




Ungkapan Hasan Al- Basri

1. Aku yakin rizkiku tidak akan mungkin jatuh

kepada orang lain, karenanya aku tenang.

2. Aku Yakin Amalanku tidak mungkin diwakilkan

orang lain, maka aku sibukkan diri untuk

beramal.beramal.

3. Aku Yakin kematianku pasti akan datang, 

maka aku sibukkan diri untuk

mempersiapkannya.



Topik Pembahasan :

*  Pemutaran film Tawakal dan ungkapan Hasan Al- Basri

1. Apa pengertian Tawakal ?

2. Apa sumber Al-Qur’an dan Hadits tentang Tawakal ?

3. Ketawakalan Ali Bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud

4. Bagaimana sikap dan Pandangan Sufi ( Syeikh Hatim Al-

Asham ) terkait soal tawakal ? Asham ) terkait soal tawakal ? 

5. Apa Syarat Tawakal?

6. Apa saja rukun-rukun Tawakal ?

7. Ada Berapa kategori Tawakal ?

8. Apa Saja Manfaat / Hikmah Tawakal ?

9. Bagaimana contoh Prilaku Tawakkal/ Ciri-ciri orang yang 

tawakal ?
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A. Pengertian Tawakal
1. Arti Etimologis

• Tawakal dari akar kata wakala, wakil , Tawakal : Mengankat Wakil, 

2.    Arti Terminologis

Tawakal Kepada Allah artinya mengangkat Allah Sebagai Wakil kita, tawakal kepada
Manusia : mengankat manusia sebagai wakil kita. 

Apa bedanya ??? :

a. Allah wakil yang maha kuasa, maha kaya, maha tahu yang dibutuhkan kita dan Maha
tahu apa yang terbaik untuk kita, maha segalanya ,. Manusia wakil yang terbatas, 
lemah, dan sangat mungkin memiliki ketidakmampuan.

b. Karena Allah Maha Kuasa maka tidak wajar kalau kita menarik perwakilan dari Allah,  
dan karena manusia lemah , penuh keterbatasandan sangat mungkin memiliki
ketidakmampuan, maka kita masih dapat dan wajar jika kita menarik perwakilan
daripadanya.

c. Saat kita Mengangkat Manusia sebagai wakil maka kita tidak perlu melakukan usaha/ 
kerja karena kita sudah memperwakilkan padanya, akan tetapi Saat kita sudah
mengangkat Allah sebagai wakil kita , maka mesti ada usaha dan upaya maksimal
dari kita kemudian bari kita tawakal. Semakin kita erat menjalin kerjasama dengan
Allah( semakin kuat ikhtiar kita maka Allah akan semakin senang dan peluang
keberhasilannya akan lebih besar. 



B. Sumber Al-Qur’an dan Hadits tentang Tawakal

• Firman Allah SWT   :• Firman Allah SWT   :
َ��َِذاَ�َزْ�تَ  �ِْ�ن ِ إِن� �َ ُ�َ�ب� اْ�ُ�َ�َو�� َ ّ�َ �ْل َ��َ َ�َ�َو��

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159)

• Oleh rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya sebagai berikut :

�ُْوَن َ��َ� : َ&ِ�ْ)ُت َرُ&ْوَل �ِ َ'��� �ُ َ��َْ�ِ  َوَ&��َم َ�$ُْوُل : ُ�َ�َر َرِ"َ� �ُ َ�ْ!ُ  َ�َل َ�ْن  ُ�ْم َ�َ�َو�� �َْوأَ!� �ُْوَن َ��َ� : َ&ِ�ْ)ُت َرُ&ْوَل �ِ َ'��� �ُ َ��َْ�ِ  َوَ&��َم َ�$ُْوُل : ُ�َ�َر َرِ"َ� �ُ َ�ْ!ُ  َ�َل َ�ْن  ُ�ْم َ�َ�َو�� �َْوأَ!�
ْ�َر، َ�ْ/ُدْو ِ-َ�+ ً'+ َوَ�ُرْوُح  �ِِ  �ََرَز َ�ُ�ْم َ�َ�+ َ�ْرُزُق ا�ط� )رواه ا��ر�ذي( 3َِط+ً!+ِ� َ�ق� َ�َو��

“Umar r.a. berkata : “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : 
“Andaikan kamu bertawakkal (menyerah) kepada Allah dengan sungguh-
sungguh, niscaya Allah akan memberi rizky kepadamu sebagaimana 
burung yang keluar pagi dengan perut kosong (lapar) dan kembali pada 
senja hari dalam keadaan sudah kenyang”. (HR. Turmudzi).



