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Kebaikan Dambaan setiap Manusia

• Setiap manusia tentu ingin menjadi orang

yang baik. Karena sejatinya kehidupan akan

membaik ketika manusia pun juga memulai

kebaikan dari dirinya sendiri terlebih

dahulu. kebaikan itulah yang akan membantudahulu. kebaikan itulah yang akan membantu

mereka meraih ridho Allah Ta'ala. Karena Allah 

adalah dzat Yang Maha Baik, maka Allah juga

mencintai hamba yang baik.



Jika Allah Menghendaki Kebaikan Pada

Seorang Hamba, ini Tandanya :

Jika Allah Menghendaki Kebaikan Pada

Seorang Hamba, ini Tandanya :

1.    أراد � ���د ��را 	��
 	� ا�د�ناذا 
Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk menjadi
orang baik, maka Allah Faqihkan (Allah Fahamkan
terhadap agamanya) –Dalam masalah ushul maupin
Furu’--- dan kabar baiknya Allah akan menguatkan
agamanya. Dikuatkanlah keimanannya. Sehingga hamba
Furu’--- dan kabar baiknya Allah akan menguatkan
agamanya. Dikuatkanlah keimanannya. Sehingga hamba
tersebut tetap teguh menapaki jalan kebaikan, meskipun
godaan malang melintang.

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa yang dikehendaki menjadi baik maka
dikuatkanlah ia dalam perkara agama”



Jangan Nyaman dengan kebodohan
• Manusia akan menjadi Faham dalam masalah agama—

baik dalam ushul maupun furu’--, jika ia terus
mempelajari ilmu (tidak bosan untuk terus belajar dan
ia tidak merasa nyaman dengan menjadi orang yang
bodoh).

• Sahabat Salman mendapatkan julukan “ Anta Faqiihun”

• Ali bin Abi Thalib : “ Andaikan tidak ada 5 hal ini maka• Ali bin Abi Thalib : “ Andaikan tidak ada 5 hal ini maka
manusia akan menjadi orang baik/sholeh, yaitu :

1. Qana’ah (puas) dengan kebodohan.

2. Rakus terhadap dunia

3. Bakhil terhadap kelebihan (harta) yang ia miliki

4. Riya dalam beramal

5. Membanggakan diri sendiri (ujub)



Jika Allah Menghendaki Kebaikan Pada

Seorang Hamba, ini Tandanya :

Jika Allah Menghendaki Kebaikan Pada

Seorang Hamba, ini Tandanya :

. .2و زھده 	� ا�د���   و زھده 	� ا�د���  
Dizuhudkanlah hamba tersebut didalam perkara dunia.
Hamba yang baik, adalah hamba yang tidak tergiur
sedikitpun akan gemerlap dunia. Ia berpikir bahwa
dunia hanyalah tempat singgah semata. Hanya perkara
yang fana. Hamba yang baik hanya mengingat satu
dunia hanyalah tempat singgah semata. Hanya perkara
yang fana. Hamba yang baik hanya mengingat satu
perkara, yaitu janji Allah akan kehidupan akhirat yang
kekal adanya. Ia ingat betul akan peringatan Rasulullah
tentang perkara dunia,

bahwa:  �ط� ت �ل ر�س ا�د��� �ب
“Cinta dunia adalah pokok dari segala keburukan”.



Zuhud itu Enak

• Rasulullah Saw bersabda :

“ Zuhud terhadap perkara dunia

membuat hati merasa nyaman,

sedang cinta padanya akansedang cinta padanya akan

menjadikan hati dan badan

merasa lelah” (HR. Thabrani).



Jika Allah Menghendaki Kebaikan Pada

Seorang Hamba, ini Tandanya :

Jika Allah Menghendaki Kebaikan Pada

Seorang Hamba, ini Tandanya :

3.  
و �$ره ���وب �#"
“Diperlihatkanlah aib-aib dalam dirinya sendiri”.

• Hamba Yang baik, adalah hamba yang :

� Tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna.� Tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna.

�Tidak Mencari-cari aib sesamanya. 

�Tidak Membicarakan keburukan orang lain. 

�Tidak Merasa dirinya lebih baik dan memandang

orang lain terlalu buruk.



� Ia oleh Allah disibukkan dengan aib-aib pribadinya. Ia

disibukkan dengan berintrospeksi diri, Muhasabatun

Nafsi. Mencari-cari kekurangan diri sendiri untuk

kemudian ia perbaiki agar kelak ia benar-benar menjadi

hamba yang baik.hamba yang baik.

