


Topik Pembahasan
1. Faktor Apa saja yang menyebabkan Timbulnya Rasa 

Zuhud ?

2. Bagaimana Karakteristik Zuhud ?

3. Beberapa contoh ungkapan yang mengajarkan
kezuhudan.

4. Ada BerapaTingkatan Zuhud?

5. Ada berapa Macam- Macam Zuhud?

6. Apa saja Fadhilah/ keutamaan Zuhud?

7. Bahaya Cinta Dunia?

8. Apakah Dunia Tercela secara Mutlak?

9. Apakah Zuhud itu Hidup tanpa Harta?

10. Siapa Tokoh-tokoh zuhud?

11. Kesimpulan



Faktor-faktor Timbulnya Rasa Zuhud
Pertama, faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalamPertama, faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam

kedua sumbernya, al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua sumber
ini mendorong untuk hidup wara’, taqwa dan zuhud.

Kedua, reaksi rohaniah kaum muslimin terhadap sistem sosial
politik dan ekonomi di kalangan Islam sendiri,yaitu ketika
Islam telah tersebar keberbagai negara yang sudah barang
tentu membawa konskuensi – konskuensi tertentu,seperti
terbukanya kemungkinan diperolehnya kemakmuran di satuterbukanya kemungkinan diperolehnya kemakmuran di satu
pihak dan terjadinya pertikaian politik interen umat Islam
yang menyebabkan perang saudara antara Ali ibn Abi Thalib
dengan Mu’awiyah,yang bermula dari al-fitnah al-kubraI yang
menimpa khalifahketiga, UstmanibnAffan (35 H/655 M).
Dengan adanya fenomena sosial politik seperti itu ada
sebagian masyarakat dan ulamanya tidak ingin terlibat
dalamkemewahan dunia dan mempunyai sikap tidak mau
tahu terhadap pergolakan yang ada,mereka mengasingkan
diri agar tidak terlibat dalam pertikaian tersebut.



Karakteristik Zuhud secara global

Tidak merasa suka (Bangga) ketika mempunyai• Tidak merasa suka (Bangga) ketika mempunyai
harta dan tidak pula merasa susah (Sedih) ketika
tidak mempunyai harta.

• Merasa sama antara dipuji atau dicela.

• Merasa senang hati (Ridha/bahagia) di dalam
beribadah kepada Allah.beribadah kepada Allah.

• Ketika mendapatkan musibah ia lebih berharap
terhadap pahala yang ada di sisi Allah.

• Al-Imam Hamid Muhammad bin Muhammad  Al-Ghazali, 
Ihya’ Ulumi Ad-din Juz 4, At-Tauzi’:Darul Fikr, Hal.252. 



Contoh Ungkapan Zuhud 1

• Umar Bin Khattab berkata: “Demi Allah 

tidaklah menimpa kepadaku suatu bala

terkecuali aku menemui nikmat Allah yang 

ada didalamnya. (Aku tetap merasa

beruntung) selama”:beruntung) selama”:

1. Bala itu tidak menimpa agamaku.

2. Bala itu tidak lebih besar daripada itu.

3. Bala itu tidak menghalangi ridha-Nya Allah 

4. Aku mengharap pahala dari-Nya.



Contoh Ungkapan Zuhud 2

• Yahya bin Muaz Arrazi: “Berbahagialah orang

yang:

• 1. Meninggalkan dunia (membelanjakannya di

jalan Allah), sebelum dunia meninggalkannya

(hilang masa jayanya dan masa produktifnya).

• 2. Membangun kuburannya (memperbanyak

bekal akhirat), sebelum ia memasukinya (mati).

• 3. Ridha terhadap Allah (taqwa), sebelum ia

menghadap Allah



Contoh Ungkapan Zuhud 3

• Sebagian Ulama ahli hikmah mengatakan: 

“Zuhud itu mengandung 5 hal:”

• 1. Penuh keyakinan terhadap Allah

• 2. Berbuat baik terhadap sesama mahkluk.

• 3. Ikhlas dalam beramal.• 3. Ikhlas dalam beramal.

• 4. Sabar atas penganiayaan orang lain.

