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AKHLAK MULIA 

 

 

Seorang muslim hendaknya menjadi 

manusia yang berakhlak mulia. Karena di 

antara tujuan diutusnya Rasulullah a 

adalah untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 .ِق َ� �ْ אْ�َ  �َ א�ِ َ�  �َ �ِّ �َ ِ�ُ  ُ� ْ �ِ א ُ	 �َ �� �ِ 

 

”Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlak-akhlak yang 

mulia.”
1
 

 

Seorang mukmin yang baik akhlaknya 

menunjukkan kesempurnaan imannya. Dan 

                                                 
1
 HR. Ahmad, 2/381. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2349. 



- 2 - 

mukmin yang paling sempurna imannya 

adalah yang paling baik akhlaknya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 א(ً )ُ �ُ  �ْ 'ُ  ُ َ& %ْ א �َ א�ً �َ #ْ �ِ  "َ !ْ  ِ �ِ �ْ �ُ א�ْ  ُ� �َ כْ �َ 

”Mukmin yang paling sempurna imannya 

adalah yang paling baik akhlaknya.”
2
 

 

Akhlak yang baik akan menjadi 

pemberat timbangan kebaikan pada Hari 

Kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 َ� ْ* َ) � "ُ َ& 4َ א�ْ  3ُ )ُ 2ُ �ْ אَ  אنِ 0َ !ْ �ِ , א�ْ /ِ  ءٌ ْ, َ+  ُ

”Sesuatu yang lebih berat di timbangan 

(kebaikan pada Hari Kiamat) adalah 

akhlak yang baik.”
3
 

                                                 
2
 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1162 dan Abu Dawud : 4682. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 284. 
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Di antara akhlak mulia yang 

hendaknya seorang muslim berprilaku 

dengannya adalah : 

 

1. Berbakti Kepada Kedua Orang Tua 

Berbakti adalah mencurahkan 

kebaikan dan menahan gangguan 

sekuatnya.
4
 Sehingga yang dimaksud 

dengan berbakti kepada kedua orang tua 

adalah bagaimana seorang anak dapat 

memberikan kebaikan untuk menyenangkan 

kedua orangtuanya dan berupaya sekuat 

tenaga untuk tidak menyakiti perasaannya. 

Berbakti kepada kedua orang tua 

merupakan salah satu amalan yang paling 

dicintai oleh Allah q. Hal ini sebagaimana 

hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah 

(bin Mas’ud) y, ia pernah bertanya kepada 

Nabi a; 

                                                                        
3
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 

2 : 876. 
4
 Makarimul Akhlaq, 15. 
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 ةُ َ� �=� אَ  אَل ;َ  : א�9ِ �َ �ِ  78 %َ �َ  �ِ �َ �َ א�ْ  ي5 �َ 
 7B 	ِ  �� *ُ  אَل ;َ  ي5 �َ  �� *ُ  אَل א ;َ 'َ Aِ ;ْ : وَ )َ ?َ 
 ْ, /ِ  אدُ 'َ Eِ �ْ אَ  אَل ;َ  ي5 �َ  �� *ُ  אَل ;ُ  "ِ #ْ Dَ א�ِ Cَ א�ْ 
 Gَ ِH ْ! ِ�  א�9ِ  

 

“Amalan apa yang paling dicintai oleh 

Allah?” Nabi a menjawab, ”Shalat pada 

waktunya.” “Lalu apa?” Nabi a menjawab, 

“Berbakti kepada orang tua.” “Lalu apa 

lagi?” Nabi a menjawab, “Berjihad di 

jalan Allah.”
5
 

 

 

 

                                                 
5
 HR. Bukhari Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 85. 
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Sebaliknya, durhaka kepada kedua 

orang tua merupakan dosa besar, yang 

penyebutannya sejajarkan oleh Rasulullah 

a dengan dosa kesyirikan kepada Allah q. 

Diriwayatkan dari ’Abdullah bin ’Amru p, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 "ِ #ْ Dَ א�ِ Cَ א�ْ  ُق Cْ (ُ ?ُ وَ  א�9ِ 	ِ  אכُ Kْ +ْ َBِ אَ  Bُ אH ِJَ כَ �ْ אَ 
 .ُس O ُ� ْCَ א�ْ  "ُ !ْ �ِ !َ א�ْ وَ  M Nِْ א� �  ُ� Aْ ;َ وَ 

 

“Dosa-dosa besar (adalah); menyekutukan 

Allah, durhaka kepada kedua orang tua, 

membunuh jiwa, dan sumpah palsu.”
6
 

 

Seorang yang durhaka kepada orang 

tuanya –wal’iyadzubillah,- maka dampak 

dari kedurhakaan tersebut akan 

dirasakannya ketika di dunia. Disebutkan 

dalam satu kisah; ada seorang yang 

                                                 
6
 HR. Bukhari Juz 6 : 6298. 
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memiliki bapak yang telah lanjut usia yang 

sudah tidak mampu lagi mengurusi dirinya. 