1. Ketawakalan Ali Bin Abi Thalib :
1. Ketawakalan Ali Bin Abi Thalib• 1. Ketawakalan Ali Bin Abi Thalib

• Ali radhiyallahu taala ‘anhu memiliki sifat tawakal yang sangat menakjubkan. Dan 
itu mungkin kejadian yang paling menunjukkan sifat ini adalah pada saat Nabi
shallallahu alaihi wasallam akan berhijrah. Di mana Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam perintahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya (tempat tidur rasulullah -
red).

• Dan dia tahu bahwa kaum musyrikin akan datang ke rumah Nabi shallallahu alaihi
wasallam dan membawa 7 orang dari berbagai suku untuk membunuh Nabi
shallallahu alaihi wasallam supaya mereka tidak bisa menyalahkan satu suku atau
satu kelompok orang atas kematiannya.

• Jadi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menempatkan Ali dalam posisi itu. Dan • Jadi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menempatkan Ali dalam posisi itu. Dan 
berapa umur Ali saat itu? 18 tahun.

• Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam memintanya menggantikan tidur di tempat
tidurnya. Anda bertanya dalam hati, mengapa Nabi shallallahu alaihi wasallam
melakukan itu? Karena, seandainyapun Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak ada
di rumah karena dia tahu rencana mereka, apa gunanya ada orang lain yang 
menggantikan di tempat tidur itu? Jadi mungkin Anda berpikir, apa maksud dan
tujuan dari semua ini?

• Hal kedua adalah bahwa kita tahu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat
kaum musyrikin, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta’ala di luar rumahnya. Dan 
Allah subhanahu wa ta’ala menyebabkan mereka menjadi lumpuh dan tidak
mampu berbuat apa-apa kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam.



Lanjutan ….
Sebenarnya, yang Nabi shallallahu alaihi wasallam lakukan adalah beliau mengambil• Sebenarnya, yang Nabi shallallahu alaihi wasallam lakukan adalah beliau mengambil
pasir lalu melemparkannya di wajah mereka dan berkata, “ [“ 9+ھ7 ا�و6وه syaahatul
wujuuh] – wajah-wajah dipermalukan.

• Jadi, mengapa Ali radhiyallahu taala ‘anhu diminta untuk menggantikan di tempat
tidur Nabi shallallahu alaihi wasallam? Dan jawaban sebagian ulama adalah bahwa ini
adalah ujian iman bagi Ali, bukan ujian bagi Nabi shallallahu alaihi wasallam.

• Jadi Ali radhiyallahu taala ‘anhu malam itu pergi tidur di tempat tidur ini dan tahu
bahwa ia akan diserang oleh sekelompok orang. Tapi Ali radhiyallahu taala ‘anhu apa
yang dia katakan malam itu?

• Dia berkata, “Saya tidur sepanjang malam dan bahkan waktu itu adalah tidur terbaik
yang pernah saya rasakan dalam hidup saya.”

• Dia pergi tidur malam itu dan ketika orang-orang masuk dan menerobos ke dalam• Dia pergi tidur malam itu dan ketika orang-orang masuk dan menerobos ke dalam
rumah dan mereka hanya menemukan Ali radhiyallahu taala ‘anhu dan ketika mereka
melihat bahwa itu adalah Ali, bukan Nabi shallallahu alaihi wasallam mereka semua
berhenti dan tidak melakukan apapun padanya.

• Mengapa mereka tidak melakukan sesuatu padanya? Mengapa tidak Allah subhanahu
wa ta’ala izinkan mereka untuk membunuh Ali? Padahal mereka ini adalah orang-
orang yang brutal. Jika mereka tidak mendapati Nabi shallallahu alaihi wasallam, bisa
saja mereka membunuh anak iparnya sebagai pesan kepadanya dan kepada para
sahabatnya dan juga keluarga besar Nabi shallallahu alaihi wasallam.

• Tapi Allah subhanahu wa ta’ala menghargai tawakalnya dan kepercayaannya kepada
Allah subhanahu wa ta’ala dengan kemenangan di saat itu. Dan begitu Ali radhiyallahu
taala ‘anhu meninggalkan rumah itu, ia tersenyum tanpa sedikitpun merasakan efek
dari serangan itu karena ia memiliki keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang 
memungkinkan dia untuk menang atas lawan-lawannya.



