


MAHABBAH

TOPIK PEMBAHASAN :

1) Apa Asas Seseorang Menjalankan Ibadah ?

2)   Apa Pengertian Mahabbah ?

3)  Mahabbah dalam al-Qur’an dan Hadits ?

4 )  Bagaimana Pandangan-Pandangan Mengenai4 )  Bagaimana Pandangan-Pandangan Mengenai
Mahabbah ?

5 )  Apa Bukti Kebenaran Mahabbah ?

6 )  Bagaimana Mata rantai mahabbah kepada Allah?

7)   Ada berapa Macam Mahabbah dari segi hukumnya ?

8)   Bagaimana tingkatan Mahabbah ?

9) Bagaimana agar mahabbah itu tumbuh ?

10) Kenapa kita harus mahabbah kepada Allah ?



Asas Seseorang Menjalankan Ibadah :

1. Karena Rasa Takut (Neraka): dengan

Menjahui Larangan

2. Karena rasa harap (surga ) : dengan

menjahui perintahmenjahui perintah

3. Karena rasa cinta : melaksanakan perintah

dan menjahui larangan ( bukan karena surga

dan neraka, melainkan karena rasa cinta dan

syukur .     



Pengertian Mahabbah :
• Kata mahabbah berasal dari kata ahabba, • Kata mahabbah berasal dari kata ahabba, 

yuhibbu,mahabatan,yang secara harfiah berarti
mencintai secara mendalam, atau kecintaan atau
cinta yang mendalam.

• mahabbah yang di kehendaki dalam tasawuf, yaitu
mahabbah yang artinya kecintaan yang mendalam
secara ruhaniah pada Tuhan.secara ruhaniah pada Tuhan.

• Mahabbah berbeda dengan al-raghbah, karena
mahabbah adalah cinta yang tanpa dibarengi
dengan harapan pada hal-hal yang bersifat duniawi, 
sedangkan al-raghbah cinta yang disertai keinginan
yang kuat dan ingin mendapatkan sesuatu
walaupun harus mengorbankan segalanya.



Al-Qur’an Tentang Mahabbah

Banyak ayat-ayat dalam al-Qur’an yang • Banyak ayat-ayat dalam al-Qur’an yang 
menggambarkan bahwa antara manusia dengan
Tuhan dapat saling bercinta. Misalnya ayat yang 
berbunyi:

ِ�ُ�ْوِ�ْ� ُ
ْ	ِ�ْ�ُ�ُم �ُ  ْوَن َ� َ�� �� ِ�ُ�ْوِ�ْ� ُ
ْ	ِ�ْ�ُ�ُم �ُ ُ�ْل ِاْن ُ�ْ�ُ�ْم ُ�ِ	�� ْوَن َ� َ�� �� ُ�ْل ِاْن ُ�ْ�ُ�ْم ُ�ِ	��
• Jika kamu cinta kepada Allah, maka turutlah aku dan

Allah akan mencintai kamu. (QS. Ali ‘Imran, 3: 30)

ْو َ��ُ  ��	ِ
ُ�ْم َوُ ��	ِ �
�ْوٍم َ�ِ ُ� ��ِ ْ�
َ

• Allah akan mendatangkan suatu umat yang dicintai-
Nya dan yang mencintai-Nya. (QS. Al-Maidah, 5: 54).



Hadits tentang Mahabbah

�إَِ(ْ
�ِ أََ	ب� َوَرُ*و(ُ�ُ �ُ َ
ُ�ونَ أَنْ ْا'ِ
َ#�نِ َ	َ!َوةَ َوَ%دَ ِ�
�ِ ُ�ن� َ#نْ َ"َ!ثٌ • 
ُ 0َ اْ(َ#ْرءَ ُ
ِ	ب� ِ*َواُھَ#�َوأَنْ ِ##�
 ُ� �َذفَ أَنْ َ
ْ�َرهُ َ�َ#�اْ(4ْ�ُرِ ِ��َ
ُ�ودَ أَنْ َ
ْ�َرهَ َوأَنْ ِ◌1ِ إ�0ِ ِ	��ْ
ِ�
�(���رِ ُ

• Tiga hal yang barang siapa mampu melakukannya, maka ia akan 
merasakan manisnya iman, yaitu: pertama Allah dan Rasul-Nya lebih ia 
cintai daripada selain keduanya; kedua: tidak mencintai seseorang kecuali 
hanya karena Allah; ketiga benci kembali kepada kekafiran sebagaimana 
ia benci dilemparkan ke neraka.

