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Pola Hidup Muslim 

Segala puji hanya milik Allah , shalawat dan 
salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
, kepada keluarga, para shahabat dan seluruh 
pengikutnya sampai akhir zaman. 

Allah  berfirman: 

َعْ�ِ�ۙ  ﴿
ْ
  َوال

َّ
  ِان

َ
َ�ان

ْ
��ِ

ْ
ِ��ْ  ا�

َ
� ُخْ�ٍ�ۙ  ل

َّ
ِ��َْ�  ِا�

َّ
َمُ�ْوا ا�

ٰ
وا ا

ُ
ِلٰحِت  َوَعِمل  الصّٰ

َ�ّقِ  َوَتَواَصْوا
ْ
ْ��ِ  َوَتَواَصْوا ەۙ  ِبا�  ࣖ ﴾  ِبالصَّ

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerja-
kan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati 
kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesa-
baran”. (QS. Al-Ashr [103]: 1-3) 

Imam asy-Syafi’i  berkata: 

 ِإ�ى ا��َّاس
ْ

ْم ُيْنِ�ل
َ
ْو ل

َ
ْتُهمْ  ِإنََّها ُسْوَرٌة ل

َ
ف

َ
ك

َ
 ِ�َي ل

َّ
ِإ��  

“Ia adalah surat, yang seandainya Allah tidak 
menurunkan (hujjah) kepada manusia kecuali surat 
tersebut niscaya sudah cukup bagi mereka”. 1  

                                                            
1 Nazhmud Durar fi Tanasubil Aayat wa suwar oleh Ibrahim bin Umar al-Biqai, 
disebutkan pula Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya dan Syaikh Muhammad bin 
Abdil Wahhab dalam kitabnya Tsalatsatul Ushul. 
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 Syaikh as-Sa’di  berkata: 

“Rugi itu beragam dan bertingkat-ting-kat, ada orang 
yang rugi secara mutlak, yakni seperti orang yang rugi 
dalam kehidupan dunia dan akhirat, tidak men-
dapatkan nikmat bahkan mendapatkan siksa. Bisa juga 
kerugian dalam sebagian kehidupannya, oleh karena 
itulah Allah  mengungkapkan secara umum 
bahwa, kerugian itu berlaku bagi setiap manusia 
kecuali orang yang disifati dengan empat perkara ;  

Pertama: iman kepada apa yang diperintahkan untuk 
diimani, dan iman tidak akan terwujud kecuali dengan 
ilmu, karena Iman adalah cabang darinya yang tidak 
akan sempurna kecuali dengan ilmu.  

Kedua: amal shalih, ini mencakup segala amal kebaik-
an, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang 
terkait dengan hak Allah  maupun hak hamba-
Nya, yang wajib maupun yang mustahab.  

Ketiga: saling berwasiat dengan kebaikan, yakni ber-
wasiat dengan iman dan amal shalih. 

Keempat: saling berwasiat dengan kesabaran di atas 
ketaatan kepada Allah , sabar dalam mening-
galkan maksiat kepada Allah , juga sabar 
dalam menghadapi takdir Allah  yang me-
nyakitkan.  
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Dengan dua perkara yang pertama seorang hamba 
menyempurnakan dirinya, dan dengan dua perkara 
yang terakhir, seorang hamba menyempurnakan yang 
lainnya, lalu dengan menyempurnakan empat perkara 
di atas, seorang manusia telah selamat dari kerugian, 
dan dia mendapatkan keuntungan yang sangat 
agung”.2 

 Jadi pola hidup muslim adalah (1) Berilmu, (2) 
Beramal, (3) Berdakwah, dan (4) Bersabar. 

 Pertama, Berilmu: 

 Ilmu yang dimaksud tentunya ilmu agama, yang jika 
dilihat dari sisi objek kajiannya maka diringkas menjadi tiga, 
yakni mengenal Allah , mengenal Nabi  
dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. 

