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Segera terbit Majalah Al-Bayyinah Al-Ilmiyyah 
Edisi Khusus Ramadhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

esungguhnya disyari‟atkan bagi setiap muslim untuk 

berakhlak yang baik. Karena diantara tujuan diutusnya 

Rasulullah a adalah untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia. Beliau bersabda; 

”Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan 

akhlak-akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad 2/381) 

 

Seorang yang baik akhlaknya menunjukkan kesempurnaan 

imannya. Dan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang 

paling baik akhlaknya. Rasulullah a pernah bersabda; 

”Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 

akhlaknya.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud) 

 

Akhlak yang baik merupakan pemberat timbangan kebaikan. 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

”Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak yang baik.”  

(Ash-Shahihah Juz 2 : 876) 

Dan akhlak yang baik juga merupakan jalan untuk masuk  ke 

Surga. Rasulullah a bersabda; 

“Aku menjamin dengan satu rumah di Surga yang paling tinggi, 

bagi orang yang baik akhlaknya.” (HR. Abu Dawud) 
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khlak yang baik meliputi akhlak kepada Allah q dan akhlak 

kepada sesama manusia. 

 

A. Akhlak Kepada Allah q 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin t menjelaskan 

bahwa akhlak yang baik kepada Allah q mencakup tiga hal, antara 

lain : 

 

1. Menerima berita yang datang dari Allah q, dengan cara 

membenarkannya 

Apapun berita yang datang dari Allah q, baik yang bersumber 

dari Al-Qur‟an maupun As-Sunnah, baik yang mampu dicerna 

dengan akal maupun tidak, maka berita tersebut harus diterima. 

Allah q berfirman; 

“Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada 

Allah?” (QS. An-Nisa’ : 87)  

 

2. Menerima hukum Allah r, dengan cara melaksanakan dan 

menerpakannya 

Baik itu hukum yang bersifat perintah maupun larangan. 

Diantara hukum Allah q yang berupa larangan adalah firman- Nya; 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  

(QS. Al-Baqarah : 275) 

 

Maka seorang muslim harus menjauhi berbagi bentuk ribawi. Baik 

itu riba fadhl atau riba nasi‟ah. 

 

3. Menerima Takdir Allah q, dengan sabar dan ridha 

Ketetapan Allah q atas para hamba-Nya mencakup hal yang 

baik dan hal yang buruk. Ketika seorang hamba mendapatkan takdir 

yang buruk, maka ia harus bersabar dan berupaya untuk ridha 

terhadap takdir tersebut. 

B. Akhlak Kepada Sesama Manusia 

Al-Hasan Al-Bashri t menyebutkan bahwa akhlak yang 

baik terhadap sesama manusia ada tiga, yaitu : 

 

1. Tidak mengganggu 

Hendaknya seorang muslim tidak mengganggu manusia 

lainnya, terutama terhadap orang-orang dekat dengannya. Rasulullah 

a bersabda; 

“Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah 

tidak beriman.” Ditanyakan, “Siapa dia wahai Rasulullah?” Beliau 

menjawab, “Seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari 

gangguannya.” (HR. Tirmidzi) 

 

2. Bersikap dermawan 

Hendaknya seorang muslim bersikap dermawan terhadap 

muslim yang lainnya. Dan Rasulullah a adalah orang yang sangat 

dermawan, bahkan beliau lebih dermawan dari pada angin yang 

berhembus. (HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308) 

Dantara bentuk kedermawanan adalah dengan memaafkan 

kesalahan manusia yang lainnya. 

 

3. Bersikap ramah 

Hendaknya seorang muslim bersikap ramah ketika bertemu 

dengan saudaranya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar y ia 

berkata Nabi a bersabda kepadaku; 

“Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan apapun, walaupun 

engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria.”  

(HR. Muslim Juz 4 : 2626) 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 
***** 

A 


