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unguh beruntunglah seorang yang diberikan kemampuan 

untuk dapat mengajak manusia untuk menerima kebenaran. 

Rasulullah a bersabda; 

”Sesungguhnya jika Allah memberi petunjuk kepada 

seseorang melalui (dakwah) engkau, maka itu lebih baik bagimu 

daripada engkau memiliki unta merah.” (HR. Muslim Juz 4 : 2406) 

 

Karena demikian mulianya berdakwah di jalan Allah q, maka 

ucapan apakah yang lebih mulia selain dari ucapan dalam rangka 

menyeru manusia kepada kebenaran dan Surga Allah q. Allah q 

berfirman; 

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang salih, dan berkata: 

“Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?”  

(QS. Fushshilat : 33) 

Allah q juga berfirman; 

“Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah
 

dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl : 125) 
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ari Surat An-Nahl ayat 125 diatas dapat diketahui bahwa 

tingkatan dalam berdakwah ada tiga, yaitu : 

 

1. Dengan Hikmah 

Berdakwah dengan hikmah di peruntukkan kepada orang-orang 

awam yang belum mengerti tentang masalah agama. Misalnya, ada 

seorang memiliki kerabat wanita yang belum berjilbab, maka wanita 

tersebut didakwahi dengan hikmah, dengan menunjukkan keutamaan 

berjilbab. Sehigga dengan demikian diharapkan akan bersedia untuk 

berjilbab. Hendaknya setiap juru dakwah berupaya untuk hikmah 

dalam berdakwah, karena asal dalam dakwah adalah lemah lembut. 

 

2. Dengan Pelajaran yang Baik 

Berdakwah dengan pelajaran yang baik diperuntukkan kepada 

orang-orang yang telah mengerti tentang ilmu agama, tetapi ia belum 

mampu untuk mengamalkannya. Misalnya, kerabat wanita yang 

dahulu pernah didakwahi tentang jilbab, setelah selang beberapa 

waktu ternyata ia masih juga belum berjilbab. Maka didakwahi 

dengan memberikan pelajaran dan nasihat yang baik, agar imannya 

bertambah dan ia bersedia untuk mengenakan jilbab yang syar’i. 

 

3. Dengan Bantahan yang Baik 

Berdakwah dengan bantahan yang baik diperuntukkan kepada 

orang yang telah mengerti tentang ilmu, tetapi ilmunya menyelisihi 

kebenaran. Misalnya, kerabat wanita yang dahulu pernah didakwahi 

dengan memberi nasihat yang baik berkenaan dengan jilbab, ternyata 

ia masih menolak dengan alasan bahwa jilbab hanya merupakan 

tradisi orang arab. Dengan demikian berarti muslimah tersebut telah 

memiliki ilmu tentang jilbab, namun ilmunya menyelisihi kebenaran. 

Sehingga perlu diberikan bantahan yang ilmiah dan disampaikan 

dengan cara yang baik, agar ia dapat memahami kebenaran yang 

hakiki. 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin t 

menjelaskan bahwa seorang yang akan berdakwah haruslah memiliki 

tiga bekal, antara lain : 

 

1. Mengetahui Hukum-hukum Syar’i 

Sebelum seorang berdakwah mengajak orang lain, maka 

seorang juru dakwah haruslah berilmu terlebih dahulu. Ilmu 

merupakan bekal bagi seorang juru dakwah dalam membimbing 

umat dan memutuskan permasalahan yang terjadi diantara mereka. 

Jika seorang juru dakwah tidak mengetahui hukum syar’i, maka ia 

akan banyak terjerumus pada kesalahan. 

 

2. Mengetahui Cara Berdakwah 

Seorang juru dakwah haruslah mengetahui strategi, metode, 

dan target dalam dakwahnya. Juru dakwah harus mengetahui skala 

proiritas dalam berdakwah, ia harus medahulukan perkara yang 

terpenting untuk disampaikan. Sehingga dengan demikian dakwah 

yang diembannya akan berjalan secara sistematis dan terarah. 

 

3. Mengetahui Kondisi Orang yang Didakwahi 

Seorang juru dakwah juga harus memahami keadaan orang 

yang akan didakwahinya. Sehingga ia dapat memberikan solusi yang 

tepat terhadap permasalahan yang diajukan kepadanya. Seorang juru 

hendaknya juru dakwah hendaknya bersabar dalam dakwahnya, 

tugasnya hanyalah menyampaikan dan mengajak manusia kepada 

kebenaran. Adapun hasilnya adalah urusan Allah q. karena Allahlah 

yang memberikan hidayah (taufiq) kepada siapa yang dikehendaki-

Nya.  

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

                          
***** 
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