بُ 9َْ�ِديَ
َزالُ َوَ#�..…• �ر�َ�َ
َواِ�لِ إِ(َ�� َ ��)��ِ�
ْ*َ#>ُ َ*ْ#َ��ُ ُ�ْ�تُ أَْ	َ�ْ�ُ��ُ َ�:َِذاأُِ	���ُ َ	��َ
ا(�ِذيَوَ�َ=َرهُ ِ��ِ ا(�ِذ
ا(��ِ�َوِرْ%<َ�ُ ا(��ِ�

بُ 9َْ�ِديَ
َزالُ َوَ#�..…• �ر�َ�َ
َواِ�لِ إِ(َ�� َ ��)��ِ�
ْ*َ#>ُ َ*ْ#َ��ُ ُ�ْ�تُ أَْ	َ�ْ�ُ��ُ َ�:َِذاأُِ	���ُ َ	��َ
ا(�ِذيَوَ�َ=َرهُ ِ��ِ ا(�ِذ

ْ#Aِ�ا(��ِ�َوِرْ%<َ�ُ ِ�َ��َ
ْ�ِطشُ ا(��ِ�َوَ
َدهُ ِ��ِ ُ
ْ�ِ=رُ َ��َ�ِ…

• ….Tidaklah seorang hamba-Ku senantiasa mendekati-Ku dengan ibadah-
ibadah sunah kecuali Aku akan mencintainya. Jika Aku mencintainya, maka 
Aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar; 
menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat; menjadi 
tangannya yang ia gunakan untuk memukul; dan menjadi kakinya yang ia 
gunakan untuk berjalan. 

أَْ%َ#ِ�
نَوا(���سِ َوَوا(ِِدهِ َو(َِدهِ ِ#نْ إِ(َْ
�ِ أََ	ب� أَُ�ونَ َ	���أََ	ُدُ�مْ ُ
ْؤِ#نُ 0َ •
• Tidak beriman seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya 

daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia.



Pandangan mengenai Mahabbah :

• Harun Nasution mengatakan, pengertian yang 

diberikan kepada mahabbah antara lain yang 

berikut:

1. Memeluk kepatuhan pada Tuhan dan

membenci sikap melawan kepada-Nya.membenci sikap melawan kepada-Nya.

2. Menyerahkan seluruh diri kepada yang 

dikasihi.

3. Mengosongkan hati dari segala-galanya

kecuali dari yang dikasihi, yaitu Tuhan.



Apa bukti kebenaran cinta ?

1. Memilih ucapan sang kekasih daripada

ucapan yang lain

2. Memilih duduk bersama sang kekasih

daripada bersama yang laindaripada bersama yang lain

3. Memilih kerelaan/ keridhaan sang kekasih

daripada keralaan yang lain.



Bagaimana Mata rantai mahabbah kepada Allah ?

Dari Sufyan ibnu ‘uyainah ra’ ia berkata :Dari Sufyan ibnu ‘uyainah ra’ ia berkata :

1. Barang siapa cinta kepada Allah, berarti ia
cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah.

2. Barang siapa cinta kepada orang yang dicintai
oleh Allah, maka ia mencintai perbuatan yang oleh Allah, maka ia mencintai perbuatan yang 
dilakukan karena cinta kepada Allah.

3. dan Barang siapa yang cinta perbuatan yang 
dilakukan karena cinta kepada Allah, tentu
cinta melakukannya tanpa diketahui oleh
manusia



Ada Berapa macam cinta ?

