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Akhlak  
 

 

َعاَن اعَ  ُ َعْنُه قَالَ  نَْصاِريِّ ْال� ِن الن.َواِس ْبِن َمسْ ُ عَلَيِه َوَسملََ : َرِيضَ ا8.  َعِن الِْربِّ َوا َسا�لُْت َرُسوُل هللا َصىل. ا8.
 
ْمثِ؟ ْال

 وَ , الِْربI ُحْسُن الُْخلُقِ : فَقَالَ 
 
ِلَع عَلَْيِه الن.اُس , ْمثُ َما َحاَك ِيف َصْدِركَ ْال    )رواه مسمل( .َوَكرِْهَت ا�ْن يَط.

Dari Nawwas bin Sam’an Al-Anshari r.a., ia berkata , “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang 
kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah Saw. bersabda, ‘Kebaikan itu adalah akhlak yang baik dan dosa itu 
adalah apa yang meragukan dalam dadamu dan kamu tidak suka bila diketahui orang-orang,” (H.R. 
Muslim) 

 
 Rasulullah Saw. pernah bersabda 

اِن يَْوَم الِْقيَاَمِة تَْقَوى ِهللا َوُحْسُن الُْخلُقِ    .َاثْقَُل َما يُْوَضُع ِىف الِْمْزيَ
“Timbangan paling berat dari apa yang diletakkan di atas neraca Hari Kiamat kelak, adalah takwa kepada 

Allah dan akhlak yang baik.”
1
 

 

ن. ا�بَر. ا  
ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَاَل ا ُ َعْهنَُما ا�ْن الن.ِيب َصىل. ا8. َر َرِيضَ ا8. ا�ِبيهِ َرَوى ُمْسِملٌ َعْن اْبِن ُمعَ ُجُل ُود.  لِْربِّ ا�ْن يَِصَل الر.

Muslim meriwayatkan dari ibnu ‘Umar r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: “sesungguhnya kebaikan yang 

paling utama adalah seseorang memelihara hubungan baik dengan orang tuanya.” 

 
 Abu Darda’ berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 

لُـ اِن َوُحْسُن الْ  ـَاو. َخاءُ َما يُْوَضُع ِىف الِْمْزيَ   .ُخلُِق َوالس.
“Sesuatu yang pertama kali akan diletakkan di atas mizan (neraca amalan manusia pada hari kiamat) 

adalah akhlak yang baik dan kedermawanan.”
2 

 

 Rasulullah Saw. bersabda: 
.ُمكْ لَْن تََسَعُو الن.اَس ِبا�ْمَواِلُمكْ فََسُعْوُمهْ ِببَْسطِ الَْوْجِه    َوُحْسُن الُْخلُقِ ِان

“Sungguh kalian takkan mampu memuaskan manusia semuanya dengan harta kalian, maka puaskanlah 

mereka dengan wajah yang ceria dan akhlak yang baik.”
3
 

 

ُ َعْنُه قَالَ  ِيبْ َذرٍ َعْن ا�  نًَة تَْمُحهَا: قَالَـ, قُلُْت qَ َرُسوُل ِهللا ا�ْوِصِينْ : َرِيضَ ا8. َذا َمعِلَْت َسِيئًَة فَا�تِْبْعهَا َحسـَ
 
qَ : قُلُْت , ا

نَاِت  xََ  َال  َرُسوُل ِهللا ا�ِمَن الَْحسـَ
 
ال.  ا

 
نَاِت : ُهللا قَالَ  ا   )درواه ٔامح(. ِيهَ ا�فَْضُل الَْحسـَ

Dari Abu Dzar r.a., ia bertanya kepada Rasulullah Saw., “Ya Rasulullah nasihatilah saya.” Jawab beliau, 

“Jika kamu telah berbuat buruk, segeralah mengikutinya dengan berbuat baik, hal itu akan 

menghapuskan keburukan.” Saya bertanya, “Ya Rasulullah, apakah laa ilaaha illallah itu termasuk 

kebaikan?” Sabda beliau, “itu adalah kebaikan yang paling utama.” (H.R. Ahmad) 

                                                 
1 Abu Daud dan Tirmidzi yang menshahihkannya, dari Abu Darda’. 
2 Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Darda’: “Tak ada sesuatu di atas mizan yang lebih 

berat dari akhlak yang baik.” Menurutnya, hadist tersebut gharib. Tetapi ia juga mengatakan bahwa ia – melalui 
beberapa jalur periwayatannya – dinilai hasan shahih. 

3 Al-Bazzar, Abu Ya’la dan Ath-Thabarani dalam Makarim Al-Akhlaq, dari Abu Hurairah. 
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َة ابْنَِة ا�ِيبْ لَهٍَب  ُ َعْهنا قَالَْت َعْن ُدر. ُ عَلَيِه َوَسَملَ َوُهَو عَ : َرِيضَ ا8. ّ َصىل. ا8. َىل الن.َيبِ  
يَـا : َىل الِْمْنَربِ فَقَالَ قَاَم َرُجٌل ا

؟ قَالَ ! َرُسْولَـ هللاِ  َخْريُ الن.اِس ا�ْقَرُؤُمهْ َوا�تْقَاُمهْ َوآَمُرُمهْ ِ�لَْمْعُرْوِف َوا�ْهنَا ُمهْ َعِن الُْمْنَكِر َوا�ْوَصلُهُْم : ا�يI النَاِس َخْريٌ
ِحمِ    )ؤواه ٔامحد والطربين(. ِللر.

Dari Durrah putri Abu Lahab r.ha., ia berkata, “Seorang laki-laki berdiri di hadapan Nabi Saw. ketika 

beliau di atas mimbar, Ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah! Siapakah manusia yang paling baik?’ Beliau 

menjawab, ‘Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak Al-Qur’an di antara mereka, paling 

taqwa, paling giat memerintahkan kepada yang ma’ruf, paling giat mencegah dari yang munkar, serta 

paling senang menyambung silaturrahmi.” (H.R. Ahmad dan Thabarani). 

 

Anas r.a. meriwayatkan bahwa nabi Saw. pernah bersabda: 

َف الَْمنَاِزلِ ْالٓ ُخلُِقِه َعِظْميَ َدَرَجاِت ا ْبلُُغ ِحبُْسنِ ِان. الَْعْبَد لَيَ  .ُه لََضِعْيٌف ِىف الِْعَباَدةِ  ِخَرِة َوَرشَ   .َوِان
“Dengan akhlaknya yang baik, seorang hamba dapat mencapai derajat-derajat akhirat yang amat tinggi, 

serta kedudukan-kedudukan yang amat mulia, walaupun ia lemah dalam segi ibadahnya.”
4
 

 

ُ عَلَيِه َوَسملََ  َعْن َحَذيَْفةَ  ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. َعًة تَُقْولُْونَ  َال  َرِيضَ ا8. م.
 
ْن ا�ْحَسَن الن.اُس : تَُكْونُْوا ا  

ا
ن�ا ْن َظلَُمْوا َظلَْمنَا, ا�ْحسـَ

 
ُنْوا ا�نُْفَسُمكْ , َوا ْن ا�ْحَسَن الن.اُس ا�ْن حتُْ , َولَِكْن َوِطّ  

ُنْواا ْن ا�َساُءْوا فََال , سـِ
 
رواه (. تَْظِلُمْوا َوا

  )الرتمذي
Dari Hudzaifah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kalian menjadi orang yang hanya 

ikut-ikutan dengan mengatakan, ‘Jika orang-orang berbuat baik, kami pun berbuat baik. Jika mereka 

dzalim, kamipun zhalim.’ Akan tetapi teguhkanlah diri kalian. Bila orang-orang berbuat baik, kalian pun 

berbuat baik. Dan jika mereka berbuat buruk, janganlah kalian berbuat zhalim.” (H.R. Tirmidzi) 

 

ُ َعْنُه قَالَ  َع عََىل َمْكُرْوٍب ُكْربَةً : َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا8. ُ عَلَيِه َوَسَملَ َمْن َوس. نَْيا  قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. Iِيف ا�
َع  ُ عَلَْيِه ُكْربًَة ِيف اَوس. نَْيا , ِخَرةِ ْالٓ ا8. Iَعْوَرتَُه ِيف اَوَمْن َسَرتَ َعْوَرَة ُمْسِملٍ ِيف ا� ُ ُ ِيف َعْوِن الَْمْرِء , ِخَرةِ ْالٓ َسَرتَ ا8. َوا8.

  )رواه ٔامحد(. َما َاكَن ِيفْ َعْوِن ا�ِخْيهِ 
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Barang siapa melapangkan orang yang 

mengalami kesulitan dari satu kesulitan di dunia, maka Allah akan melapangkan dari satu kesulitan di 

akhirat. Barang siapa menutupi
5
 aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di 

akhirat. Dan Allah selalu menolong seseorang selama ia menolong saudaranya.” (H.R. Ahmad) 

 
 

                                                 
4 Ath-Thabarani dalam Al-Kabir dan Al-Kharaithiy dalam Makarim Al-Akhlaq, serta Abu Asy-Syaikh dalam 

Makarim Al-Akhlaq dan Kitab Thabaqat Al-Ishbahaniyyin, dari Anas r.a. dengan sanad cukup baik. 
5 Maksudnya, menutup badannya dengan pakaian atau menutup aibnya dari manusia. Ini jika orang itu tidak terkenal 
sebagai orang yang rusak di mana dia termasuk orang yang dikenal baik berdasarkan sabda Nabi Saw., 

ال. الُْحُدودَ ا�ِقيلُوا َذِوي الْهَْيئَاِت َعثَ 
 
 ـَراِتـهِْم ا

"Tutupilah kesalahan-kesalahan orang-orang yang dikenal baik kecuali dalam perkara hudud (pelanggaran 
syariat)." 
 Hadits shahih aku mentakhrijnya dalam ash-Shahihah no. 638. Ini harus dibatasi hanya pada hak-hak Allah seperti 
zina, minum khamar, dan seperti keduanya, bukan pada hak-hak manusia seperti membunuh, mencuri dan 
sebagainya. Menutup dalam hal ini haram dan memberitahukannya adalah wajib. 
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Di dalam kitab Shahih Muslim melalui Abu Dzar r.a. yang menceritakan: 

ُ عَلَْيِه َوَسملََ  ِقَرن. ِمَن الَْمْعُرْوِف َشيْئًا َولَْو َاْن تَلْقَى َاَخاَك ِبَوْجٍه َطلْقٍ  َال  :قَاَل ِىل الن.ِىبI َصَىل ا8.   َحتْ
Nabi Saw. pernah bersabda kepadaku, “Janganlah sekali-kali engkau meremehkan perkara yang makruf 

(bajik) barang sedikit pun, sekalipun dalam bentuk engkau menyambut saudaramu dengan wajah yang 

ceria.” 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعِن الن.َيبِ ْدرِ : َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا8. .َة تُْذِهُب َوَحَر الص. ن. الْهَِدي
 
َال وَ , َهتَاَدْوافَا

ِقَرن. َجاَرٌة ِلَجاَرِهتَا َولَْو ِشق. ِفْرِسِن َشاةٍ    )رواه الرتمذي(. َحتْ
Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda “Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Karena 

hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian di dalam dada. Dan janganlah seorang tetangga menganggap 

remeh (hadiah) untuk diberikan kepada tetangganya walau hanya separuh kikil kambing.” (H.R. Tirmidzi) 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ انُْرصْ ا�َخاَك َظاِلًما ا�ْو َمْظلُوًما  َرَوى الُبَخاِري َعْن ا�نٍَس  ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. َرِيضَ ا8.
هُ  ْملِ  فَقَاَل َرُجٌل qََرُسوُل ِهللا ا�نُْرصُ Iُجُزُه ا�ْو تَْمنََعُه ِمْن الظ ُه قَاَل َحتْ َذا َاكَن َظاِلًما كَْيَف ا�نُْرصُ

 
َذا َاكَن َمْظلُوًما ا�فََر ا�يَْت ا

 
ا

هُ  ن. َذِ»َ نَْرضُ
 
  فَا

Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a., ia telah berkata: “Rasulullah Saw bersabda: ‘Tolonglah saudaramu 

baik yang berbuat  zhalim maupun yang dizhaliminya.” Seseorang berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tentu 

akan menolongnya jika seseorang terzhalimi, namun bagaimanakah cara menolong seseorang yang 

berbuat zhalim?’ Beliau bersabda: ‘Engkau menghalangi atau mencegahnya dari berbuat zhalim, sebab 

yang demikian merupakan bentuk pertolongan kepadanya.” 
 

ْيَخاِن َعْن ا�نٍَس  ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَاَل َمْن ا�َحب. ا�ْن يُبَْسطَ xَُ ِيف  َرَوى الشـَ ُ َعْنُه َعَن َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. َرِيضَ ا8.
   ا�ثَِرِه فَلَْيِصُل َرِمحَهُ ِرْزِقِه يُنَْسا� xَُ ِيف 

Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang ingin 

diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi.”  
 

ُه ا�  ُ يَْوَم َال َمْن َرس. ُ ا8. ال. ْن يُِظ°.
 
ْ عََىل ُمْعِرسٍ ا�ْو ِلَيَضْع َعْنهُ , ِظ°Iُ ِطل. ا   .فَلُْييَِرسّ

Dari Umamah (As’ad ibnu Zurarah), bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barang siapa yang ingin 

mendapat naungan dari Allah pada hari tiada naungan kecuali hanya naungan-Nya, maka hendaklah ia 

memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan utangnya. (H.R. 

Thabarani) 
 

 ُ نَةً : قَاَل ا8. نٍَة َولَْم يَْعَملْهَا َكتَبُْهتَاxَُ َحسـَ َذا َمه. َعْبِدْي ِحبَسـَ  
نَاٍت , ا لَهَا كَتَبُْهتَاxَُ َعَرشَ َحسـَ ْن َمعَ

 
َىل , فَا

 
ْبِعِمائَِة ا  سـَ

َذا َمه. ِبَسِيّئٍَة فََملْ يَْعَملْهَا لَْم ا�ْكُتْهبَا عَلَْيهِ , ِضْعٍف 
 
لَهَا َكتَبُْهتَا َسِيّئًَة َواِحدً , َوا ْن َمعِ

 
  فَا

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah Saw., Allah berfirman, “Apabila hamba-Ku berniat untuk 

melakukan suatu kebaikan dan ia tidak mengerjakannya, maka Aku catatkan untuknya sebagai satu 

kebaikan; dan jika dia mengerjakannya, maka Aku catatkan pahalanya sepuluh kebaikan, sampai tujuh 

ratus kali lipat. Dan jika dia berniat hendak mengerjakan suatu keburukan, dan ternyata dia tidak 

mengerjakannya, maka Aku tidak mencatatkan apa pun terhadapnya. Dan jika dia mengerjakan, maka 

Aku catatkan sebagai satu keburukan.” (H.R. Muslim) 
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تََجاَب َدْعَوتُُه َوا�ْن تُْكَشَف ُكْربَُتهُ  ْج َعْن ُمْص , َمْن ا�َراَد ا�ْن يُسـْ   .ِرسٍ فَلَْيِفِرّ
Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barangsiapa yang ingin diperkenankan 

doanya dan dilenyapkan kesusahannya, maka hendaklah ia mencarikan jalan keluar bagi orang yang 

dalam kesulitan. (H.R. Ahmad) 
 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة َوا�  ّ َصىل. ا8. ُ َعْهنَُما َعَن الن.ِيبِ ن. َهللا اْصَطَفى ِمَن : ِيبْ َسِعْيٍد الُْخْدِرِيّ َرِيضَ ا8.  
ا

 َºَوَ : ِم ا�ْربًَعااْل ، ِ ْبَحاَن ِهللا، َوالَْحْمُد8ِ. xََ َال سـُ
 
ال.  ا

 
، فََمْن قَالَـ ا بْ : ُهللا، َوُهللا ا�ْكَربُ ْوَن سـُ َحاَن ِهللا ُكِتَب xَُ ِعْرشَ
ْوَن َسِيّئًَة، َوَمْن قَالَ  ْت َعْنُه ِعْرشَ نًَة، َوُحط. ، َوَمْن قَـالَ : َحسـَ xََ  َال  ُهللا ا�ْكَربُ فَِمثُْل َذِ»َ

 
ال.  ا

 
، َوَمْن  هللاُ  ا فَِمثُْل َذِ»َ

ِ َرِبّ الَْعالَِمْنيَ ِمْن ِقبَِل :  قَالَ  ْت َعْنُه ثََال نَْفِسِه ُكتِبَْت xَُ ثََال َالَْحْمُد8ِ. نًَة َوُحط.   )رواه النسايئ(. ثُْوَن َسِيئَةً ثُْوَن َحسـَ
Dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri r.huma., dari Nabi Saw. beliau bersabda, “ Sesungguhnya 

Allah telah memilih empat ucapan, yakni Subhanallah, Alhamdulillah, Laa ilaha illallah, dan Allahu 

Akbar. Barangsiapa mengucapkan Subhanallah, akan dicatat baginya 20 kebaikan dan dihapuskan 

darinya 20 kejelekan. Barangsiapa mengucapkan Allahu Akbar, maka seperti itu juga. Barangsiapa 

mengucapkan Laa ilaha illallah, maka seperti itu juga. Dan barangsiapa mengucapkan Alhamdulillahi 

rabbil ‘alamin dari jiwanya yang paling dalam, akan dicatat baginya 30 kebaikan dan dihapuskan darinya 

30 kejelekan.” (H.R. Nasa’i)  
 

اِمِت  ُ َعْنُه قَالَ َعْن ُعَباَدَة بِْن الص. ُ عَلَيِه َوَسَملَ يَُقولُ : َرِيضَ ا8. ْعُت َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. ِتْغَفر ِللُْمْؤِمِنْنيَ : َمسِ َمِن اسـْ
نَةً  ّ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنٍَة َحسـَ   )رواه الطربين(. َوالُْمْؤِمنَاِت، َكتََب ُهللا xَُ ِبُلكِ

Dari ‘Ubadah bin Shamit r.a., ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‘Barangsiapa 

meminta ampun untuk orang beriman laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan mencatat satu 

kebaikan baginya atas setiap mu’min laki-laki dan perempuan.’” (H.R. Thabarani) 
 

 ِÁ ُه َاَىت َرُسْولَـ. َ فَقَالَ ا�ن ْمثَ  ِجئَْت تَْسا�ُل َعِن الِْربِّ :  َصىل. ُهللا عَلَْيِه َوَسمل.
 
تَْفِت قَلَْبكَ : نََعْم، فَقَالَ : ــ؟ قَالَـz َواْال : َالِْربI : ِاسـْ

.ْت ِالَْيِه الن.ْفُس َواْطَما�ن. ِالَْيِه الْقَلُْب، ْمثَ  َمااْطَما�ن
 
ْدِر، َوِاْن َافْتَاَك الن.اُس َماَحاَك ِىف الن.ْفِس َوتَ :  َواْال َد ِىف الص. َرد.

  .َوَافْتَْوكَ 
Bahwa ia datang kepada Rasulullah Saw., lalu beliau Saw. bersabda, “Engkau datang untuk menanyakan 

hal kebaikan dan dosa?” Ia menjawab, “Ya.” Beliau Saw. bersabda, “Tanyakanlah kepada hatimu. 

Kebaikan ialah apa yang menenangkan jiwa dan menenangkan hatimu, sedangkan dosa ialah apa yang 

bergejolak dalam jiwa, dan hatimu merasa ragu terhadapnya; sekali-pun orang-orang meminta fatwa 

kepadamu, dan kamu mendapat fatwa dari mereka.”
6
 

 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن َجاِبٍر  ُ عَلَيِه َوَسملََ : َرِيضَ ا8. ُ عَلَْيِه َكنََفُه َوا�ْدَخُ° ثََال : قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. ٌث َمْن ُكن. ِفْيِه ا8.
ِعْيِف، َوالش. : الَْجن.ةَ  ْيِن َواِرفٌْق ِ�لض.  فَقَُة عََىل الَْواِ�َ

 
َىل الَْمْملُْوكِ ْال

 
 )الرتمذي رواه(. ْحَساُن ا

Dari Jabir r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Ada tiga hal, barangsiapa didalam dirinya terdapat 

hal tersebut, Allah akan menghamparkan naungan-Nya kepada orang itu dan memasukkannya ke dalam 

surga, yaitu menolong/menemani orang yang lemah, menyayangi kepada kedua orang tua, dan berbuat 

baik kepada hamba sahaya.” (H.R. Tirmidzi) 

                                                 
6 Hadist hasan. Diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Imam Darimi serta lain-lainnya. 
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ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَـ ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعِن الن.ِيبِ َرِم الَْخْريَ : َعْن َجرِْيٍر َرِيضَ ا8. فَْق، ُحيْ َرِم الِرّ   )رواه مسمل(. َمْن ُحيْ
Dari Jarir r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Barangsiapa tidak diberi sifat lembut, berarti ia tidak 

diberi kebaikan.” (H.R. Muslim) 

 

ُ عَلَيِه َوَسملََ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعِن الن.ِيبِ َال : قَالَ  َعْن َعْبِد ِهللا َرِيضَ ا8.  )رواه البهيقي(. ِم بَرِْيٌء ِمَن اْلِكْربِ الَْباِدُئ ِ�لس.
Dari ‘Abdullah r.a., dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Orang yang lebih dulu memberikan salam terbebas 

dari sifat takabur (sombong).” (H.R. Baihaqi) 

 

ُ َعْهنَُما قَالَـ َر َرِيضَ ا8. ُ عَلَيِه َوَسملََ  قَاَل َرُسولُ : َعْن اْبِن ُمعَ ِ َصىل. ا8. هُْم ِ�لِنَّعِم ِلَمنَاِفعِ : ا8. Iتَص ِ تََعاَىل ا�ْقَواًما َخيْ ن. 8ِ.  
ا

ِمهْ  َىل غَْريِ
 
لَهَا ا َذا َمنُْعْوَها نََزَعهَا ِمْهنُْم فََحو.  

لُْوَها، فَا ْم َما بَد. َها ِفْهيِ Iعميرواه الطرباين ؤابن ن(. الِْعَباِد َويُِقر (  
Dari Ibnu ‘Umar r.huma., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya Alah mempunyai kaum-

kaum yang Dia beri nikmat secara khusus agar bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya yang lain. Dan Dia 

akan mengokohkan nikmat tersebut pada diri mereka, selama mereka mau membagikannya (kepada 

yang berhak). Lalu bila mereka tidak membagikannya, maka Allah mencabut nikmat itu dan 

memindahkannya kepada yang lain.” (H.R. Thabarani dan Abu Nu’aim) 

 

ُ َعْنُه قَالَـ ِ : َعْن  ا�ِيبْ َذٍر َرِيضَ ا8. ُ عَلَيِه َوَسملََ  قَاَل َرُسوُل ا8. تَبَتُُمَك َوْجِه ا�ِخْيَك َ»َ َصَدقٌَة، َوا�ْمُرَك : َصىل. ا8.
ْرَشدُ 

 
َال ِ�لَْمْعُروِف َوَهنُْيَك َعِن الُْمْنكَِر َصَدقٌَة، َوا ُجَل ِيف ا�ْرِض الض. ِدْيِء َك الر. ُجِل الر. َك ِللر. ِل َ»َ َصَدقٌَة، َوبََرصُ

فَْراغَُك ِمْن َدلِْوَك ِيفْ َدلِْو ا� الَْبَرصِ َ»َ َصَدقَ 
 
رِيِْق َ»َ َصَدقٌَة، َوا ْوَك َوالَْعْظَم َعِن الط. َماَطُتَك الَْحَجَر َوالش.

 
ِخْيَك ٌة، َوا

   )رواه الرتمذي(. َ»َ َصَدقَةٌ 
Dari Abu Dzar r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Senyummu di hadapan saudaramu adalah 

sedekah bagimu. Kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah sedekah bagimu. 

Kamu menunjukkan jalan orang yang tersesat adalah sedekah bagimu, kamu menuntun orang yang 

terganggu penglihatannya adalah sedekah bagimu. Kamu menyingkirkan batu, duri, ataupun tulang dari 

jalan, adalah sedekah bagimu. Dan kamu memberikan air dari embermu ke ember saudaramu, adalah 

sedekah bagimu.” (H.R. Tirmidzi)  

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعِن الن.ِيبِ ى ُمَصاً� فََ°ُ ِمثُْل ا�ْجِرهِ مَ : َعْن َعْبِد ِهللا َرِيضَ ا8.   )رواه الرتمذي(. ْن َعز.
Dari ‘Abdullah r.a., dari Nabi Saw., “Barangsiapa menghibur yang tertimpa musibah agar bersabar 

(ta’ziyah), maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang ditimpa  musibah tersebut.” (H.R. 

Tirmidzi) 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعِن الن.ِيبِ غَاثََة الل.هَْفانِ : َعْن ا�نٍَس َرِيضَ ا8.
 
بI ا ُ ُحيِ اُل عََىل الَْخْريِ َكَفاِعِ°ِ َوا8. . ا�.

