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78. PERINTAH BAGI PEMIMPIN UNTUK BERSIKAP 

LEMAH LEMBUT KEPADA RAKYAT DAN LARANGAN 

BERSIKAP KERAS SERTA MEREMEHKAN 

KEMASLAHATAN MEREKA 

 

 اْلُمْؤِمِنيَََِمنَََات َّبَ َعكَََِلَمنَََِجَناَحكََََواْخِفضَْ:َتَ َعَلىَللاََُقَالََ

Allah Ta'ala berfirman, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap 

orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang 

beriman" (QS. Asy-Syu'araa'َ(26):َ215) 

َهىَاْلُقْرَبََِذيََوإِيَتاءََواإِلْحَسانََِِِبْلَعْدلََََِيُْمرََُاللَََِّإنََّ :تَ َعَلىَللاََُقَالََ ََعنَََِويَ ن ْ

ُرونََََلَعلَُّكمََْيَِعُظُكمَََْواْلبَ ْغيَََِواْلُمنَكرََِاْلَفْحَشاء ََ ََتذَكَّ

Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh 

(kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 

kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-

Nahl (16): 90) 

ْعتََُ:قالَعنهماَاللَََّرضيَعمرَابنَوعن ََوَسلَّمََََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولََََسَِ

َمامََُ:َرِعيَِّتوَََِعنَََْمْسُئولٌََوَُكلُُّكمََْرَاعٍََُكلُُّكمََْ:يَ ُقولَُ َ،َرِعيَِّتوَََِعنَََْوَمْسُئولٌََرَاعٍََاإْلِ



 

ََزْوِجَهاَبَ ْيتََِِفََرَاِعَيةٌَََواْلَمْرأَةََُ،َرِعيَِّتوَََِعنَََْمْسُئولٌَََوُىوَََأَْىِلوََِِفََرَاعٍَََوالرَُّجلَُ

َوَُكلُُّكمََْ،َرِعيَِّتوَََِعنَََْوَمْسُئولٌَََسيِِّدهَََِمالََِِفََرَاعٍَََواْْلَاِدمََُ،َرِعيَِّتَهاََعنَََْوَمْسُئوَلةٌَ

ََرِعيَِّتوَََِعنَََْوَمْسُئولٌََرَاعٍَ

1. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, "Saya 

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

''Kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan 

dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami 

adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah 

pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah 

pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh 

karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya'." (HR. Bukhari 

dan Muslim) 

َقالَعنوَاللَََّرضيََيَسارٍََبنََمْعِقلَيَ ْعلىَأيبَوعن ََصّلىَاللَََّرسولََسعتَُ:

َليقَوَوَسلَّمََعَلْيوََِللاَُ ََوُىوَََََيُوتََُيَ ْومَََََيُوتََُ،َرِعيَّةًََاللََََُّيْستَ ْرِعيوَََِعْبدٍََِمنَََْما:

َاْْلَنَّةََََعَلْيوََِاللََََُّحرَّمَََِإّلَََّ،لَِرِعيَِّتوَََِغاشَّّ



 

َاْلَنَّةَََِحةََرَائََِديَََِم َلََوَِبُِنْصحَََِهاََيُطََْفَ َلمَْ:َروايةٍََوف

َ،َُهمَْ َلَََيَهدََُّلَُثَّ فَ،اْلُمْسِلِميَََِمنَََْرِعيَّةًََييَلَََِوالٍََِمنَََْماَ:ملس لمَروايةٍََوف

َاْلَنَّةََََمَعُهمََُُخلََْيدََْلَََإّلََّ،ُهمَْ َلََحَُويَ ْنصََ

2. Dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ‘anhu, ia 

berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda, 'Tidaklah seorang hamba yang diberi 

kepercayaan memimpin rakyatnya oleh Allah Subhanahu wa 

Ta’ala, dan ia mati dalam keadaan menipu rakyat, melainkan 

Allah haramkan surga untuknya'." (HR. Bukhari dan Muslim) 

Dalam riwayat lain dikatakan, "Seorang pemimpin yang tidak 

menjaga kepemimpinannya dengan nasihat, maka ia tidak 

akan mendapati wanginya surga." 

Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Seorang penguasa yang 

menguasai urusan umat Islam, sedang ia tidak 

memperhatikan dan memberi nasihat, pasti ia tidak akan 

masuk surga bersama mereka." 



 

َقالتَعنهاَللاَرضيَعائشةَوعن َوَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَللاَرسولََسعت:

َىذاَبييتَفَيقول ًئاَأُمَّيِتََأَْمرََِِمنَََْوِلََََمنََْاللَُّهمََّ: َفَاْشُققَََْعَلْيِهمَََْفَشقََََّشي ْ

يِتََأَْمرََِِمنَََْوِلََََوَمنََْ،َعَلْيوَِ ًئاَأُمَّ َبِوََِفَاْرُفقََِِْبِمََْفَ َرَفقََََشي ْ

3. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, "Saya 

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa di 

rumahku ini, 'Ya, Allah, siapa saja yang diberi kekuasaan 

mengurusi umatku kemudian ia menyengsarakan mereka, 

maka persulitlah ia. Dan siapa saja yang diberi kekuasan, 

kemudian ia mempermudah mereka, maka mudahkanlah 

ia'." (HR. Muslim) 

َقالَعنوَاللَََّرضيَىريرةَأيبَوعن :َوَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََّرسولَقالَ

ََنِبََََّّلَََوِإنَّوَََُنِبََّّخَلَفوَََُنِبََّّىَلكََََماُكلََّاْْلَنِْبَياءَََُتُسوُسُهمََِْإْسرَائِيلَََبَ ُنوََكاَنتَْ

َعةََُِفواَقَالَََََتُْمُرنََََفَماَقَاُلواَفَ َيْكثُ ُرونَََُخَلَفاءَََُوَسَيُكونََُبَ ْعِدي َفَاْْلَوَّلََِاْْلَوَّلََِبِبَ ي ْ

اََسائُِلُهمََْاللََََّفَِإنََََّحقَُّهمَََْأْعطُوُىمَْ  اْستَ ْرَعاُىمَََْعمَّ

4. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Dahulu, 

Bani Israil selalu dibimbing oleh para nabi. Setiap seorang 

nabi wafat, maka diganti oleh nabi yang lain. Tetapi tidak 



 

akan ada nabi lagi sesudahku. Yang ada hanya para khalifah, 

bahkan sangat banyak jumlahnya." Para sahabat bertanya, 

"Apa yang engkau perintahkan pada kami?" Beliau 

menjawab, "Tepatilah bai'at (janji setia) yang pertama, 

kemudian berikan kepada mereka apa yang menjadi haknya. 

Mohonlah kepada Allah agar apa yang menjadi hakmu 

terpenuhi, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban 

mereka di dalam memimpin umat." (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

َفقالَ،َزايدٍََابنَاللَََُِّعبيدََِعلىََدَخلَََأَنَّوََُعنوَاللَََّرضيَعمروٍََبنَعاِئذَوعن

ََ!بُ َنََََّأيََْ:لو ْعتََُِإّنِ ََشرَََِّإنَََّ:يَ ُقولَََُوَسلَّمََََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولََََسَِ

كَََ،اْْلَُطَمةََُالّرَِعاءَِ ُهمَََْتُكونََََأنََْفَِإايَّ َِمن ْ

5. Dari A'idz bin Amr radhiyallahu ‘anhu, ketika ia masuk ke 

rumah Ubaidillah bin Ziyad, ia berkata, "Wahai anakku, 

sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda, 'Sejahat-jahatnya   pemimpin   adalahَ
pemimpin yang lalim.1 Oleh karena itu, janganlah kalian 

termasuk golongan mereka'." (HR. Bukhari dan Muslim) 

                                                           
1  Penjelasan hadits ini terdapat pada hadits nomer 197, dan semoga 

kalimat Muttafaq alaihi adalah dari pengarang kitab ini atau penulis. 

Syaikh Syu'aib berkata, "Hadits ini tidak terdapat dalam Shahih 

Bukhari.". 