• 5. Qonaah



Tingkatan Zuhud
Dalam kitab Ihya’ dijelaskan beberapa tingkatan-tingkatan zuhud, yaitu antara• Dalam kitab Ihya’ dijelaskan beberapa tingkatan-tingkatan zuhud, yaitu antara
lain:

1.   Tingkatan rendah, yaitu orang yang memaksakan diri menjauhi dunia. Ia rela
memerangi nafsunya dalam usaha meninggalkan dunia, sekalipun ia- sangat
menyukainya. Semoga saja hal itu berlangsung terus, sehingga pelakunya
mencapai tingkat zuhud yang sesungguhnya.

2.   Tingkatan sedang, yaitu orang yang menjauhi dunia dengan suka rela, karena
ia menganggapnya kecil, meski sebenarnya ia masih menginginkannya. 
Tingkatan ini seperti orang yang meninggalkan uang satu dirham demi
memperoleh dua dirham. Hal ini tidak memberatkannya, akan tetapi masih
memperhatikan apa yang ditinggalkannya itu dan juga masih melihat di seputarmemperhatikan apa yang ditinggalkannya itu dan juga masih melihat di seputar
keadaan dirinya. Zuhud seperti ini mengandung beberapa kelemahan
(kekurangan).

3.    Tingkatan Tinggi, yaitu orang yang menjauhi dunia dengan sukarela dan tidak
merasakan sikap zuhudnya. Karena, ia tidak menganggap bahwa ia
meninggalkan sesuatu. Menurutnya dunia tidak berarti apa-apa baginya. 
Seperti orang yang meninggalkan seonggok tanah liat demi mengambil sebutir
permata. Tapi ia tidak menganggap permata itu sebagai ganti. Betapapun indah
dan mahalnya dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada artinya sama
sekali.

(Imam Al-Ghazali, Penerjemah: ‘Abdul Rosyad Siddiq, Ringkasan Ihya’ 
‘Ulumuddin, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2008, Hal.576.)



Macam- Macam Zuhud

• Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah : Zuhud itu bermacam-macam, di• Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah : Zuhud itu bermacam-macam, di
antaranya :

1. Zuhud terhadap perkara yang haram, dan hukumnya adalah fardhu
‘ain.

2. Zuhud terhadap syubuhat. Hukumnya menurut tingkatan
kesyubuhatannya. Jika syubuhatnya kuat, maka hukumnya wajib dan
jika syubuhatnya lemah, maka hukumnya mustahab/sunnah.

3. Zuhud dalam hal keutamaan, yaitu zuhud terhadap apa-apa yang tak
bermanfaat dari ucapan, pandangan, pertanyaan , pertemuan,
ataupun lainnya.ataupun lainnya.

4. Zuhud terhadap manusia.

5. Zuhud terhadap diri sendiri, dengan cara mempermudah dirinya
dalam beribadah di jalan Allah.

6. Zuhud terhadap perkara keseluruhan, yaitu zuhud terhadap perkara-
perkara selain untuk Allah dan setiap perkara yang menyibukkanmu
dari diri-Nya.

Dan zuhud yang paling utama adalah memelihara zuhud itu sendiri…



Keutamaan ZuhudKeutamaan Zuhud

1. Allah akan menyatukan perkaranya, menjaga harta1. Allah akan menyatukan perkaranya, menjaga harta
bendanya, menjadikan kekayaanya di dalam
hatinya, dan dunia pun datang kepadanya dalam
keadaan tunduk.

Allah ta’ala berfirman: 

“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di

akhirat akan Kami tambah keuntungan itu

baginya. Dan barangsiapa yang menghendaki

keuntungan di dunia akan Kami berikan kepadanya

sebagian dari keuntungan di dunia, namun tidak

ada baginya suatu bagian pun di akhirat

kelak.”(As-Syuuraa: 20)



Lanjutan ;Lanjutan ;

2. Mempunyai banyak hikmah, bijaksana, lapang

dada, dan dicintai oleh Allah.

3. Hatinya akan selalu diterangi cahaya keimanan

oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam

surganya.surganya.

• (Imam Al-Ghazali, Penerjemah: ‘Abdul Rosyad Siddiq, Ringkasan Ihya’ 

‘Ulumuddin, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2008, Hal.379-380.)