  )رواه البذار(
Dari Anas r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Orang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah 

seperti orang yang mengerjakannya. Dan Allah menyukai seseorang yang membantu orang lain yang 

dalam kesulitan.” (H.R. Bazzar)
7
 

 

                                                 
7 A-Targhib wat-Tarhib 
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 ُ ُ َعْهنَُما يَْبلُُغ ِبِه الن.ِيب. َصىل. ا8. ٍرو َرِيضَ ا8. ْمحَنُ : عَلَيِه َوَسملََ  َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َمعْ هُْم الر. ْوَن يَْرَمحُ ِمحُ ْوا َاْهَل  ،الر. اْرَمحُ
َماءِ اْال�  ُمكْ َمْن ِيف الس.   )رواه ٔابوداود(. ْرِض يَْرَمحْ

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.huma., dengan sanad sampai kepada Nabi Saw., “Orang-orang penyayang akan 

disayangi Dzat Yang Maha Penyayang. Sayangilah para penduduk bumi, niscaya yang dilangit akan 

menyayangimu.” (H.R. Abu Dawud) 

 

 ُ ِ َصىل. ا8. ُ َعْنُه ا�ن. َرُسوُل ا8. ِه َرِيضَ ا8. ُ َعْن ا�ِبْيِه َعْن َجِدّ َما : لَ  عَلَيِه َوَسَملَ قَاَعْن ا�يُْوَب ْبِن ُمْوَىس َرِمحَُه ا8.
ٍل ا�فَْضَل ِمْن ا�َدٍب َحَسنٍ  ا ِمْن َجنْ  )رواه الرتمذي( . َجنََل َواِ�ٌ َوَ�ً

Dari Ayyub bin Musa rahimahullah, dari ayahnya, dari kakeknya r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. 

bersabda: “Tidak ada pemberian orangtua kepada anaknya yang lebih baik daripada mengajarkan adab 

yang baik.” (H.R. Tirmidzi) 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ِ َصىل. ا8. ُ َعْنُه ا�ن. َرُسوُل ا8. . يَاÑَمُن َجاُرُه بََوائِقَهُ  َال  يَْدُخُل الَْجن.َة َمنْ  َال  :َعْن ا�ِىب ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا8.
  )رواه مسمل(

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang 

tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya.” (H.R. Muslim) 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ َرُجٌل فَقَالَ  ثُوٍم الُْخَزاِعِيّ قَاَل ا�َيت الن.ِيب. َصىل. ا8. َذا ا�ْحَسنُْت ! qَ َرُسْوَل هللاِ : َعْن ُلكْ
 
َكْيَف ِيلْ ا�ْن ا�عَْملَ ا

ُ عَلَيِه َوَسملََ  َذا ا�َساÑُت ا�ِينّ قَْد ا�َساÑُت؟ فَقَالَـ َرُسْوَل ِهللا َصىل. ا8.
 
انََك قَ : ا�ِينّ قَْد ا�ْحَسنُْت َوا َذا قَاَل ِجْريَ

 
 دْ ا

َذا قَالُوا
 
.َك قَْد ا� : ا�ْحَسنَْت، فَقَْد ا�ْحَسنَْت، َوا ن

 
  . َساÑَت فَقَْد ا�َساÑَت ا

Dari Kultsum Al Khuza’i, ia berkata, “Seorang laki-laki berkata kepada Nabi Saw., dan berkata,  

‘Bagaimanakah aku dapat mengetahui aku telah berbuat baik maka aku (benar-benar) telah menjadi 

orang yang baik dan jika aku berbuat kejahatan maka aku (benar-benar) telah menjadi orang yang 

jahat?’ Rasulullah Saw. bersabda, “Jika tetanggamu mengatakan bahwa kamu adalah orang baik, maka 

kamu adalah orang yang baik. Dan jika mereka mengatakan bahwa kamu adalah orang jahat, maka 

kamu adalah orang yang jahat’.” (H.R. Ibnu Majah, Shahih) 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْهنَُما َعِن الن.ِيبِ ٍرو َرِيضَ ا8. ، َولَِكن. : َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َمعْ ِÖِلَيَْس الَْواِصُل ِ�لُْمَاك
ُه َوَصلَهَا َذا قُِطَعْت َرِمحُ

 
ْي ا ِ .Øرواه البخاري( .الَْواِصَل ا(  

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.huma, dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Orang yang dianggap menyambung 

silaturahmi itu bukanlah orang yang membalas (kebaikan orang), akan tetapi orang yang menyambung 

silaturahmi ialah orang yang bila hubungan silaturahminya diputus, ia tetap menyambungnya.” (H.R. 

Bukhari) 

 

ُ َعْهنَُما قَاَل  � َويَُوِقّْر : َعْن اْبِن َعب.اٍس َرِيضَ ا8.َ ُ عَلَيِه َوَسَملَ لَيِْس ِمن.ا َمْن لَْم يَْرَحْم َصِغْريَ ّ َصىل. ا8. قَاَل َرُجٌل ِللن.ِيبِ
� َويَاÑُمْر ِ�لَْمْعُرْوِف َو يَْنَه َعِن الُْمْنَكرِ َ  )رواه الرتمذي(. َكِبْريَ

Dari Ibnu ‘Abbas r.huma., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Bukanlah termasuk golongan kami 
orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, tidak menghormati orang yang tua di antara 
kami, tidak memerintahkan kepada yang ma’ruf dan tidak pula mencegah yang munkar. (H.R. Tirmidzi) 
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�ٍس جُ َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة َÙعَلَيِه َوَسَملَ َوقََف عََىل ا ُ ُ َعْنُه ا�ن. َرُسوَل ِهللا َصىل. ا8. ُمكْ ِخبَْريُِمكْ  ا�َال : لُْوٍس فَقَالَـَرِيضَ ا8. اÙْخِربُ
ُمكْ؟ قَالَـ اٍت، فَقَالَـ َث َسَكُتْوا، فَقَاَل َذِ»َ ثََال فَ : ِمْن َرشِّ �، قَالَ ! بََىل qََرُسْوَل هللاِ : َرُجلٌ  ـَمر.َ � ِمْن َرشَِّ ْريِ � ِخبََ : ا�ْخِربْ

ُمكْ َمنْ  Iُه،َوَرش Iُه َويُْؤَمُن َرش ُمكْ َمْن يُْرÜَ َخْريُ ُه وَ  َال  َخْريُ هُ َال يُْرÜَ َخْريُ Iرواه الرتمذي(. يُْؤَمُن َرش(  
Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. berdiri di hadapan sekelompok orang yang sedang 

duduk-duduk. Beliau bersabda, “Maukah kalian aku beritahu tentang orang yang paling baik dan yang 

paling buruk di antara kalian?” Mereka berdiam. Beliau mengulanginya tiga kali. Maka seorang laki-laki 

berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tentang orang yang paling baik dan yang paling 

buruk di antara kami.” Beliau bersabda, “Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang 

kebaikannya dapat diharapkan dan orang lain aman dari keburukannya. Sedangkan seburuk-buruk orang 

diantara kalian adalah orang yang kebaikannya tidak dapat diharapkan dan orang lain tidak aman dari 

keburukannya.” (H.R. Tirmidzi)  

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ َعْن ا�ِيبْ َسِعْيٍد الُْخْدِرِيّ َرِيضَ  ُ َعْنُه ا�ن. الن.ِيب. َصىل. ا8. ُرقَاِت، فَقَالُْوا: ا8. Iُمكْ َوالُْجلُْوَس ِ�لط .q  
: ا

ُث ِفْهيَا فَقَالَ ! qََرُسْوَل هللاِ  نَا بُدÝ نَتََحد. َذا ا�بَيُْمتْ : َمالَنَا ِمْن َمَجاِلسـِ
 
ال.  فَا

 
رِيَْق َحق.ُه، قَالُْواالَْمْجِلَس فَا�ْعُطوا ال ا َوَما َحقI : ط.

رِيَْق qََرُسْوَل ِهللا؟ قَالَ  ، وَ : الط. َال غَضI الَْبَرصِ ْـيُ َعِن الُْمْنَكرِ ْال� ِم، َواَكفI ْاال�َذى، َوَردI الس. . ْمُر ِ�لَْمْعُرْوِف، َوالهن.
  )رواه البخاري(

Dari Abu Sa’id Al Khudri r.a., bahwasanya Nabi Saw. bersabda, “Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di 
pinggir jalan.” Maka para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Kami perlu duduk-duduk untuk bisa 
saling berbincang.” Beliau bersabda, “Apabila kalian enggan meninggalkannya, maka tunaikanlah hak 
jalan.” Mereka bertanya, “Apakah hak jalan itu wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Menundukkan 
pandangan, tidak mengganggu orang, menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma’ruf dan 
mencegah dari yang munkar.” (H.R. Bukhari) 

 
 ُ ْرَداِء َرِيضَ ا8. ُ عَلَيِه َوَسملََ : َعْنُه قَاَل  َعْن ا�ِيب ا�. ّ َصىل. ا8. ُمكْ ِبا�فَْضَل َمنْ  ا�َال  قَاَل َرُجٌل لِلن.ِيبِ َياِم  اÙْخِربُ َدَرَجِة الِصّ

َال  ن. فََساَد َذاِت الَْبْنيِ ِيهَ الَْحاِلقَةُ َصَال : بََىل، قَالَ : َدقَِة؟ قَالُْواِة َوالص. َوالص.
 
، فَا   )رواه الرتمذي(. ُح َذاِت الَْبْنيِ

Dari Abu Darda r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda “Maukah aku beritahukan kepada kalian 
sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan shadaqah?” Para sahabat menjawab, 
“Ya.” Beliau bersabda, “Memperbaiki hubungan dengan manusia, karena merusak hubungan dengan 
manusia adalah perkara yang dapat menghilangkan persatuan.” (H.R. Tirmidzi) 

 

ُ َعْنُه قَالَ  ُ عَلَيِه َوَسملََ :َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. ا يَلَْحُق الْمُ : قَالَـ َرُسوُل ا8. ن. ِمم.  
نَاتِِه ا ِ°ِ َوَحسـَ ْؤِمَن ِمْن َمعَ

َشُه، ا�ْو َمْسِجًدا بَنَاُه ا�وْ  ا َصاِلًحا تََرَكُه، َوُمْصَحًفا َور. ُه، َوَوَ�ً .َمُه َونََرشَ ِبْيِل بَنَاُه، ا�ْو بَْعَد َمْوِتِه، ِعلًْما عَل  بَيْتًا ِالْبِن الس.
 َ ِتِه َوَحيَاِتِه، يَلَْحُقُه ِمْن بَْعِد َمْوِتهِ هَا ِمْن ـ هًْرا ا�ْجَراُه، ا�ْو َصَدقًَة ا�ْخَرجَ ـ ن   )رواه ابن ماجه(. َماxِِ ِيفْ ِحص.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya di antara amal dan 
kebaikan yang mengikuti seorang mu’min sesudah mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, 
anak yang shalih yang ia tinggalkan, mushhaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia 
bangun untuk ibnu sabil, sungai yang ia alirkan, shadaqah yang ia keluarkan dari sebagian hartanya pada 
waktu sehat dan hidupnya. Semua itu akan mengikutinya sesudah kematiannya.” (H.R. Ibnu Majah) 
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ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة  ُ عَلَيِه َوَسَملَ َعْن ا�ْكَرثِ َما يَْدُخُل الن.اَس الَْجن.َة، قَالَ : َرِيضَ ا8. ِئَل َرُسْوُل ِهللا َصىل. ا8. : سـُ
ِئَل َعْن ا�ْكَرثِ تَْقَوى ِهللا َوُحْسُن    )رواه الرتمذي(. َالَْفُم َوالَْفْرجُ :  َمايَْدِخُل الن.اَر، قَالَ الُْخلُِق، َوسـُ

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Rasulullah Saw. ditanya tentang hal yang paling banyak 

menyebabkan manusia masuk surga, maka beliau bersabda, ‘Taqwa kepada Allah dan akhlaq yang baik.’ 

Dan beliau ditanya tentang hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka, beliau 

menjawab, ‘Mulut dan kemaluan.’”     (H.R. Tirmidzi) 
 

ُ قَالَ  ّ َرِمحَُه ا8. ،  :َعْن َعَطاِء ْبِن َعْبِد ِهللا الُْخَراَساِينِ Iعَلَيِه َوَسَملَ تََصافَُحْوا يَْذَهِب الِْغل ُ ِ َصىل. ا8. قَاَل َرُسوُل ا8.
ْحنَاءُ  ابُْوا َوتَْذَهِب الش.   )رواه املا»(. َهتَاَدْوا َحتَ

Dari ‘Atha’ bin ‘Abdullah Al-Khurasani rahimahullah, ia  berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Saling 
berjabat tanganlah kalian, niscaya dendam yang terpendam akan sirna. Dan saling memberi hadiahlah 
kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan permusuhan pun akan hilang.” (H.R. Malik) 
 

ُ َعْهنَُما قَالَ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ِهللا  ُ عَلَيِه َوَسملََ  قَاَل َرُسولُ : َرِيضَ ا8. َمْن ا�ْعَطى َعَطاًء فََوَجَد فَلَْيْجِز :ِهللا َصىل. ا8.
ْد فَلُْيْنثِ ِبِه، فََمْن ا�ثَْىن ِبِه فَقَْد َشَكَرُه َوَمْن َكتََمُه َكَفَرهُ  ْن لَْم َخيِ

 
 )رواه ٔابو داود(. ِبِه، فَا

Dari Jabir bin Abdullah r.huma., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda,”Barangsiapa diberi suatu 

pemberian lalu ia mempunyai cukup harta, hendaklah ia membalas pemberian tersebut. Jika ia tidak 

mempunyai harta hendaknya ia berterima kasih kepadanya. Barangsiapa berterima kasih, berarti ia 

telah mensyukurinya dan barangsiapa menyembunyikannya, berarti ia telah mengkufurinya 

(mengingkarinya).” (H.R. Abu Dawud) 
 

ُ عَلَيِه َوَسملََ : قَالَ  َعْن ا�نَِس ْبِن َماِ»ٍ  ن. : قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8.
 
، َوا ِّ ، َمغَاِليَق ِللرش. ن. ِمَن الن.اِس َمَفاِتيَح ِللَْخْريِ  

 ا
، فَُطوِىن ِلَمْن َجَعَل ُهللا َمَفاِتيَح الَْخْريِ عََىل يََديِْه،  ، َمغَاِليَق ِللَْخْريِ ِّ َوَويٌْل ِلَمْن َجَعَل ُهللا ِمَن الن.اِس َمَفاِتيَح ِللرش.

ِّ عََىل يََديْهِ   .َمَفاِتيَح الرش.
Dari Anas bin Malik, dia berkata,”Rasulullah Saw. bersabda,’Sesungguhnya di antara manusia ada orang 

yang menjadi kunci pembuka kebajikan dan penutup keburukan. Dan sesungguhnya di antara manusia 

juga ada yang menjadi kunci pembuka keburukan dan penutup kebajikan. Maka berbahagialah orang 

yang Allah telah menjadikan kunci pembuka kebajikan itu di tangannya. Dan celakalah orang yang Allah 

jadikan kunci keburukan itu di tangannya’.” (HR. Ibnu Majah) 
 

 Ñِىت يَا ن. الُْمْفِلَس ِمْن اÙم.  
َمتَ َهَذا َوقََذَف َهَذا َوا�َلكَ َماَل َهَذا َوَسَفَك ِىت يَْوَم الِْقيَاَمِة ِبَصَال ا ٍة َوِصَياٍم َوَزَاكٍة َويَاÑِىت قَْد شـَ

نَاتُُه قَْبَل ا�ْن يُ  ْن فَِنَيْت َحسـَ
 
نَاِتِه فَا نَاِتِه َوَهَذا ِمْن َحسـَ َب َهَذا فَُيْعَطى َهَذا ِمْن َحسـَ ْقَىض َما عَلَْيِه َدَم َهَذا َوَرضَ

  )رواه مسمل(. اqَُمهْ فَُطرَِحْت عَلَْيِه ُمث. ُطرَِح ِىف الن.ارِ اÙِخَذ ِمْن َخطَ 
"Sesungguhnya orang yang benar-benar pailit dari umatku ialah orang yang kelak pada hari kiamat 

datang dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Akan tetapi ia juga datang dalam keadaan 

telah mencaci ini, menuduh ini, memakan harta ini, menumpahkan darah ini. Sehingga ini diberi tebusan 

dari pahala amal baiknya, dan inipun diberi tebusan dari pahala amal baiknya. Selanjutnya bila pahala 

kebaikannya telah sirna padahal tanggungan dosanya belum lunas tertebus, maka diambilkan dari dosa 

kejelekan mereka, lalu dicampakkan kepadanya, dan akhirnya ia diceburkan ke dalam neraka." (H.R 

Muslim) 
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 Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada 

kami Salam Abul Munzir, dari Abu Zar yang menceritakan: 

ْبعٍ  ُ عَلَيِه َوَسَملَ ِبسـَ َىل َمْن ُهَو ُدْوِينْ : ا�َمَرِينْ َخِلْيِيلْ َصىل. ا8.
 
نُِوّ ِمْهنُْم، َوا�َمَرِينْ ا�ْن ا�نُْظَر ا Iِبّ الَْمَساِكْنيِ َوا� ا�َمَرِينْ ِحبُ

َىل َمْن ُهَو َال وَ 
 
ْن ا�ْدبََرْت، َوا�َمَرِينْ ا�نْ ا�نُْظُر ا

 
ِحَم َوا ، َوا�َمَرِينْ ا�ْن ا�ِصَل الر. ا�ْسا�َل ا�َحًدا َشيْئًا، َوا�َمَرِينْ ا�ْن  َال  فَْوِيتْ

ا، َوا�َمَرِينْ ا�نْ  ْن َاكَن ُمر�
 
ةَ َال َحْوَل وَ  َال  ْن قَْوِلـِمئٍ، َوا�َمَرِينْ ا�ْن ُاْكِرثَ مِ َال  ا�َخاَف ِىف ِهللا لَْوَمةَ  َال  ا�قُْولَـ الَْحق. َوا ال.  قُو.

 
 ا

َت الَْعْرِش  ُن. ِمْن َكْزنٍ َحتْ هن.
 
 .Áِ�ِ، فَا

Kekasihku (yakni Nabi Saw.) telah memerintahkan kepadaku melakukan tujuh perkara, yaitu: Beliau 

memerintahkan kepadaku agar menyayangi orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Beliau 

memerintahkan kepadaku agar memandang kepada orang yang dibawahku dan jangan memandang 

kepada orang yang diatasku. Beliau memerintahkan kepadaku agar menyambung silaturahmi, sekalipun 

hatiku tidak suka. Beliau memerintahkan kepadaku agar jangan meminta sesuatu pun kepada orang lain. 

Beliau memerintahkan kepadaku agar mengucapkan perkara yang haq, sekalipun itu pahit. Beliau 

memerintahkan kepadaku agar jangan takut kepada celaan orang yang mencela dalam membela 

(agama) Allah. Dan beliau memerintahkan kepadaku agar memperbanyak ucapan, “Laa haula walaa 

quwwata illa billah (Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali berkat pertolongan Allah),” 

karena sesungguhnya kalimah ini merupakan suatu perbendaharaan yang tersimpan di bawah ‘Arsy. 

(H.R. Ahmad) 

 

، ْوٌر تُْدِخُ°ُ عََىل ُمْسِملٍ َوَجل. ُرسُ َىل ِهللا َعز.
 
اِل ا َىل ِهللا ا�نَْفُعهُْم، َوا�َحبI اال�ْمعَ

 
ا�ْو تَْكِشُف َعْنُه ُكْربًَة،  ا�َحبI الن.اِس ا

َيل. ِمْن ا�ْن ا�ْعتَِكَف ِيف  ا�ْو تَْقِيض َعْنُه َديْنًا، ا�ْو تَْطُرَد َعْنُه ُجْوعًا، َوال�ْن ا�ْمِيشَ   
َمَع ا�õِ الُْمْسِملِ ِيف َحاَجٍة ا�َجبI ا

َضاُه، َمَالٔ ُهللا قَلَْبُه الَْمْسِجِد َشهًْرا، َوَمْن كَف. غََضَبُه، َستَـَر ُهللا َعْوَرتَُه، َوَمْن كََظَم غَْيًظا، َولَْو َشاَء ا�ْن يُْمِضَيُه ا�مْ 
، ا�ثْبََت ُهللا تََعاَىل قََدَمُه يَْوَم تَـزِلI  ِرًيض يَْوَم الِقيَاَمِة، ُxَ َوَمْن َمَىش َمَع ا�ِخيِه الُْمْسِملِ ِيف َحاَجِتِه َحيت. يُْشِبَهتَا 

ن. ُسْوَء الَْخلِْق لَُيْفِسُد الَْعَمَل، َكـَما يُْفِسُد الَْخلI الَعَسلَ 
 
ْقَداُم، َوا  .اال�

Manusia yang paling disukai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi  orang lain. Amal perbuatan yang 

paling disukai Allah Azza wa Jalla adalah kamu menggembirakan seorang muslim menghilangkan 

kesusahan darinya, membayar hutangnya, ataupun menghilangkan kelaparan darinya. Saya berjalan 

bersama saudara saya yang muslim dalam suatu keperluan, lebih saya sukai daripada saya beri’tikaf di 

dalam masjid selama sebulan. Barangsiapa mampu menahan amarah, niscaya Allah akan menutup 

aibnya. Barangsiapa mampu mengendalikan emosinya dan mampu menyudahinya, niscaya Allah akan 

memenuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat kelak. Barang siapa berjalan bersama saudaranya 

yang muslim untuk suatu keperluan hingga ia dapat menetapkannya, niscaya Allah akan memantapkan 

kakinya pada hari dimana kaki-kaki akan tergelincir. Ketahuilah, sesungguhnya akhlak yang buruk itu 

pasti akan merusak amal perbuatan, sebagaimana cuka merusak madu.
8
 

 

ُ َعْنُه َعْن َرُسْوَل ِهللا عَلَيِه َوَسَملَ َسا�xَُ َرُجٌل فَ َعْن ا�ِيبْ اÙَماَمَة   َما ا! qََرُسْوُل هللاِ : قَالَ َرِيضَ ا8.
 
َذا : يَْماُن؟ قَالَ ْال

 
ا

ِيّئَُتَك فَا�نَْت ُمْؤِمنٌ  تَْك َحَسنَتَُك َوَساَءتَْك سـَ   )رواه احلمك(. َرس.
Dari Abu Umamah r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. ditanya seorang laki-laki, “Wahai Rasulullah, apakah 

iman itu?” Beliau menjawab, “Bila amal baikmu membuatmu merasa senang, dan perbuatan burukmu 

membuatmu merasa bersedih, maka kamu adalah orang yang beriman.” (H.R. Hakim) 

                                                 
8 Hasan, diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Umar 
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كُ َرَوى ُمْسِملٌ َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة  .q  
ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَاَل ا ِ َصىل. ا8. ُ َعْنُه ا�ن. َرُسوُل ا8. ن. ا�ْكَذُب ْم ـَرِيضَ ا8. ن. الظ.

 
ن. فَا َوالظ.

ْخَواً� كَ َال تََباغَُضوا وَ َال َحتَاَسُدوا وَ َال تَنَافَُسوا وَ َال َجتََسُسوا، وَ َوَال  الَْحِديِْث 
 
ْم ـَما ا�َمَركُ ـتََدابَُروا َوُكونُوا ِعَباَد ِهللا ا

ُ الُْمْسِملُ ا�ُخو الُْمْسِملِ  ُذxُُ وَ َال يَْظِلُمُه وَ  َال  ا8. ِّ ا�ْن َال َخيْ َىل َصْدِرِه ِحبَْسِب اْمرٍِئ ِمْن الرش.
 
ِقُرُه الت.ْقَوى َهاُهنَا َويُِشُري ا َحيْ

ن. هللاَ   
ِقَر ا�َخاُه الُْمْسِملَ ُلكI الُْمْسِملِ عََىل الُْمْسِملِ َحَراٌم َدُمُه ِعْرَضُه َوَماxُُ ا َىل ا�ْجَساِدكُ  َال  َحيْ

 
َىل ُصَوِركُ َال ْم وَ ـيَْنُظُر ا

 
ْم ـا

َىل قُلُوِبكُ 
 
        .مْ ـَولَِكْن يَْنُظُر ا

 

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Jauhilah oleh kalian 

berprasangka, sebab prasangka itu merupakan perkataan yang paling buruk. Janganlah kalian saling 

memata-matai, saling bersaing, saling membenci, dan saling berpaling. Jadilah kalian hamba-hamba 

Allah yang saling bersaudara sebagaimana Allah telah memerintahkan. Muslim yang satu dengan muslim 

yang lainnya: dia tidak pantas mendzaliminya, merendahkannya, dan menghinanya. Taqwa itu ada di 

sini, seraya beliau menunjuk ke dadanya. “Cukuplah seseorang dikatakan berbuat dosa jika dia 

menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya 

kehormatannya, dan hartanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada postur tubuh dan paras kalian, 

namun Dia melihat kepada hati kalian.” 

 

�ِء الُْمْستَْسِقي، وَ َ
 
ِقَرن. ِمَن الَْمْعُرْوِف َشيْئًا، َولَْو ا�ْن تُْفرَِغ ِمْن َدلِْوَك ِيف ا ت.ُق َهللا، َوَال َحتْ

 
ا�ْن تَلْقَى ا�َخاَك َوَوَجاَك ا

َبالَ  سـْ
 
َك َوا .q

 
لَْيِه ُمنْبَْسطٌ، َوا

 
َك ِبا�ْمٍر  ا َ تََمَك َوَعـري. ن اْمُرٌؤ شـَ

 
َا، َوا Iهب ، َوَال ُحيِ َزاِر ِمَن الَْمِخْيَ�ِ

 
َباَل اال سـْ  

ن. ا
 
َزاِر، فَا

 
اال

، َوَال تَسـُ  ُه ِبا�ْمٍر ُهَو ِفْيِه، َوَدْعُه يَُكْوُن َوxُ�َُ عَلَْيِه، َوا�ْجُرُه َ»َ ْ   .َحًداب.َك ا� لَيَْس ُهَو ِفْيَك، فََال تَُعِريّ
Bertakwalah kepada Allah dan janganlah sedikitpun kamu meremehkan kebaikan, meskipun kamu hanya 

menuangkan air dari embermu ke dalam bejana orang yang membutuhkan air, ataupun kamu bertemu 

dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri kepadanya. Hindarkanlah dirimu dari memanjangkan kain, 

karena tindakan memanjangkan kain itu termasuk sikap sombong dan angkuh yang tidak disukai Allah! 

Apabila ada seseorang yang mencaci dan mencercamu pada suatu perkara yang kamu tidak terlibat di 

dalamnya, maka janganlah kamu balik mencacinya dengan suatu perkara yang memang ia terlibat di 

dalamnya. Biarkanlah ia tetap pada perkaranya tersebut dan kamu pun akan mendapat ganjaran pahala 

dari tindakanmu itu. Selain itu, janganlah sekali-kali kamu mencaci seseorang!
9
 

 

 ُل اا�فْضَ 
 
َماَحةُ ْال ْربُ َوالس.   .يَْمِن الص.