2. Kisah Ketawakalan Ibnu Mas’ud 

• Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu. Beliau adalah salah satu ulama dari para sahabat, salah 
satu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, beliau ikut serta dalam kedua hijrah ke Habasyah, 
ikut serta dalam perang Badar, uhud dan peperangan lainnya bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam, beliau termasuk salah satu sahabat terdekat dengan Nabi, beliau dikirim oleh Umar bin 
Khatthab ke Kufah untuk mengajari agama Islam kepada mereka. 

• Muhammad bin Ishaq rahimahullah mengisahkan; Suatu hari sekelompok sahabat berkumpul, salah 
seorang mereka berkata, “Kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Qur’an ini dibaca terang-
terangan, adakah orang diantara kalian yang bisa meperdengarkan Al-Qur’an kepada mereka?” 
Abdullah bin Mas’ud berkata, “Aku” mereka berkata, “Kami takut mereka menyakitimu, yang kami 
mau adalah orang yang memiliki banyak kerabat yang bisa membelanya jika mereka mencelakainya.” 
Ibnu Mas’ud berkata, “Biar aku melakukannya, karena Allah yang akan membelaku.”

• Esok harinya Ibnu Mas’ud keluar di waktu dhuha ketempat perkumpulan Quraisy, ketika ia sampai, ia 
membaca:membaca:

ِ��مِ • ْ�َ�ِن ا�ر� ِ ا�ر� ْ�َ�ُن . 3ِْ&ِم �� )2(َ���َم اْ�$ُْرآَن ) 1(ا�ر�
• Beliau terus membacanya sehingga mereka merasa tidak senang dan berkata, “Apa yang dikatakan 

Ibnu Ummi ‘Abd (kuniyah/gelar beliau)? Sebagian mereka yang lain menjawab, “Ia membaca 
sebagian ayat yang dibawa oleh Muhammad.” Kemudian mereka berdiri dan menujunya serta 
memukuli wajahnya sedang beliau terus membaca sampai kepada batas tertentu yang Allah 
kehendaki.

• Setelah itu beliau kembali kepada perkumpulan para sahabat sedang orang-orang Quraisy telah 
menyisakan bekas pukulan mereka di wajahnya. Maka para sahabat berkata, “Ini yang kami takutkan 
terjadi padamu.” Ibnu Mas’ud menjawab, “Mereka sekarang lebih ringan bagiku dari sebelumnya, 
dan jika kalian mau esok hari aku akan mendatangi mereka lagi.” Mereka berkata, “Sudah, cukup 
bagimu karena engkau telah memperdengarkan kepada mereka yg mereka tidak suka (Al-Qur’an).”



Sikap dan pandangan Syaikh Hatim Al- Asham terkait soal tawakal

• Abu Mu’thy Balkhy berkata kepada Hatim al-‘Ashom : 
“Betulkah engkau berjalan tanpa bekal di hutan ini hanya 
semata-mata bertawakal ? Jawabnya : “Tidak, aku 
bepergian jauh pasti berbekal”, “Lalu apa bekalnya ?” 
Jawabnya : “Empat perkara bekalku, yaitu :

1. Aku yakin bahwa dunia seisinya adalah milik allah SWT

2. Semua makhluk adalah hamba-Nya

3. Segala usaha/bekerja adalah semata hanya faktor 3. Segala usaha/bekerja adalah semata hanya faktor 
penyebab saja, sedangkan rizqi ada di tangan Tuhan

4. Dan aku yakin bahwa : “Ketentuan-Nya pasti berlaku 
bagi semua makhluk”.

Kata Abu Mu’hty : “Itulah bekal yang paling baik, karena 
bekalmu itu sanggup menempuh perjalanan yang sangat 
jauh (akhirat), maka tiada artinya jika hanya perjalanan 
diatas bumi (dunia).



D. Syarat Tawakkal

1. Menyandarkan diri kepada Allah semata 

dengan jiwa yang tulus.

2. Mencurahkan segenap usaha demi 

mewujudkan sesuatu yang diinginkan dengan mewujudkan sesuatu yang diinginkan dengan 

cara yang dibolehkan oleh syariat.



E. RUKUN-RUKUN TAWAKAL

Tawakal tidak didapati kecuali sesudah • Tawakal tidak didapati kecuali sesudah 
mengimani 4 hal yang merupakan rukun-rukun 
tawakal.

1. Beriman bahwa Al Wakil Maha Mengetahui segala 
apa yang dibutuhkan oleh si muwakkil(yang apa yang dibutuhkan oleh si muwakkil(yang 
bertawakal).

