Allah meminta kesaksian mereka atas permasalahan kehidupan 
yang paling besar, yaitu masalah keesaan. 
 Allah SWT dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang 
berilmu : 
• QS.39 : 9  Peniadaan persamaan antara orang-orang yang mengetahui dan yang tidak 

mengetahui. 
• QS.35 : 19-22  Kebodohan sejajar dengan buta, ilmu sejajar dengan melihat, hingga 

bodoh adalah kematian dan ilmu adalah kehidupan. 
• QS.35 :28  Ulama (orang yang mengetahui tentang kebesaran dan kekuasaan Allah) 

kian berilmu kian takut kepada Allah 
 
Pengaruh Ilmu Terhadap Iman dan Tingkah Laku 
1.  Ilmu memberi petunjuk kepada iman. 

 Ilmu dan Iman berjalan beriringan dalam Islam (QS.30 : 36,58 :11).  Bahkan 
al-Qur'an menyertakan iman kepada ilmu seseorang mengetahui lalu beriman.  Dengan 
kata lain tidak ada iman sebelum ada ilmu (22 : 54; 34 : 6) 
 

2.  Ilmu adalah penuntun amal 
 Ilmulah yang menuntun, menunjuki dan membimbing seseorang kepada amal (47 : 
19).  Ayat ini dimulai dengan ilmu tentang tauhid lalu disusul dengan permohonan ampun 
yang merupakan amal.  Ilmu juga merupakan timbangan/penentu dalam penerimaan atau 
penolakan amal.  Amal yang sesuai dengan ilmu adalah amal yang diterima, sedangkan 
amal yang bertentangan dengan ilmu adalah amal yang tertolak (5 : 27).  Maksud ayat ini 
ialah Allah hanya menerima amal seseorang yang bertakwa kepada-Nya.  Jadi amal 
tersebut harus dilakukan karena keridoan-Nya dan sesuai dengan perintah-Nya.  Hal ini 
hanya bisa dicapai dengan ilmu. 
 Untuk dapat berakhlak baik pun salah satunya harus dicapai dengan ilmu.  Imam 
Ghazali berkata : "Muqadimah agama dan berakhlak dengan akhlak para nabi tercapai 
diramu dengan 3 dimensi yang tersusun rapi, yaitu : ilmu, perilaku dan amal"  (ilmu 
mewariskan perilaku, perilaku mendorong amal). 

 
3.  Kelebihan ilmu dari ibadah 

 Dalam hadits Huzaifah dan Sa'ad, rasulullah SAW bersabda, "Kelebihan Ilmu lebih 
kusukai dari kelebihan ibadah, dan sebaik-baik agama adalah al-wara."  Ilmu dilebihkan 
atas ibadah sebab manfaat ilmu tidak terbatas pada pemiliknya melainkan juga untuk 
orang lain.  Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam al-Miftah menyebutkan diantarnya : "Ilmu 
menunjukkan kepada pemiliknya amal-amal yang utama di sisi Allah." 
 

Perintah Mencari Ilmu 
 Allah menciptakan manusia dalam keadaan vakum dari ilmu.  Lalu Ia memberinya 
perangkat ilmu guna menggali ilmu dan belajar (16 : 78).  Banyak hadits-hadits yang 
menerangkan keutamaan menuntut ilmu : "Siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, 
maka Allah akan memudahkan jalannya ke syurga." (HR. Muslim).  Termasuk didalamnya 
menghapal, menelaah, mengkaji, berjalan menuju majlis ilmu dan mendatangi ahlu ilmu.  
Dalam hadits lain :"Sesungguhnya para malaikat merundukkan sayap-sayapnya kepada 
orang yang mencari ilmu karena ridha terhadap apa yang diperbuatnya." 
 
(a) Beberapa adab penting dalam mencari ilmu (Hikmah kisah Nabi Musa A.s. dalam 

menuntut ilmu pada Nabi Khidir dalam surat kahfi) 
(b) Semangat dalam mencari ilmu walaupun harus menghadapi kesulitan dan tantangan  
(c) Bersikap baik terhadap guru, memuliakan dan menghormatinya (18 : 66). 
(d) Sabar terhadap guru (18 : 67-70). 
(e) Tidak pernah kenyang mencari ilmu (20 : 114). 
Diniatkan karena Allah.  Artinya harus dianggap sebagai ibadah dan jihad fi sabilillah.  

“Janganlah kalian mempelajri ilmu agar kalian bisa saling membanggakan di kalangan 
orang berilmu sedang kalian tidak memperdulikan orang-orang yang bodoh dan tidak 
membagus-baguskan majelis ilmu itu.  Barang siapa berbuat demikian, maka nerakalah 
baginya.” 