Nabi pernah bersabda: “Iman yang paling utama ialah kesabaran dan sikap toleran.” (H.R. Ad-Dailani) 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعِن الن.ِىبِ ب. ِال� ـا�َحُدكُ  يُْؤِمنُ  َال  َحِديُث ا�نَِس بِْن َماِ»ٍ َرِيضَ ا8. ِخيِه ا�ْو ْم َحىت. ُحيِ
بI ِلنَْفِسهِ  لَ قَا   .ِلَجاِرِه َما ُحيِ

Hadist riwayat Anas bin Malik r.a., ia berkata: Nabi Saw. bersabda: Salah satu di antara kalian tidak 

beriman sebelum ia mencintai saudaranya (atau beliau bersabda: tetangganya) seperti mencintai diri 

sendiri.
10

 

 

                                                 
9 Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Jabir bin Salim Al Hujaimi (Shahih Jami’ ash Shaghir- al Albani) 
10 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadist nomor 12; Imam Muslim hadist nomor 64, Ibnu Majah hadist nomor 65 
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Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam 

memberi penawaran kepada para sahabat beliau seraya berkata,”Siapa yang mau mengambil beberapa 

kalimat dariku dan mengamalkannya serta mengajari orang yang mengamalkannya?” Abu Hurairah 

Radhiyallahu Anhu menjawab,”Saya, wahai Rasulullah!” Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam 

memegang tangan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dan menyebut lima perkara. Beliau Shallallahu 

Alaihi wa Salam bersabda: 

َىل َجارِ 
 
ُ َ»َ تَُكْن ا�ْغَىن الن.اِس َوا�ْحِسْن ا .ِق الَْمَحاِرَم تَُكْن ا�ْعَبَد الن.اِس َواْرَض ِبَما قََسَم ا8. َك تَُكْن ُمْؤِمنًا َوا�ِحب. ات

بI ِلنَْفِسَك تَُكْن ُمْسِلًما وَ  .ِس َما ُحتِ ِحَك َال ِللن ِحَك تُِميُت الْقَلْبَ تَْكِرثُ الض. َة الض. ن. َكْرثَ
 
  فَا

Bertakwalah terhadap perkara-perkara haram, niscaya kamu menjadi manusia yang paling ahli ibadah; 

ridhalah kepada pembagian Allah untukmu, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya; berbuat 

baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang yang beriman; cintailah orang lain 

sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang yang Islam; dan janganlah 

kamu banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati.
11

 

 

َذا فََعلْ  َال  : قَالَ 
 
ٍء ا Iُمكْ عََىل َيشْ Iْوا، ا�َوَال ا�ُدل اب ، ا�فُْشوا تَْدُخلُوا الَْجن.َة َحىت. تُْؤِمنُْوا، َوَال تُْؤِمنُْوا َحىت. َحتَ ابَبُْمتْ ُتُمْوُه َحتَ

َالَم بَيْنَُمكْ   الس.
Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Kamu tidak akan masuk ke Surga hingga kamu 

beriman, kamu tidak akan beriman secara sempurna hingga kamu saling mencintai. Maukah kamu 

kutunjukkan sesuatu, apabila kamu lakukan akan saling mencintai? Biasakan mengucapkan salam di 

antara kalian.”
12 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ُ َعْنُه ا�ن. َرُسْوَل ِهللا َصىل. ا8. يَْماِن َوَجَعَل : َعْن ا�ِيب َذٍرّ َرِيضَ ا8.
 
قَْد ا�فْلََح َمْن ا�ْخلََص قَلَْبُه ِلْال

تَِقْيَمًة َوجَ  تَْمَعًة َوَعْينَُه َ�ِظَرةً قَلَْبُه َسِلْيًما َوِلَسانَُه َصاِدقًا َونَْفَسُه ُمْطَمِئن.ًة َوَخِلقَتَُه ُمسـْ  )رواه ٔامحد(. َعَل اÙُذنَُه ُمسـْ
Dari Abu Dzar r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Sungguh beruntung orang yang 

mengikhlaskan hatinya untuk beriman, menjadikan hatinya selamat, menjadikan lidahnya jujur, 

menjadikan jiwanya tenang, menjadikan perangainya lurus, menjadikan telinganya mendengar, dan 

matanya mau melihat.” (H.R. Ahmad) 
 

ُ َعْنُه قَالَ  َعْن ا�نَِس  ُ عَلَيِه َوَسملََ : ْبِن َماِ»ٍ َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8.  يَْبلُُغ الَْعْبُد َحِقيقََة ا َال  قَاَل َرُسوُل ا8.
 
يَْماِن َحىت. ْال

ُزَن ِمْن ِلَساِنهِ    )رواه الطربين(. َخيْ
Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Seorang hamba tidak akan sampai 

kepada hakikat iman, sebelum ia menjaga lisannya.” (H.R. Thabarani) 

 

ْيَخاِن َعْن ا�نٍَس  ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  َرَوى الشـَ ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعْن الن.ِيبِ ب. ِال� ـا�َحِدكُ  يُْؤِمنُ  َال  َرِيضَ ا8. ِخْيِه ْم َحىت. ُحيِ
بI ِلنَْفِسهِ   َما ُحيِ

Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Anas r.a., dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Belum sempurna Iman 

seseorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” 

                                                 
11 HR. At-Tirmidzi, Az-Zuhd, IX/ 183-184 dan dia berkata,”Ini hadist gharib. Kami hanya mendapatkannya dari 
Ja’far bin Sulaiman.” Diriwayatkan juga oleh Ahmad, II/310 dan Ibnu Majah bil Ma’na, Az-Zuhd no. 4217. Al-
Albani mengategorikan hadist ini sebagai hadist hasan. Demikian disebutkannya dalam tahqiq Jam’ul Ushul. 
12 HR. Muslim 1/74 
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ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعِن الن.ِيبِ َ : َعْن ُحَذيَْفَة ْبِن الَْيَماِن َرِيضَ ا8. َذا لَِقَي الُْمْؤِمَن، فََسمل.  
ن. الُْمْؤِمَن ا  

ا
َجرِ ـَما كَ ـِه، َوا�َخَذ ِبَيِدِه فََصافََحُه تَنَاثََرْت َخَطاqَ هُ عَلَيْ     )رواه الطرباين(. َما يَتَنَاثَُر َوَرُق الش.

Dari Hudzaifah bin Yaman r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Seorang mu’min bila bertemu mu’min 

yang lain lalu mengucapkan salam dan berjabat tangan, maka dan berjabat tangan, maka dosa mereka 

berdua akan berguguran sebagaimana gugurnya dedaunan pohon.” (H.R. Thabarani) 

 

ُ َعْنُه قَالَ  َعْن َجاِبرٍ  ُ عَلَيِه َوَسَملَ الُْمْؤِمُن يَاÑلَُف : َرِيضَ ا8.  الَ  َخْريِ ِيف َمنْ َال وَ , َويُْؤلَُف قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8.
  )رواه ا�ارقطين(. يُْؤلَُف َوَخْريُ الن.اِس ا�نَْفُعهُْم ِللن.اِس َال يَاÑلَُف وَ 

Dari Jabir r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Orang mu’min itu ramah dan menyenangkan. Tidak 

ada kebaikan pada diri seseorang yang tidak ramah dan tidak menyenangkan. Dan sebaik-baik orang 

adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (H.R. Daraquthni) 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا�كْ َعْن عَائَِشَة  ُ َعْهنَا قَالَْت َرُسوُل هللا َصىل. ا8. يَْما�ً ـَرِيضَ ا8.
 
هُْم ُخلُقًا َوا�لَْطُفهُْم ـ  ا�ْحَسنُ َمِل الُْمْؤِمِنْنيَ ا

  )رواه الرتمزي(. ِبا�ْهِ°ِ 
Dari ‘Aisyah r.ha., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya di antara orang mu’min yang 

paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya.”   

(H.R. Tirmidzi) 

 

ِيئَُتُه فَهَُو ُمْؤِمنٌ  تُْه َحَسنَتُُه َوَساَءتُْه سـَ   .َمْن َرس.
“Barangsiapa merasa gembira dengan perbuatan baiknya dan merasa sedih dengan perbuatan 

buruknya, maka ia adalah seorang mukmin.”
13

 

 
Rasulullah Saw. bersabda: 

ِتْعَدا ُهبُْم xَُ اسـْ ُمهْ ِللَْمْوِت ِذْكًرا، َوا�ْحسـَ ُهنُْم ُخلُقًا، َوا�ْكيَُسهُْم ا�ْكَرثُ   .ًدا، اÙْولَِئَك ْاال�ْكَياُس ا�فَْضُل الُْمْؤِمِنْنيَ ا�ْحسـَ
“Sebaik-baik orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling cerdas di antara mereka 
adalah yang paling banyak ingat akan kematian serta yang mempunyai persiapan yang paling baik 
baginya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.”

14
 

 

ْعُت َرُسْوَل ِهللا صَ : َعْن ا�ِيب َسِعْيد الُْخْدِري َرِيضَ ُهللا َعْنُه قَاَل  َمْن َرا�ى ِمنُْمكْ ُمنَْكرًا : يَُقْوُل  مل.ِ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   هللاُ ىل. َمسِ
تَِطْع فَ  ْن لَْم يَسـْ  

تَِطْع فَِبِلَساِنِه، فَا ْن لَْم يَسـْ  
ُه ِبَيِدِه، فَا ْ  ِبقَلِْبِه َوَذِ»َ ا�ْضَعُف افَلُْيغَِريّ

 
  ]رواه مسمل[يَْماِن  ْال

Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam  

bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka 

rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah 

selemah-lemahnya iman. (Riwayat Muslim)  

 

                                                 
13 H.R. Ahmad, Thabarani dan Al-Hakim, seraya menshahihkannya sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim, 

dari Abu Musa r.a. 
14 Diriwayatkan Ibnu Majah (4259) dan perawi lainnya. Dan ini merupakan hadist hasan dengan beberapa jalannya, 
seagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh kami di dalam kitab as-Silsilah ash-Shahiihah (III/373). 
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Di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Ibnu Mas’ud r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 

Saw. pernah bersabda: 

ع.انِ    .الَْبِذىءِ  َوَال  الَْفاِحِش  َوَال  الل.ع.انِ  َوَال  لَيَْس الُْمْؤِمُن ِ�لط.
Orang mukmin bukanlah orang yang suka menuduh, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang 

berkata keji, bukan pula orang yang berkata kotor.
15

 
 

ُ َعْنُه قَالَ رَ ْسلَِمِيّ ْال� َعْن ا�ِيبْ بَْرَزَة ا ُ عَلَيِه َوَسملََ  قَالَ :ِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. َساِنِه َولَْم ِبلِ  qََمْعَرشَ َمْن آَمنَ : َرُسوُل ا8.
 يَْدُخِل ا
 
.ِبُعْوا َعْوَراتِ َال تَْغتَابُوا الُْمْسِلِمْنيَ وَ  َال  !يَْماُن قَلَْبهُ ْال .َبَع َعْوَراتِ ـ تَت .ُه َمِن ات ن

 
ُ َعْوَرتَُه يَْفَضُحُه ِيف ـ ِهْم، فَا .ِبعِ ا8. هِْم يَت

 )رواه ٔابوداود(. بَيِْتهِ 
Dari Abu Barzah Al-Aslami r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Wahai orang-orang yang mengaku 

beriman dengan lidahnya, sedang iman belum masuk ke dalam hatinya! Janganlah kalian menggunjing 

orang Muslim dan jangan mencari-cari aib mereka. Karena barangsiapa mencari-cari aib mereka, maka 

Allah akan mencari-cari aibnya. Dan orang yang aibnya dicari-cari Allah, maka Allah akan 

mempermalukannya di rumahnya sendiri. (H.R. Abu Dawud) 

 

ُ َعْنُه قَالَـ ُ عَلَيِه َوَسملََ : َعْن ا�ِىب ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. الُْمْؤِمُن َمْن ا�ِمنَُه الن.اُس عََىل ِدَمائِـهِْم : قَاَل َرُسوُل ا8.
  )رواه الناسـىئ(. َوا�ْمَواِلهِمْ 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda,”Orang mu’min ialah orang yang manusia 

merasa aman darinya mengenai darah dan harta mereka.” (H.R. Nasa’i) 

 

ْيَن يَاÑلَُفْوَن َويُْؤلَُفْونَ  ِ .Øُؤْوَن اَْكنَافًا، ا ُهنُْم ُخلُقًا، الُْمَوِطّ يَْماً� ا�ْحسـَ  
ِفْيَمْن َال يَاÑلَُف َوَال  ، َوَال َخْريَ اَْكـَمُل الُْمْؤِمِنْنيَ ا

  .يُْؤلَُف 
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang-orang 

yang selalu menjaga hubungan sosialnya, mereka mengasihi dan dikasihi dan tidak ada kebaikan pada 

seseorang yang tidak pengasih dan tidak dikasihi (H.R. Thabrani, dari Abi Said) 

 

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. 

 املؤمن مرآة ٔاخيه واملؤمن ٔاخو املؤمن يكف عليه ضيعته وحيوطه من ورائه
"Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya, dan seorang mukmin adalah saudara bagi seorang mukmin lainnya, 

membantu memperbaikinya dari kesalahannya dan memperhatikannya dari belakang."
16

 

 

ُ َعْنُه يَُقالُ ْمٍرو ـَعْن َعْبِد ِهللا ْبِن عَ  ُ عَلَيِه َوَسَملَ يَُقْولُ : َرِيضَ ا8. ْعُت َرُسوُل هللا َصىل. ا8. َد : َمسِ ن. الُْمْسِملَ الُْمَسِدّ  
ا

ْسِن ُخلُِقِه َوَكَرِم َرضِيْبَِتِه  اِم ِباqَِٓت ِهللا ِحبُ ِم الْقَو. و.  )رواه ٔامهد(لَُيْدِرَك َدَرَجَة الص.
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.a., ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‘Sesungguhnya 

seorang Muslim yang istiqamah dengan akhlaknya yang baik dan kemuliaan perangainya akan mencapai 

derajat orang yang banyak berpuasa dan mengamalkan ayat-ayat Allah.” (H.R. Ahmad) 

 

                                                 
15 Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadist ini berpredikat hasan. Hadist ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban 

di dalam kitab Shahih, demikian pula Imam Hakim; sanad hadist ini berpredikat hasan 
16 Bukhari di dalam kitab Ash-Shahihah (6/923). Abu Daud, 40-Kitab Al Adab, 49- Bab Nashihah 
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Di dalam kitab Sunan Abu Daud melalui Jabir ibnu Abdullah r.a. dan Abu Thalhah r.a. Keduanya 

menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

ُذُل اْمِرٔاًُمْسِلًما ِىف َمْوِضعٍ تُلْتَ  بI  ِعْرِضِه ِاال.  قَُص ِفْيِه ِمنْ هَُك ِفْيِه ُحْرَمتُُه َويُنْتَ ـ َماِمِن اْمرِىٍء َخيْ ُ ِىف َمْوِطٍن ُحيِ َخَذxَُ ا8.
تَهُ  ُ ِىف  َك ِفْيِه ِمْن ُحْرَمِتِه ِاال. هَـ َويُْنتَ , َوَماِمِن اْمرِىٍء يَْنُرصُ ُمْسِلًما ِىف َمْوِضعٍ يُنْتَقَُص ِفْيِه ِمْن ِعْرِضهِ , ِفْيِه نُْرصَ ُه ا8. نََرصَ

تَهُ  بI نُْرصَ   .مْوِطٍن ُحيِ
Tidak sekali-sekali seseorang menghina orang lain yang muslim di suatu tempat, menginjak-injak 

kehormatannya, dan menjatuhkan harga dirinya di suatu tempat itu, melainkan Allah akan membalas 

menghinanya di suatu tempat, padahal di tempat itu ia memerlukan pertolongan-Nya. Tidak sekali-kali 

seseorang menolong orang muslim di suatu tempat – yang kehormatannya dijatuhkan dan harga dirinya 

diinjak-injak di tempat itu – melainkan Allah akan membalas menolongnya di suatu tempat yang ia 

memerlukan pertolongan-Nya
17

 
 

ّ ُمْسِملٍ َصَدقَةٌ ْال� ا�ِيبْ ُمْوَىس ا َعنْ  ُ عَلَيِه َوَسَملَ عََىل ُلكِ ُ َعْنُه قَاَل الن.ِيبI َصىل. ا8. ْن لَْم : قَالُْوا, ْشَعِرِيّ َرِيضَ ا8.
 
فَا

ْد؟ قَالَ  ُق قَالُْوا: َجيِ تَطِ : فَيَْعَمُل ِبَيِديِْه فَيَْنفَُع نَْفَسُه َويَتََصد. ْن لَْم يَسـْ  
فَُيِعْنيُ َذاالَْحاَجِة الَْملْهُْوَف : ْع ا�ْو لَْم يَْفَعْل؟ قَالَ فَا

ْن لَْم يَْفَعْل؟ قَالَ : قَالُوا
 
ْن لَْم يَْفَعْل؟ قَالَ : ِ�لَْمْعُرْوِف قَالَ : فَلَْياÑُمْر ِ�لَْخْريِ ا�ْو قَالَ : فَا

 
.ُه xَُ : فَا ن

 
ِّ فَا فَلُْيْمِسْك َعِن الرس.

 )لبخاريرواه ا(. َصَدقَةٌ 
Dari Abu Musa Al-Asy’ari r.a., ia berkata Nabi Saw. bersabda, “setiap orang Muslim harus bersedekah.” 

Para sahabat bertanya, “Jika ia tidak punya?” Beliau menjawab, “(Hendaklah) ia berkerja dengan kedua 

tangannya, sehingga ia berguna untuk dirinya sendiri dan dapat bersedekah.” Mereka bertanya, “Jika ia 

tidak mampu atau tidak melakukannya?” Beliau menjawab, “(Hendaklah) ia menolong orang yang 

mempunyai hajat, yang sedang dalam kesulitan.” Mereka bertanya, “Jika ia tidak melakukannya? “Beliau 

menjawab, “Hendaknya ia menyuruh kepada kebaikan.” Mereka bertanya, “Jika ia tidak melakukannya? 

“Beliau menjawab, “Hendaknya ia menahan diri dari keburukan. Karena hal itu merupakan sedekah 

baginya.” (H.R. Bukhari) 
 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�نَِس ْبِن َماِ»ٍ  ُ عَلَيِه َوَسملََ :َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. ُ : قَاَل َرُسوُل ا8. بI ا8. َمْن لَِقَي ا�َخاُه الُْمْسِملَ ِبَما ُحيِ
َوَجل. يَْوَم الِْقيَاَمةِ  ُ َعز. ُه ا8. ُه ِبَذِ»َ َرس.   )رواه الطربين(. ِليَُرس.

Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa menemui saudara 

Muslimnya dengan sikap yang disukai Allah untuk menyenangkannya, maka Allah ‘Azza wa Jalla akan 

menyenangkannya pada hari kiamat.” (H.R. Tabarani) 
 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة  ُ عَلَيِه َوَسملََ :َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. تَُه : قَاَل َرُسوُل ا8. ُ عَْرثَ تَُه، ا�قَاxَُ ا8. َمْن ا�فَاَل ُمْسِلًما عَْرثَ
 )رواه ابن حبان(. يَْوَم الِْقيَاَمةِ 

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa memaafkan kesalahan 

seorang Muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. (H.R. Ibnu Hibban) 
 

 .ا�فَْضُل الُْمْؤِمِنْنيَ ا�ْحَسنُـهُْم ُخلُقًا
Mukmin yang paling afdhal adalah yang paling baik akhlaknya. (H.R. Ibnu Majah, Al Hakim, dari Ibnu 

Umar). 

                                                 
17 Hadist ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, hadist ini berpredikat hasan. 
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ُ َعْنُه قَالَـَعْن ِهَشاِم ْبِن عَاِمٍر  ُ عَلَيِه َوَسَملَ يَُقْولُ : َرِيضَ ا8. ْعُت َرُسوَل ِهللا َصىل. ا8. لI ِلُمْسِملٍ ا�ْن يَُصاِرَم  َال  :َمسِ َحيِ
. فَْوَق ثََال ُمْسِلًما  ن

 
،   هَُما َ�ِكَباِن َعِن الَْحِقّ ـ ٍث، َوا ُxَ ْبُقُه ِ�لَْفْيِء َكف.اَرًة لَهَُما فَْيئًا يَُكْوُن سـَ ن. ا�و.

 
اِمهَِما، َوا َماَاكَ� عََىل ِرصَ

َ عَلَْيِه فََملْ يَْقبَْل َسَال  ْن َسمل.
 
ْت عَلَْيِه الَْمَال َوا اِمهَِما لَْم  اْالٓ ئَِكُة، َوَرد. عََىل َمُه َرد. ْن َماَ� عََىل ِرصَ

 
ِيَطاُن، َوا َخِر الشـ.

تَِمَعا ِيف الَْجن.ةِ يَْدُخَال    )رواه ابن حبّان(.  الَْجن.َة َولَْم َجيْ
Dari Hisyam bin ‘Amir r.a., ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‘Tidak halal bagi 
seorang Muslim untuk memutus hubungan dengan Muslim lainnya lebih dari tiga hari. Sesungguhnya 
keduanya berpaling dari yang haq (benar) selama pemutusan hubungan itu. Dan yang lebih dahulu 
mengajak untuk kembali menjalin hubungan baik, maka hal itu akan menjadi penebus dosa baginya. Jika 
orang pertama mengucapkan salam kepada orang yang kedua dan ia tidak menjawab salamnya, maka 
malaikatlah yang menjawab salamnya, sedangkan syaitan menjawab orang yang kedua. Dan jika 
keduanya mati dalam masa pemutusan hubungan tersebut, kedua orang itu tidak masuk surga dan tidak 
dapat berkumpul di surga.” (H.R. Ibnu Hibban) 

 

ُ َعْنُه  –َعْن َعْبِد ِهللا  ّ َصىل.  -يَْعِين اْبَن َمْسُعْوٍد َرِيضَ ا8. ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  َعِن الن.ِيبِ َال : ا8. َماِء ـُم اْمسٌ ِمْن ا�سْ الس.
َ عَلَيْ  ِهللا تََعاَىل  َذاَمر. ِبقَْوٍم فََسمل.  

ُجُل الُْمْسِملَ ا  ن. الر.
، فَا ْوا عَلَْيِه، َاكَن xَُ عَلَيْ ـ َوَضَعُه ِيف اْالْٓرِض فَا�فُْشْوُه بَيْنَُمكْ Iهِْم ـ هِْم فََرد

َال  �ُمهُ الس.َ  
ْوا عَلَْيِه َرد. عَ فَْضُل َدَرَجٍة ِبَيْذِكْريِِه ا Iْن لَْم يَُرد

 
  )رواه الزبار والطرباين( . هُمْ ـ ٌر ِمنْ ـلَْيِه َمْن ُهَو َخيْ َم، فَا

Dari ‘Abdullah – yakni Ibnu Mas’ud r.a., –  dari Nabi Saw., beliau bersabda, “As-Salam (Maha 

Penyelamat) adalah satu nama Allah Ta’ala yang Dia letakkan di bumi, maka sebarkanlah ia di antara 

kalian. Sesungguhnya seorang Muslim bila berpapasan dengan suatu kaum dan mengucapkan salam 

kepada mereka lalu mereka menjawab salamnya, maka ia mempunyai kelebihan satu derajat di atas 

mereka karena telah mengingatkan mereka pada As-Salam. Jika mereka tidak menjawab salamnya, 

maka salamnya akan dijawab oleh yang lebih baik dari mereka (malaikat).” (H.R. Bazzar dan Thabarani) 

 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�ِيبْ ُمْوَىس   يI اا� ! qَ َرُسوُل هللاِ : قَالُوا: َرِيضَ ا8.
 
ُمْوَن ِمْن ِلَساِنِه َمْن َسِملَ الُْمْسلِ : ِم ا�فَْضُل؟ قَالَ ْسَال ْال

  )رواه البخاري(. َويَِدهِ 
Dari Abu Musa r.a., ia berkata, para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Islam yang mana yang paling 

utama?” Rasulullah Saw. menjawab, “Yaitu seseorang yang kaum Muslimin selamat dari lidah dan 

tangannya.” (H.R. Bukhari) 

 

ُ َعنْ ْمٍرو ـَعْن َعْبِد ِهللا ْبِن عَ   )رواه الطرباين(. َسابI الُْمْسِملِ َاكلُْمْرشِِف عََىل الْهَلَكَةِ : هَُما َرفََعُه قَالَ ـ َرِيضَ ا8.
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.huma, ia menganggap hadist ini marfu’ kepada Nabi Saw. berliau bersabda, 
“Orang yang mencela Muslim adalah seperti orang yang dekat dengan kehancuran.” (H.R. Thabarani) 

 

ُ َعْهنَُما قَالَ َمٍر ـَعْن اْبِن عُ  ُ عَلَيِه َوَسملََ : َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. ْوُمهْ وَ   َال تُْؤُذواالُْمْسِلِمْنيَ وَ  َال Ÿ :قَاَل َرُسوُل ا8. ُ  َال تَُعِريّ

اتِ   )رواه ابن حبان(. هِمْ ـ تَْطلُُبْوا عََرثَ
Dari Ibnu ‘Umar r.huma., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kalian mengganggu orang-

orang Muslim, jangan menjelek-jelekkan perbuatan mereka, dan jangan pula mencari-cari kesalahan 

mereka.” – penggalan hadist – (H.R. Ibnu Hibban) 
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ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�نَِس ْبِن َماِ»ٍ  ُ عَلَيِه َوَسملََ : َرِيضَ ا8. َب عَلَْيُمكْ ْالٓ يَْطلُُع ا: فَقَالَ  ُكن.ا ُجلُْوًسا َمَع َرُسوِل ِهللا َصىل. ا8.
ا َاكَن ْال� َجن.ِة فََطلََع َرُحٌل ِمَن اا�ْهِل الْ َرُجٌل ِمْن  َماِل، فَلَم. نَْصاِر تَْنِطُف ِلْحَيُتُه ِمْن ُوُضْوِءِه، َوقَْد تََعل.َق نَْعلَْيِه ِبَيِدِه الِشّ

ُ عَلَيِه َوَسملََ  ، فََطلَ : الْغَُد قَاَل الن.ِيبI َصىل. ا8. ُجُل ِمثَْل الْمَ ِمثَْل َذِ»َ ا َاكَن الَْيْوُم الثَاِلُث قَاَل الن.ِيبI ْالÙ َرِة اَع الر. ْوَىل، فَلَم.
ُ عَلَيِه َوَسَملَ ِمثَْل َمقَالَِتِه  ا�يًْضا، فََطلََع ذَ  ُحُل ِمثَْل َحاxِِ اَصىل. ا8. ُ عَلَيِه َوَسَملَ ْالÙ ِ»َ الر. ا قَاَم الن.ِيبI َصىل. ا8. ْوَىل، فَلَم.

