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Kisah Ketawakalan Ibnu Mas’ud 

• Salah satu dari mereka bahkan termasuk petinggi para sahabat adalah 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:

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

ِ��مِ • ْ�َ�ِن ا�ر� ِ ا�ر� ْ�َ�ُن . ِ�ْ�ِ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).”



A. Pengertian Tawakal

1. Arti Etimologis1. Arti Etimologis

• Tawakal (bahasa Arab: atau ( �وُ�ل tawakkul dari kata wakala dikatakan, artinya, 
‘meyerah kepadaNya’.

• Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam 
menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu 
keadaan.

2. Arti Terminologis

• Tawakkal adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari • Tawakkal adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari 
keyakinannya yang bulat kepada Allah, karena di dalam tauhid ia diajari agar 
meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya, pengetahuanNya 
Maha Luas, Dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan inilah 
yang mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalannya kepada Allah. 
Hatinya tenang dan tenteram serta tidak ada rasa curiga, karena Allah Maha Tahu 
dan Maha Bijaksana.

• Dengan demikian, tawakkal kepada Allah bukan berarti penyerahan diri secara 
mutlaq kepada Allah, melainkan penyerahan diri yang harus didahului dengan 
ikhtiar secara maksimal.



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

• Firman Allah SWT   :• Firman Allah SWT   :
�َِذاَ�َزْ�تَ �َ ْل  ِ إِن� �َ ُ�َ�ب� َ�َ�َو�� َ �ِْ�نَ��َ# َ�ّ اْ�ُ�َ�َ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، 1ْ�َُدْو ِ/َ�- ً(- َوَ�ُرْوُح  �ِِ& �ََرَز َ%ُ�ْم َ�َ�- َ�ْرُزُق ا�ط� )رواه ا��ر�ذي( ِ�َط-ً'-ِ� َ�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).



C. Pandangan sahabat, Tabi’in, Tabi’it Tabi’in, dan Ulama Sufi mengenai 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 
penyebab saja, sedangkan rizqi ada di tangan Tuhan

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.



F. Derajat-derajat Tawakal

1.  keyakinannya kepada Allah seperti keyakinannya kepada wakil yang telah 
dikenal kebenarannya, kejujurannya, perhatian, petunjuk dan kasih 
sayangnya.

2.  keadaanya terhadap Allah SWT seperti keadaan anak kecil kepada ibunya. 
Ia tidak mengenal selain ibunya dan segala urusan hanya 
mengandalkannya. Ia adalah pikiran pertama yang terlintas dihatinya. 
Kedudukan ini menuntut manusia untuk tidak berdoa dan tidak memohon 
kepada selain Allah SWT. Kerena percaya pada kemurahan-Nya dan kasih kepada selain Allah SWT. Kerena percaya pada kemurahan-Nya dan kasih 
sayang-Nya.

3.  seperti pucatnya orang sakit, yang bisa terus berlangsung dan terkadang 
lenyap. Jika engkau katakan apakah hamba boleh berencana dan 
mengandalkan sebab-sebab.

• Maka ketahuilah bahwa kedudukan ketiga menolak perencanaan secara 
berlangsung selama ia tetap dalam keadaan itu. Kedudukan kedua 
menolak perencanaan, kecuali dari segi pengandalan kepada allah SWT 
dengan berdoa dan merengek seperti anak kecil yang hanya memanggil 
ibunya.



Kategori Tawakal Umat Akhir Zaman

• Tawakal ada 4 (empat) kategori:

1. Tawakal kepada makhluk.

2. Tawakal kepada makhluk campur tawakal 

pada Tuhan

3. Tidak tawakal pada Tuhan; tidak tawakal pada 3. Tidak tawakal pada Tuhan; tidak tawakal pada 

makhluk

4. 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 MENUHANAN 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 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.

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 
sebenar; Tuhan yang berupa benda-benda tadi baik 
ilmu, gaji, tetangga, diri atau pemerintah. 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. Tidak Tawakal Kepada Tuhan dan Tidak 

bertawakal Kepada Makhluk.

• Kategori 3. Tidak Tawakal Kepada Tuhan dan Tidak • Kategori 3. Tidak Tawakal Kepada Tuhan dan Tidak 
bertawakal Kepada Makhluk.

Dengan Tuhan tidak bertawakal itu mudah saja. Memang 
dia tidak pikir dan tidak kenal Tuhan. Dengan makhluk dia 
tak bergantung, tidak ada gaji, tidak ada pangkat, badan 
tidak sehat sehat, “aku ni mau jadi apa?”
tak bergantung, tidak ada gaji, tidak ada pangkat, badan 
tidak sehat sehat, “aku ni mau jadi apa?”

Kalau panjang umur dia akan gila sebab hidup dia tak ada 
tempat bergantung. Dia tidak tawakal pada Tuhan, kepada 
makhluk pun juga tidak. Dia rugi dunia akhirat. Dia kecewa 
putus asa, di akhirat masuk neraka sebab tidak kenal Tuhan.



Kategori 4. 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.



G. Macam-macam Tawakal
Tawakal dibagi menjadi dua macam, antara lain :

1. Tawakal kepada Allah

Macam-macam Tawakal kepada Allah, yaitu :

a. Tawakal kepada Allah dalam istiqamah dirinya dengan petunjukknya, pemurnian tauhid.

b. Tawakal kepada Allah dalam penegakan agama Allah di muka bumi, menaggulangi kehancuran, melawan bid’ah,

berijtihad melawan orang kafir, amar makruf nahi munkar.

c. Tawakal kepada Allah dalam rangka seorang hamba ingin mendapatkan berbagai hajat dan bagian duniawi atau 

dalam rangka menghindari berbagai hal yang tidak diharapkan dan berbagai musibah duniawi.

d. Tawakal kepada Allah dalam rangka mendapatkan dosa dan kekejian.

2. Tawakal kepada selain Allah

• Bagian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Tawakal Bernuansa Syirik

Ini juga terbagi menjadi dua :

Pertama, :  Tawakal kepada selain Allah Ta’ala dalam hal yang tidak mampu mensikapinya selain Allah azza wa Jalla, 

“Seperti halnya orang-orang yang bertawakal kepada orang-orang yang telah mati dan para thaghut 

dalam rangka menyampaikan harapan tuntutannya berupa pemeliharaan, penjagaan, rezeki dan 

syafaat.

Kedua, :      Tawakal kepada selain Allah berkenaan dengan perkara-perkara yang dimampui sebagaimana yang ia 

kira oleh orang yang bertawakal tersebut. Ini adalah syirik kecil.

b. Perwakilan yang diperbolehkan

• Yaitu ketika seseorang mewakilkan suatu pekerjaan yang dimampui kepada orang lain. Dengan demikian orang 

yang mewakilkan itu mencapai sebagian apa yang menjadi tututannya.



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 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 • 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 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.[10]