 
Hak-hak Ilmu atas Pemiliknya 
1.  Mengerti dan memahami  
2.  Beramal berdasarkan ilmu yang dimiliki 
3.  Mengajarkan ilmu dan menyebarkannya kepada orang lain 
4.  Wajib menjelaskan dan haram menutup-nutupinya 
5.  Berhenti sebatas kadar ilmu yang dimiliki 
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13.  TADABBUR AYAT QS.48 : 29 

 
 
TUJUAN 
Peserta mengetahui sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya 
Peserta memahami landasan akhlak seorang mukmin 
 
METODA PENDEKATAN 
Ceramah dan Diskusi 
 
RINCIAN BAHASAN 
 “ Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang antara sesama mereka;  kamu lihat 
mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya;  tanda-tanda mereka 
tampak pada bekas sujud di muka mereka.  Demikianlah sifat-sifat mereka dengan Taurat.  
Sedangkan sifat-sifat mereka dalam injil ialah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, 
maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas 
pokoknya;  tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak 
menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin).  Allah 
menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara 
mereka ampunan dan pahala-Nya yang besar.” (48 : 29) 
 
A.  Sifat-sifat para Rasul yang digambarkan dalam Taurat adalah : 
1.  Keras dan tegas terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama mereka 

Ayat ini senada dengan (QS.5 : 54-56) 
A’izzah ‘alal kafirin maknanya penuh gengsidan prestisi terhadap orang kafir.  Merasa 
bangga dengan keimanan di dalam dada dan tidak merasa hina atau rendah di hadapan 
kekufuran, tidak tunduk kepada kebodohan dan hawa nafsu.  Sifat A’izzah dan Asyidda 
membuat seorang mu’min memandang kecil kesenangan duniawi yang dimiliki 
orang-orang kafir (seperti kisah prajurit Islam, Rib’i bin ‘Amir yang mendatangi panglima 
Persia, Rustum untuk berunding di Qaddisiya).  Saling berkasih sayang sesama mereka.  
Kaum mu’min menyadari bahwa mereka bersaudara, karena itu mereka mencintai sesama 
mu’min seperti mereka mencintai dirinya sendiri.  Sabda Rasul SAW, “Belum beriman 
salah seorang diantara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya 
sendiri.” (HR. Muslim).  Setiap muslim hendaknya menghias dirinya dengan sifat-sifat 
tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.  Setiap muslim hendaknya memahami bahwa 
sifat lemah lembut merupakan sifat Allah  Yang Maha Tinggi, dan Allah juga mencintai 
sifat itu bagi hamba-hambanya dalam segala urusan.  Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah itu Maha Lemah Lembut, mencintai kelemahlembutan dalam segala 
urusan.” (HR Muttafaq’alaih).  Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Maha Lemah Lembut, dan memberi karena kelemahlembutan, dan 
berkali-kali tidak memberikannya karena kekasaran apapun atau sejenisnya.” (HR Muslim). 
 

2.  Di wajah mereka tergambar bekas ketakwaan, kekhusu’an, dan keikhlasan mereka. 

Hal ini dikarenakan orang-orang beriman itu mengerjakan shalat dengan khusyu’, tunduk 
dan ikhlas mencari pahala dan keridhoan Allah SWT.  Yang dimaksud bekas sujud ialah 
air muka yang cemerlang, tidak ada gambar kedengkian dan niat buruk kepada orang lain, 
penuh ketundukkan dan kepatuhan kepada Allah, bersikap dan berbudi pekerti yang halus 
sebagai gambaran keimanan mereka. 

 
B.  Sifat-sifat sahabat Rasulullah di dalam Injil 
 Sifat-sifat mereka di dalam injil ialah seperti sebuah biji yang tumbuh dan berkembang 
menjadi pohon yang rindang dan kokoh dalam waktu yang sangat singkat.  Jumlah mereka 
mula-mula sedikit, kemudian bertambah dan berkembang dalam waktu yang singkat seperti 
biji-bijian yang tumbuh, mengeluarkan batangnya kemudian mereka bercabang dan 
beranting.  Kemudian pohon itu menjadi besar dan berbuah sehingga menakjubkan orang 
yang menanamnya karena kuat dan indahnya dan menambah jengkel hati orang-orang kafir.  
Demikianlah agama Islam, Rasulullah dan para pengikutnya pada permulaan tumbuh dan 
berkembangnya. 
 
C.  Janji Allah untuk orang-orang beriman 
 Allah menyediakan pahala dan syurga bagi orang-orang yang beriman dan beramal 
sholeh dari pengikut Rasulullah SAW baik yang dahulu maupun yang sekarang serta 
menjanjikan pengampunan dosa-dosa mereka. 
 
REFERENSI 
 Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid IX, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 
 
 


