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6 Sifat Mulia Para Sahabat Rosulullah SAW 

Sesungguhnya Allah SWT meletakkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup 

manusia di dunia dan akhirat hanyalah pada amal agama Islam yang sempurna. 

Agama Islam yang sempurna adalah agama yang dibawa oleh Rasululloh SAW. 

Meliputi Iman, Ibadah, Muamalah, Muasyarat dan Ahlaq. 

Pada saat ini umat islam belum ada kekuatan dan belum ada kemampuan untuk 

mengamalkan agama secara sempurna. Para sahabat RA telah sukses dan jaya dalam 

mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki sifat-sifat dasar yang 

terkandung dalam enam sifat sahabat yang mulia yaitu :  

1. Yakin atas kalimah thoyyibah “Laa ilaaha illallah muhammadurrasulullah” 

2. Sholat khusyu’ dan khudlu’ 

3. Ilmu ma’adzikir 

4. Ikromul Muslimin 

5. Tashihun niat (Memperbaiki niat) 

6. Da’wah dan tabligh khuruj fi sabilillah. 

Enam sifat sahabat RA tersebut bukan merupakan wujud agama yang 

sempurna, karena agama yang sempurna terkandung dalam al qur’an dan al hadits, 

tetapi apabila enam sifat para sahabat tersebut ada dalam diri kita maka Allah SWT 

akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan agama secara 

sempurna. 

Penjelasan Secara Terperinci : 

1. Yakin atas kalimah Thoyyibah 
 
 “Laa ilaaha illallah muhammadurrasulullah“. 

 Arti : Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Swt dan Baginda 
Muhammad Saw adalah utusan Allah. 

 Maksud Laa ilaha illallah : Mengeluarkan keyakinan pada mahluk dari dalam 
hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Swt di dalam hati. 

 Fadhilah : 
1. Dari Abu dzar r.a. berkata, Nabi Saw bersabda : tidak ada seorang hamba 

pun yang mengucapkan La ilaaha il-lallah kemudian dia mati diatas 
keyakinan tersebut kecuali dia masuk surga (HR.Bukhari) 

2. Dari Abu bakar siddiq r.a.berkata, Nabi Saw bersabda : Barangsiapa 
bersaksi tidak ada tuhan yg berhak disembah selain Allah dengan sepenuh 
hatinya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yg dia kehendaki 
(HR. Abu Ya’la) 

3. Dari Ali ra.berkata, Nabi Saw bersabda, Allah Swt berfirman dalam hadist 
qudsi : Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yg berhak disembah 
selain aku. Barangsiapa yg mengakui ke- Esaanku maka dia masuk dalam 
bentengku, barangsiapa masuk dalam bentengku maka dia selamat dari 
adzabku (HR. Sairoji) 
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4. Sekecil-kecil iman dalam hati maka akan Allah berikan surga yang luasnya 
10 kali dunia. 

 Cara mendapatkan : 
1. Dakwahkan pentingnya iman yakin. 
2. Latihan dengan cara memperbanyak halaqoh-halaqoh / majlis iman yakin 

(bicara atau dengar). 
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat iman dan yakin. 

 
 Maksud Muhammadarrasulullah 

Meyakini hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akherat hanya 
dengan cara ikut sunnah Rasulullah Saw. 

 Fadhilah : 
1. Dari Itban Ibnu Malik ra.dari Nabi Saw bersabda : Tidak akan masuk 

neraka atau dimakan api neraka orang yg bersaksi bahwa tidak ada yg 
berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya saya (Muhammad saw) 
adalah utusan Allah (HR. Muslim). 

2. Dari Abu Hurairah ra.Nabi saw bersabda : Barangsiapa berpegang teguh 
dg sunahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala satu orang mati 
syahid (HR.Thobrani). 

3. Barangsiapa menghidupkan sunahku, maka sungguh dia telah cinta 
padaku, dan barangsiapa telah cinta padaku, maka dia bersama aku 
didalam surga (HR. Tirmidzi) 

 Cara mendapatkan : 
1. Dakwahkan pentingnya menghidupkan sunnah Rasulullah Saw. 
2. Latihan , yaitu dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah Saw. Dalam 

kehidupan kita selama 24 jam. 
3. Berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghidupkan 

sunnah. 
 

2. Sholat khusyu’ dan khudlu’ 

 Arti : Shalat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikut 

cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. 

 Maksud Shalat Khusu dan Khudu : Membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah 

Swt didalam shalat kedalam kehidupan sehari-hari. 