Hal ini senada dengan perkataan ulama ahli hikmah:

“Beruntunglah bagi orang yang disibukkan dengan aib

pribadinya dari pada aib-aib manusia”.



Manusia terburuk
• “Seburuk-buruk orang adalah yang selalu menyibukkan

dirinya dengan menyebut-nyebut keburukan orang
lain,” demikian pesan tabi‘in terkemuka, Ibnu Sirin, saat
mendiagnosa penyakit hati yang banyak menjangkiti
sebagian manusia, di antaranya para dai. Yakni sibuk
mencari-cari aib orang lain dan lupa terhadap aib
sendiri. Sebagai akibat dari lemahnya tarbiyah. Makasendiri. Sebagai akibat dari lemahnya tarbiyah. Maka
puncak perhatian dan pekerjaannya adalah mencari-
cari kesalahan orang, membongkar, dan
menyerangnya. Dia lupa bahwa setiap orang memiliki
aib dan kesalahan. Tidak terkecuali dirinya sendiri.



Perbaiki dirimuPerbaiki dirimu
• “Siapa menobatkan dirinya sebagi imam
(pemimpin) bagi orang lain hendaknya ia
memulai mendidik dirinya sebelum mendidik
orang lain. Dan hendaknya ia mendidiknya
dengan perbuatannya sebelum mendidik dengan
lisannya. Seorang yang mengajari dirinya serta
mendidiknya lebih patut dihormati ketimbang
lisannya. Seorang yang mengajari dirinya serta
mendidiknya lebih patut dihormati ketimbang
orang yang mengajarkan dan mendidik orang
lain.”

• ”Perbaiki dirimu dan berdakwahlah kepada orang
lain.”



Jangan sibuk dengan Aib orang lain
• “Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan
janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian
yang lain”. (Q.S. al-hujurat : 12)

• “Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab:
Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: Yaitu engkau menyebutkan
sesuatu yang ada dalam diri saudaramu yang tidak disukai
olehnya. Dikatakan: Bagaimana jika perkataankuolehnya. Dikatakan: Bagaimana jika perkataanku
tentangnya benar? Beliau salallahu ‘alahi wasallam
menjawab: Jika yang kamu katakan itu benar, maka kamu
telah berbuat ghibah, dan jika tidak benar, maka kamu
telah membuat-buat kedustaan pada dirinya.”(Hadis sahih,
diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4690; Abu Daud, hadis
no. 4231; al-Tirmizi, hadis no. 1857).

• “Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan” [Q.S. 
Al-Baqarah 191]



Tutupi Aib Saudaramu

• “Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba

lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi

aibnya di hari kiamat kelak.” (HR. Muslim no. 2590).

• Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah
SAW bersabda, “Pada malam mikrajku ke langit ke
tujuh, aku melewati sekelompok orang yang memilikitujuh, aku melewati sekelompok orang yang memiliki
kuku dari tembaga dan kemudian mereka mencakar
muka mereka sendiri dengan kuku tersebut. Lalu aku
bertanya, ‘Siapakah mereka ya Jibril?’ Lalu dijawab,
‘Mereka adalah orang-orang yang memakan daging
manusia dan suka turut campur dalam masalah orang
lain.’ ” (HR. Abu Dawud)



Tutupi Aib Saudaramu

• Nabi pun melanjutkan dalam sabdanya; “Wahai

orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak

beriman dengan hatinya, janganlah kamu

mengumpat kaum muslimin dan janganlah

mengintip aib mereka. Barangsiapa yangmengintip aib mereka. Barangsiapa yang

mengintip aib saudaranya, niscaya Allah akan

mengintip aibnya. Siapa yang diintip Allah akan

aibnya, maka Allah akan membuka aibnya

meskipun dirahasiakan di lubang

kendaraannya.” (HR At-Tirmidzi).



Nabi Adam menjadi baik dan mendapatkan

kebahagiaan, karena 5 hal ini :

1. Mengakui dosa, 

2. Menyesali terhadap dosa-dosanya, 

3. Selalu mencaci dirinya atas kesalahan, 

4. Cepat bertobat, dan, 4. Cepat bertobat, dan, 

5. Tidak pernah putus asa dari rahmat Allah 

SWT,”. 