Sehingga anaknya yang mengurusinya, 

seperti mengurus bayi. Suatu hari anaknya 

tersebut merasa bosan mengurusi bapaknya, 

dan ia berfikir untuk membunuhnya. Maka 

ia membawa bapaknya yang sudah tua renta 

tersebut ke padang pasir untuk 

disembelihnya. Ketika ia telah sampai di 

sebuah batu, maka ia menurunkan bapaknya 

disana. Lalu bapaknya bertanya, “Wahai 

anakkku, apa yang akan engkau lakukan 

kepadaku?” Anaknya menjawab, “Aku 

akan menyembelihmu karena engkau telah 

membuatku letih dan bosan.” Kemudian 

bapaknya berkata, “Jika engkau ingin 

menyembelihku, maka sembelihlah aku di 

batu yang sebelah sana. Karena aku dahulu 

telah durhaka kepada bapakku, dan aku 

telah menyembelih bapakku di batu yang 

sebelah sana.”
7
 

                                                 
7
 Mi-atu Qishshatin min Nihayatizh Zhalimin, 101. 
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2. Menyambung Hubungan Silaturahim 

Menyambung hubungan silaturahim 

adalah menyambung hubungan dengan 

orang-orang yang memiliki hubungan darah 

(kerabat). Allah q berfirman; 

 

َ َوBِQُْ� RَُכCْ  َوאْ?DُHُوא א ِ	Sً!ْ+َ Tِא א�9
אْ�ُ(Bَْ	:  َوِ	אCَ�ْאDَ�ِْ#ِ" ِ�ْ%َ&אً�א َوِ	Uِي

ِ" َوאEَ�ْאِر ِذي אْ�ُ(Bَْ	: َوאْ�َ!Aَאَ�: َوאْ�َ�َ&אِכ!ْ 
א8ِ%ِ ِ	אEَ�ْْ 8ِ  َوאEَ�ْאرِ  אEُ�ُْ 8ِ َوא�=�

 ْ!Hِ َ  َכْ� ِ� َوَ�א َ�)َ َوאْ	ِ" א�&� �َْ#َ�אُ�ُכْ� ِ�ن� א�9
 ْC2ُ/َ RًאAَ2ْ�ُ ْ" َכאَن�784ِ#ُ َ Rًَرא. 

 

”Sembahlah Allah dan janganlah kalian 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 

apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua 

orang orang tua, kerabat, anak-anak yatim, 
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orang-orang miskin, tetangga yang dekat, 

dan tetangga yang jauh,
8
 dan teman, ibnu 

sabil
9
 dan hamba sahaya kalian. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri.”
10

 

 

Sebaliknya, memutuskan hubungan 

silaturrahim termasuk dosa besar, yang 

pelakunya diancam dengan tidak 

dimasukkan ke dalam Surga. Sebagaimana 

                                                 
8
 Al-Hafizh Ibnu Hajar 5 berkata, “Tetangga dekat 

adalah yang ada hubungan kekerabatan di antara 

keduanya, dan tetangga jauh adalah kebalikannya. 

Ini adalah perkataan kebanyakan ulama. Dikatakan 

pula bahwa tetangga dekat adalah seorang muslim, 

dan tetangga jauh adalah selain muslim. Dan 

dikatakan juga bahwa tetangga dekat adalah isteri, 

dan tetangga jauh adalah teman di perjalanan. 