 Fadhilah : 

1. Allah berfirman : Sesungguhnya shalat dapat mencegah dari perbuatan keji 

dan mungkar.(Al-Ankabut : 45) 

2. Allah berfirman : Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan shalat.(Al-

Baqoroh : 45) 

3. Rasulullah Saw. Bersabda : shalat adalah milahnya orang beriman. 

4. Shalat dapat menghapuskan dosa,(QS. Huud : 114) 

 Cara mendapatkan : 

1. Dakwahkan pentingnya shalat 

2. Latihan dengan cara : 

a. Memperbaiki zahirnya shalat. 
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b. Menghadirkan keagungan Allah 

c. Belajar menyelesaikan masalah dengan shalat 

3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat shalat khusyu dan khudu. 

 

3. Ilmu ma’adzikir 

 Arti Ilmu : Semua petunjuk yang dating dari Allah Swt melalui Baginda 

Rasulullah Saw. 

 Arti Dzikir: Mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. 

 Maksud Ilmu ma’adzikir 

Mengamalkan perintah Allah Swt. Pada setiap saat dan keadaan dengan 

menghadirkan keagungan Allah didalam hati dan ikut cara Rasulullah Saw. 

Ilmu dibagi 2 : 

1. Ilmu Fadhoil 

2. Ilmu Masail 

Fadhilah Ilmu: 

1. Dari Muawiyah ra.berkata : Saya mendengar Nabi saw bersabda : 

Barangsiapa yg Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka dia akan 

dipahamkan dalam agama. Saya hanya membagi dan Allah yg memberi 

(HR.Bukhori) 

2. Dari Abu Dzar ra. Rosulullah saw bersabda kepadaku : Ya Abu Dzar, 

sungguh kamu berangkat pagi2 untuk belajar satu ayat dari kitab Allah, itu 

lebih baik bagimu dari pada engkau sholat 100 rekaat dan engkau 

berangkat pagi hari untuk belajar satu bab dari ilmu, baik diamalkan atau 

tidak, itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rekaat 

(HR. Ibnu Majah). 

3. Dari Abu Hurairoh ra.berkata : Rosulullah saw bersabda : Barangsiapa 

melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia 

jalan menuju surga (HR. Muslim) 

 Cara mendapatkan ILMU FADHOIL : 

1. Dakwahkan pentingnya ilmu Fadhail 

2. Latihan : 

- duduk dalam halaqoh taklim di rumah dan di masjid 

- mengajak manusia dalam halaqoh taklim 

- menghadirkan fadhilah dalam setiap beramal 

3. Berdo’a agar diberi hakekat ilmu fadhail 

 Cara mendapatkan ILMU MASAIL : 

1. Dakwahkan pentingnya ilmu masail 

2. Latihan : 

- duduk dalam majelis masail dg para ulama 

- bertanya masalah agama baik ubudiyah maupun muamalah 

-  berziaroh kepada para ulama 

3. Berdo’a agar diberi hakekat ilmu masail 

 Fadhilah Dzikir: 
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1. Dari Abu Musa ra. berkata Nabi saw bersabda : Perumpamaan orang yang 

berdzikir kepada tuhannya dan orang yg tidak berdzikir kepada tuhannya 

seperti orang yg hidup dan orang yg mati (HR. Bukhori). 

2. Allah swt berfirman : Ingatlah kepadaku niscaya aku ingat kepadamu (Al-

Baqoroh : 152) 

3. Allah swt berfirman : Ingatlah, bahwasanya hanya dengan mengingat 

Allah hati menjadi tenang (Ar-ro’ad :  

4. Allah berfirman : Ingatlah pada Ku niscaya Aku akan ingat kepadamu. 

 Cara mendapatkan dzikir : 

1. Dakwahkan pentingnya dzikir kepada Allah Swt. 

2. Latihan dengan cara : 

a. Setiap hari membaca Al Quran (usahakan 1 juz). 

b. Membaca tasbihat, shalawat dan istigfar masing-masing 100 X. 

Ketika membaca tasbihat maka hadirkan kemahasucian Allah 

Ketika membaca shalawat maka ingat jasa-jasa Rasulullah kepada 

kita. 

Ketika membaca istigfar maka hadirkan sifat Maha Pengampunnya 

Allah. 

c. Amalkan doa-doa masnunah (harian) . 

3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat dzikir. 

 

4. Ikramul Muslimin 

 Arti : Memuliakan sesama orang islam / muslim. 

 Maksud ikramul muslimin : Menunaikan hak-hak semua orang islam tanpa 

meminta hak dari padanya. 

 Fadhilah : 

1. Dari Abu Hurairoh ra.berkata Rosulullah saw bersabda : Barangsiapa yang 

menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim dri pada kesusahan2 

dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari 

kesusahan akherat. 