Al- Asyqalany menukil bahwa Mahabbah/cinta

kepada Allah itu ada 2 Macam :

1. Mahabbah fardhu, yaitu cinta yang 

mendorong dilakukannya perintah-perintah

Allah dan menjahui yang haramAllah dan menjahui yang haram

2. Mahabbah Sunnah , yaitu cinta yang 

mendorong dibiasakannya melakukan ibadah

sunnah dan menjahui yang subhat



Tingkatan Mahabbah

• dikemukakan al-Sarraj, sebagai dikutip Harun Nasution, • dikemukakan al-Sarraj, sebagai dikutip Harun Nasution, 
ada tiga macam, yaitu

1. Mahabbah orang biasa, mengambil bentuk selalu
mengingat Allah dengan zikir, suka menyebut nama-
nama Allah dan memperoleh kesenangandalam
berdialog dengan Tuhan, senantiasa memuji Tuhan.

2. Mahabbah orang shidiq,  adalah cinta orang yang 2. Mahabbah orang shidiq,  adalah cinta orang yang 
kenal pada tuhan, pada kebesaran-Nya, pada
kekuasaan-Nya, pada ilmu-Nya dan lain-lain. hatinya
penuh dengan perasaan cinta kepada Tuhan dan
selalu rindu pada-Nya. 

3. Mahabbah orang yang arif adalah cinta orang yang 
tahu betul pada Tuhan, Akhirnya sifat-sifat yang 
dicintai (Allah) masuk ke dalam diri yang mencintai
(Hamba).



Bagaimana agar cinta itu Tumbuh ?

a. Cinta tidak akan terjadi tanpa proses 

pengenalan (ma’rifat) dan pengetahuan (idrak)

• Manusia hanya akan mencintai sesuatu atau 

seseorang yang telah ia kenal.

b. Cinta terwujud sesuai dengan tingkat b. Cinta terwujud sesuai dengan tingkat 

pengenalan dan pengetahuan

• Semakin intens pengenalan dan semakin dalam 

pengetahuan seseorang terhadap suatu obyek, 

maka semakin besar peluang obyek itu untuk 

dicintai. 



Tokoh-Tokoh Penganut Mahabbah :
> Ummu Al-Khair Rabi’ah Binti Ismail Al-Adawiyah, ia lahir di Basrah> Ummu Al-Khair Rabi’ah Binti Ismail Al-Adawiyah, ia lahir di Basrah

pada tahun 714 M

Salah satu pernyataannya yang melukiskan falsafah hubb dan syauq
yang mewarnai kehidupannya adalah :

 َAّ�ً� َ(ُ� َو	ْوِء9ََ�ْد ُ�ُ� ُ 
ِرا(*�ْ%َِFْ��َ ُ�ْوَن َ��َ �ِ�ِ ��%َ ��ِاَ(ْ
�ِ ْو�ً #�9َََ�ْد ُ�ُ� Gَْوً��ِ#ْن َ�� ِرِه َو0ََطْ#ً��ِ�ْ  َAّ�ً� َ(ُ� َو	ْوِء9ََ�ْد ُ�ُ� ُ 
ِرا(*�ْ%َِFْ��َ ُ�ْوَن َ��َ �ِ�ِ ��%َ ��ِاَ(ْ
�ِ ْو�ً #�9َََ�ْد ُ�ُ� Gَْوً��ِ#ْن َ�� ِرِه َو0ََطْ#ً��ِ�ْ

“ Saya tidak menyembah Allah karena takut kepada neraka-Nya, 
dan tidak pula tamak (untuk mendapatkan) syurga; (karena hal itu) 
akan menjadikan saya seperti pencuri imbalan yang berakhlaq
buruk. (Ketahuilah), bahwa saya menyembah-Nya karena cinta dan
rindu kepada-Nya.”



Kenapa kita perlu mencintai Allah ?

a. Cinta kepada diri sendiri, kekekalan, 

kesempurnaan, dan keberlangsungan hidup

b. Cinta kepada orang yang berbuat baik, bahkan

sekalipun kebaikannya tidak ia rasakansekalipun kebaikannya tidak ia rasakan

langsung.

c. Cinta kepada setiap keindahan