(Fathul Bari, 10/441) 
9
 Ibnu sabil adalah seorang musafir yang sedang 

dalam perjalanan (bukan untuk maksiat) sementara 

ia kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. 
10

 QS. An-Nisa’ : 36. 
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diriwayatkan dari Jubair bin Muth’im y ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

 Rَ َ#  ْD ُ� � )�ٍ %ِ رَ ( Zُ אE �  َX  َ; ِYَ א�ْ  ُ

 

“Tidak akan masuk Surga orang yang 

memutuskan ikatan (silaturrahim).”
11

 

 

3. Malu 

Malu adalah sifat yang ada pada jiwa 

yang mendorong seorang untuk melakukan 

perbuatan yang dapat memperbaiki dan 

memperindah (kepribadian orang tersebut) 

serta meninggalkan hal-hal yang dapat 

menodai dan memperburuk (kepribadian 

orang tersebut).
12

 Malu termasuk cabang 

dari keimanan. Sebagaimanaa diriwayatkan 

                                                 
11

 HR. Bukhari Juz 5 : 5638 dan Muslim Juz 4 : 

2556. 
12

 Makarimul Akhlaq. 
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dari Abu Hurairah y, dari Nabi a beliau 

bersabda; 

 

 אءُ !َ 4َ א�ْ وَ  H ًXَ �ْ +ُ  نَ  ْC�Gَ ْH ُ وَ  Zٌ ْ̂ 	ِ  אنُ �َ #ْ Kِْ אَ 
 ُ+ ْ� َH ٌX  ِ� َ"  ِKْאنِ �َ #ْ א. 

“Iman memiliki tujuh puluh cabang dan 

malu termasuk cabang dari keimanan.”
13

 

 

Jika seorang tidak mempunyai rasa 

malu, maka ia akan berbuat sekehendaknya. 

Diriwayatkan dari Abu Mas’ud, ‘Uqbah bin 

‘Amr Al-Anshari Al-Badri y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 �َSْ+ِ א�َ Zْ َ�ْא/َ �ِAَ&ْ�َ �ْ�َ ِ�َذא. 

“Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah 

sekehendakmu.”
14

 

                                                 
13

 HR. Bukhari Juz 1 : 9 dan Muslim Juz 1 : 35, 

lafazh ini miliknya. 
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4. Ramah 

Hendaknya seorang muslim bersikap 

ramah dan wajahnya berseri-seri ketika 

bertemu dengan saudaranya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Dzar y ia berkata, 

Nabi a bersabda kepadaku; 

 

ِف َ+ْ!Sًא َوCْ�َ �َْن אْ�َ�ْ�Bُوْ  Bَ)ِ4ْ�َ Rَن� ِ�"َ 
 3ٍ(ْYَ Tٍ ْ̀ Cَ	ِ ََ�אَכ� :)َ(ْ�َ 

“Janganlah engkau meremehkan suatu 

kebaikan apapun, walaupun engkau 

bertemu saudaramu dengan wajah yang 

ceria.”
15

 

 

Jika seorang bersikap keras dan 

kasar, maka orang-orang yang berada 

disekitarnya akan merasa tidak nyaman dan 

akan meninggalkannya. Allah q berfirman; 

                                                                        
14

 HR. Bukhari Juz 3 : 3296. 
15

 HR. Muslim Juz 4 : 2626. 
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ِ ِ�ْ َ� َ�ُ'ْ� َوCْ�َ ُכْ َ�  َ/Hَِ�א َرْ%Xٍ�َ ِ�َ" א�9
 ْ!(ِaَ אbc/َ َd  8ِ(ْ)َ�ْא  ْC 7̂ Mَ�ْRَ ِ�َכCْ%َ "ْ�ِ א 

“Dengan rahmat dari Allah-lah engkau 

dapat bersikap lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya engkau bersikap keras 

dan berhati kasar, niscaya mereka akan 

menjauhkan diri darimu.”
16

 

 

5. Berkata yang Baik dan Santun 

Seorang muslim hendaknya berkata 

yang baik dan santun dalam 

pembicaraannya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

� (ُ !َ )ْ /َ  Bِ �ِ אgْ  مِ Cْ !َ א�ْ وَ  א9ِّ 	ِ  "ُ �ِ �ْ #ُ  אنَ כَ  "ْ �َ ْ 
 َ� ْ! ًB َ� وْ א  ِ� َ! =ْ ُ� �ْ. 

                                                 
16

 QS. Ali ‘Imran : 159. 
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“Barangsiapa yang beriman kepada Allah 

dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata 

yang baik atau diam.”
17

 

 

Berkata yang baik dan lembut 

merupakan amalan yang ringan, yang 

menyejukkan pendengaran dan akan 

mendatangkan banyak kebaikan. 