2. Barangsiapa yg menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup 

aibnya di dunia dan akherat Allah swt akan selalu meolong seorang hamba 

selagi dia selalu menolong saudaranya (HR.Tirmidzi) 

3. Senyum mu didepan saudaramu adalah sedekah. 

 Cara mendapatkan : 

1. Dakwahkan pentingnya ikram 

2. Latihan dengan cara : 

a. Memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak 

kita kenal. 

b. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan 

uloama dan menghormati sesama. 

c. Berbaur dengan semua orang yang berbeda-beda wataknya. 
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3. Berdoa kepada Allah agar diberikan ahlaq sebagaimana ahlaq Baginda 

Rasulullah Saw. 

 

5. Tashihun niat 

 Arti : Membetulkan / meluruskan niat 

 Maksud tashihun niat : Membersihkan niat pada setiap amalan semata-mata 

karena Allah Swt. 

 Fadhilah : 

1. Dari Abu umamah Albahili ra.berkata Rosulullah saw bersabda : 

Sesungguhnya Allah swt tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan 

mencari ridho Allah swt (HR.Muslim). 

2. Dari Abu Hurairah ra.berkata Rosulullah saw bersabda : Sesungguhnya 

Allah swt tidak melihat bentuk rupamu dan hartamu tapi Allah swt melihat 

kepada hatimu dan amalanmu (HR. Muslim). 

3. Dari Sa’ad ra.dari Nabi saw bersabda : Hanyalah pertolongan Allah swt 

kepada umat ini dengan sebab orang2 yang lemah diantara mereka, yaitu 

dengan do’a, sholat dan keikhlasan mereka (Nasa,i). 

 Cara mendapatkan : 

1. Dakwahkan pentingnya ikhlas. 

2. Latihan dengan cara : setiap beramal periksa niat kita, sebelum beramal, 

ketika beramal dan setelah beramal, bersihkan niat agar semata-mata 

hanya karena Allah. 

3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat ikhlas dalam beramal. 

 

6. Da’wah dan tabligh khuruj fi sabilillah 

 Arti : Dakwah mengajak, Tabligh menyampaikan dan khuruj fisabilillah adalah 

keluar di jalan Allah. 

 Maksud 

 Memperbaiki diri, yaitu bagaimana agar dapat menggunakan harta diri dan 

waktu sebagaimana yang diperintahkan Allah. 

 Menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua 

manusia diseluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. 

 Fadhilah : 

1. Allah swt berfirman : Tidak ada yg lebih bagus perkataannya melebihi 

orang yg mengajak kepada Allah dan beramal sholeh dan dia berkata : 

Sesungguhnya saya adalah termasuk orang2 yang berserah diri kepada 

Allah (Al-Fushilat : 33) 

2. Dari Abi Mas’ud Albadri Alansari ra.berkata Rosulullah saw bersabda : 

Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 

pahala orang yg mengamalkannya (HR. Abu Daud) 

3. Dari Annas ra.berkata Rosulullah saw bersabda : Sungguh sepagi atau 

sepetang dijalan Allah itu lebih baik dari pada dunia dan seisinya (HR. 

Bukhori) 
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 Cara mendapatkan : 

1. Dakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh. 

2. Latihan dengan cara : keluar dijalan Allah minimal 4 bulan seumur hidup, 

40 hari setiap tahun, 3hari setiap bulan dan 2,5 jam setiap hari. Tingkatkan 

dengan cara bertahap-tahap menjadi 4 bulan tiap tahun, 10hari tiap bulan 

dan 8 jam setiap hari. 

3. Berdoa kepada Allah agar diberikan hakekat dakwah dan tabligh yaitu 

dapat menggunakan harta, diri dan waktu untuk kepentingan agama. 

 

 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam saat hendak berdiri (meninggalkan) majelis 
berdoa: 

 ُسْبَحانََك اللَُّھمَّ َوبَِحْمِدَك أَْشَھُد أَْن الَ إِلَھَ إِالَّ أَْنَت أَْستَْغفُِرَك َوأَتُوُب إِلَْیكَ 

"Mahasuci Engkau Ya Allah dan segala puji bagi-Mu, Aku bersaksi tiada tuhan (yang 
berhak diibadahi) kecuali Engkau, aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu." 

 

Point akhir anda tidak mencukupi untuk mendapatkan nilai B atau C 

Berikut jika ingin merubah nilai silahkan tulis ulang 6 sifat mulia para sahabat 
Rosulullah SAW di paper ukuran A4 dengan tulisan tangan, dikumpulkan paling 

lambat hari kamis tanggal 26 Februari 2015 pukul 16.00 WIB,  dan  dihafal tulisan 
berwarna hijau saja akan saya tes secara lisan. 

NIM yang melakukan perbaikan : 002, 004, 009, 010, 011, 012, 018, 021, 025, 028, 029 

 