 Adapun dilihat dari sumbernya maka ilmu itu adalah 
firman Allah , sabda Rasulullah  dan 
perkataan para shahabat, Imam Ibnul Qayyim  berkata:   

ـه
ُ
ُم قال اُهللا قال َرُسول

ْ
و الِعْرفاِن قال   **  الِعـل

ُ
ول

ُ
حاَبُة هم أ  الصَّ

 Ilmu itu adalah firman Allah , sabda 
Rasulullah , dan perkataan para shahabat, mereka-
lah ahli pengetahuan.3 

 Bahasan tentang keutamaan ilmu agama dan kunci 
sukses menuntut ilmu agama sudah disampaikan pada 
                                                            
2 Tafsir as-Sa’di, hal: 934. 
3 Al-Kafiyatus Syafiyah oleh Ibnul Qayyim: 2/26 
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pertemuan sebelumnya, silahkan para pemirsa mengulang-
nya kembali, karena ilmu perlu diulang dan mengulang ilmu 
adalah Ibadah, Abu Bakar al-Abhari al-Maliki mengulang 
kitab al-Muwatta sebanyak 75 kali. 

 Allah  tidak pernah memerintahkan kepada 
Rasulullah  untuk meminta tambahan harta 
ataupun dunia, Allah  hanya memerintahkan 
Rasulullah  agar beliau berdo’a meminta tambahan 
ilmu, maka demikianlah semestinya kita.    

 Kedua, Amal: 

 Amal adalah tujuan dari ilmu, apalah artinya ilmu jika 
tidak disertai dengan pengamalan, karena sejatinya ilmu 
adalah pengamalan yang disertai dengan rasa takut kepada 
, Allah  berfirman:  

ُؤاۗ …﴿ مٰۤ
َ
ُعل

ْ
َ ِمْن ِعَباِدِه ال ّٰ

َ�ى اهللا ْ�
َ

 ﴾…ِانََّما �

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-
Nya, hanyalah ulama.” (QS. Fathir [35]: 28)  

Allah  mencela orang-orang Yahudi yang ber-
ilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya: 

﴿  
ُ

ِ��َْ�  َمَثل
َّ
وا ا�

ُ
ل ْوٰرىةَ  ُ�ّ�ِ مَّ  التَّ

ُ
مْ  ث

َ
ْوَها ل

ُ
ِمل ْ�

َ
َمَثِل  �

َ
َمارِ  ك ِ�

ْ
  ا�

ُ
ِمل ْ�

َ
اًراۗ  �

َ
ْسف

َ
  ﴾… ا

“Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada-nya 
Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti 
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keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.” (QS. Al-
Jumu’ah [62]: 5) 

Ali  berkata: 

ْوا 
ُ
ِم ِاْعَمل

ْ
ِعل

ْ
 ال

َ
�

َ
مُ َيا َ�َ��

ْ
َق ِ�ل

َ
 َوَواف

َ
مَّ َعِمل

ُ
َعاِلَم َمْن َ�ِلَم ث

ْ
ِإنََّما ال

َ
 ِبِه ف

َ
ُ� ُه َعَم�

 يَ َس وَ 
ُ
 وْ ك

ُ
  ن

َ
 أ
ْ
  امٌ وَ ق

َ
 مِ �ْ �

ُ
 وْ ل

َ
  ن

ْ
 عِ ال

ْ
  مَ ل

َ
��  

ُ
  مْ ِه يْ اقِ رَ تَ  زُ اوِ �َ �

ُ
 الِ �َ �

ُ
 رُ �ْ ِ� َ�  ف

ُ
 مْ ُ� �

 عَ 
َ
مْ هُ تَ �َ نِ ��  

“Wahai para pemangku ilmu, beramallah karena 
sungguh seorang alim adalah orang yang berilmu 
kemudian beramal, amalnya pun sesuai dengan ilmu-
nya. Akan datang nanti beberapa kaum yang mebawa 
ilmu, akan tetapi tidak melewati kerongkongan 
mereka, apa yang ada dalam hati berbeda dengan 
penampilan mereka”.4 

 Ketiga, Mendakwahkan ilmu: 

 Ilmu yang kita miliki mesti didakwahkan atau 
disampaikan kepada yang lainnya, Allah  mencela 
orang-orang yang menyembunyikan ilmu, Allah  
berfirman: 

﴿  
َّ

ِ��َْ�  ِان
َّ
  ا�

َ
ُتُمْون

ْ
َ�ا َمآ َيك

ْ
ْنَز�

َ
ٰنِت  ِمَن  ا َبّيِ

ْ
ُهٰدى ال

ْ
هُ  َما َبْعدِ  ِمْنۢ َوال نّٰ اِس  َب�َّ ِبۙ  ِ�ى ِللنَّ

ٰ
ِكت

ْ
 ال

ٰۤ�َِٕك  و�
ُ
َعُنُهمُ  ا

ْ
ُ  َيل

ّٰ
َعُنُهمُ  اهللا

ْ
ۙ  َوَيل

َ
ِعُنْون

ّٰ
 ﴾  الل

                                                            
4 Jami bayanil Ilmu wa Fadhlihi oleh Ibnu Abdil Barr: 2/7 
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“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa 
yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang 
jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada 
manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati 
(pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati”. (QS. Al-
Baqarah [2]: 159) 