Disebutkan dalam sebuah syair; 

 

 �BHِ�ِْ�ن� א ,ْ ِ	َ ٌ"ِ!ّhَ ٌء,ْ+َ 

Yَ Tٌِ)ْ!3ٌ َوِ�َ&אٌن َ�ّ!ِ"ٌ  ْ̀   َو
 

“Anakku, sesungguhnya kebaikan 

merupakan hal yang mudah 

Wajah yang berseri-seri 

dan tutur kata yang lembut.”
18

 

 

                                                 
17

 HR. Bukhari Juz 5 : 5672, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 47. 
18

 Makarimul Akhlaq, 10. 
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Sedangkan perkataan yang buruk 

sering mendatangkan keburukan bagi 

pengucapnya. Bahkan terkadang perkataan 

yang buruk yang keluar dari lisan 

seseorang, dapat menjerumuskannya ke 

dalam Neraka sejauh jarak antara timur dan 

barat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y,, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

, /ِ א 'َ 	ِ  لُ X  َ# ْ  ِ0ِ �َ )ِ כَ א�ْ 	ِ  �ُ )� כَ H َD  َ� َ! َAْ �َ א�ْ  ن� �ِ 
  .ِب O ِBْ �َ א�ْ وَ  ِق Q ِBْ �َ א�ْ  "َ !ْ א 	َ �َ  Dَ �َ 	ْ �َ  אرِ א� � 

 

”Sesungguhnya seorang hamba 

mengucapkan suatu kalimat, (lalu) ia 

terjerumus ke dalam Neraka karena ucapan 

tersebut sejauh (jarak) antara timur dan 

barat.”
19

 

 

                                                 
19

 Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6112 dan 

Muslim Juz 4 2988, lafazh ini miliknya. 
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6. Jujur 

Jujur adalah berkata sesuai dengan 

kenyataan yang ada. Sifat kejujuran akan 

menunjukkan kepada kebaikan dan 

kebaikan akan mengantarkan pelakunya 

kepada Surga. Sedangkan sifat dusta dapat 

mengantarkan pelakunya ke dalam Neraka. 

Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 H �Bِ א�ْ  ن� �ِ وَ  H ِّBِ : א�ْ �َ ى �ِ Dِ 'ْ #َ  َق Dْ א�ّ=ِ  ن� �ِ 
 َ# ْ' ِD ِ� א�ْ �َ ى : َE �  ِX  َن� �ِ و  �Bא� ُ̀ �َ  َ� َ! =ْ ُD ُق 

 َ% �A #ُ : ْכ َA 8َ  �ِ ِّD ْ# ً) َכَ א�ْ  ن� �ِ א و ِU َب  َ# ْ' ِD ى
: �َ ى �ِ Dِ 'ْ #َ  رَ M ُE ْCُ א�ْ  ن� �ِ وَ  رِ M ُE ْCُ : א�ْ �َ �ِ 

 A 8ََ כْ : ُ# �A %َ  ُب Uِ כْ !َ �َ  َ� ُ̀ א��B  ن� �ِ وَ  אرِ א� � 
 .אא	ً �U כَ 
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“Sesungguhnya kejujuran menunjukkan 

kepada kebaikan dan kebaikan 

menunjukkan kepada Surga. Sesungguhnya 

seorang selalu belaku jujur hingga dicatat 

disisi Allah sebagai orang yang jujur. 

Sesungguhnya kedustaan menunjukkan 

kepada keburukan dan keburukan 

menunjukkan kepada Neraka. 

Sesungguhnya seorang selalu belaku dusta 

hingga dicatat disisi Allah sebagai orang 

yang pendusta.”
20

 

 

Dan banyak berdusta merupakan salah 

satu dari ciri kemunafikan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Sesungguhya Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
20

 HR. Bukhari Juz 5 : 5743 dan Muslim Juz 4 : 

2607. 
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 َ#k ُX  ْא %َ ذَ �ِ  ثٌ َ� *َ  3ِ א/ِ  َ �ُ א� �D כَ  َث َU א ذَ �ِ وَ  َب
 .אنَ �َ  "َ �ِ Aُ א אJْ ذَ �ِ وَ  D  َ� ْ� َ( mََ ?َ وَ 

 

“Tanda-tanda munafik ada tiga; jika 

berbicara berdusta, jika berjanji 

mengingkari, dan jika dipercaya 

berkhianat.”
21

 

 

7. Dermawan 
Hendaknya seorang muslim bersikap 

dermawan terhadap muslim yang lainnya. 

Karena Rasulullah a merupakan orang 

yang sangat dermawan. Diriwayatkan dari 

‘Ibnu ‘Abbas p ia berkata; 

 

ُ )� َ�  א�9ِ  لُ G ْCُ رَ  אنَ כَ   �َ )� Gَ وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 َ� ْ̀ َC َِ  אِس א� �  د	2َ א�ْ  ْ! ِB  َאنَ כَ و  َ� ْ̀ َC َُ  د�א 

                                                 
21

 HR. Bukhari Juz 1 : 33 dan Muslim Juz 1 : 59. 