ٍرو فَقَالَ  تَِبَعُه َعْبدُ  ِينّ : ِهللا ْبُن َمعْ
 
لَْيَك َحىت.  َال Ÿ َحْيُت ا�ِيبْ فَا�ْقَسْمُت ا�نْ  َال Ÿ ا

 
ْن َرا�يَْت ا�ْن تُْؤِويَِينْ ا

 
ا�ْدُخَل عَلَْيِه ثََالً�، فَا

ُث : تَْمِيضَ فََعلُْت؟ قَالَ  ِدّ ُ َعْنُه فََاكَن َعْبُد ِهللا ُحيَ .  نََعْم، قَاَل ا�نٌَس َرِيضَ ا8. ، فََملْ ُه َ�َت َمَعُه ِتْ�َ الثََال ا�ن .َياِىلَ َث الل
َوَجل.  َ َعز. .َب عََىل ِفَراِشِه َذكََر ا8. َذا تََعار. َوتَقَل  

.ُه ا َ َحىت. يَُقْوَم ِلَصَال وَ يََرُه يَُقْوُم ِمَن الل.ْيِل َشيْئًا غَْريَ ا�ن  قَالَ . ِة الَْفْجرِ َكرب.
ال.  ا�ِينّ غَْريَ : َعْبُد هللاِ 

 
ْعُه يَُقْوُل ا ا َمَضِت الثََال  لَْم ا�ْمسَ ا، فَلَم. ، قُلُْت َخْريً ُ°َ .َياِىلْ َوِكْدتI ا�ْن ا�ْحتَِقَر َمعَ ! qَ َعْبَد هللاِ : ُث الل
ُ ـهُ  َال لَْم يَُكْن بَيِْينْ َوبَْنيَ ا�ِيبْ غََضٌب وَ  ِ َصىل. ا8. ْعُت َرُسوُل ا8. ْ َمسِ اٍت َث َوَسَملَ يَُقْولُـ لَنَا ثََال   عَلَيهِ ْجٌز َولَِكِينّ : َمر.

؟ َجن.ِة فََطلَْعَت ا�نَْت ثََال َن َرُجٌل ِمْن ا�ْهِل الْ ْالٓ يَْطلُُع عَلَْيُمكُ ا َ�ُ لَْيَك فَا�نُْظَر َما َمعَ
 
اِت، فَا�َرْدُت ا�ْن آِوَي ا َث الَْمر.

ُ عَلَيِه َوَسملََ فَا�ْقتَِدْي ِبَك، فََملْ ا�َرَك َمعِلَْت  ِ َصىل. ا8. ْي بَلََغ ِبَك َما قَاَل َرُسوُل ا8. ِ .Øَما ُهَو : ؟ قَالَ َكِثْريَ َمعٍَل، فََما ا
ال. 
 
.ْيُت َدعَ : َما َرا�يَْت، قَالَـ ا ا َول ال. : اِينْ فَقَالَ فَلَم.

 
ْ  َما ُهَو ا َحٍد ِمَن الُْمْسِلِمْنيَ غًَشا ا�ِجُد ِيفْ نَْفِيسْ ِال�  َال  َما َرا�يَْت غَْريَ ا�ِينّ

ُه، فَقَاَل َعْبُد هللاِ  َال وَ  .q  
ُ ا يْ : ا�ْحِسُدا ا�َحًدا عََىل َخْريٍ ا�ْعَطاُه ا8. ِ .Øِيتْ بَلَغَْت ِبَك َوِيهَ ا.   )رواه ٔامحد(. نُِطْيُق  َال  َهِذِه ال

Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, “Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. Lalu beliau 
bersabda, ‘Saat ini akan muncul di hadapan kalian salah seorang penghuni surga.’ Maka muncullah 
seseorang sahabat Anshar yang janggutnya masih menetes air bekas wudhu. Ia menggantungkan kedua 
sandalnya di tangan kirinya. Esok harinya, Nabi Saw. mengatakan hal yang sama. Maka muncullah laki-
laki yang sama seperti pertama kali. Pada hari ketiga, Nabi saw. mengatakan yang sama juga. Maka 
muncullah laki-laki dengan keadaan yang sama seperti pertama kali. Ketika Nabi Saw. berdiri telah pergi, 
‘Abdullah bin ‘Amr menyusul sahabat Anshar tersebut, lalu berkata, ‘Sesungguhnya aku sedang 
berselisih dengan ayahku dan aku bersumpah tidak akan menemuinya di rumah selama tiga hari. Kalau 
boleh, aku akan menginap di rumahmu selama tiga hari.’ Ia menjawab, ‘Boleh.’ Anas r.a. berkata, ‘Maka 
‘Abdullah bercerita bahwa ia menginap di rumahnya selama tiga hari tersebut. Ia lihat sahabat Anshar 
tersebut tidak melakukan shalat malam sedikit pun, hanya saja bila ia terbangun dan gelisah di atas 
tempat tidurnya, ia berdzikir menyebut Allah ‘Azza wa Jalla dan bertakbir sampai ia bangun untuk shalat 
subuh.’ ‘Abdullah berkata, ‘Selain itu aku juga tidak mendengarnya berbicara kecuali kebaikan semata. 
Ketika telah lewat tiga hari dan aku nyaris meremehkan amalannya, aku berkata, ‘Wahai hamba Allah! 
Sebenarnya antara aku dan ayahku tidak ada kemarahan maupun saling mendiamkan. Akan tetapi aku 
mendengar Rasulullah Saw. bersabda kepada kami sebanyak tiga kali, ‘Saat ini akan mncul di hadapan 
kalian salah seorang penghuni surga.’ Maka muncullah engkau sebanyak tiga kali juga. Aku pun ingin 
menginap di rumahmu dan melihat apakah amalanmu, sehingga aku bisa mencontohmu. Akan tetapi 
aku lihat engkau tidak mengerjakan banyak amalan. Kalau begitu apakah yang membuatmu mencapai 
derajat seperti yang disabdakan Rasulullah Saw.?’ Ia menjawab, ‘Amalanku hanyalah seperti yang telah 
engkau lihat.’ Ketika aku berbalik hendak pergi, ia memanggilku dan berkata, ‘Amalanku hanyalah 
seperti yang telah engkau lihat. Hanya saja aku tidak pernah menipu muslim yang lain sedikitpun dan 
tidak dengki kepada siapapun terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.’ Maka ‘Abdullah 
berkata, ‘Perkara inilah yang telah menyampaikanmu (ke derajat itu) dan perkara itu pulalah yang kami 
tidak mampu.’” (H.R. Ahmad) 
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ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة  ُ عَلَي: َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. ْسَال : ِه َوَسملََ قَاَل َرُسوُل ا8.
 
. يَْعِنْيهِ  َال  ِم الَْمْرِء تَْرُكُه َماَمْن ُحْسِن ا

  )رتمذيرواه ال(
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, “Diantara tanda bagusnya Islam seseorang 
adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia.” (H.R. Tirmidzi) 
 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة  ِ َصىل. : َرِيضَ ا8. ُ عَلَيِه َوَسملََ قَاَل َرُسوُل ا8. نَْيا : ا8. Iَع عََىل َمْكُرْوٍب ُكْربًَة ِيف ا� َمْن َوس.
عَ  نْيَ ْالٓ ُهللا عَلَْيِه ُكْربًَة ِيف ا َوس. Iِخَرِة، َوُهللا ِيف َعْوِن الَْمْرِء ْالٓ ا َسَرتَ ُهللا َعْوَرتَُه ِيف اِخَرِة، َوَمْن َسَرتَ َعْوَرَة ُمْسِملٍ ِيف ا�

 )رواه ٔامهد(.  َعْوِن ا�ِخْيهِ َما َاكَن ِيف 
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa melapangkan orang yang 
mengalami kesulitan dari satu kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari satu kesulitan di 
akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang Muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di 
akhirat. Dan Allah selalu menolong seseorang selama ia menolong saudaranya.” (H.r. Ahmad) 

 

ْمَحةُ  ْسَالِم الَْحنَِفي.ُة الس.  
  .ا�فَْضُل اْال

Islam yang paling afdhal adalah islam yang lurus dan toleran. (H.R. Thabrani, dari Ibnu Abbas) 

 

ُ َعْنهُ  َر َرِيضَ ا8. اعَُة ِفميَا : َحِديُْث اْبِن ُمعَ ْمُع َوالط. ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا�نُْه قَاَل عََىل الَْمْرِء الُْمْسِملِ الس. َعِن الن.ِيبI َصىل. ا8.
ال. ا�ْن يُْؤَمَر ِبَمعْ 

 
َع َوَال َطاعَةَ ا�َحب. َوَكرَِه ا ْن اÙِمَر ِبَمْعِصَيٍة فََال َمسْ

 
 .ِصَيٍة فَا

Hadits riwayat Ibnu Umar r.a.: Dari Nabi Saw. beliau bersabda: Kewajiban seorang muslim adalah 

mendengar dan taat dalam melakukan perintah yang disukai ataupun tidak disukai, kecuali bila 

diperintahkan melakukan maksiat. Bila dia diperintah melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban 

untuk mendengar serta taat.
18 

 

ْ ا�َحُدُهـَما عَ  َذا اْصَطَحَب َرُجَالِن َمْسِلَماِن، فَـَحاَل بَْينَـهَُمـا َجشَـٌر ا�ْو َحـَجٌر ا�ْو َمَدٌر، فَلْيَُسِملّ
 
االَٓخِر، َويَتَبَاَدلُوا َىل ا

َالمَ   .الس.
Apabila ada dua orang muslim bersahabat, kemudian terjadi pertikaian, perselisihan dan pertengkaran 

antara keduanya, maka sebaiknya salah seorang di antara keduanya mengucapkan salam kepada yang 

lain hingga keduanya saling memberikan salam.
19

 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَاَل الْ  ِ َصىل. ا8. ُ َعْنُه قَاَل َرُسوُل ا8. َيُد الُْعلَْيا َخْريٌ ِمْن الَْيِد َرَوى الُْبَخاِري َعْن َاِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا8.
َدقَِة َما َاكَن َعنْ  ْفَىل َوابَْداÑ ِبَمْن تَُعوُل َوَخْريُ الص. Iالس  ُ تَْغِن يُْغِنِه ا8. ُ َوَمْن يَسـْ تَْعِفْف يُِعف.ُه ا8.   َظهِْر ِغًىن َوَمْن يَسـْ

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Tangan diatas lebih baik 

daripada tangan yang dibawah. Cukupilah terlebih dahulu nafkah orang yang menjadi tanggunganmu. 

Sebaik-baik shadaqah adalah yang dikeluarkan seseorang sesudah sekedar terpenuhinya kebutuhan 

pokok. Barang siapa bertekad menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. 

Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberinya kecukupan.” 

 

 

                                                 
18 Bukhari 2735;Muslim 3423; Tirmidzi 1519 
19 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Darda. Di hasan-kan oleh al Albani. 
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ِرِه ِفْيَما ا�فْنَاُه َوَعْن ِعلِْمِه  ِفْميَ فََعَل َوعَ  َال  َبُه تَُزوُل قََدَما َعْبٍد يَْوَم الِْقيَاَمِة َحىت. يُْسا�َل َعْن ُمعُ ْن َماxِِ ِمْن ا�ْيَن اْكتَسـَ
  .هُ َوِفْميَ ا�نَْفقَُه َوَعْن ِجْسِمِه ِفْميَ ا�بَْال 

Rasulullah Saw. bersabda:  “Kedua kaki seorang hamba itu tidak akan lenyap, sehingga dia ditanya 

tentang empat perkara: Tentang keremajaannya, kemana dia habiskan; tentang hartanya, dari mana dan 

kemana dia belanjakan; tentang umurnya, untuk apa dia habiskan; dan tentang ilmunya, apa yang telah 

dia lakukan dengannya.” (H.R. At-Tirmidzi) 

 

ُ َعْنُه قَالَ  ُ قَاَل َرُسوُل ِهللا : َحِديُث ا�ِىب ُهَرْيَرَة َرَىضَ ا8. .ِس عَلَيِه َصَدقٌَة  عَلَيِه َوَسَملَ ُلكI ُسَال َصىل. ا8. َمى ِمَن الن
.ِتِه فَتَْحِمُ°ُ عَلَيْ ْمُس قَاَل تَْعِدُل بَْنيَ اِال يَْطلُُع ِفيِه الش. ُلك. يَْوٍم  ُجَل ِىف َداب هَا ـ هَا ا�ْو تَْرفَُع xَُ عَلَيْ ـ ثْنَْنيِ َصَدقٌَة َوتُِعُني الر.

ِيَّبُة َصَدقٌَة َو ُلكI خُ  َمُة الط. َىل الَمتَاعَُه َصَدقٌَة قَاَل َواْلَلكِ
 
هيَا ا رِيِق َصال. ْطَوٍة تَْمشـِ ِة َصَدقٌَة َوتُِميطُ االÙَذى َعِن الط.

  .َصَدقَةٌ 
Hadist riwayat Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Setiap ruas tulang manusia wajib 

bersedekah setiap hari, di mana matahari terbit. Selanjutnya beliau bersabda: Berlaku adil antara dua 

orang adalah sedekah, membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu ia membantu menaikkan 

ke atas punggung hewan tunggangannya atau mengangkatkan barang-barangnya adalah sedekah. 

Rasulullah Saw. juga bersabda: Perkataan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang dikerahkan 

menuju shalat adalah sedekah dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah
20

 

 
Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Anas ibnu Malik dari Nabi Saw. 

yang telah bersabda: 

ُ ا ا َخلََق ا8. تَ , فََخلََق الِْجَباَل فَا�لْقَاَها عَلَْهيَا, َجَعلَْت تَِمْيدُ ُرَض ْال� لَم. ْت فَاسـْ نَِت الَْمَال , قَر. ئَِكُة ِمْن َخلِْق الِْجَباِل فَتََعج.
ٌء ا�َشدI ِمَن الِْجَباِل؟ قَالَ : فَقَالَْت  ٌء ا�َشدqَ  Iَرِبّ فَهَْل ِمنْ : قَالَْت . نََعْم الَْحِديْدُ : qََرِبّ َهْل ِيف َخلِْقَك َيشْ َخلِْقَك َيشْ

ٌء ا�َشدI ِمَن الن.اِر؟ قَالَ : قَالَْت . نََعْم َالن.ارُ : ِمَن الَْحِديِْد؟ قَالَ  qََرِبّ فَهَْل : قَالَْت . نََعْم الَْماءُ : qََرِبّ فَهَْل ِمْن َخلَِقَك َيشْ
ٌء ا�َشدI ِمَن الَْماِء؟ قَالَ  ِيحُ : ِمْن َخلِْقَك َيشْ يِْح؟ قَالَ : قَالَْت  .نََعْم َالِرّ ٌء ا�َشدI ِمَن الِرّ نََعْم : qََرِبّ فَهَْل ِمْن َخلِْقَك َيشْ
َق ِبَيِمْينِِه فَُيْخِفْهيَا ِمْن شِ    .َماxِِ ـِاْبُن آَدَم يَتََصد.

“Ketika Allah menciptakan bumi, maka bumi berguncang. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung, 

kemudian diletakan di atas bumi, maka barulah bumi stabil (tidak berguncang). Para malaikat merasa 

heran dengan penciptaan gunung-gunung itu, lalu bertanya, “Wahai Tuhanku, apakah di antara 

makhluk-Mu ada sesuatu yang lebih kuat daripada gunung-gunung?” Tuhan menjawab, “Ya, yaitu besi.” 

Malaikat bertanya, “Wahai Tuhanku, apakah di antara makhluk-Mu ada sesuatu yang lebih kuat 

daripada besi?” Tuhan menjawab, “Ya, yaitu api.” Malaikat bertanya, “Wahai Tuhanku, apakah di antara 

makhluk-Mu ada sesuatu yang lebih kuat dari api?” Tuhan mejawab, “Ya, yaitu air.” Malaikat bertanya, 

“Wahai Tuhanku, apakah di antara makhluk-Mu ada sesuatu yang lebih kuat dari air?” Tuhan mejawab, 

“Ya, yaitu angin.” Malaikat bertanya, “Wahai Tuhanku, apakah di antara makhluk-Mu ada sesuatu yang 

lebih kuat dari angin?” Tuhan mejawab, “Ya, yaitu anak Adam yang sedekah dengan tangan kanannya, 

lalu ia menyembunyikannya dari tangan kiri.” (H.R. Ahmad) 

 

                                                 
20 Bukhari, nomor 2508. Muslim, nomor 1677, Ahmad bagian 2 halaman 316 
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يِق  ِدّ ُ عَلَيِه َوَسملََ َعْن ا�ِيبْ بَْكٍر الِصّ ُ َعْنُه َعْن الن.ِيبI َصىل. ا8. ْيٌل َوَال : قَالَ   َرِيضَ ا8. َال يَْدُخِل الَْجن.َة َخٌب َوَال َخبِ
   ) رواه الرتمذي(. َمن.انٌ 

Dari Abu Bakar Ash-Shidiq r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Tidak akan masuk surga seorang yang 

licik, tidak pula yang bakhil (kikir), dan tidak pula orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya.”  

(H.R. Tirmidzi) 
 

 Iن. الُْمْكِرثِْيَن ُمهُ الُْمِقل  
ال. ا

 
اxِِ َوبَْنيَ يَِديِْه َوَوَراِءِه  ْوَن يَْوَم الِْقيَاَمِة، ا Iُه َعْن يَِمْينِِه َوِمشَ ا فََجَعَل يَبُث َمْن ا�ْعَطاُه ُهللا َخْريً

ا  َوَمعَِل ِفْيِه َخْريً
Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak hartanya adalah orang-orang yang mempunyai sedikit 

pahala kelak di hari kiamat, kecuali orang yang diberi kebaikan oleh Allah, lalu ia menyebarkannya 

(menyedekahkannya) ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, dan ke arah belakangnya, serta harta 

itu ia gunakan untuk kebaikan. (H.R. Bukhari dan Muslim) 
 

Telah disebutkan di dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw., bahwa Nabi 

Saw. pernah bersabda: 

ُ°ُ ِاال. ِاَذا َماَت اْبُن    .َصَدقٍَة َجاِريٍَة َاْو ِعْملٍ يُنْتََفُع ِبِه َاْو َصاِلٍح يَْدُعْوxَُ : ٍث  ِمْن ثََال آَدَم ِانْقََطَع َمعَ
Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu 

sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. 
 

بI ا�ْن يََرى ِنْعمَ  ن. َهللا ُحيِ
 
ٍف، فَا قُْوا ِمْن غَْريِ َمِخْيَ�ٍ َوَال َرسَ بُْوا َوالِْبُسْوا َوتََصد.   .تَُه عََىل َعْبِدهِ ُلكُْوا َواْرشَ

Makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian tanpa kesombongan dan berlebih-lebihan, karena 

sesungguhnya Allah suka bila melihat nikmat-Nya digunakan oleh hamba-Nya. (H.R. Ahmad) 

 

ِيص، فَُيْحِيص ُهللا عَلَْيَك، َوَال تُْوِعي فَُيْوِعـي ُهللا عَلَْيكَ    .ا�نِْفِقـي َوَال ُحتْ
Berinfaklah dan janganlah menghitung-hitungnya, maka Allah akan menghitungnya dan janganlah 

menahannya, maka Allah akan menahannya bagimu.
21

 
 

Dari Harisah ibnu Qudamah As-Sa’id yang menceritakan hadist berikut: 

َ فَقَالَ  ُ عَلَْيِه َوَسمل. .ُه َسا�َل َرُسْوَل ِهللا َصىل. ا8. ْ ا�ِعْيهِ  قُْل ِيلْ قَْوًال , ُسْوَل هللاِ qَرَ : ا�ن فَقَاَل : يَْنَفُعِينْ َوا�ْقِلْل عََيل. لََعِيلّ
ُ عَلَْيِه َوَسمل.َ    ).تَْغَضْب  َال  (فَا�عَاَد عَلَْيِه َحىت. َاعَاَد عَلَْيِه ِمَراًرا ُلكI َذِ»َ يَُقْوُل ) تَْغَضْب  َال : (َرُسْوُل ِهللا َصىل. ا8.

Bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. Untuk itu ia mengatakan, “Wahai Rasulullah, 

ajarkanlah kepadaku suatu nasihat yang bermanfaat bagi diriku, tetapi jangan banyak-banyak agar aku 

selalu mengingatnya.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Jangan marah.” Ia mengulangi pertanyaan 

kepada Nabi Saw. berkali-kali, tetapi semua itu dijawab oleh Nabi Saw. dengan kalimat, “Jangan marah.” 

(H.R. Ahmad) 
 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda: 

عَةِ  ْ Iِديُْد ِ�لرص ْي يَْمِ�ُ نَْفَسهُ . لَيَْس الش. ِ .Øِديُْد ا   .ِعْنَد الغََضِب  َولَِكن. الش.
Orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan 

dirinya di kala sedang marah. (H.R. Ahmad) 
 

                                                 
21 H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim, dari Asma binti Abi Bakar 



21 
 

Dari Humaid ibnu Abdur Rahman, dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi Saw. yang 

menceritakan: 

ُجلُ ). تَْغَضْب  َال : (قَالَ , qََرُسْوَل ِهللا ا�ْوِصِين : قَاَل َرُجلٌ  َ َما : قَاَل الر. ُ عَلَْيِه َوَسمل. فََفك.ْرُت ِحْنيَ قَاَل الن.ِيبI َصىل. ا8.
ِّ ُلك.هُ , قَالَ  َمُع الرش. ًذاَالْغََضُب َجيْ

 
  .فَا

Seorang lelaki bertanya, “Wahai Rasulullah, berwasiatlah untukku.” Nabi Saw. menjawab, “Jangan 

marah.” Lelaki itu melanjutkan kisahnya, “Maka setelah kurenungkan apa yang telah disabdakan oleh 

Nabi Saw. tadi, aku berkesimpulan bahwa marah itu menghimpun semua perbuatan jahat.” 
 

.ُه قَالَ َعب.اٍس  َعِن اْبنِ  ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا�ن ّ َصىل. ا8. ُ َعْهنَُم َعِن الن.ِيبِ ْوا وَ : َرِيضَ ا8. ْوا َال عَِلُّمْوا َوبَِرشُ َذا غَِضَب , تَُعِرسُ
 
َوا

  )رواه ٔامهد(ْم فَلْيَْسُكْت ـا�َحُدكُ 
Dari ibnu Abbas r.huma., dari Nabi Saw, bahwasanya beliau bersabda, “Ajarilah dan gembirakanlah oleh 

kalian, jangan mempersulit. Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam.” (H.R. Ahmad) 

 

ُ َعْنُه ا�ن. َرجُ َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة  ُ عَ  ًال َرِيضَ ا8. َمتَ ا�َ�بَْكٍر َوالن.ِيبI َصىل. ا8. ُ شـَ لَيِه َوَسَملَ َجاِلٌس، فََجَعَل الن.ِيبI َصىل. ا8.
 ُ ، فَغَِضَب الن.ِيبI َصىل. ا8. ِxَِرد. عَلَْيِه بَْعَض قَْو ا ا�ْكَرثَ ُم، فَلَم. عَلَيِه َوَسَملَ َوقَاَم، فَلَِحقَُه ا�بُْوبَْكٍر عَلَيِه َوَسَملَ يَْعَجُب َويَتَبَس.

ا َرَدْدُت عَلَْيِه بَْعَض قَْوxِِ غَِضبَْت َوقُْمَت، قَالَ ! qََرُسْوَل هللاِ : فَقَالَ  ُتُمِينْ َوا�نَْت َجاِلٌس، فَلَم. .ُه َاكَن َمَعَك : َاكَن يَشـْ ن
 
ا

ا َرَدْدَت عَلَْيِه بَْعَض قَْوxِِ َوقَعَ  ْيَطاُن فََملْ ا�ُكْن ِال�  َمَ�ٌ يَُردI َعْنَك، فَلَم. يْ الشـ. ٌث qَا�َ� بَْكٍر ثََال : م. قَالَ ـَطاِن، ثُ ْقُعَد َمَع الشـ.
ال. ـ نْ ُلكIهُن. َحٌق، َماِمْن َعْبٍد ُظِملَ ِبَمْظلََمٍة فَُيْغِيضْ عَ 

 
ِ َعَزَوَجل. ا ُ بِ  هَا 8ِ. ا8. ُه، َوَماـ ا�َعز. ٍة فَتََح َرُجٌل َ�َب َعِطي.  هَا نَْرصَ

ال. ـ يُرِيُْد بِ 
 
ُ هَا ِصَ�ً ا ًة، َوَما فَتََح َرُجٌل َ�َب َمْسا�َ�ٍ ـ بِ  َزاَدُه ا8. ال. ـ يُرِيُْد بِ  هَا َكْرثَ

 
ًة ا ُ َعَزَوَجل. بِ  هَا َكْرثَ رواه (. هَا ِق�.ً ـ َزاَدُه ا8.

  )ٔامحد
Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya seseorang mencela Abu Bakar, sedang Nabi Saw. duduk di situ. 