Dan inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah 
 juga orang-orang yang mengikutinya, Allah 
  berfirman:  

﴿  
ْ

ل
ُ
ْدُعْوٓا َسِبْيِ��ْٓ  ٰهِذهٖ  ق

َ
ى ا

َ
ِ  ِا�

ّٰ
�ۗ اهللا

ٰ
  َبِصْيَ�ةٍ  َ��

۠
َنا

َ
ِ  َوُسْبٰحَن ۗ اتََّبَعِ�يْ  َوَمِن  ا

ّٰ
  َوَمآ اهللا

۠
َنا

َ
 ا

ُمْ��ِِكْيَن  ِمَن 
ْ
 ﴾  ال

“Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang 
yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah 
yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang 
yang musyrik”. (QS. Yusuf [12]: 108) 

Mengajak kepada Allah  yang paling utama 
adalah mengajak untuk mentauhidkan-Nya, karena dakwah 
Tauhid adalah dakwahnya para Rasul, dan semua amal tidak 
ada artinya jika tidak dibangun di atas landasan Tauhid. 

Dakwah itu bukan hanya sebatas berceramah, bahkan 
segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka 
tersampaikannya kebenaran maka itu pun termasuk bagian 
dari dakwah, dan inilah makna dakwah dalam arti umum. 
Adapun dakwah dalam arti khusus, yakni menyampaikan 
kebenaran atau ilmu maka – tentunya – merupakan tugas 
ahli ilmu juga para penuntut ilmu. 



 

7 Makalah Kajian Pola Hidup Muslim  

 

Kemudian dakwah yang paling utama adalah kepada 
keluarga, Allah  berfirman: 

يَُّها ﴿
َ
ِ��َْ�  يٰٓا

َّ
َمُ�ْوا ا�

ٰ
ْوٓا ا

ُ
مْ  ق

ُ
َسك

ُ
ْنف

َ
مْ  ا

ُ
ْهِلْيك

َ
 ﴾  … َناًرا َوا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka”. (QS. At-Tahrim [66]: 6) 

Keempat, Bersabar: 

Sabar adalah akhlaq terpuji diantara akhlaq dalam 
jiwa, yang menahan pelakunya dari perbuatan yang di-
anggap tidak baik, ia adalah kekuatan jiwa yang men-
jadikannya baik dan kuat. 

Sabar adalah menahan diri dari perkara-perkara yang 
Allah haramkan, menahan diri agar tegah di atas kewajiban-
kewajiban yang Allah  tetapkan, dan menahan diri 
dari merasa kesal atas takdir-takdir Allah . 

Dalam semua tahapan sebelumnya seseorang itu mem-
butuhkan kesabaran; dalam menuntut ilmu ia mem-
butuhkan kesabaran, dalam mengamalkan ilmu pun demiki-
an, terkhusus ketika dia mendakwahkan kebenaran. 

Allah  berfirman: 

ى ِانََّما ۗ ﴿  
َّ
  ُيَو�

َ
ِ�ُ�ْون ْجَرُهمْ  الصّٰ

َ
﴾  ِحَساٍب  ِبَغْي�ِ  ا  

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas”. (QS. Az-Zumar 
[39]: 10) 
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Allah  berfirman: 

ْ��ِ  َواْسَتِعْ�ُنْوا ﴿ وةِ  ِبالصَّ
ٰ
ل ِبْيَ�ةٌ  َوِانََّها ۗ َوالصَّ

َ
ك

َ
� ل

َّ
� ِا�

َ
ِشِعْيَنۙ  َ�� ٰ�

ْ
﴾ ا�  

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusyu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 45) 

Orang-orang yang menempuh semua tahapan ini 
dengan baik, merekalah yang disebut dengan generasi 
Rabbani, hal itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadul 
Ma’ad. 

 

 
Bandung, 25 Rabiul Awal 1442 
Abu Sumayyah Beni Sarbeni 