- 18 - 

� #ْ H ِBْ َ̀  ن� �ِ  אنَ َ̂ �َ رَ  Bِ 'ْ َ+  ْ, /ِ  نُ Cْ כُ #َ َ  َ? َ( ْ! ِT 
 אهُ (َ )ْ #َ  אنَ כَ  مُ َ� א�&� 

 

“Rasulullah a adalah orang yang paling 

dermawan dalam kebaikan dan beliau akan 

lebih dermawan (dari hari-hari biasanya) 

pada bulan Ramadhan, ketika Jibril j 

menjumpainya”
22

 

 

Sikap dermawan yang diiringan 

dengan keikhlasan dapat melunakkan hati 

seseorang –bi idznillah.- Diriwayatkan dari 

Anas y, ia berkata; 

 

 َ� ُG א ِS �ُ )� َ�  א�9ِ  لُ G ْCُ رَ  َ  �َ )� Gَ وَ  Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 َ? َ( ِKْא : Gْ �َ ْم  +َ ْ! ًS ِ� א Rَ َ�  ْ? َo ُאَل ;َ  אه  َ/ َE َهُ אء 

                                                 
22

 HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308. 
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� ُ̀ رَ ٌ  َ/ َp ْ? َo ُאه  َa َ  ً� َ	 א ْ! َ"  َ̀ َH َ( ْ! ِ"  َ/ َB َ̀ َZ 
 ِ� َ� َ; : ْC ِ� ِT  َ/ َ) א ;َ #َ  אَل ْC ُم  َ� Gْ َ( ُ� ْC َ/ א ِq ن� 
 ُ� َ4 �� ًD #ُ א ْ� ِo ,ْ  َ? َo ًאء  Rَ َ#  ْ2 َQ ْא� : َM َ;א ٌX. 

 

“Tidak pernah Rasulullah a dimintai 

sesuatu (untuk Islam), kecuali beliau akan 

memberinya. (Suatu ketika) datang seorang 

laki-laki kepada beliau, lalu beliau 

memberinya kambing sebanyak dua 

gunung. Kemudian laki-laki tersebut pulang 

kepada kaumnya dan mengatakan, “Wahai 

kaum(ku), masuklah kalian semua ke dalam 

agama Islam. Karena sesungguhnya 

Muhammad a telah memberi(ku) suatu 

pemberian, tanpa khawatir jatuh kepada 

kemiskinan.”
23

 

 

 

                                                 
23

 HR. Muslim Juz 4 : 2312. 
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Jika sikap dermawan yang ada pada 

diri seseorang dapat mangalahkan sikap 

bakhil dan kikirnya, maka orang tersebut 

adalah orang yang beruntung. Allah q 

berfirman; 

 

َق ُ+�� p/َ Tِ&ِMْ�َُوSِ�ََכ C#ُ �ُhُْ َوَ�ْ" 
 ْC4ُ(ِMْ�ُ�ْنَ א. 

 

“Barangsiapa yang dipelihara dari 

kekikiran dirinya, mereka itulah orang-

orang yang beruntung.”
24

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 QS. Al-Hasyr : 9. 
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8. Membantu Saudaranya yang 

Membutuhkan 

Mukmin yang satu dengan mukmin 

yang lainnya hendaknya saling membantu 

dan menolong, jika di antara mereka ada 

yang membutuhkan bantuan. Karena kaum 

mukminin seperti satu tubuh. Diriwayatkan 

dari Nu’man bin Basyir y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َ� َ ��ْ �ُ א�ْ  ُ ِ� ِ  ْ! َ"  ِ/ ,ْ  َ� َC ِّאد ِh ْ�  َو َ� َB ُ%א ِ� ِ' ْ� 
َ �َ  �ْ 'ِ Mِ אYَ �َ �َ وَ  � Tُ  ْ : �ِ כَ Aَ א אْ+ ذَ �ِ  E &َ ِDَ א�ْ  ُ
 ُ? ْ̂ ٌC  َ� َD َ?א َ� : ُT  Gَ ِJא ُB  ْא� َE &َ ِD  ِ	 �&א� َ' ِB 
 .:�َ 4ُ א�ْ وَ 

 