Maka Nabi Saw. menjadi heran dan tersenyum. Ketika celaan orang itu sudah banyak, Abu Bakar 

membalas sebagian perkataannya. Maka Nabi Saw pergi. Abu Bakar menyusulnya dan berkata, “Wahai 

Rasulullah! Ia mencelaku sedang engkau duduk. Ketika aku membalas sebagian perkataannya, engkau 

pergi.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya, tadi ada malaikat yang menyertaimu serta membalas 

perkataannya. Ketika engkau membalas perkataannya, datanglah syaitan dan aku tidak mau duduk 

dengan syaitan.” Lalu beliau bersabda, “Hai Abu Bakar, ada tiga perkara yang semuanya haq: 1) Jika 

seorang hamba dizhalimi dengan satu kezhaliman, lalu ia mengabaikannya karena Allah ‘azza wa jalla, 

maka Allah pasti akan menolongnya. 2) jika seorang hamba membuka pintu pemberian dengan maksud 

menyambung silaturrahim, maka Allah akan menambah kekayaannya. 3) Jika seorang hamba membuka 

pintu meminta-minta dengan maksud memperbanyak harta maka justru Allah akan mengurangi 

hartanya.” (H.R. Ahmad) 

 

ُ َعْنُه قَالَ  ِ صَ :َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا8. ُ عَلَيِه َوَسملََ قَالَـ َرُسوُل ا8. ْن َكِرَه ِمنْ َال  :ىل. ا8.
 
هَا ُخلُقًا َرِيضَ ـ يَْفَرَك ُمْؤِمنًَة ا

هُ  هَا آَخَر ا�ْو قَالَ ـ ِمنْ    )رواه مسمل(. غَْريَ
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah seorang mu’min membenci 

seorang mu’minah. Jika ia tidak menyukai satu kelakuannya, barangkali ia menyukai kelakuannya yang 

lain.” (H.R. Muslim) 
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Rasulullah saw. bersabda: 

َذا 
 
.َما تُْطَفاÙ الن.اُر ِ�لَْماِء فَا ن

 
ْيَطاَن ُخِلَق ِمْن الن.اِر َوا ن. الشـ.

 
ْيَطاِن َوا ن. الْغََضَب ِمْن الشـ.  

اÑ ـغَِضَب ا�َحُدكُ ا  ْم فَلَْيتََوض.

Sesungguhnya marah itu dari setan dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api, sementara api bisa 

dipadamkan oleh air. Karena itu, jika salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah dia 

berwudhu (H.R. Abu Dawud dari Athiyah).  

 َ ُ عَلَيِه َوَسَملَ َما ن ِ َصىل. ا8. ُع َرُسوُل ا8. ُ َعْنُه قَاَل َمسِ قََصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل َوَما َرَوى ُمْسِملٌ َعْن َاِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا8.
ال.  َزادَ 

 
ُ َعْبًدا ِبَعْفِو ا اَوَما ا8. ال.  ِعز.

 
ِ ا ُ  تََواَضَع ا�َحًد 8ِ.   َرفََعُه ا8.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda: ‘Shadaqah sekali-kali 

tidak akan mengurangi harta. Seorang hamba yang pemaaf akan diberi kemuliaan oleh Alah dan tidaklah 

seseorang yang berendah hati (tawadhu’) karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. 
 

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

ومن المتس رضا الناس بسخط هللا خسط , من المتس رضا هللا بسخط الناس ريض هللا عنه ؤارض عنه الناس
 ه ابن حبان يف حصيحهروا    هللا عليه ؤاخسط عليه الناس

“Barangsiapa yang mencari Ridha Allah sekalipun dengan resiko mendapatkan kemarahan manusia, 

maka Allah akan meridhainya, dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya, dan barang siapa yang 

mencari ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemarahan Allah, maka Allah marah 

kepadanya, dan akan menjadikan manusia marah pula kepadanya” (HR. Ibnu Hibban)  
 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

ٍء  ْن َاكَن ـِدْرهَ َال يَُكوَن ِدينَاٌر وَ  نُْه الَْيْوَم ، قَْبَل ا�ْن َال فَلَْيتََحل.ْ°ُ مِ َمْن َاكنَْت xَُ َمْظلََمٌة ال�َحٍد ِمْن ِعْرِضِه ا�ْو َىشْ
 
ٌم ، ا

نَاٌت اÙِخَذ ِمْن َسِيّئَاِت َصاِحِبِه  ْن لَْم تَُكْن xَُ َحسـَ
 
ٌل َصاِلٌح اÙِخَذ ِمنُْه ِبقَْدِر َمْظلََمِتِه ، َوا رواه (  .فَُحِمَل عَلَْيهِ xَُ َمعَ

 )يالبخار 
"Barang siapa yang pernah melakukan tindak kezhaliman kepada seseorang, baik berkaitan dengan 

harga dirinya, atau lain hal, hendaknya ia segera menyelesaikan kezhaliman itu dengannya, sebelum 

datang suatu hari yang padanya tidak ada lagi uang dinar atau dirham (hari kiamat). (Bila telah terlanjur 

datang) hari itu, maka bila pelaku kezhaliman memiliki pahala amal kebaikan, niscaya diambilkan 

tebusannya dari pahalanya itu sebesar kezhaliman yang pernah ia lakukan. Dan bila ia tidak lagi memiliki 

pahala amal kebaikan, diambilkan dari dosa kemaksiatan orang yang ia zhalimi, lalu dibebankan 

kepadanya." (Riwayat Bukhari) 
 

ُ عَ َرَوى ُمْسِملٌ َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة  ِ َصىل. ا8. ُ َعْنُه ا�ن. َرُسوُل ا8. ّ يَْوِم ْال� لَيِه َوَسَملَ قَاَل تُْعَرُض اَرِيضَ ا8. اُل ِيف ُلكِ ْمعَ
ّ َعْبٍد  يٍْس َواثْنَْنيِ فَُيْغَفُر ِلُلكِ َال َال َمخِ

 
نَاُء فَُيقَاُل انُْظُروا َهَذيِْن َحىت.   َرُجًال يُْرشُِك Áِ�ِ َشيْئًا ا َاكنَْت بَيْنَُه َوبَْنيَ ا�ِخْيِه َحشْ

  يَْصَطِلَحا انُْظُرو َهَذيِْن َحىت. يَْصَطِلَحا
Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Semua amal manusia 

akan diperiksa setiap Kamis dan Senin. Selanjutnya, dosa setiap orang yang tidak melakukan syirik akan 

diampuni, kecuali seseorang yang antara dirinya dan saudaranya sedang ada permusuhan. Maka 

dikatakanlah (kepada malaikat): ‘Tundalah ampunan untuk keduanya, hingga keduanya berbaikan 

kembali. Tundalah ampunan untuk keduanya, hingga keduanya berbaikan kembali.’” 
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ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة  ُ عَلَيِه َوَسملََ قَاَل َرسُ : َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. َراَن عَلَْيِه : وُل ا8. ُم الَسَال قَاَل ُمْؤَىس بُْن ِمعْ
َذا قََدَر غََفرَ : َمْن ا�َعزI ِعَباِدَك ِعْنَدَك؟ قَالَ ! qََرِبّ 

 
  )رواه بهيقي(. ا

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Musa bin Imran a.s. berkata, ‘Wahai 

Tuhanku! Siapakah yang paling gagah di antara hamba-Mu di sisi-Mu?’ Allah berfirman, ‘Orang yang 

memaafkan dikala ia mampu membalas.’” (H.R. Baihaqi) 
 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن َانٍَس  ُ عَلَيهِ : َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. َال تََباغَُضْوا وَ َال تََدابَُرْوا وَ َال تَقَاَطُعْوا وَ َال  :َوَسملََ  قَاَل َرُسوُل ا8.
 ً�لI ملُْسِملٍ َاْن ُهيُْجَر َاَخاُه فَْوق. ثََال َال وَ , َحتََسُدْوا َوُكْونُْوا ِعَباِدِهللا ِاْخَوا   )متفق عليه(ٍث َحيِ

Dari Anas r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kalian saling memutus tali persaudaraan, 

janganlah saling belakang-membelakangi, janganlah saling benci-membenci dan janganlah saling hasud-

menghasud. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dan tidaklah dihalalkan bagi seorang muslim 

mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.” 

 

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang akhlak yang baik maka beliau 

membacakan kepadanya firman Allah Swt: “Jadilah engkau seorang pemaaf, suruhlah orang 

mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil.” (Al-A’raf:199). Kemudian beliau 

menambahkan: 

  .ُهَو َاْن تَِصَل َمْن قََطَعَك َوتُْعِطَى َمْن َحَرَمَك َوتَْعُفَو َمْن َظلََمكَ 
“Itu dapat terwujud dengan tetap memelihara tali silaturrahim terhadap siapa yang memutuskannya 

terhadapmu, memberi siapa yang menahan pemberiannya kepadamu dan memaafkan siapa yang telah 

melakukan kezaliman terhadapmu.”
22

 

 
Dari Ubay ibnu Ka’b, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

َرَجاُت  َف xَُ الُْبنْتَاُن َوتُْرفَُع xَُ ا�. ُه ا�ْن يُْرشَ   .َويَِصْل َمْن قََطَعهُ , َويُْعطِ َمْن َحَرَمهُ , لَْيْعُف َمع.ْن َظلََمهُ فَ , َمْن َرس.
Barangsiapa yang menginginkan bangunan untuknya dimuliakan, dan derajatnya ditinggikan, hendaklah 

ia memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadanya, memberi kepada orang yang kikir terhadapnya, 

dan bersilaturahmi kepada orang yang memutuskannya. (H.R. Hakim) 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ َعْن ا�نٍَس  ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعِن الن.ِيبِ ابُْونَ : َرِيضَ ا8. ائِْنيَ الْتَو. اٌء، َوَخْريُ الَْخط. رواه (. ُلكI اْبِن آَدَم َخط.
  )الرتمذي

Dari Anas r.a., dar Nabi Saw., beliau bersabda, “Setiap anak Adam mempunyai kesalahan. Dan sebaik-

baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertaubat.” (H.R. Tirmidzi) 

 
Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah melalui Ibnu Abbas r.a. 

yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

ّ َمهٍّ فَ ْالِ َمْن لَِزَم ا ّ ِضْيٍق َمْخَرًجا َوِمْن ُلكِ ُ xَُ ِمْن ُلكِ ِتْغَفاَر َجَعَل ا8. تَِسبُ  َرًجا َوَرَزْقُه ِمْن َحْيُث َال سـْ   َحيْ
Barang siapa yang menetapi istigfar, maka Allah menjadikan baginya dari tiap-tiap kesulitan suatu jalan 

keluar dan dari setiap kesusahan suatu jalan keluar, serta Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak 

diduga-duga.
23

 

                                                 
22 Di rawikan oleh Ibn Mardawaih dari Jabir dan Qais bin Sa’d bin ‘Ubadah serta Anas, dengan rangkaian sanad-

sanad yang hasan. 
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ّ َصىل. َعِن َعْبِد ِهللا ْبِن َمْسُعْوٍد  ُ َعْنُه َعِن الن.ِيبِ ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  َرِيضَ ا8. م. ـَمْن ا�ْخَطا� َخِطْيئًَة ا�ْو ا�ْذنََب َذنًْبا ثُ :  ا8.
  )رواه البهيقي(. نَِدَم فَهَُو َكف.اَرتُهُ 

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud r.a., dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Barangsiapa berbuat satu kekeliruan 

atau berbuat satu dosa lalu ia menyesal, maka penyesalan itulah penghapus dosanya.” (H.R. Baihaqi) 
 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ  َعنْ  ُ َعْنُه ا�ن. َرُسْوَل ِهللا َصىل. ا8. اُل يَْوَم اِالثْنَْنيِ َوالَْخِميِْس، فَِمْن ْال� يُْعَرُض ا: قَالَـَجاِبٍر َرِيضَ ا8. ْمعَ
ْم َحىت. يَُتْوبُ  غَائِِن ِبَضغَاِئِهنِ ، فَِمْن َ�ئٍِب فَُيتَاُب عَلَْيِه، َويَُردI ا�ْهُل الض. ُxَ تَْغِفٍر فَُيْغَفُر  )رواه الطرباين(. ْواُمسـْ

Dari Jabir r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda,”Semua amal dilaporkan pada hari Senin dan 

Kamis. Maka ada orang yang minta ampun, lalu ia pun diampuni, dan ada orang yang bertaubat, lalu 

taubatnya pun diterima pula. Sedangkan orang-orang yang menyimpan dendam ditolak sampai ia 

bertaubat.” (H.R. Thabarani) 

 

ُ عَلَيِه َوَسملََ : َدَخلُْت َمَع ا�ِيب عََىل َعْبِد ِهللا فََسِمْعُتُه يَُقولُ : َعْن ابِْن َمْعِقٍل قَالَ  الن.َدُم : (قَاَل َرُسْوَل ِهللا َصىل. ا8.
ُ عَلَيِه َوَسَملَ يَُقولُ : فَقَاَل xَُ ا�ِيب ) تَْوبَةٌ  ْعَت الن.ِيب. َصىل. ا8.  .نََعمْ : قَالَ ) َدُم تَْوبَةٌ الن. : (ا�نَْت َمسِ

Dari Ibnu Mughaffal, ia berkata, “Aku bersama bapakku mengunjungi Abdullah dan aku mendengar ia 

berkata, ‘Rasulullah Saw. bersabda, ‘Penyesalan adalah taubat.’ Kemudian bapakku bertanya 

kepadanya, ‘Kamu benar-benar mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “Penyesalan adalah taubat?” Ia 

menjawab, ‘Ya’.” (H.R. Ibnu Majah, Shahih) 

 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة  ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا�يI اْال� :َرِيضَ ا8. َىل ِهللا؟ قَالَـقَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8.
 
اِل ا�َحبI ا : ــ ْمعَ

ْبُه ا�َحدٌ    )رواه البهيقي(. ُهَو ِحْفُظ الِلَّسانِ : فََسَكُتوا فََملْ ُجيِ
Dari Abu Juhaifah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Amal apakah yang paling dicintai Allah?” 

Abu Junaifah berkata, “Maka para sahabat diam, tidak ada seorang pun yang menjawab.” Beliau 

bersabda, “Yaitu menjaga lisan.” (H.R. Baihaqi) 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَـَعْن َهاِ$ٍ  ا َوفََد عََىل َرُسْوُل ِهللا َصىل. ا8. .ُه لَم. ُ َعْنُه ا�ن ٍء يُوِجُب ! هللاِ  ــيَـا َرُسْولَـ: َرِيضَ ا8. ا�يI َيشْ
ْسِن الºََْ  عَلَْيكَ : الَْجن.َة؟ قَـالَ  َعامِ ِحبُ   )رواه احلامك(. ِم َوبَْذِل الط.

Dari Hani’ r.a., bahwasanya ketika datang menemui Rasulullah Saw. ia berkata, “Wahai Rasulullah! 

Perkara apakah yang dapat menyebabkan seseorang mendapat surga?” Beliau bersabda, “Hendaklah 

kamu berbicara yang baik dan menyedekahkan makanan.” 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَاَل َمْن يَْضَمْن ِيلْ َما بَْنيَ لَْحَيْيِه َوَماَعْن َسهِْل ْبِن َسْعٍد  ُ َعْنُه َعْن َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. بَْنيَ  َرِيضَ ا8.
  )رواه البخاري(. َمْن xَُ الَْجن.ةَ ـِرْجلَْيِه، ا�ضْ 

Dari Sahl bin Sa’d r.a., dari Rasulullah Saw., beliau bersabda, “Barangsiapa menjamin untukku apa yang 

diantara kumis dan jenggotnya dan diantara dua pahanya, aku menjamin surga baginya.” 

 

                                                                                                                                                             
23  Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadist no. 1518; Ibnu Majah dalam hadist no. 3819; Imam 

Ahmad hadist no. 2234.  
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ُ َعنْ  ٍرو َرِيضَ ا8. َت َ�َجا: هَُما قَالَ ـ َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َمعْ ُ عَلَيِه َوَسَملَ َمْن َمصَ   )رواه الرتمذي(. قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8.
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.huma., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa diam, maka ia 

selamat.” (H.R. Tirmidzi) 

 

ِينْ ِبا�ْمٍر ا�ْعتَِصُم ِبِه، فَقَ َعِن الَْحاِرِث ْبِن ِهَشاٍم رَ  ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا�ْخِربْ .ُه قَالَـ ِلَرُسوِل ِهللا َصىل. ا8. ُ َعْنُه ا�ن اَل ِيضَ ا8.
َىل ِلَساِنهِ 

 
ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا�ْمِ�ْ َهَذا َوا�شاَر ا   )رواه الطربين(. َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8.

Dari Harits bin Hisyam r.a., bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Saw., “Beritahukanlah kepadaku 

perkara yang dapat aku jadikan pegangan!” Rasulullah Saw. bersabda, “Kendalikan ini!” Beliau menunjuk 

pada lidahnya. (H.R. Thabarani) 
 

 ُ َمِة َال :  َعْنُه يَْرفَُعُه قَالَ َعْن ا�ِينْ َسِعْيٍد الُْخْدِري َرِيضَ ا8. َلكِ َلك.ُم ِ�لْ ُجَل لََيتَ ن. الر.  
ال. ا

 
هَا ـ  ِلُيْضِحَك بِ  يُرِيُْد ِهبَا بَاÑًسا ا

.ُه لََيقَُع ِمنْ  ن
 
َماءِ ـ الْقَْوَم، فَا   )رواه ٔامحد(. هَا ا�بَْعَد ِمَن الس.

Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a., ia memam’rufkannya, ia berkata, “Sesungguhnya ada seseorang yang 

berbicara dengan satu kata tanpa bermaksud apa-apa selain membuat orang-orang tertawa, tetapi 

karena kalimat tersebut, ia terjatuh lebih dalam daripada jarak antara langit dan bumi.” (H.R. Ahmad) 

 

َم  َعْن ا�ْسَوَد ْبنِ  ْرصَ ُ َعْنُه قَالَ ا� ، قَالَ : َرِيضَ ا8. َذالَْم : تَْمِ�َ يََدَك، قُلُْت : قُلُْت qََرُسوَل ِهللا ا�ْوِصِينْ
 
فََماَذا ا�ْمِ�ُ ا

؟ قَالَ : تَْمِ�ُ ِلَسانََك، قُلُْت : ا�ْمِ�ْ يَِدْي؟ قَالَ  َذا لَْم ا�ْمِ�ُ ِلَساِينْ
 
ال.   تَبُْسطَْال : فََما َذاا�ْمِ�ُ ا

 
َىل َخْريٍ َوَال يََدَك ا

 
  ا

ال. 
 
  )رواه الطربين(.  َمْعُرْوفًاتَُقْل ِبِلَساِنَك ا

Dari Aswad bin Ashram r.a., ia berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat.’ Beliau 

bersabda, ‘Kau kendalikan tanganmu.’ Aku bertanya, ‘Apakah yang harus aku kendalikan bila aku tidak 

mampu mengendalikan tanganku?’ Beliau bersabda, ‘Kau kendalikan lisanmu.’ Aku bertanya, ‘Apakah 

yang harus aku kendalikan bika aku tidak mampu mengendalikan lisanku?’ Beliau bersabda, ‘Janganlah 

kamu gunakan tanganmu kecuali untuk kebaikan, dan janganlah kamu berkata dengan lisanmu kecuali 

yang baik.” (H.R. Thabarani) 

 

اَن َرِمحَُه ُهللا قَالَ  َراَن ْبِن َحط. ُ َعْنُه فََوَجْد تُُه ِيف الَْمْسِجِد ُمْختَِبئًا ِبِكَساٍء ا�ْسَوَد لَِقْيُت ا�َ�َذٍرّ :  َعْن ِمعْ َرِيضَ ا8.
ُ عَلَيِه َوَسَملَ يَُقْولُ : qَا�َ�َذٍر َما َهِذِه الَْوْحَدُة؟ فَقَالَ : َوْحَدُه، فَقَالَ  ْعُت َرُسولُـ ِهللا َصىل. ا8. ٌر ِمْن ـَالَْوْحَدُة َخيْ : َمسِ

اِلُح َخيْ  ْمَال ـَجِليِْس الُسْوِء َواجلَِليُْس الص.
 
ُكْوُت َخيْ ٌر مِ ـُء الَْخْريِ َخيْ ٌر ِمْن الَْوْحَدِة، َوا Iُكْوِت َوالس Iْمَال ـَن الس

 
ِء ٌر ِمْن ا

 ِّ   )روا البهيقي(. الرش.
Dari ‘Imran bin Haththan rahimahullah, ia berkata, “Aku berjumpa dengan Abu Dzar r.a., aku 

mendapatinya berada di dalam masjid memakai baju hitam seorang diri.” Lalu ‘Imran bin Haththan 

bertanya, “Wahai Abu Dzar mengapa engkau sendirian?” Abu Dzar menjawab, “Aku mendengar 

Rasulullah Saw., bersada, “Menyendiri itu lebih baik daripada teman yang buruk, dan teman yang baik 

lebih baik daripada menyendiri, dan bicara yang baik lebih baik daripada diam, dan diam lebih baik 

daripada bicara yang buruk.” (H.R.Baihaqi) 
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ُ َعْنُه قَالَ  ، فَُقلُْت ُكْنُت َرُجًال : َعْن ُحَذيَْفَة َرِيضَ ا8. قَْد َخِشيُْت ا�ْن يُْد ! qََرُسوُل هللاِ :  َذِرَب الِلَّساِن عََىل ا�ْهِيلْ
ِينْ َال� : ـ قَالَـِخلَِينْ ِلَساِين الن.اِر، 

 
ِتْغَفاِر؟ ا تَْغِفُر َهللا ِيف الَْيْوِم ِمائَةً فَا�ْيَن ا�نَْت ِمَن اِالسـْ   )رواه ٔامحد(. سـْ

Dari Hudzaifah r.a., ia berkata, “Aku adalah seorang laki-laki yang berlidah tajam terhadap keluargaku, 
maka aku berkata, ‘Wahai Rasulullah! Aku sungguh takut kalau lidahku akan menyebabkanku masuk 
neraka.’ Beliau bersabda, ‘Mengapa kamu tidak beristigfar? Sesungguhnya aku beristigfar kepada Allah 
seratus kali dalam sehari’” 

 

 ُ ُ َعْنُه ا�ن. َرُسوَل ِهللا َصىل. ا8. ُ َعْنُه فَقَالَ َعْن ا�نٍَس َرِيضَ ا8. َ ا�َال ! qَا�َ�َذرٍّ : عَلَيِه َوَسَملَ لَِقَي ا�َ�َذٍرّ َرِيضَ ا8. I«ا�ُد 
اِن ِمْن غَْريِ هِ ـعََىل َخْصلَتَْنيِ هُ  هِْر َوا�ثْقَُل ِيف الِْمْزيَ ْسِن : بََىل qََرُسْوَل ِهللا، قَالَ : َما؟ قَالَ ـَما ا�َخفI عََىل الظ. عَلَْيَك ِحبُ

ٍد ِبَيِدِه َماَمعَِل الَْخَال الْخُ  ْي نَْفُس ُمَحم. ِ .Øْمِت، َوا Iرواه البهيقي(. ئُِق ِبِمثِْلهَالُِق َوُطْوِل الص(   
Dari Anas r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. berjumpa dengan Abu Dzar, maka beliau bersabda, “Wahai 

Abu Dzar, maukah aku beritahukan kepadamu dua hal yang lebih ringan bebannya dan lebih berat 

timbangannya dibandingkan hal-hal yang lain?” Abu Dzar berkata, “Mau, wahai Rasulullah!” Beliau 

bersabda, “Hendaklah kamu berakhlaq yang baik dan banyak diam. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di 

tangan-Nya, seluruh makhluk tidak bisa beramal dengan amalan lain yang sebanding dengan keduanya.” 

(H.R. Baihaqi) 

 

ُ  َعْن َعْبِد هللاِ  ْعُت َرُسولَ : َعْنُه قَالَ  َرِيضَ ا8. ُ عَلَيِه َوَسَملَ يَُقْولُ  َمسِ . ا�ْكَرثُ َخَطاqَ اْبِن آَدَم ِيفْ ِلَساِنهِ : ِهللا َصىل. ا8.
  )رواه الطرباين(

Dari Abdullah r.a., ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‘Kebanyakan kesalahan anak 

Adam adalah lisannya.” (H.R. Thabarani) 
 

ُ َعْنُه قَالَ ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة  َعنْ  َمِة َال : َرِيضَ ا8. َلك.ُم ِ�ْلَلكِ ُجَل لََيتَ ن. الر.  
ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا َ قَاَل َرُسوَل ِهللا َصىل. ا8. هَا ـ َرى بِ ـ ي

 َ ْبِعْنيَ َخرِيًْفا ِيف الن.ارِ ـ هِْوْي بِ ـ بَاÑًسا، ي  )رواه الرتمذي(. هَا سـَ
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya seseorang berbicara satu 

kata yang tidak ia anggap sebagai sesuatu yang berbahaya (bercanda), tetapi ia terjerumus ke dalam 

neraka selama tujuh puluh tahun.” (H.R. Tirmidzi) 
 

ِرو بْن الَْعا ُ َعْنُه قَالَ ِص َعْن َمعْ ُ عَلَيِه َوَسَملَ يَُقولُ : َرِيضَ ا8. ْعُت َرُسوَل ِهللا َصىل. ا8. َز ِيف : َمسِ لَقَْد اÙِمْرُت ا�ْن ا�َجتَو.
ن. اجلََواَز ُهَو َخيْ 

 
 )رواه ٔابو داود(. رٌ ـالْقَْوِل، فَا

Dari ‘Amr bin ‘Ash r.a., ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‘Sungguh aku diperintah 

untuk berbicara dengan singkat, karena sesungguhnya berbicara singkat itu lebih baik.’” (H.R. Abu 

Dawud) 

 
 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة  ُ عَلَيِه َوَسملََ  ـــقَالَ : َرِيضَ ا8. ِخِر فَلَْيُقْل َاكَن يُْؤِمُن Áِ�ِ َوالَْيْوِم اْالٓ  َمنْ : َرُسوَل ِهللا َصىل. ا8.
ا ا�ْو ِلَيْصُمْت   )رواه البخاري(. َخْريً

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan 

hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (H.R. Bukhari) 
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ُ َعْنُه قَالَ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل  ا يُْكتَْب : ُمْرِينْ ِبَعَمٍل يُْدِخلُِين الَْجن.َة، قَالَ ! qََرُسوَل هللاِ : َرِيضَ ا8. آِمْن Áِ�ِ َوقُْل َخْريً
، َوَال  ا فَُيْكتَُب عَلَْيكَ َ»َ   )رواه الطربين(.  تَُقْل َرشً

Dari Mu’adz r.a., ia berkata, “Wahai Rasulullah! Perintahlah aku dengan suatu amalan yang dapat 

menyebabkanku masuk surga.” Beliau bersabda, “Berimanlah kepada Allah dan berkatalah yang baik, 

niscaya akan dicatat sebagai kebaikan bagimu, dan janganlah berkata yang buruk, niscaya akan dicatat 

sebagai keburukan bagimu.” (H.R. Thabarani) 
 

ُ َعْنُه قَالَ  ُ عَلَيِه َوَسَملَ يَُقْولُـ: َعْن ُمَعاِويََة ْبِن ِحْيَدَة َرِيضَ ا8. ّ َصىل. ا8. ْعُت الن.ِيبِ ُث ِ�لَْحِدِث : َمسِ ِدّ ْي ُحيَ ِ َويٌْل ِل(.
 )رواه الرتمذي(. ُب، َويٌْل xَُ َويٌْل xَُ ِلُيْضِحَك ِبِه الْقَْوَم فَيَْكذِ 

Dari Mu’awiyah bin Hidah., ia berkata, “Aku mendengar Nabi Saw. bersabda, ‘Celakalah orang-orang 

yang menceritakan sebuah cerita agar orang-orang tertawa, lalu ia berdusta. Celakalah ia, celakalah ia.” 