2. Beriman bahwa Al Wakil Maha Kuasa dalam 
memenuhi kebutuhan muwakkil.

3. Beriman bahwa Dia tidak kikir. (Al-Karim)

4. Beriman bahwa Dia memiliki cinta dan rahmat 
kepada muwakkil.



Kategori Tawakal Umat Akhir Zaman

• Tawakal ada 4 (empat) kategori:

1. Tawakal kepada makhluk.
2. Tawakal kepada makhluk campur tawakal pada 
Tuhan

3. Tawakal kepada Tuhan, ini yang sebenarnya.



Kategori 1. Tawakal Kepada Makhluk.
a) Tawakal kepada diri.

Apa yang dimaksud dengan tawakal kepada diri? Satu perasaan hati yang tenang 
dengan perasaan-perasaan seperti: “selagi aku kuat, selagi aku sehat atau aku tak 
sakit, aku bisa hidup, aku tak susah hati, aku bisa makan bisa minum dan cari rezeki.” 
Artinya dia tawakal kepada diri. Artinya dia sudah MENUHANKAN DIRI cuma dia tidak 
menyebut diri dia Tuhan. Dia bertawakal atau bersandar pada diri.

b) Tawakal kepada harta.

Selagi duit ada dalam bank, selagi harta ada, selagi kebun ada, aku tak risau. Selagi 
rumah ada aku tenang. Dia memiliki harta benda yang yang dirasakan dapat membela 
dia. Dia berTuhankan harta.

c) Tawakal dengan gaji.
Orang yang mendapat gaji bulanan ini dia tenang dengan gajinya. “Selagi aku 
mendapat gaji bulanan aku bisa hidup, bisa makan, bisa minum, bisa kawin”. Bukan 
mulut yang berkata tapi perasaannya yang mengatakan seperti itu. Sebab tawakal itu 
soal batin, soal perasaan. Orang yang mendapat gaji bulanan ini paling tidak 
bertawakal dengan Tuhan. Bila sudah tanggal gajian, dapat gaji. Untuk apa susah, aku 
ada gaji. Gaji sudah jadi Tuhan. Sebab itu orang paling tak bertawakal dengan Tuhan 
adalah orang yang mendapat gaji bulanan. Orang yang paling bertawakal dengan 
makhluk adalah orang yang mendapat gaji bulanan terutama bila gajinya besar.



Lanjutan….
• d) Tawakal kepada orang.• d) Tawakal kepada orang.

“Selagi tetangganya ada, karena dia pemurah, dia selalu tolong 
aku”. Dia tenang dengan tetangga. Dia bertawakal dengan 
tetangga. Tetangga menjadi Tuhan-nya.

e) Tawakal dengan pemerintah.
Selagi aku dapat bantuan subsidi dari pemerintah, tenang hatiku. 
Aku bisa makan, aku bisa hidup. Pemerintah menjadi Tuhan.

f) Ada org bertawakal dengan ilmunya.
Dengan ilmuku, aku bisa dapat duit dan harta. Aku berbicara 1 jam 
saja dapat 300 ribu. Aku counseling 500 ribu. Aku mengajar 
sebulan bisa dapat 3 juta. Selagi ilmu ini ada, tak perlu bimbang. 
Tenang hati dan lega rasanya. Dia telah berTuhankan ilmu. Dia 
berTuhankan akalnya.



Kategori 2. Tawakal Kepada Tuhan Sedikit, Kepada 

Makhluk Sedikit.

Dia mengakui juga bahwa Tuhan bagi rezeki. Dia tawakal 
kepada 6 hal di atas sedikit, tawakal kepada Tuhan juga 
sedikit. Dia orang beragama, mengerjakan sholat, dan 
berpuasa. Kalau kategori no 1 tadi Tuhan langsung tidak 
ada. Yang kategori kedua ini Tuhannya ada dua. Tuhan 
sebenarnya dan Tuhan yang berupa benda-benda tadi 
baik ilmu, gaji, tetangga, diri atau pemerintah. baik ilmu, gaji, tetangga, diri atau pemerintah. 
Pergantungannya bercampur antara makhluk dengan 
Tuhan. Seolah-olah makhluk setaraf dengan Tuhan. Ini 
soal batin, mungkin tidak pernah diucapkan. Tawakal itu 
faktor hati dan faktor ruh.