“Perumpamaan kaum mukminin di dalam 

perkara saling mencintai, saling 

menyayangi, dan saling mengasihi seperti 

satu tubuh. Jika salah satu anggota 
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(badan)nya terluka, maka seluruh badan 

tidak dapat tidur dan demam.”
25

 

 

Seorang mukmin yang bersedia 

membantu saudaranya yang sedang 

memerlukan bantuan, maka Allah q akan 

membantunya ketika ia ditimpa kesusahan. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُ وَ   ْ, /ِ  H ُDْ �َ א�ْ  אنَ א כَ �َ  H ِDْ �َ א�ْ  نِ Cْ ?َ  ْ, /ِ  א�9
 َ? ْC ِن  َ� ِ� ْ! ِT 

 

”Allah akan membantu seorang hamba 

selama ia membantu saudaranya.”
26

 

 

 

 

                                                 
25

 HR. Muslim Juz 4 : 2586. 
26

 HR. Muslim Juz 4 : 2699. 
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9. Mendahulukan Kepentingan Orang 

Lain 

Dalam perkara dunia hendaknya 

seorang muslim lebih mendahulukan 

saudaranya daripada dirinya. Hal ini 

sebagaimana yang Allah q firmankan; 

 

 ْ#Uَِوא�� َ"  ْ# ِKْאَر َوא �Dُءوא א� �CHَ�َ �ْ'ِ(ِHْ;َ "ْ�ِ َ�אَن
 ْC7H4ِ#ُ َB َ̀  َن ِ/ْ, ِ�َ�ْ!ِ'ْ� َوDُEِ#َ Rَوْ  َن َ�ْ" hَא
א �ُوْ Dُ�ُوْ  ���ِ Xً َ̀  نَ َوُ#ْ�ِ*Bُوْ  אC�ُْ ِرhِْ� َ%א

 ٌX�َِ'ْ� َ�َ=א	َכאَن ِ Cْ�ََو �ْ'ِ&ِMُ�َْ� :(َ?َ 

 

“Dan orang-orang yang telah menempati 

kota Madinah dan telah beriman (Kaum 

Anshar) sebelum (kedatangan) mereka 

(Kaum Muhajirin), mereka (Kaum Anshar) 

mencintai orang yang berhijrah kepada 

mereka (Kaum Muhajirin). Dan mereka 

(Kaum Anshar) tidak ada keinginan dalam 
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hati mereka terhadap apa-apa yang 

diberikan kepada mereka (Kaum 

Muhajirin). Dan mereka mengutamakan 

(orang-orang Muhajirin) atas diri mereka 

sendiri meskipun mereka dalam keadaan 

kesusahan.”
27

 

 

 

10. Tidak Mengganggu Orang Lain 
Hendaknya seorang muslim berupaya 

untuk tidak mengganggu manusia lainnya, 

baik berupa ganguan ucapan maupun 

perbuatan. Terutama terhadap orang-orang 

dekat dengannya, seperti; keluarga, saudara, 

sahabat, maupun tetangganya. 

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin 

Al-‘Ash p, ia berkata; 

 

                                                 
27

 QS. Al-Hasyr : 9. 
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ُ )� َ�  א�9ِ  لُ G ْCُ رَ  َل Gَ  َp ً� ُ̀ رَ  ن� �ِ   Tِ !ْ )َ ?َ  : א�9
 �َ )ِ Gَ  "ْ �َ  אَل ;َ  Bٌ !ْ �َ  "َ !ْ �ِ )ِ ْ& �ُ א�ْ  يGَ �( َ�  َ� 7 وَ 
 .هِ Dِ #َ وَ  Tِ א�ِ َ& �ِ  "ْ �ِ  نَ Cْ �ُ )ِ ْ& �ُ א�ْ 

 

“Sesungguhnya seorang laki-laki pernah 

bertanya kepada Rasulullah a, “Siapakah 

muslim yang baik?” Rasulullah a 

menjawab, “Seorang (muslim) yang (yang 

berupaya agar) muslim yang lainnya 

selamat dari (gangguan) lisan dan 

tangannya.”
28

 

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

 

 
***** 

                                                 
28

 HR. Muslim Juz 1 : 40. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunan Tirmidzi, 

Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. 

4. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

5. Huququ Da’at ilaihal Fitrah wa 
Qarratuhasy Syari’ah, Muhammad bin 

Shalih Al-‘Utsaimin. 

6. Makarimul Akhlaq, Muhammad bin 

Shalih Al-‘Utsaimin. 

7. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

8. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

9. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

10. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani. 