(H.R. Tirmidzi) 
 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعِن الن.ِيبِ َر َرِيضَ ا8. َذا َكَذَب الَْعْبُد تََباعََد َعْنُه الَْمَ�ُ ِمْيًال : َعِن اْبِن ُمعَ
 
 ِمْن بَْنيِ ا

 )رواه الرتمذي(. َما َجاَءِنهِ 
Dari Ibnu ‘Umar r.huma., dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Apabila seorang hamba berdusta, malaikat 

menjauh darinya sejauh satu mil karena bau busuk yang ia bawa.” (H.R. Tirmidzi) 

 
ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ َعْن اْبِن َعب.اٍس  ّ َصىل. ا8. ُ َعْهنَا َعِن الن.ِيبِ تَِعْدُه َمْوِعًدا  َال تَُماِزْحُه وَ َال تَُماِر ا�َخاَك وَ  َال  :َرِيضَ ا8.

  )رواه الرتمذي(. فَُتْخِلَفهُ 
Dari Ibnu’Abbas r.huma., dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Janganlah kamu mendebat saudaramu. 

Jangan mencandainya. Jangan menjanjikan sesuatu kepadanya lalu kamu ingkar janji.” (H.R. Tirmidzi) 

 
 Di dalam kitab Imam Turmudzi melalui Ibnu Mas’ud r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah 
Saw. pernah bersabda: 

ع.انِ    .الَْبِذىءِ   َوَال  الَْفاِحِش   َوَال  الل.ع.انِ  َوَال   لَيَْس الُْمْؤِمُن ِ�لط.
Orang mukmin bukanlah orang yang suka menuduh, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang 
berkata keji, bukan pula orang yang berkata kotor.
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ُ َعْنُه  َعْنُه قَالَ  ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا�َ� َزِعْميٌ ِبَبيٍْت ِيف َربَِض الَْجن. : َعْن ا�ِيبْ اÙَماَمَة َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. ِة ِلَمْن قَاَل َرُسوُل ا8.
ْن َاكَن َماِزًحا، َوبِ 

 
َن َاكَن ُمِحق�ا، َوِبَبيٍْت ِيف َوَسطِ الَْجن.ِة ِلَمْن تََرَك اْلَكِذَب َوا

 
َبيٍْت ِيف ا�عَىل الَْجن.ِة ِلَمْن تََرَك الِْمَراَء َوا
َن ُخلُقَهُ    )رواه ٔابو داود(. َحس.

Dari Umamah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Aku menjamin dengan satu rumah di pinggiran 
surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan satu rumah di tengah 
surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bergurau, dan satu rumah di bagian atas surga 
bagi orang yang membaguskan akhlaknya.” (H.R. Abu Dawud) 

 

                                                 
24 Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadist ini berpredikat hasan. Hadist ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban 

di dalam kitab Shahih, demikian pula Imam Hakim; sanad hadist ini berpredikat hasan 
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ُ َعْنُه قَالَ َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة  ن. فَُال ! قَاَل َرُجٌل qَ َرُسوَل هللاِ : َرِيضَ ا8.  
ِة َصَال ا هَا َوِصَياِمهَا َوَصَدقَِهتَا ـ تِ نًَة يُْذَكُر ِمْن َكْرثَ

 َ ان َا تُْؤِذْي ِجْريَ ن. فَُال ! qَ َرُسوَل هللاِ : ِر قَالَ لن.اِيهَ ِيف ا: هَا قَالَ ـ ِبِلَسانِ هَا ـ غَْريَ ا�هن.
 
ِ ِصَياِمهَا َوَصَدقَتِ فَا هَا ـ نًَة يُْذَكُر ِمْن ِق�.

. ـ َوَصَالتِ  ن
 
ثَْواِر ِمَن اْال� ـ هَا، َوا ال� َق ِ�ْ َ ِقطِ َوَال هَا تََصد. ان   )رواه ٔامحد(.  الَْجن.ةِ ِيهَ ِيف : هَا، قَالَ ـ هَا ِبِلَسانِ ـ  تُْؤِذْي ِجْريَ

Dari Abu Hurairah r.a., berkata, seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Fulanah 
terkenal banyak shalat, puasa dan shadaqah. Hanya saja ia biasa menyakiti tetangganya dengan 
lidahnya.” Beliau bersabda, “Ia di neraka.” Ia bertanya, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Fulanah (yang 
lain) terkenal sedikit shalat, puasa, dan shadaqah. Ia biasa bersedekah dengan beberapa potong keju, 
dan tidak menyakiti tetangganya dengan lidahnya.” Beliau bersabda, “Ia di surga.” (H.R. Ahmad) 
 

ُ عَلَيِه َوَسملََ َعْن َعْبِد ِهللا بْـِن َعـْمٍرو ا�ن. الن.ِيب.  ا�ْربٌَع َمْن ُكن. ِفيِه َاكَن ُمنَاِفقًا َخاِلًصا َوَمْن َاكنَْت ِفيِه : قَالَ  َصىل. ا8.
َذا اْؤتُ : َخْصَ�ٌ ِمْهنُن. َاكنَْت ِفيِه َخْصَ�ٌ ِمَن الِنَّفاِق، َحىت. يََدَعهَا

 
َذا َوعََد ا�ْخلََف : َوِفـي ِرَوايَةٍ (ِمَن َخاَن ا

 
َث ) ا َذا َحد.

 
َوا

َذا َخاَمصَ فََجرَ 
 
َذا عَاَهَد غََدَر، َوا

 
 .َكَذَب، َوا

Dari Abdullah Ibnu Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ada empat sifat barang siapa pada dirinya 

terdapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik, dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah 

satu dari sifat-sfiat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu jika 

dipercaya ia berkhianat, (dalam riwayat lain: Jika berjanji ia mengingkari), jika berbicara ia berdusta, jika 

membuat perjanjian ia tidak setia, dan jika berdebat ia berlaku curang." (H.R. Bukhari) 
 

 Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, 

َىل ِهللا اْال�I�َ الَْخِصمُ 
 
َجاِل ا ن. ا�بْغََض الِرّ  

 .ا
“Sesungguhnya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras membantah.”

25
 

 

Di dalam kitab Sahihain disebutkan sebuah hadis dari ibnu Mas’ud r.a. seperti berikut: 

َال : قَالَ qََرُسْوُل ِهللا َاىI الَْعَمِل َافَْضُل؟ : قُلُْت  ْيِن قُلُْت : قُلُْت ُة عََىل َوْقِهتَا َالص. الَْواِ�َ I؟ قَاَل ِبر I؟ قَاَل : ُمث. َاى Iُمث. َاى
  .الِْجهَُد ِىف َسِبْيِل هللاِ 

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama (afdhal) ?” Beliau 

menjawab, “Shalat tepat waktunya.” Aku bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, 

“Berbakti kepada kedua ibu bapak.” Aku bertanya, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Jihad di 

jalan Allah.” 
 

 ُ ِ َصىل. ا8. ُع َرُسوُل ا8. ُ َعْنُه قَاَل َمسِ ْيَخاِن َعْن َاِيب ُهَريَْرَة َرِيضَ ا8. يَُقاُل ا�َرا�يُْمتْ لَْو ا�ن. :عَلَيِه َوَسَملَ َرَوى الشـ.
ٌء قَالُوا اٍت َهْل يَْبقَى ِمْن َدَرِنِه َيشْ َس َمر. ٌء قَاَل فََذِ»َ  َال  َهنًْراِبنَاِب ا�َحِدُمكْ يَْغتَِسُل ِمنُْه ُلك. يَْوِم َمخْ يَْبقَى ِمْن َدَرِنِه َيشْ

 ُ َاَواَت الَْخْمِس يَْمُحو ا8. ن. الَْخَطاqَ َمثَُل الص.    ِهبِ
Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah 

Saw. bersabda: ‘Bagaimana menurut kalian jika di depan pintu rumah seseorang dari kalian ada sebuah 

sungai yang mengalir lalu dia mandi padanya lima kali sehari dalam sehari semalam, adakah kotoran 

yang masih menempel di tubuhnya?’ Para sahabat menjawab: Tentu tidak ada sedikit pun kotoran yang 

menempel di tubuhnya, ‘Beliau bersabda: ‘Seperti itulah perumpamaan shalat lima waktu yang 

dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian.’” 

                                                 
25 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa’i.  



29 
 

Nabi Saw. bersabda: 

ْينِ  اُداِ�ّ لَوُة ِمعَ ّ َخْريٍ . الص. لَوُة ِمْفتَاُح ُلكِ   )رواه الطرباىن(الص.
“Shalat adalah tiang agama. Shalat adalah kunci segala kebaikan.”  (H.R. al-Thabrani) 
 

َة  ُ َعْنُه قَالَ َرِيضَ اَعْن ُمِغْريَ .8 : ُxَ َمْت قََدَماُه فَِقْيَل ُ عَلَيِه َوَسَملَ َحىت. تََور. ُ َ»َ َما : قَاَم  الن.ِيبI َصىل. ا8. غََفَر ا8.
َم ِمْن َذنِْبكَ  رَ  تَقَد.   )رواه البخاري(ا�ُكْوُن َعْبًدا َشُكْوًر؟  ا�فََال : قَالَ , َوَما تَا�خ.

Dari Mughirah r.a., ia berkata, “Nabi Saw. berdiri (shalat) sampai kedua telapak kaki beliau bengkak, 

maka ditanyakan kepada beliau, ‘(Bukankah) Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang 

akan datang?’ Beliau bersabda, ‘Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?’” (H.R. Bukhari) 
 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن َعْبِد ِهللا بِْن قُْرٍط  ُل َما ُجيَاَسُب ِبِه الَْعبْ : َرِيضَ ا8. ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا�و. ُ َصىل. ا8. ُد يَْوَم قَاَل َرُسوُل ا8.
َال  ِ°ِ , ةُ الْقَيَاَمِة الص. ْن َصلَُحْت َصلَُح َسائُِر َمعَ

 
ْن فَ , فَا

 
ِ°ِ َوا   )رواه الطرباين(. َسَدْت فََسَد َسائُِر َمعَ

Dari ‘abdullah bin Qurth r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Amal seorang hamba yang pertama 

kali akan dihisab pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, baik pula seluruh amalnya. Dan jika 

shalatnya rusak, rusak pula seluruh amalnya. (H.R. Thabarani) 
 

 ِ ْي ُهَو xَُ ا�ْهٌل، َوفَر.َغ قَلَْبُه 8ِ. ِ .Ø�ِ َدُه ْن ُهَو قَاَم فََصىل. فََحِمَد َهللا، َوا�ثَْىن عَلَْيِه، َوَمج.
 
َف ِمْن َخِطْيئَِتِه َكهَْيئَِتِه فَا ال. انَْرصَ

 
 تََعاَل، ا

هُ يَوْ  IمÙتُْه ا  .َم َوَ�َ
"Jika dia (seseorang) berdiri lalu shalat lalu memuji Allah, menyanjungnya, memuliakan-Nya sesuai 

dengan kebesaran-Nya dan mengkonsentrasikan hatinya untuk Allah Ta’ala, niscaya dia terbebas dari 

kesalahannya seperti keadaannya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya."
26

 
 

ُ َعْنُه قَالَ  ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَاَل َمْن َاكنَ : َحِديُث ا�ِىب ُهَرْيَرَة  َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. يُْؤِمُن Áِ�ِ َوالَْيْوِم  قَاَل َرُسوُل ا8.
ا َاْو ِلَيْصُمْت َو َمْن َاكنَ ْالٓ ا ِخِر ْالٓ يُْؤِمُن Áِ�ِ َوالَْيْوِم ا ِخِر فَلُْيْكِرْم َجاَرُه َوَمْن َاكنَ ْالٓ يُْؤِمُن Áِ�ِ َوالَْيْوِم ا ِخِر فَلَْيُقْل َخْريً

  .فَلُْيْكِرْم َضْيَفهُ 
Hadist riwayat Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.
27

 
 

Rasulullah Saw. bersabda, 

ْربِ    )رواه ٔامحد(. َواْعَملْ ا�ن. الن.ْرصَ َمَع الص.
“Dan ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran”(H.R. Ahmad) 
 

َ ِاَذا َاَحب. قَْوًما ابْتََال , ءِ ِان. َعْظَم الَْجَزاِء َمَع َعْظِم الَْبَال  َضافََمْن َرِىضَ , مهُْ َوِان. ا8. ْخطُ, فََ°ُ الِرّ Iَوَمْن َخسَطَ فََ°ُ الس.  
“Sesungguhnya besarnya pembalasan (pahala) itu bersama dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya 

Allah manakala mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barangsiapa ridha, maka 

untuknyalah keridhaan (Allah), barang siapa yang marah, maka untuknya pula kemarahan itu.”
28

 

                                                 
26 Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Amru bin Abasah, 
27 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadist nomor 5559; Imam Muslim hadist nomor 67 
28 Hadist ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi (2/64), Ibnu Majah (4031) 
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ُ عَلَيِه وَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْهنَُما ا�ِنّ الن.ِيبِ َما يُِصيُْب الُْمْسِملُ : َسَملَ قَالَ َعْن ا�ِيبْ َسِعْيٍد الُْخْدِرِيّ َوَعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة َرِيضَ ا8.
ْوَكِة يَُشاُكهَا  –َصٍب َوَال ُمهْ َوَال َحَزٍب َوَال ا�ًذى َوَال َمغٍ ِمْن نََصٍب َوَال وَ  ُ ِبـهَا ِمْن َخَطاqَهُ  –َحىت. الش. ال. َكف.َر ا8.

 
. ا

 )رواه خباري(
Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a., dan Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. berliau bersabda,”Jika seorang 

muslim ditimpa kepayahan, sakit yang tak kunjung sembuh, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan 

kesulitan – bahkan sampai sebuah duri yang menusuknya –, maka Allah pasti akan menghapus dosa-

dosanya dengan semua itu.” (H.R. Bukhari) 
 

َ َال َسقٍَم وَ َال َوَصٍب وَ َال نََصٍب وَ َمايُِصيُْب الُْمْسِملُ ِمْن  ُه ِاال. ـ َحَزٍن َحىت. الْهَمI ي Iِمْن َسِيّئَاِتهِ هُم ُ   . َكف.َرا8.
Ata ibnu Yasar meriwayatkan dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah, bahwa keduanya pernah mendengar 

Rasulullah Saw. bersabda: Tidak sekali-kali seorang muslim tertimpa kelelahan, tidak pula kepayahan, 

tidak pula penyakit, dan tidak pula kesedihan hingga kesusahan yang dialaminya, melainkan Allah 

menghapuskan sebagian dari keburukan-keburukan (dosa-dosa)nya.
29

 
 

 Rasulullah Saw. telah bersabda: 

ْي ُخيَاِلطُ الن.اَس َويَْصِربُ عََىل ا�َذُمهْ َخيْ َالْـُمْؤمِ  ِ .Øيـُن ا ِ .Øاِلُطهُْم وَ  َال  ٌر ِمَن ا   .هِمْ ـ يَْصِربُ عَلَيْ َال ُخيَ
“Orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar terhadap cobaan mereka, lebih baik daripada orang 

yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar terhadap cobaan mereka.” (H.R. Ibnu Majah dan 

Tirmidzi) 
 

Dalam Ash Shahihain diriwayatkan Rasulullah Saw. bersabda: 

ْربِ   ا َوا�ْوَسَع ِمَن الص.    )رواه البخاري( َما اÙْعِطَي ا�َحٌد َعَطاًء َخْريً
“Tidak ada pemberian yang paling baik dan luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran “

30
   

 

ُ َعْنُه قَالَ َعْن بَُريَْدَة ْاال�ْسلَِمْي  ُ عَلَيِه َوَسملََ : َرِيضَ ا8. .َمُه َوَمعَِل ِبِه : قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. َمْن قََرا� الُْقْرآَن َوتََعل
يِْه ُحل.تَانِ اÙلِْبَس يَْوَم الِْقيَاَمِة  ْمِس، َويُْكَىس َواِ�َ نَْيا، فَيَُقْوَال  َال  َ�ًجا ِمْن نُْوٍر َضْوُؤُه ِمثُْل َضْوِء الش. Iَما ا� َن ِبَما يَُقْوُم ِهبِ

ُ.َ الُْقْرآنَ   )رواه مسمل(. ُكِسيْنَا َهَدا؟ فَُيقَاُل ِبا�ْخِذ َوَ�ِ
Dari Buraidah Al-Aslami r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa membaca Al-Qur’an, 

mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota dari cahaya 

yang sinarnya seperti sinar matahari dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak dapat 

dinilai dengan dunia. Kedua orang tuanya akan bertanya, ‘Mengapakah kami diberi pakaian ini? Maka 

dijawab, ‘Karena anak kalian meng-amalkan Al-Qur’an.’” (H.R. Muslim) 
 

ُ َعْنُه قَالَ  َعْن ا�ِيبْ بَْكَرةَ  ُ عَلَيِه وَ : َرِيضَ ا8. ْعُت الن.ِيب. َصىل. ا8. تَِمًعا، ا�ْو : َسَملَ يَُقْولُ َمسِ اْغُد عَاِلًما، ا�ْو ُمتََعِلًّما، ا�ْو ُمسـْ
ِ�َ َواخلَاِمَسُة ا�ْن تُْبِغَض الِْعْملَ َوا�ْهَ°ُ َال ُمِحب�ا، وَ   )رواه الطرباين(. تَُكِن اخلَاِمَسَة فََهتْ

Dari Abu Bakrah r.a., ia berkata, “Aku mendengar Nabi Saw. bersabda, ‘Jadilah sebagai seorang alim atau 

pencari ilmu atau pendengar yang baik, atau pencinta (ilmu dan ahlinya). Janganlah kamu menjadi yang 

kelima, yang kelima itu adalah orang yang membenci ilmu dan ahlinya.” (H.R. Thabarani) 

                                                 
29 Hadist ini diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 
30 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab zakat, bab Isti’faf anil  mas’alah (menjaga diri dari meminta-minta), dan 
diriwayatkan  oleh Muslim dalam bab zakat, bab Fadl Ta’affuf wa Sabr (keutamaan iffah dan kesabaran) 
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ُ َعْنُه قَالَ ْسلَِمِيّ ْال� َعْن ا�ِيبْ بَْرَزَة ا ُ عَلَيِه َوَسملََ : َرِيضَ ا8. تَُزْولُـ قََدَما َعْبٍد يَْوَم الِْقيَاَمِة  َال  :قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8.
ِرِه ِفْيَما ا�فْنَاُه، َوَعْن ِعلِْمِه ِفْيَما فََعَل، َوَعْن َماxِِ ِمْن ا�ْيَن اْكتَ  َبُه َوِفْيَما ا�نَْفقَهُ َحىت. يُْسا�لَـ َعْن ُمعْ َوَعْن ِجْسِمِه ِفْيَما  سـَ

 )رواه الرتمذي(. هُ ا�بَْال 
Dari Abu Barzah Al-Aslami r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak akan bergeser telapak kaki 

seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan; tentang 

ilmunya, untuk apa ia gunakan; tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, 

serta tentang badannya untuk apa ia pakai.” (H.R. Tirmidzi) 
 

ُ َعْنُه َصاِحِب ْزِدِيّ ْال� ْن ُجنُْدِب ْبِن َعْبِد ِهللا اعَ  ُ  َرِيضَ ا8. ِ َصىل. ا8. ُ عَلَيِه َوَسَملَ َعْن َرُسوُل ا8. ّ َصىل. ا8. الن.ِيبِ
ِرُق نَْفَسهُ : عَلَيِه َوَسَملَ قَالَـ ُء ِللن.اِس َوَحيْ اجِ يُِيضْ َ ُ الن.اَس الَْخْريِ َويَنَْىس نَْفَسُه َمكَثَِل الِرسّ ْي يَُعِملّ ِ .Øرواه الطرباين(. ِمثَُل ا(  

Dari Jundub bin ‘Abdillah Al-Azdi r.a., seorang sahabat Nabi Saw., dari Rasulullah Saw. beliau bersabda, 

“Permisalan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang-orang sedangkan ia melupakan dirinya 

sendiri adalah seperti lampu (lilin) yang menyinari orang-orang sedangkan ia membakar dirinya.” (H.R. 

Thabarani) 
 

َ قَالَ  ّ َصىل. ُهللا عَلَْيِه َوَسمل. َفهَاَء، ا�ْو ِلُيَباِيهَ ِبِه الُْعلََماَء، ا�ْو : َعِن اْبِن ُمعََر، َعِن الن.ِيبِ Iَمْن َطلََب الِْعْملَ ِلُيَماِرَي ِبِه الس
لَْيِه 

 
 .فَهَُو ِيف الن.ارِ ِلَيْرصَِف ُوُجوَه الن.اِس ا

Dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Barangsiapa mencari ilmu untuk menghina orang-

orang yang bodoh atau menyombongkan diri kepada para ulama, atau untuk mencari muka di depan 

manusia, maka (tempatnya) di dalam neraka.” (HR. Ibnu Majah)
31

 
 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ انُْرصْ ا�َخاَك َظاِلًما ا�ْو َمْظلُوًما  َرَوى الُبَخاِري َعْن ا�نٍَس  ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. َرِيضَ ا8.
َذا 
 
َذا َاكَن َمْظلُوًما ا�فََر ا�يَْت ا

 
ُه ا ْملِ فَقَاَل َرُجٌل qََرُسوُل ِهللا ا�نُْرصُ Iُجُزُه ا�ْو تَْمنََعُه ِمْن الظ ُه قَاَل َحتْ َاكَن َظاِلًما كَْيَف ا�نُْرصُ

هُ  ن. َذِ»َ نَْرصُ
 
  فَا

Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a., ia telah berkata: “Rasulullah Saw bersabda: ‘Tolonglah saudaramu 

baik yang berbuat  zhalim maupun yang dizhaliminya.” Seseorang berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tentu 

akan menolongnya jika seseorang terzhalimi, namun bagaimanakah cara menolong seseorang yang 

berbuat zhalim?’ Beliau bersabda: ‘Engkau menghalangi atau mencegahnya dari berbuat zhalim, 

begitulah cara menolongnya.” 

 

ُ عَلَيِه َوَسملََ  َعْن َحَذيَْفةَ  ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. َعًة تَُقْولُْونَ  َال  َرِيضَ ا8. م.
 
ْن ا�ْحَسَن الن.اُس : تَُكْونُْوا ا  

ا
ن�ا ْن َظلَُمْوا َظلَْمنَا, ا�ْحسـَ

 
ُنْوا ا�نُْفَسُمكْ , َوا ْن ا�ْحَسنَ , َولَِكْن َوِطّ

 
سـِ  ا ْن ا�َساُءْوا فََال , ُنْواالن.اُس ا�ْن ُحتْ

 
رواه (. تَْظِلُمْوا َوا

  )الرتمذي
Dari Hudzaifah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kalian menjadi orang yang hanya 

ikut-ikutan dengan mengatakan, ‘Jika orang-orang berbuat baik, kami pun berbuat baik. Jika mereka 

dzalim, kamipun zhalim.’ Akan tetapi teguhkanlah diri kalian. Bila orang-orang berbuat baik, kalian pun 

berbuat baik. Dan jika mereka berbuat buruk, janganlah kalian berbuat zhalim.” (H.R. Tirmidzi) 
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ُ عَلَيِه َوَسملََ : َعْن ا�ِيب بَْكَرَة قَالَ  َل ُهللا ِلَصاِحِبِه الُْعُقوبََة ِيف َما ِمْن ُذنٍْب ا�ْجَدُر ا�ْن يُ : قَاَل َرُسوُل ِهللا َصىل. ا8. َعِجّ
نَْيا Iِيف اا� ُxَ ِخُر ِحمِ ْالٓ ، َمَع َما يَد.   .ِخَرِة، ِمَن الَبْغِي َوقَِطيَعِة الر.

Dari Abu Bakrah, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Tidaklah ada perbuatan dosa yang akan 

disegerakan siksanya bagi pelakunya oleh Allah di dunia dan disisakan baginya di Akhirat selain 

kesewenang-wenangan (kezhaliman) dan memutus silaturahim’.” (HR. Ibnu Majah) 

 

Imam Ahmad mengatakan, dari Uqbah ibnu Amir r.a., yang menceritakan bahwa ia bersua 

dengan Rasulullah Saw., lalu ia mengulurkan tangannya, menyalami tangan Rasulullah Saw., kemudian 

bertanya, “Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang amal-amal perbuatan yang paling utama.” 

Rasulullah Saw. bersabda: 

 .َاْعِرْض َمع.ْن َظلََمكَ يَـا ُعْقبََة ِصْل َمْن قََطَعَك، َوَاْعطِ َمْن َحَرَمَك، وَ 
Hai Uqbah, bersilaturahmilah kamu kepada orang yang memutuskannya darimu, berilah orang yang 

mencegah sesuatu darimu, dan berpalinglah dari orang yang mendzalimimu. 