Kategori 3. Inilah orang yang Bertaqwa. Orang ini 

semata-mata bersandar dengan Tuhan

•
Walau dia banyak harta, dia tak pikir harta itu sebab Tuhan bisa tarik balik. Dia 
tidak bersandar dengan pangkat, pangkat juga bisa dicopot. Begitu juga dia tak 
bersandar pada diri sebab Tuhan bisa binasakan diri dia. Tuhan bisa tarik 
apapun yang ada pada diri dia. Begitu juga dia tak bersandar dengan ilmu. 
Ilmu itu tidak dapat lagi membelanya.

Orang seperti ini, kalau dia tidak ada harta, pangkat, dan jabatan, dia akan 
semakin bersandar kepada Allah. Kalau ada pun dia tidak bersandar dengan 
semua itu. Sebab kalau ada pun sewaktu-waktu Tuhan bisa tarik balik. Inilah semua itu. Sebab kalau ada pun sewaktu-waktu Tuhan bisa tarik balik. Inilah 
kategori tawakal yang sejati. Untuk tawakal sungguh susah. Selalu di tipu 
dengan setan yang halus.

Kalau begitu, apakah kita tidak disuruh berusaha? Tidak perlu cari ilmu? Tidak 
perlu memegang jabatan? TIDAK, itu semua syariat. Semua aktivitas yang 
dibuat, baik berbentuk jabatan, gaji, dan ilmu itu memang harus dibuat. Itu 
syariat atau perintah Tuhan yang menyebabkan seseorang dapat pahala. Ilmu 
kalau kita pelajari mengikuti syariat, kita akan dapat pahala. Kalau kita 
memiliki jabatan, dan kita emban jabatan itu ikut syariat, itu ada pahala di sisi 
Tuhan. Ilmu, jabatan, harta, perlu dibuat sebagai sistem Islam tapi jangan 
bersandar kepada mereka seolah mereka yang memberi bekas kepada kita.



H. Manfaat Tawakal
1. Mewujudkan iman.1. Mewujudkan iman.

2. Ketenangan jiwa dan rehat hati.

3. Kecukupan dari Allah segala kebutuhan orang yang      
bertawakal.

4. Sebab terkuat dalam mendatangkan berbagai manfaat dan 
menolak berbagai mudlarat.

5. Mewariskan cinta Allah kepada sang hamba.5. Mewariskan cinta Allah kepada sang hamba.

6. Mewariskan kekuatan hati, keberanian, keteguhan dan 
menantang para musuh.

7. Mewariskan kesabaran, ketahanan, kemenangan dan 
kekokohan.

8. Mewariskan rezeki, rasa ridha dan memelihara dari 
kekuasaan syetan

9. Sebab masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab.



I. Contoh Prilaku Tawakkal/ Ciri-ciri orang yang tawakal

1. Selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dan bersabar jika belum atau tidak tercapai 1. Selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dan bersabar jika belum atau tidak tercapai 
apa yang diinginkannya.

2. Tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah.

3. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mencapai sesuatu.

4. Menyerahkan dirinya atas semua keptusan kepada Allah Swt setelah melakukan usaha 
dan ikhtiar secara sempurna.

5. Menerima segala ketentuan Allah dengan rido terhadap diri dan keadaannya.

6. Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

• Dan sebagai tanda tawakal kita kepada Allah, kita yakin bahwa segala sesuatu yang 
datang pada diri kita, adalah yang terbaik bagi kita. Tiada keraguan sedikit pun di dalam datang pada diri kita, adalah yang terbaik bagi kita. Tiada keraguan sedikit pun di dalam 
hati, apabila mempunyai perasaan untuk menghindarinya, segala sesuatu yang 
menimpa kita. Meskipun hal itu terasa pait dan pedih bagi kita, kalau hal itu datang 
dari-Nya, tentulah hal itu yang terbaik bagi kita. Inilah bentuk tawakal sesungguhnya.

• Barang siapa brtawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya dan memberinya 
rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah Maha Kuasa untuk mengirimkan bantuan 
kepada hamba-hamba-Nya dengan berbagai cara, termasuk cara yang bagi manusia 
tidak masuk akal. Allah adalah satu-satunya tempat mengadu saat kita susah. Allah 
senantiasa mendengar pengaduan hamba-hamba-Nya. Dalam banyak hal, peristiwa-
peristiwa di alam ini masih dalam koridor sunnatulah. Artinya, masih dapat diurai sebab 
musababnya. Hal ini mengajarkan kepada kita agar kita kreatif dan inovatif dalam 
kehidupan ini.