Bahaya Tidak Zuhud (terlalu cinta dunia) 

Menurut Rasullah:

Bahaya Tidak Zuhud (terlalu cinta dunia) 

Menurut Rasullah:

“Barang siapa hatinya telah disirami dengan rasa 

cinta terhadap dunia maka ia akan merasakan 3 

hal:

1. Kepayahan yang tidak ada habisnya.1. Kepayahan yang tidak ada habisnya.

2. Keinginan yang sangat dan tidak akan ada

cukupnya.

3. Harapan duniawi yang tidak ada ujungnya.

(HR. Tabrani)



Dunia Tidak Tercela Secara Mutlak

• Ibnu Rajab mengatakan, “Dunia itu tidak 

tercela secara mutlak, inilah yang dimaksudkan 

oleh Amirul Mukminin –‘Ali bin Abi Tholib-

. Dunia bisa  terpuji bagi siapa saja yang 

menjadikan dunia sebagai bekal untuk beramal menjadikan dunia sebagai bekal untuk beramal 

sholih.”

• Ingatlah baik-baik maksud dunia itu tercela 

agar kita tidak salah memahami! Dunia itu jadi 

tercela jika dunia tersebut tidak ditujukan 

untuk mencari ridho Allah dan beramal sholih.



Zuhud Bukan Berarti Hidup Tanpa Harta

• Zuhud Bukan Berarti Hidup Tanpa Harta

• Abul ‘Abbas As Siroj, ia berkata bahwa ia mendengar Ibrahim bin Basyar, 

ia berkata bahwa ‘Ali bin Fudhail berkata, ia berkata bahwa ayahnya 

(Fudhail bin ‘Iyadh) berkata pada Ibnul Mubarok,


	، ��ف ذا ؟•����أ�ت ���ر�� ��زھد وا����ل، وا����، و�راك ���� 

• “Engkau memerintahkan kami untuk zuhud, sederhana dalam harta, 

hidup yang sepadan (tidak kurang tidak lebih). Namun kami melihat 

engkau memiliki banyak harta. Mengapa bisa begitu?”engkau memiliki banyak harta. Mengapa bisa begitu?”

• Ibnul Mubarok mengatakan,

•�.�� أ� !��، إ��� أ-&ل ذا ,+ون و*(�، وأ�رم !ر��، وأ'�&�ن $ !�# ط�!� ر
• “Wahai Abu ‘Ali (yaitu Fudhail bin ‘Iyadh). Sesungguhnya hidupku seperti 

ini hanya untuk menjaga wajahku dari ‘aib (meminta-minta). Juga aku 

bekerja untuk memuliakan kehormatanku. Aku pun bekerja agar bisa 

membantuku untuk taat pada Rabbku”.



Tokoh-tokoh zuhud

• Abu Dzar Al-Ghifari (Sahabat Rasulullah)• Abu Dzar Al-Ghifari (Sahabat Rasulullah)

• Hasan Al-Bashri (110 H/728 M).

• Sufyan Ats-Tsauri (161 H/778 M).

• Said Bin Musayyab (94 H).

• Malik Bin Dinar (171 H).• Malik Bin Dinar (171 H).

• Abdullah Bin Mubarak (181 H).

• Rabi’ah Al-Adawiyah (185 H/796 M).

• Fudhail Bin Al-Iyyadh (197 H).

• Abu Al-Hasan Asy-Syadhili



Kesimpulan :

• Orang yang zuhud bukan berarti tidak perlu mencari• Orang yang zuhud bukan berarti tidak perlu mencari
dan mempunyai harta benda sama sekali. Mereka
wajib mencari dan mempunyai harta dunia yang halal
menurut kebutuhan hidup mereka secukupnya. Jika
harta benda mereka lebih dan melimpah ruah, maka
hati mereka pun tidak bergantung kepada harta benda
tersebut; dan menganggap bahwa harta benda itutersebut; dan menganggap bahwa harta benda itu
hanya titipan atau pinjaman dari allah kepada mereka
yang sewaktu-waktu di kembalikan atau diambil
olehnya.

(Sayyid Abu Bakar Al-Makki, Kifayatul Atqiya’, Semarang: Toha
Putra. Hal.21)