 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ  َحِديثُ  َع الن.ِيب.  َصىل. ا8. ُ ا�نُْه َمسِ ُمكْ ِبا�ْهِل الَْجن.ِة قَالُوا بََىل قَاَل  قَاَل ا�َال َحاِرثََة ْبِن َوْهٍب َرِيضَ ا8. اÙْخِربُ
 Iعَلَيِه َوَسَملَ ُلك ُ هُ َال� لَْو ا�ْقَسَم عََىل ِهللا  َضِعيٍف ُمتََضِعٍّف َصىل. ا8. ُمكْ ِبا�ْهِل الن.اِر قَالُوا بََىل قَاَل ُلكI  ُمث. قَاَل ا�َال  بَر. اÙْخِربُ

تَْكِربٍ  اٍظ ُمسـْ   .ُعُتٍلّ َجو.
Hadits riwayat Haritsah bin Wahab r.a.,: Bahwa ia mendengar Nabi Saw. bersabda: Maukah kalian aku 

beritahu tentang ahli surga? Para sahabat berkata: Mau. Rasulullah Saw. bersabda: Yaitu setiap orang 

yang lemah dan melemahkan diri, seandainya ia bersumpah demi Allah, pasti akan dilaksanakan. 

Kemudian beliau bertanya lagi: Inginkah kamu sekalian aku beritahukan tentang ahli neraka? Mereka 

menjawab: Mau. Beliau bersabda: Yaitu setiap orang yang keras (kasar), kejam dan sombong.
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 Dari Abu Hurairah r.a., yang berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

اِلِح ِىف الَْجن.ِة فَيَُقْولُ  َرَجَة ِللَْعْبِد الص. فَُع ا�. ن. َهللا ِلَريْ  
َك َ»َ : ِه؟ فَيَُقْولُ qَ َرِبّ ا�ىن. ِيل َهذِ : ا ِتْغَفاِر َوَ�ِ سـْ ِ�ِ. 

“Sesungguhnya Allah menaikkan derajat hamba yang shalih di surga. Orang tersebut bertanya, ‘Wahai 

Rabb-ku, kenapa aku mendapatkan kenaikan derajat seperti ini?’ Allah berfirman, ‘Itu karena 

permohonan ampunan untukmu oleh anakmu’.” (H.R. Ahmad) 

 

Dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, aku berkata,  

؟ قَاَل  Iَرُسوَل ِهللا َمْن ا�بَر qَ : َك، قُلُْت ؟ قَالَ : اÙم. Iَك، قُلُْت : ثُـم. َمْن ا�بَر ؟ قَاَل : اÙم. Iَك، قُلُْت : ثُـم. َمْن ا�بّر  ثُـم. : ٔاّم.
؟ قَالَ  Iا�َ�َك، ثُـم. اْال�ْقَرَب فَاْال�ْقَرَب : َمْن ا�بَر    

"Wahai Rasulullah! Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu". 

Saya bertanya lagi, "Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu" Lalu 

saya bertanya, "Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu". Saya 

bertanya, "Siapa yang harus saya perlakukan dengan baik?." Rasulullah menjawab, "Bapakmu, kemudian 

kerabat yang terdekat, lalu kerabat yang terdekat. “  (H.R. Bukhari, Tirmidzi)
  

 

 

                                                 
32  Bukhari 4537, Muslim 5029, Tirmidzi 2530 



33 
 

Dari Thaisalah bin Mayyas, dia berkata, 

َر قَالَ   ا�َراَها ِاال. َداِت، فََاَصبُْت ُذنُْوً� َال ُكْنُت َمَع الن.جَ   ؟ قُلُْت : ِمَن اْلَكبَائِِر، فََذَكْرُت َذِ»َ ِالْبِن ُمعَ َكَذا : َما ِيهَ
 ا: اْلَكبَائِِر، ُهن. ِتْسٌع  لَيَْسْت َهِذِه ِمنَ : َوَكَذا؟ قَالَ 

 
ْحِف، َوقَْذُف ْال اُك Áِ�ِ، َوقَْتُل نَْسَمٍة، َوالِْفَراُر ِمَن الز. ْرشَ

ْيِن ِمَن الُْعُقوْ الُْمْحَصنَِة، َوا�ْلكُ الرِّ  ي يَْستَْسِخُر، َوبَُاكُء الَْواِ�َ ِ .Øِق قَاَل َ�، َوا�ْلكُ َماِل الَْيِتْميِ، َوِالَْحاُد ِيف الَْمْسِجِد، َوا
بI ا�ْن تَْدُخَل الَْجن.َة؟ قُلُْت : ِيل اْبُن ُمعَرَ  ُق ِمَن الن.اِر َوُحتِ I2َ َوا: قَالَ ! ا�ْى َوهللاِ : ا�تُِفر. اَك؟ قُلُْت ا� ى، : ِ�ُ ِعْنِدي اÙّمِ

َعاَم لَتَْدُخلَن. الَْجن.َة َما اْجُتنِبَِت اْلَكبَائِرُ لَْو ا�لَْنَت لَهَا الºََْ ! فََوهللاِ : قَالَ      َم َوا�ْطَعْمَهتَا الط.
 

"Aku bersama orang-orang keturunan Najdah bin Amir Al Khariji, yang membuat aku banyak melakukan 

dosa-dosa besar. Kemudian aku melaporkannya kepada Ibnu Umar, seraya bertanya, "Apa dosa-dosa 

itu?" Aku menjawab, "Ini dan itu." Ibnu Umar berkata, "Itu tidak termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa 

besar itu, ada sembilan, yaitu menyekutukan Allah, membunuh orang, lari dari peperangan, menuduh 

zina kepada wanita mukmin, memakan harta riba, mengambil harta anak yatim, melenceng di masjid, 

orang yang suka menghina (mengejek), dan (menyebabkan) orang tua menangis karena durhaka 

(kepada keduanya)." Ibnu Umar berkata, kepadaku, "Apakah engkau takut dari neraka dan ingin masuk 

surga?" Saya berkata, "Apa benar, demi Allah?," Ibnu Umar berkata, "Apakah orang tuamu masih 

hidup?" Saya menjawab, "Ibu saya masih hidup." Ibnu Umar berkata, "Demi Allah! sekiranya engkau 

berbicara lemah lembut kepadanya dan memberi makan kepadanya, maka niscaya engkau benar-benar 

akan masuk surga selama dosa-dosa besar itu dijauhi."
33

 

 

Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, 

َ يَُبا َىل الن.ِيبِّ َصىل. هللا عَلَْيِه َوَسمل.  
ْكهَُما كَ : ِيُعًه عََىل الْهِْجَرِة َوتََرَك ا�بَُويِْه يَْبِكيَان فَقَالَ َجاَء َرُجٌل ا ْحضِ َما َوا� لَْهيِ

 
َما ـاْرِجُع ا

    ا�ْبَكْيَهتَُما
"Seseorang datang kepada Nabi Saw. seraya membaiatnya untuk berhijrah dan meninggalkan kedua 

orang tuanya yang menangisinya, lalu Nabi berkata, 'Pulanglah kepada keduanya, buatlah keduanya 

tersenyum sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis."'
34

 

 

Dari Abu Bakar, dia berkata "Rasulullah Saw. bersabda, 

ئُُمكْ  ا�َال  ِّ ْيِن، َوَجلََس َوَاكَن : قَالَ ! بََىل qَ َرُسْوُل هللاِ : قَالُوا) �َ ثََال (ِ�َْكَربِ اْلَكبَائِِر؟  اÙنَب اُك Áِ�ِ، َوُعُقْوُق الَْواِ�َ ْرشَ  
اال

ُرَها َحىت. قُلُْت لَْيتَُه َسَكَت ُمت.ِكئًا، ا�الٓ َوقُْوُل الز.       ْوِر، َما َزاَل يَُكّرِ
'Maukah engkau aku beritahukan tentang dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar?' (Rasulullah 

SAW mengulangnya tiga kali). Mereka menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah!.' Rasulullah SAW bersabda, 

'Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, -  kemudian Rasulullah duduk, yang sebelumnya beliau 

bersandar -  ingatlah, dan perkataan bohong'. Rasulullah terus-menerus mengulang kata-katanya, sehingga 

aku berharap semoga Rasulullah diam.
35

 

 

 

                                                 
33 Shahih, dalam kitab Ash-Shahihah (2898). 
34 Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah 
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Dari Abu Darda’ dia berkata, 

 

ِ ا�ْوَصاِىن َخِلْيِيل َرُسْوُل هللاِ  ِ ِبِتْسع ْن قًُطْعَت ا�ْو ُحُرْقَت، َوَال َال :  َصىل. ُهللا عَلَْيِه َوَسمل.
 
كَن.  تُْرشُِك Áِ�ِ َشيْئًا َوا  تَْرتُ

َال  ُة، َوَال الص. م. ِØًّدا فَقَْد بَرِئَْت ِمنُْه ا ُدا فََمْن تََرَكهَا ُمتََعّمِ ِب الَْخْمَر، ََة َْمْكُتْوبًَة ُمتََعم. ، َوا�ِطْع  تَْرشَ ٍ َا ِمْفتَاُح ُلكِّ َرشّ هن.
 
ا

ُرَج ِمْن ُدنَْياَك فَاْخُرْج لَهَُما َوَال  ْن ا�َمَرَاَك ا�ْن َختْ
 
يَْك َوا ْن َرا�يْ َة اْال�  تٌنَاِزَعن. ُوَال َواِ�َ

 
.َك ا�نَْت، َوَال ْمِر َوا ر ِمَن َت ا�ن  تَِفر.

اِبَك وَ  ْن َهلَْكَت َوفَر. ا�ْحصَ
 
ْحِف َوا  تَْرفَْع َعَصاَك عََىل ا�ْهِ�َ َوا�ِخْفهُْم ِيف ِهللا َعز. ا�نِْفْق ِمْن ُطْوِ»َ عََىل ا�ْهِ�َ َوَال الز.
 َوَجل.   

“Rasulullah Saw. berwasiat kepadaku dengan 9 hal: jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun 

sekalipun engkau dipotong (tubuhmu) atau dibakar, jangan meninggalkan shalat dengan sengaja, maka 

bebaslah tanggung jawab atasnya, janganlah minum khamar, karena khamar pangkal segala kejahatan, taatilah 

kedua orang tuamu, sekiranya keduanya memerintahkan kepadamu agar kamu ke luar dari duniamu, maka 

keluarlah demi keduanya, janganlah menentang penguasa, sekalipun engkau beranggapan bahwa engkau yang 

benar, janganlah lari dari peperangan, sekalipun engkau akan terbunuh dan teman-temanmu meninggalkanmu, 

bersedekahlah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu, dan janganlah berlaku kasar kepada 

keluargamu dan ringankanlah beban mereka karena Allah Azza wa Jalla.
36

 

 

Dari Abu Hurairah, 

 
َ قَالَ  يِْه : َمْن؟ قَالَ ! qَ َرُسْوُل هللاِ  :َم ا�نُْفُه، قَالُْواـَم ا�نُْفُه، َرغِ ـَرِمغَ ا�نُْفُه، َرغِ : َعِن الن.ِىبِّ َصىل. ُهللا عَلَْيِه َوَسمل. َمْن ا�ْدَرَك َواِ�َ

، ا�ْو ا�َحُدُمهَا فََدَخَل الن.اَر      .ِعْنَدُه اْلِكَربِ
Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang." Para 

sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Siapa (yang celaka)?" Rasulullah menjawab, "Orang yang mendapati 

kedua orang tuanya atau salah satunya (dalam keadaan tua) lalu dia (tidak berbakti), maka dia masuk 

neraka."
37

 

 

 ، عطاء عن ، جرجي ابن عن كرية، ٔايب بن �امل عبد : قال رامهب بن عيل : قال الرضيم ال عبد بن ممد حدثنا
 اَس لن. لِ  مْ هُعَ فَ نْ ا�  اِس الن.  ْريِ خَ  : وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال : قال جابر عن

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Adullah Al-Kadlrami ia berkata Ali bin Bahram berkata 

Abdul Malik bin Abi Kariimah berkata dari Ibnu Juraij, dari Atha' dari Jaabir, Rasulullah SAW bersabda 

"...Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia..." [HR. Thabrani dalam 

Al-Ausath]
38

 

 

Rasulullah Saw. bersabda:  

ْفَىل  Iائَِ�ُ الَْيُد الُْعلَْيا َخْيـٌر ِمْن الَْيِد الس ْفَىل ِهـَي الس. Iفَالَْيُد الُْعلَْيا ِهـَي الُْمْنِفقَُة َوالس. 
" Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah si pemberi, 

sedang tangan yang di bawah adalah si peminta." 
39

 

                                                 
36 Hasan, Bukhari, Ibnu Majah 
37 Shahih, di dalam kitab At-Ta'liqur-Raghib (3/215). (Muslim, 45-Kitab Al Birru Wash-Shilah wal Adab, hadits 9,10). 
38 Hadits di atas berpredikat hasan. 
39 HR. Bukhari 1429, Muslim 1033 
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َذا ُكنI ِفْيَك فَ   
نَْيا، ِصْدُق الَْحِديِْث، َوِحْفُظ اال�َمانَِة، َوُحْسُن الُْخلُِق، َوِعف.ُة ُمْطِعمٍ ا�ْربٌَع ا Iَال عَلَْيَك َما فَاتََك ِمَن ا�. 

Empat perkara yang jika kamu memilikinya, maka apapun yang berlalu dari harta dunia tidak akan 

menyusahkanmu, yaitu: jujur dalam perkataan, menjaga amanat, akhlak yang baik dan menjaga diri dari 

meminta-minta. (H.R. Ahmad, Al Hakim, Ibnu Hibban dari Ibnu Umar) 

 

َذا َوعَ 
 
ثْـُتـْم، َوا�ْوفُْوا ا َذا َحد.

 
ـَْمْن لَُكـْم الَْجن.َة، اْصُدقُْوا ا ت.ا ِمْن ا�نُْفِسُكـْم ا�ض ، اْضـَمُنوا ِلـي سـِ ـُِمْنُمتْ َذا ائْت  

وا ا Iَوا�د ، ْدُمتْ
ْوا ا�بَْصاَرُكـْم، َوُكفIْوا ا�يِْديَُكـمْ  Iَواْحَفُظْوا فُُرْوَجُكـْم، َوغَض.  

Aku menjamin kalian dengan enam perkara. Jika kalian mengamalkannya, maka aku menjamin surga: 

jujurlah dalam perkataan, tepatilah janji, laksanakanlah amanat, jagalah kemaluan, jagalah pandangan, 

dan jagalah tangan. (H.R. Ahmad, Ibnu Hibban, Al Hakim dari Ubadah bin Shamith). 

 

 َ ْن َاكن
 
َذا قُِطَعْت َوا

 
ْحِم ا .ُه َال قُْرَب ِ�لر. ن  

ْن اْعرِفُْوا ا�نَْسابَُكـْم، تَِصلُْوا ا�ْرَحاَمُكـْم، فَا
 
َذا ُوِصلَْت َوا

 
ْت قَرِيَْبًة، َوَال بُْعَد ِبـهَا ا

 .َاكنَْت بَِعْيَدةً 
Kenalilah keturunan kalian, hubungkanlah tali silaturahim antara kalian, karena tidak disebut dekat jika 

tali silaturahim itu putus meskipun jaraknya dekat dan tidak disebut jauh jika tali silaturahim itu 

dihubungkan meskipun jaraknya jauh. (H.R. Al Hakim, dari Ibnu Abbas) 

 

ْحِم الَاكِشـحِ  َدقَُة عََىل ِذي الر. َدقَِة الص.   .ا�فَْضُل الص.
Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada kaum kerabat yang memusuhi. (H.R. 

Ahmad, Thabrani, dari Abi Ayyub dan dari Hakim bin Hizam). 

 

ورِ  Iْيِن، َوَشهَاَدُة الز اُك Á�ِ، َوقَْتُل الن.ْفِس، َوُعُقوُق الَْواِ�َ ْرشَ  
 .ا�ْكَربُ اْلَكبَائِِر اْال

Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, menyakiti kedua orang tua dan kesaksian 

palsu. (H.R. Bukhari dari Anas) 

 

ُمهْ ِلَجاِره ْالَ َخْريُ  اِن ِعْنَدِهللا َخْريُ ُمهْ ِلَصاِحِبه ، َوَخْريُ الِْجْريَ اِب ِعْنَد ِهللا َخْريُ  .ْحصَ
“Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya. Dan 

sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap tetangganya.”
40

 

 

Dari Ubadah bin Shamit r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

� َويَْعِرْف َ � َويَـْرَحْم َصِغْريََ ل. َكِبْريَ ِيت َمْن لَْم ُجيِ  .ِلَعاِلِمنَالَيَْس ِمْن اÙم.
"Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang dewasa kami, menyayangi anak kecil kami 

dan menghormati ulama kami."
41

 

 

 

 

                                                 
40 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi (1/353), Ad-Darimi (2/215), Al-Hakim (4/164), Ahmad (2/168) dan 
Ibnu Busyran dalam Al-Amali (143/1) dari Haiwah dan Ibnu Luhai’ah, keduanya mengatakan, “Syarahbil bin Syarik 
bercerita kepada kami bahwa ia mendengar Abu Abdurrahman Al-Habli, menceritakan dari Abdullah bin Amr 
secara marfu’. 
41 Diriwayatkan oleh Ahmad, dengan sanad hasan, ath-Thabrani dan al-Hakim, 
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Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

واØي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تسلموا وال تسلموا حىت حتابوا ؤافشوا السالم حتابوا وٕاqمك والبغضة فٕاهنا 
 يه احلالقة ال ٔاقول لمك حتلق الشعر ولكن حتلق ا�ين 

"Demi Dzat yang jiwa raga saya berada pada kekuasaan-Nya! engkau tidak akan masuk surga sehingga kamu masuk 

Islam, kamu tidak akan masuk Islam sehingga kamu saling mencintai, sebarluaskanlah salam, niscaya kamu saling 

mencintai, dan jauhilah kebencian, karena ia yang mencukur. Saya tidak berkata kepadamu, 'mencukur rambut', 

tetapi (kebencian itu) mencukur agama.'"
42

 
 

ثُْمتْ  َذا َحد.
 
، َواْصُدقُْوا ا َذا ائُْتِمْنُمتْ  

ْوا ا Iفَا�د ُxُب.ُمكْ ُهللا تََعاَىل َوَرُسْو ن. ا�ْحبَْبُمتْ ا�ْن ُحيِ  
ُنْوا ِجَواَر َمْن َجاَوَرُكـمْ ا  .، َوا�ْحسـِ

Jika kamu ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka penuhilah ketika kalian diberi amanat, berkatalah 

yang benar, dan bersikap baiklah kepada tetangga yang tinggal di sebelahmu.
43

 
 

َيل. وَ   
ُنُكـْم ا�ْخَالقًا، ا�بْغََضُكـْم ا َيل. َوا�ْقَربَُكـْم ِمِينّ ِيف اْالِٓخَرِة َمَجاِلَس ا�َحاسـِ  

ن. ا�َحب.ُكـْم ا  
 ِيف اْالِٓخَرِة ا�بَْعَدُكـْم ِمِينّ ا

قُْونَ  َ�ُرْوَن الُْمتَفَْيـهُِقْوَن الُْمتََشِدّ ْ   .ا�ْسَوُؤُكـْم ا�ْخَالقًا، الرش.
Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat majelisnya denganku di akhirat adalah 

orang yang paling baik akhlaknya. Dan, orang yang paling jauh dari sisiku di akhirat adalah orang yang 

paling buruk akhlaknya, orang yang cerewet, orang yang banyak omong dan orang yang berbicara 

dengan malas.
44

 
 

 َq غَُال  َ تَِعْن Á�ِِ ْحيفَ  َُم اْحَفظِ ا8. تََعْنَت فَاسـْ َ َوِاَذااسـْ ئَِل ا8. ْد ُجتَاَهَك َوِاَذ اَسا�لَْت فَاسـْ َ َجتِ رواه .  ْظَك ِاْحَفظِ ا8.
  الرتمذى

Hai anak muda, jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu, Jagalah Allah dihadapanmu niscaya Dia akan 

selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, jika kamu memohon 

pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. (H.R. Turmudzi) 
 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 وال يزنع من يشء ٕاال شانه. ٕان الرفق ال يكون يف يشء ٕاال زانه
“Sesungguhnya tidaklah kelembutan berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah ia 

dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya.” (H.R. Muslim 2594) 
 

Dari Abdullah ibnu Mas’ud r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: 

كُ  .qْم َوُمَحِقّ ـِا . نُْوِب فَِان IØـ َرِت ا َ ُجِل َحىت. ي تَِمْعَن عََىل الر.   .هِْلَكن.هُ ـ هُن. َجيْ
Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan menumpuk 

pada seseorang, lalu membinasakannya. (H.R. Ahmad) 
 

Dari  Abu  Hurairah, Nabi  Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. 

 ال يشكر هللا من ال يشكر الناس
"Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain."

45 

                                                 
42 H.R. Bukhari, Muslim. 
43 Diriwayatkan oleh Thabrani dari Abdurahman bin Abu Qirad 
44 H.R. Ahmad, Ibnu Hibban, Thabrani, Baihaqi, dari Abu Tsa’labah Al Khasyani. 
45 Di riwayatkan Bukhari di dalam kitab Ash-Shahihah.  
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ُب  ن. َهللا ُمْحِسٌن ُحيِ
 
ُنوا فَا َذا قَتَلُْمتْ فَا�ْحسـِ

 
َذا َحَمكُْمتْ فَاْعِدلُوا، َوا  

نِنيَ ا   .الُْمْحسـِ
Apabila kalian mengadili suatu perkara, maka bersikap adillah. Apabila kalian berbicara, maka berkatalah 

dengan perkataan yang baik. Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai orang-orang yang baik.
46

 

 

بIْوَن ا�ْن يَْعِدلُْوا بَيْنَُكـْم ِيف الِْربِّ َواللIْطِف اْعِدلُْوا بَْنيَ ا�ْوَالِدُكـْم ِيف   .النَِّحِل، َكـَما ُحتِ
Berlaku adillah pada anak kalian dalam masalah pemberian, sebagaimana kalian berlaku adil dalam 

masalah kebaikan dan kelembutan. (H.R. Thabrani, dari An-Nu’man bin Basyir). 

 

Rasulullah Saw. telah bersabda, 

 .ِاْعِدلُْوا بَْنيَ ا�يْنَاِءُكـْم، ِاْعِدلُْوا بَْنيَ ا�بْنَاِءُكـْم، ِاْعِدلُْوا بَْنيَ ا�بْنَاِءُكـمْ 
“Bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian, bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian, 

bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian.
47

 

 

ُ َعْنُه قَالَ َعِن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة  ُ عَلَيِه َوَسملََ : َرِيضَ ا8. َ َوَانُْمتْ َمْوِقنُْوَن ِ�  :قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصىل. ا8. َجابَِة َواْعلَُمْوا ْالِ ُاْدُعو ا8.
تَِجْيُب ُدعَاًء ِمْن قَلٍْب غَا ِفٍل  َال  َان. هللاَ     )رواه الرتمذي(ٍه َال يَسـْ

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berdoalah kamu kepada Allah dengan 

yakin bahwa doa itu pasti dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang 

lalai dan tidak sungguh-sungguh  (HR. Tirmidzi) 

 

ُ عَلَيِه َوَسملََ  ِ َصىل. ا8. ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل ا8. تَْدُعوا َال تَْدُعوا عََىل ا�نُْفِسُمكْ وَ  َال  َرَوى َمْسِملٌ َعْن َجاِبٍر َرِيضَ ا8.
تَِجيُب لَُمكْ   َال  ا�ْمَواِلُمكْ تَْدُعوا عََىل َال ِدُمكْ وَ َال عََىل ا�وْ    .تَُواِفُقوا ِمْن ِهللا َساعًَة يُْسا�ُل ِفهيَا َعَطاٌء فَيَسـْ

Muslim meriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda: ‘Janganlah kalian mendo’a 

yang tidak baik untuk diri kalian, anak-anak kalian, dan harta kalian, sebab boleh jadi do’a kalian itu 

bertepatan dengan waktu yang mana di waktu itu do’a diijabah sehingga apa yang kalian mohonkan juga 

diijabah (dikabulkan).’” 

 

ْمثٌ وَ 
 
َوَجل. ِبَدْعَوٍة لَيَْس ِفْهيَا ا َ َعز. ال. , قَِطْيَعُة َرِحمٍ  َال َما ِمْن ُمْسِملٍ يَْدُعو ا8.

 
ْحَدى ثََال ا

 
َ ِهبَا ا ا : ٍث ِخَصالٍ  ا�ْعَطاُه ا8. م.

 
ا

َل xَُ َدْعَوتَهُ  اا�ْن يُ , َاْن يُْعج. م.
 
َرَهاxَُ ِىف اَوا ْوِء ِمثِْلهَا , ْخَرىْالÙ َدِخّ Iا َاْن يُْرصَِف َعْنُه ِمَن الس م.

 
؟ قَالَ : قَالُْواَوا ًذا نُْكِرثُ

 
 ا

  )ُهللا ا�ْكِرثُ (
Nabi Saw. pernah bersabda: Tiada seorang muslim yang memanjatkan suatu doa kepada Allah yang di 

dalamnya tidak mengandung permintaan yang berdosa dan tidak pula memutus silaturahmi, melainkan 

Allah pasti memberinya berkat doa itu salah satu dari tiga perkara berikut, yaitu: Adakalanya 

permohonannya itu segera dikabulkan, adalakalanya permohonannya itu disimpan oleh Allah untuknya 

kelak di hari kemudian, dan adakalanya dipalingkan darinya suatu keburukan yang semisal dengan 

permohonannya itu. Mereka (para sahabat) berkata, “Kalau begitu, kami akan memperbanyak doa.” 

Nabi Saw. menjawab, “Allah Maha Banyak (Mengabulkan Doa) (H.R. Ahmad) 

 

                                                                                                                                                             
 
46 Diriwayatkan Imam Thabrani dalam kitab Al Mu’jam Al Ausath 
47 Ibnu Majah (1/100), Ahmad (4/239-240), Ibnu Hibban (79, 179, 186) 
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ُ َعْنُه قَالَـَعِن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة  ُ عَلَيِه َوَسملََ : َرِيضَ ا8. تَِجْيَب ُهللا xَُ ِعْنَد : قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصىل. ا8. ُه ا�ْن يَسـْ َمْن َرس.
َخاءِ  عَاَء ِيف الر. Iَدائِِد َواْلُكَرِب فَلُْيْكِرثِ ا�   )رواه الرتمذي(. الش.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa suka apabila Allah 

mengabulkan doanya pada saat kesukaran dan kesusahan, hendaklah ia memperbanyak doa pada saat 

lapang.” (H.R. Tirmidzi) 

 

ُ َعْنُه قَالَـَعِن ثَْوَ�َن  ُ عَلَيِه َوَسملََ : َرِيضَ ا8. ال.  َال  :قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصىل. ا8.
 
عَاءُ يَُردI الْقَْدَر ا Iال. يَزِيُْد ِيف الُْعُمِر َال وَ ,  ا�

 
 ا

نِْب يُِصْيُبهُ  .Ø�ِ ْزَق ُجَل لََيْحُرُم الِرّ ن. الر.
 
  )رواه احلامك(. الِْربI َوا

Dari Tsauban r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali 

doa, dan tidak dapat menambah umur kecuali kebaikan, dan sesungguhnya seseorang menghalangi 

rezekinya sendiri sebab dosa yang dia lakukan.” (H.R. Hakim) 

 

:  يَْومـًا، فَقَـاَل ُكْنُت َخلَْف الن.ِيبِّ َصىل. ُهللا عَلَْيِه َوَسمل.َ : َعْن ا�ِيب الَْعب.اِس َعْبِد ِهللا ْبِن َعب.اٍس َرِيضَ ُهللا َعْهنَُما قَاَل 
 qَ َماٍت غَُال ُِّمَك َلكِ ّينِ اÙعَل

 
تََعْنَت : ُم ا َذا اســْ

 
َذا َسا�لَْت فَاْسـا�ِل َهللا َوا

 
ْدُه ُجتَاَهَك، ا َفْظَك، اْحَفظِ َهللا َجتِ ْاْحَفظِ َهللا َحيْ

تَ  َة لَْو اْجتََمَعْت عََىل ا�ْن  يَْنَفُعْوَك بِ ْالÙ ِعْن Áِ�ِ، َواْعَملْ ا�ن. افَاسـْ َ م. ٍء لَـْم ي ال. َيشْ
 
ِن  ْنَفُعـْوَك ا

 
، َوا ـٍء قَـْد َكتََبـُه ُهللا َ»َ ِبَيشْ

ْوَك  Iال. اْجتََمُعوا عََىل ا�ْن يَُرض
 
ْوَك ا Iٍء لَْم يَُرض ٍء قَْد َكتَ  ِبَيشْ ـُحُف ْقـَال ْال� َبُه ُهللا عَلَْيَك، ُرِفَعِت اِبَيشْ Iِت الص رواه [ ُم َوَجفـ.

ِة، َواعْـَملْ : حديث حسن حصيح ويف رواية غري الرتمذي: الرتمذي وقال  ـد. َخاِء يَْعرِفَْك ِيف   الّشِ َىل ِهللا ِيف الر.
 
ْف ا ْدُه ا�َماَمَك، تََعر. اْحَفظِ َهللا َجتِ

، َوا�ن. الَْفَرَج َمَع الَْكْرِب َوا�ن. َمَع الُْعْرسِ يُْرساً ، ا�ن. َما ا�ْخَطا�َك لَْم يَُكْن ِلُيِصْيَبَك، َوَما ا�َصابََك لَْم يَُكْن ِلُيْخِطئَكَ  ْربِ   ].َواعَْملْ ا�ن. الن.ْرصَ َمَع الص.

Dari Abu Al Abbas Abdullah bin Abbas radhiallahuanhuma, beliau berkata: Suatu saat saya berada 

dibelakang nabi shallallahu`alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: Wahai ananda, saya akan 

mengajarkan kepadamu empat perkara: Jagalah Allah
48)

, niscaya Dia akan menjagamu, Jagalah Allah 

niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu
49)

. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, jika kamu 

memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat 

berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat 

memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka 

berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali 

kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering
50)

 . 

(Riwayat Turmudzi dan dia berkata: Haditsnya hasan shahih).  

Dalam sebuah riwayat selain Turmuzi dikatakan: Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-

Nya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. 

Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan atasmu tidak akan menimpamu dan apa yang 

menimpamu itulah yang ditakdirkan atasmu, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran dan 

kemudahan bersama kesulitan dan kesulitan bersama kemudahan). 

 
 

                                                 
1. Maksudnya adalah bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 
2. Dengan pertolongan dan perlindungan-Nya.  
3. Maksudnya adalah segala sesuatu telah ditakdirkan dan dibukukan pencatatannya oleh Allah ta’ala.  
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 Di dalam riwayat lain – juga oleh Imam Muslim – melalui Abu Darda r.a., disebutkan bahwa 

Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

تََجابٌَة، ِعْنَد َراÑِسِه َمَ�ٌ ِال�  الَْمْرِء الُْمْسِملِ  َدْعَوةُ  ، ُلك.َما َدعَاِالَ ِخْيِه ِبَظهِْر الْغَْيِب ُمسـْ ٌ ُ  ُمَولك. ، قَاَل الَْمَ�ُ الُْمَولك. ِخْيِه ِخبَْريٍ
  .آِمْني َوَ»َ ِبِمثْلٍ : ِبهِ 

Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan diperkenankan, pada 

kepalanya terdapat malaikat yang ditugaskan kepadanya. Manakala ia mendoakan saudaranya degan 

doa yang baik, maka malaikat yang ditugaskan kepadanya itu mengatakan, “Amin, dan bagimu hal yang 

semisal.” 
 

ْج َعْن ُمْعِرسٍ َمْن ا�َراَد ا�ْن  تََجاَب َدْعَوتُُه َوا�ْن تُْكَشَف ُكْربَُتُه، فَلُْيَفِرّ   .يُسـْ
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barangsiapa yang ingin diperkenankan doanya 

dan dilenyapkan kesusahannya, maka hendaklah ia membebaskan (menolong) orang yang dalam 

kesulitan (H.R. Ahmad) 
 

ُ َعْنُه قَالَـ اٍر ا�õِْ بَِينْ ُمَجاِشعٍ َرِيضَ ا8. َ ا�ْو2َ : قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصىل. ُهللا عَلَْيِه َوَسمل.َ : َعْن ِعَياِض ْبِن ِمحَ ن. ا8.  
ا

َيل. ا�ْن تََواَضُعْوا َحىت.   
 )رواه مسلم( .يَْبِغْي ا�َحٌد عََىل ا�َحدٍ َال ، وَ يَْفَخَر ا�َحٌد عََىل ا�َحدٍ  َال  ا

Dari ‘Iyadh bin Himar r.a., saudara Bani Mujasyi’, ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, ‘Sesungguhnya 

Allah mewahyukan kepadaku,’ Bertawadhu’lah kalian sehingga tidak seorang pun menyombongkan 

(membanggakan) diri kepada orang lain, dan tidak seorang pun mendzalimi (bertindak sewenang-

wenang) terhadap orang lain. (H.R. Muslim) 
 

ُ َعْنُه قَالَ  َر َرِيضَ ا8. َ يَُقْولُ : َعْن ُمعَ ْعُت َرُسْوُل ِهللا َصىل. ُهللا عَلَْيِه َوَسمل. ِ رَ : َمسِ ، فَهَُو ِيفْ َمْن تََوَضَع 8ِ. ُ I8فََعُه ا
، فَهَُو ِيفْ ا�ْعُنيِ الن.اِس َصِغْريٌ  ُ َ َوَضَعُه ا8.  َوِيفْ نَْفِسِه َكِبْريٌ َحىت. لَهَُو نَْفِسِه َصِغْريٌ َوِيفْ ا�ْعُنيِ الن.اِس َعِظْميٌ، َوَمْن تََكرب.

ْم ِمْن َلكٍْب ا�ْو ِخْزنِيْرٍ   )رواه البيهقى( .ا�ْهَوُن عَلَْهيِ
Dari ‘Umar r.a., ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa bertawadhu’ 

karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, sehingga di dalam dirinya ia merasa kecil sedang 

dalam pandangan manusia ia orang yang besar. Dan barangsiapa takabur
51

 Alah akan merendahkannya 

sehingga dalam pandangan manusia ia terlihat kecil, sedang dalam dirinya ia merasa besar. Sampai-

sampai bagi mereka ia lebih hina daripada seekor babi atau anjing.” (H.R. Baihaqi) 
 

 Disebutkan dalam Shahih Muslim dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda: 

، َوَال يَْدُخُل الن.اِر َمْن َاكَن ِيف قَلِْبهِ  ٍة ِمْن ِكْربٍ يَْمانٍ َال يَْدُخُل الَْجن.َة َمْن َاكَن ِيف قَلِْبِه ِمثْقَاُل َذر.
 
ٍة ِمْن ا قَاَل .  ِمثْقَاُل َذر.

بI ا� : َرُجلٌ  ُجُل ُحيِ نًا، ا�فَـِمَن اْلِكْربِ َذاَك؟ قَالَ qَ َرُسوَل ِهللا، الر. نًا َوثَْوبُُه َحسـَ  ن. َهللا : ْن يَُكوَن نَْعُ°ُ َحسـَ
َال، ا

بI الَْجَماَل، اْلِكْربُ بََطُر الَْحِقّ َوغَـْمطُ الن.اِس  ْيٌل ُحيِ ْبَحانَُه َمجِ   .سـُ
Tidak masuk surga orang yang di dalam qalbunya ada seberat dzarrah sifat takabbur, dan tidak masuk 

neraka orang yang di dalam qalbunya ada iman seberat dzarrah.” Seseorang berkata: “Ya Rasulullah, 

seseorang menyukai sandalnya itu baik dan pakaiannya baik, apakah itu termasuk sifat takabbur?” 

Rasulullah Saw. menjawab: “Sesungguhnya Allah Swt indah, menyukai keindahan. Sifat takabbur adalah 

menentang yang haq (kebenaran) dan menghina manusia.” 

                                                 
51 Takabur ialah menolak perkara yang haq dan menghina manusia 
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َ قَالَ  ّ َصىل. ُهللا عَلَْيِه َوَسمل. ُ َعْنُه عِن الن.ِيبِ ٍة ِمْن يَْدُخُل الَْجن.َة َمْن َاكَن ِيفْ َال  :َعْن َعْبِد ِهللا َرِيضَ ا8. قَلِْبِه ِمثْقَالُـ َذر.
 )رواه مسمل( .ِكْربٍ 

Dari ‘Abdullah r.a., dari Rasulullah Saw., beliau bersabda, “Tidak masuk surga orang yang di dalam 

hatinya terdapat kesombongan (takabur) walau sebesar dzarrah (atom). (H.R. Muslim) 
 

Dari Abu Bakrah, dia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 

ِخرُ  نَْيا َمَع َما يَد. Iَل ُهللا تََباَرَك َوتََعاَىل الُْعُقْوبََة ِلَصاِحِبِه ِيف ا� xَُ ِيف ْاالِٓخَرِة ِمَن  الَْبْغِي  َما ِمْن َذنٍْب ا�ْحَرى ا�ْن يَُعّجِ
ِحمِ َوقَِطْيَعِة ا      لر.

Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah siksaannya bagi pelakunya di dunia dan 

disimpan sisanya di akhirat daripada penganiayaan dan memutus silaturrahim'." (H.R. Bukhari, Abu Daud, 

Tirmidzi, Ibnu Hajar) 
 

ُ عَلَيِه َوَسَملَ قَالَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْهنَُما َعِن الن.ِيبِ ٍرو َرِيضَ ا8. ، َولَِكن. : َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َمعْ ِÖِلَيَْس الَْواِصُل ِ�لُْمَاك
ُه َوَصلَهَا َذا قُِطَعْت َرِمحُ

 
ْي ا ِ .Øرواه البخاري(. الَْواِصَل ا(  

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.huma, dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Orang yang dianggap menyambung 

silaturahmi itu bukanlah orang yang membalas (kebaikan orang), akan tetapi orang yang menyambung 

silaturahmi ialah orang yang bila hubungan silaturahminya diputus, ia tetap menyambungnya.” (H.R. 

Bukhari, Abu Daud) 
 

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu  'alaihi wasallam bersabda, 

      يَاÑَمُن َجاَرُه بََوائُِقهً  يَْدُخُل الَْجن.َة َمْن َال َال 
"Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatan-kejahatannya."  (H.R. 

Bukhari, Muslim) 
 

 Juga dari Jabir r.a. disebutkan di dalam Ash-Shahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 

bersabda,  

ُ َعز. َوَجل. ا�َ� ِعْنَد َظِنّ َعْبِدي   .ِيب فَلَْيُظن. ِيب َماَشاءَ  يَُقوُل ا8.
“Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku sebagaimana persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Maka hendaklah 

dia membuat persangkaan kepada-Ku menurut kehendaknya.” 
 

َ قَالَ  ن. ا8.  
ْن َظن. نِ ـْي، فَِاْن َظن. نِ ـبِ  ا�َ� ِعْنَد َظِنّ َعْبِدي: ا

 
، َوا ا فََ°ُ ا ـْي َخْريً  .فََ°ُ ْي َرش�

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah Saw., bahwa beliau Saw. pernah bersabda: Sesungguhnya Allah 

telah berfirman,”Aku mengikuti prasangka hamba-Ku terhadap diri-Ku. Maka jika dia berprasangka baik 

kepada-Ku, itulah yang didapatinya. Dan jika dia berprasangka buruk terhadap-Ku, maka itulah yang 

didapatinya.” (H.R. Ahmad) 
 

َىل الن.اِس َما ْالٓ يُْؤِمُن Áِ�ِ َوالَْيْوِم ا َمْن ا�َحب. َاْن يَُزْحَزَح َعِن الن.اِر َويُْدَخَل الَْجن.َة فَلُْتْدِرْكُه َمِني.ُتُه َوُهوَ   
ِخِر، َويَاÑِيتْ ا

 Iب لَْيهِ ُحيِ
 
 .َاْن يُْؤَىت ا

Dari Abdullah ibnu Amr yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barang siapa yang 

suka bila dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah di saat kematian 

menjemputnya ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah ia 

memberikan kepada orang lain apa yang ia sukai bila diberikan kepada dirinya sendiri. (H.R. Ahmad) 



41 
 

ُمكْ ِ�َفَْضَل ِمنْ َاَال  َال  ُاْخِربُ َياِم، َوالص. َدقَِة؟ قَالُْواَدَرَجِة الِصّ : قَالَ , ُح َذاِت الَْبْنيِ ِاْصَال : قَالَ . َل هللاِ َرُسوْ  بََىل qَ : ِة، َوالص.
  . َوفََساُد َذاِت الَْبْنيِ ِيهَ الَْحاِلقَةُ 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Darda yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. telah 

bersabda: 

"Maukah kalian aku beri tahukan hal yang lebih utama daripada pahala puasa, salat, dan zakat?" 

Mereka menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Nabi Saw. bersabda, "Mendamaikan orang-orang 

yang bersengketa." Nabi Saw. bersabda pula, "Kerusakan (yang ditimbulkan oleh) orang-orang yang 

bersengketa adalah Al-Haliqah (yang menghabiskan segala sesuatu)." 

 

Dari Hudzaifah r.a. dia berkata, 

ُ عَلَيِه َوَسملََ َسا�َل َرُجٌل عََىل َعهِْد  ِ َصىل. ا8. ن. َرُجًال ا�ْعَطاُه، فَا�ْعَطى الْقَْوُم، فَقَاَل َرُسوُل ا8.  
، فَا�ْمَسَك الْقَْوُم، ثُـم. ا

 ُ ِ َصىل. ا8. ا فَاْسُنت. ِبِه، َاكَن xَُ ا�ْجُرُه، َوِمثُْل اÙُجوِر َمْن تَِبَعُه، غَْريَ ُمنْتَقٍَص ِمْن :  عَلَيِه َوَسملََ َرُسوُل ا8. َمْن َسن. َخْريً
ا فَاْسُنت. ِبِه، َاكَن عَلَْيِه ِوْزُرُه، َوِمثُْل ا�ْوَزاِر ِمْن تَِبَعُه غَْريَ   . ُمنْتَقٍَص ِمْن ا�ْوَزاِرِهـْم َشيْئًااÙُجوِرِهـْم َشيْئًا، َوَمْن َسن. َرش�

"Seorang laki-laki meminta-minta pada zaman Rasulullah makan tetapi orang-orang menahan diri (tidak 

memberi). Kemudian seorang laki-laki memberinya, lalu orang-orang (ikut) memberi." Maka Rasulullah 

Saw. bersabda, 'Barangsiapa memulai perbuatan baik lalu diteladani maka dia mendapatkan pahalanya 

dan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. 

Dan barangsiapa memulai perbuatan buruk lalu diteladani maka dia mendapatkan dosanya dan dosa 

seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun."
52

 

 

 Dari Ali ibnu Bazimah, Rasulullah Saw. bersabda, 

 .?َ  . اِلٍم، َولَتَاÑِطُرن .ُه َوِهللا لَتَاÑُمُرن. ِ�لَْمْعُرْوِف َولَتَْهنَُون. َعِن الُْمْنَكِر، َولَتَاÑُخُذن. عََىل يَِدالظ. ن ُه عََىل الَْحِقّ ا�ْطًرا، ا�ْو تَْقُرصُ
ا  .عََىل الَْحِقّ قَْرصً

Tidak, demi Allah, kamu harus amar ma’ruf dan nahi munkar, dan kamu harus mencegah perbuatan 

orang yang zhalim, membujuknya untuk mengikuti jalan yang benar atau kamu segerakan dia untuk 

mengikuti jalan yang benar. (H.R. Turmudzi dan Ibnu Majah) 
 

نًَة تَْمُحهَا َذا َمعِلَْت َسِيّئَِة فَا�تِْبْعهَا َحسـَ
 
  .ا

Apabila kamu melakukan suatu kejahatan, maka sertakanlah suatu kebaikan, niscaya kebaikan itu akan 

menghapuskannya. (H.R. Ahmad dari Abu Dzar) 
 

ُ َعْهنَُما  َراَن بِْن ُحَصْنيٍ َرِيضَ ا8. .ُه قَالَ : َحِديُث ِمعْ َ ا�ن ُ عَلَْيِه َوَسمل. ال. ِخبَْريٍ  َعِن الن.ِيبِّ َصىل. ا8.
 
 .الَْحَياُء َال يَاÑِيت ا

Diriwayatkan daripada Imran bin Husaini r.a katanya: Nabi s.a.w telah bersabda: Malu itu tidak datang 

kecuali dengan membawa kebaikan. (HR Al-Bukhari dan Muslim). 
 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

 )َأْخَرَجُه اْلُبَخارِي( ْم َتْسَتِح فَاْصَنْع َما ِشْئتَ ـلَ  إَذا
”Apabila kamu tidak malu maka perbuatlah sesukamu.” (HR Al-Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari 

jalan Manshur). 

                                                 
52 Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim dan dia berkata, "Sanadnya shahih." 
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Iوا اب َالَم بَيْنَُكـْم َحتَ   .ا�فُْشْوا الس.
Sebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. (H.R. Al Hakim dari Abu Musa). 
 

َالَم تَْسِلُمْوا   .ا�فُْشْوا الس.
Sebarkanlah salam, maka kalian akan selamat. (H.R. Bukhari, Abu Daud, Al Baihaqi, dari Al Barra’). 

 

َالَم َكـي تَْعلُْوا  ا�فُْشْوا الس.

Sebarkanlah salam supaya derajat kalian menjadi tinggi. (H.R. Thabrani, dari Abu Darda’). 

 

بI قَالَ : َعْن عَائَِشَة، قَالَْت  َذا َرا�ى َما ُحيِ
 
ُ عَلَيِه َوَسَملَ ا ِ َصىل. ا8. ي ِبِنْعَمتِِه تَ  :َاكَن َرُسوُل ا8. ِ .Øا ِ مI ـتِ ـ الَْحْمُد 8ِ.

اِلَحاُت  َذا َرا�ى َما يَْكَرهُ الص.
 
ّ َحالٍ : ، َوا ِ عََىل ُلكِ  .الَْحْمُد 8ِ.

Dari ‘Aisyah r.a., ia berkata “Rasulullah Saw. jika melihat sesuatu yang beliau sukai, maka beliau akan 

mengucapkan, ‘Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya semua kebaikan sempurna.’ Dan jika 

beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, maka beliau akan mengucapkan, ‘Segala puji bagi Allah 

atas segala keadaan’.” 

 

Syu’bah bin Qais meriwayatkan hadits dari Habib bin Abu Tsabit dari Said bin Jubair dari Ibnu 

Abbas r.a., yang berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

 . اِء َوالرض. . ِمُدْوَن َهللا ِيف الرس. ْيَن َحيْ ِ .Øَىل الَْجن.ِة يَْوَم الِْقيَاَمِة َالَْحاِمُدْوَن ا  
ُل َمْن يُْدَعى ا  .اءِ ا�و.

“Yang pertama kali dipanggil ke dalam surga pada Hari Kiamat adalah (Al-Hamidun), yaitu orang-orang 

yang banyak memuji Allah pada saat senang dan susah.” (Diriwayatkan Thabarani, Hakim, Baihaqi) 

 

ُ عَلَيِه َوَسملََ قَاَل : َعْن ا�ِيب ُهَرْيَرَة قَالَ  ِ َصىل. ا8. َىل َمْن ( :َرُسوُل ا8.
 
، َوَال تَْنُظُروا ا َىل َمْن ُهَو ا�ْسَفَل ِمنُْمكْ

 
انُْظُروا ا

.ُه ا�ْجَدُر ا�ْن َال تَْزَدُروا ِنْعَمَة هللاِ  ن
 
، فَا  ).عَلَْيُمكْ ) (ُهَو فَْوقَُمكْ

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, ‘Lihatlah kepada orang yang lebih rendah 

dari kalian dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Karena itu lebih baik agar 

kalian tidak meremehkan nikmat Allah.” (HR. Ibnu Majah) 

 

ُ عَ  ّ َصىل. ا8. ُ َعْنُه َعْن الن.ِيبِ ْيَخاِن َعْن ا�نٍَس َرِيضَ ا8. وا وَ َرَوى الشـ. ُ .ُه قَاَل يَِرسّ َ ا�ن وا وَ َال لَْيِه َوَسمل. ُ وا َوبَِرشّ ُ َال تَُعِرسّ
 تُنَِفُّروا

Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Anas ra., dari Nabi Saw., bahwa beliau bersabda: “Permudahlah dan 

jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan janganlah membuat seseorang menjauh.” 

 

Adapun kepada umatnya, Nabi Saw bersabda: 

َ ْال� ُخُذوا ِمَن ا ن. ا8.
 
اِل َما تُِطيُقوَن فَا  .يََملI َحىت. تََملIوا  َال  ْمعَ

“Kerjakanlah amal-amal yang kalian mampu mengerjakannya, karena sesungguhnya Allah tidak akan 

merasa bosan sehingga kalian yang bosan.”  (Muttafaqun ‘alaih) 
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هُ  ن. َخْريَ ِديِْنُمكْ ا�يَْرسُ  
هُ , ا ن. َخْريَ ِديِْنُمكْ ا�يَْرسُ  

    .ا
Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya sebaik-baik (peraturan) agama kalian ialah yang paling mudah, 

sesungguhnya sebaik-baik (peraturan) agama kalian ialah yang paling mudah. (H.R. Ahmad) 

 

ن. ِدْيَن ِهللا ِيفْ يُْرسٍ   
  ا

Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya agama Allah itu berada dalam kemudahan.” Beliau 

mengucapkannya sebanyak tiga kali. (H.R. Ahmad, Muslim) 

 

ْو وَ  ْواَال يَِرسُ   .تُنَِفُّرْواَال َوَسِكنُْوا وَ  ,تَُعِرسُ
Rasulullah Saw. bersabda: “Mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit, serta bersikap tenanglah 

kalian janganlah kalian bersikap tidak disenangi.” (H.R. Ahmad) 

 

Di dalam kitab Sunan dan kitab Masanid disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: 

ْمَحةِ   .بُِعثُْت ِ�لَْحِنْيِفي.ِة الس.
Aku diutus membawa agama yang lurus dan penuh toleran.  

 

ُ عَلَيِه َوَسملََ :َعْن ا�ِيبْ ُهَرْيَرَة قَالَ  ِ َصىل. ا8. ن. : قَاَل َرُسوُل ا8.
 
ْن  اْلكَُفا ِمَن الَعَمِل َما تُِطيُقوَن، فَا

 
َخْريَ الَْعَمِل ا�ْدَوُمُه َوا

  .قَل. 
Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, ‘Amalkanlah oleh kalian amalan yang kalian 

mampu amalkan. Karena sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang diamalkan terus-menerus 

walaupun sedikit’.” (H.R. Ibnu Majah, Abu Dawud, Muttafaq ‘Alaih) 

 

َىل ِهللا ا�ْحَسنُـهُْم ُخلُقًا
 
 ا�َحبI ِعَباِد ِهللا ا

Hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling baik akhlaknya.
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 Rasulullah Saw. bersabda: 

َم َمَاكِرَم اْال�ْخَالقِ  تَِمّ .َما بُِعثُْت ِال� ن
 
 )رواه ٔامحد(. ا

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. (H.R. Ahmad) 

 

ُ َعْن اْبِن َمْسُعْوٍد  ُ عَلَيِه َوَسَملَ َاكَن يَُقْولُ  ا�ن. َرُسولَ :  َعْنُه قَالَ َرِيضَ ا8. َالل.هُم. ا�ْحَسنَْت َخلِْقْي فََحِسْن : ِهللا َصىل. ا8.
  )رواه ٔامحد(. ُخلُِقيْ 

Dari Ibnu Mas’ud r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. biasa berdoa, “Allahumma ahsanta khalqi fahassin 

khuluqi (Ya Allah Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku).” (H.R. Ahmad) 
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  Diriwayatkan oleh Thabrani dari Usamah bin Syarik, di shahihkan oleh Al Albani dalam Shahih Jami’ Ash Shaghir 