 

َأَنوَاللَََّرضيَِديَِّاَْلَزَمريَََأيبَوعن َرضيَعنو َِلُمَعاِويََة ْعتََُ:عنوَاللَََّقَاَل ََسَِ

هَََُمنََْ:يَ ُقولَََُوَسلَّمََََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولََ ًئاَاللََََُّوّلَّ َاْلُمْسِلِميَََأَْمرََِِمنَََْشي ْ

ََوَخلَِّتوَََِحاَجِتوََُِدونَََللََُّاَاْحَتَجبَََ،َوفَ ْقرِِىمَََْوَخلَِّتِهمَََْحاَجِتِهمََُْدونَََفَاْحَتَجبََ

َالنَّاسَََِحَواِئجَََِعَلىََرُجًلََمعاويةََفَجَعلَََ،الِقيامةََِيومََََوفَ ْقرِهَِ

6. Dan Abu Maryam Al Azdi radhiyallahu ‘anhu, ia berkata 

kepada Mu'awiyahَ radhiyallahu ‘anhu, "Saya mendengar 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 'Siapa saja 

yang diberi kekuasaan oleh Allah unluk mengurusi urusan 

orang Islam, sedang ia tidak memperhatikan kebutuhan, 

kedukaan dan kemiskinan mereka, maka Allah Subhanahu 

wa Ta’ala tidak akan memperhatikan kebutuhan,2 kedukaan 

dan kemiskinannya pada hari Kiamat. Kemudian Mu'awiyah 

mengangkat seseorang untuk mengurusi segala kepentingan 

manusia." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) 

 

 

 

                                                           
2  Yaitu dengan tidak mengabulkan doa serta tidak mewujudkan cita-

citanya. Menurut kami (Albani), bahwasanya salah satu dari sanad 

hadits ini adalah shahih sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab 

Shahihah nomor 629. 



 

79. PEMIMPIN YANG ADIL 

 

 َواإِلْحَسانََِِِبْلَعْدلََََِيُْمرََُاللَََِّإنََّ :تَ َعَلىَللاََُقَالََ

Allah Ta 'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh 

(kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. An-Nahl 

(16): 90) 

بََُّاللََََِّإنََََّوأَْقِسطُواَ:تَ َعَلىَللاََُقَالََ  اْلُمْقِسِطيََََيُِ

Allah Ta'ala berfirman, "Dan berlaku adillah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS. Al 

Hujuraat (49): 9) 

ََاللَََّرضيَىريرةَأيبَوعن َعةٌََ:قَالََََوَسلَّمََََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَالنَِّبَََِّعنَِعنو ََسب ْ

َمامََُ:ِظلُّوََُِإّلَََِّظلََََّّلََيَ ْومَََِظلِّوََِِفََاللَََُُّيِظلُُّهمَْ َِعَباَدةََِِفَََنَشأََََوَشابََّّ،اْلَعاِدلََُاإْلِ

ََعَلْيوََِاْجَتَمَعاَاللَََِِّفََََتَاِبََََّوَرُجَلنََِ،اْلَمَساِجدََِِفََُمَعلَّقٌََقَ ْلُبوَََُوَرُجلٌََ،تَعاىلَاللََِّ

ََ:فَ َقالََََوََجَالٍَََمْنِصبٍَََذاتََُاْمَرأَةٌََطََلبَ ْتوَََُوَرُجلٌََ،َعَلْيوَََِوتَ َفرَّقَا َ،اللَََََّأَخافََُِإّنِ

قََََوَرُجلٌَ ََوَرُجلٌََ،ََيِيُنوََُتُ ْنِفقَََُماَِِشَالُوََُتَ ْعَلمََََّلَََحّتَََّافََأْخَفاىَََةٍَقََدََِبصََََتَصدَّ

َناهََُفَ َفاَضتَََْخالًِياَاللََََّذََكرََ  َعي ْ



 

1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ada tujuh golongan 

yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta’ala 

pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya; yaitu 

pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa beribadah 

kepada Allah, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut 

dengan masjid. Dua orang yang saling mencintai karena 

Allah, yang keduanya berkumpul dan berpisah karena-Nya. 

Seorang lelaki yang ketika diajak (dirayu) oleh seorang 

wanila bangsawan yang cantik, lalu ia menjawab. 

'Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Seorang yang 

mengeluarkan sedekah, sedangkan ia merahasiakannya, 

sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 

diberikan oleh tangan kanannya. Dan, seorang yang 

mengingat Allah di tempat yang sepi sampai meneteskan air 

mata'." (HR. Bukhari dan Muslim) 

َاللََََِّرُسولََُقَالَََ:قالَعنهماَاللَََُّرضيَالعاصَبنَعمروَبنََِاللَََِّعبدَوعن

َالَِّذينَََ،نُورٍََِمنَََْمَناِبرََََعَلىَاللَََِِّعْندَََاْلُمْقِسِطيَََِإنَََّ:َوَسلَّمََََعَلْيوََِاللََََُّصلَّى

ََوُلواََوَماََوأَْىِليِهمََُْحْكِمِهمََِْفََيَ ْعِدُلونََ

2. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma, ia 

berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di 

sisi Allah laksana berada di atas mimbar yang terbuat dari 



 

cahaya. Mereka itu orang-orang yang berlaku adil dalam 

memberikan hukum kepada keluarga dan rakyatَ yang 

mereka kuasaiَ(perintah)." (HR. Muslim) 

ْعتََُ:قالَعنوَاللَََّرضيَمالكٍََبنَعوفََِوَعن ََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولََََسَِ

ِتُكمََِْخَيارََُ:يَ ُقولَََُوَسلَّمََ بُّونَ ُهمََْالَِّذينَََأَِئمَّ بُّوَنُكمَََْتُِ ََعَلْيِهمَََْوُتَصلُّونَََ،َوَيُِ

ِتُكمَََْوِشَرارََُ،َعَلْيُكمَََْوُيَصلُّونََ ََوتَ ْلَعُنونَ ُهمََْ،َويُ ْبِغُضوَنُكمََْْبِغُضونَ ُهمَْت ََُالَِّذينَََأَِئمَّ

َِفيُكمََْأَقَاُمواََماََّلََ:قَالَََ؟نُ َناِبُذُىمََْأََفَلََاللََََِّرُسولَََايَََقُ ْلَناَ:قَاُلواَ.َويَ ْلَعُنوَنُكمَْ

َالصََّلةَََِفيُكمََْأَقَاُمواََماََّلََ،الصََّلةََ

3.  Dari Auf bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, "Saya 

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

"Pemimpin yang bijaksana adalah yang kalian cintai dan 

mereka mencintai kalian, kalian selalu mendoakan atasnya 

dan ia pun selalu mendoakan kalian. Pemimpin yang terjahat 

adalah yang kalian benci dan ia membenci kalian, sedang 

kalian mengutuknya dan ia mengutuk kalian'. Kami bertanya, 

"Wahai Rasulullah, sebaiknya kita perangi saja mereka itu' 

Beliau menjawab, 'Jangan, selama ia masih mengerjakan 

shalat berjamaah bersama kalian. Jangan, selama ia masih 

mengerjakan shalat berjamaah bersama kalian'." (HR 

Muslim) 



 

ََقالََََعْنوََْاللَََُّرضيَِِحارَبنَِعَياضََِوَعنَْ ََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللََََِّرُسولََِسْعت:

ََرِقيقَََُرِحيمٌَََرُجلٌَوَََ،ُمَوفَّقٌََُمْقِسطٌََُسْلطَانٍََُذوَ:َثَلثَةٌََاْْلَنَّةََِأَْىلََُ:ولَُقَُي َََوَسلَّم

فٌَََوَعِفيفٌََ،َوُمْسِلمٍََقُ ْرَبََِذيَِلُكلََِّاْلَقْلبَِ  ِعَيالٍََُذوَُمتَ َعفِّ

4.  Dari 'Iyad bin Himar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, "Saya 

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

'Penghuni surga itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu 

penguasa yang adil lagi disenangi, orang yang mengasihi lagi 

lembut kepada  sanak keluarga dan setiap muslim, serta 

orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya   (tidak 

meminta-minta) padahal  ia mempunyai keluarga'." (HR. 

Muslim) 

 

80. KEWAJIBAN MENAATI PEMIMPIN 

SELAIN DALAM KEMAKSIATAN 

 

َاْلَْمرَََِوأُْوِلََالرَُّسولََََوَأِطيُعواََْاللََََّأِطيُعواََْآَمُنواََْالَِّذينَََأَي َُّهاَايَََ:تَ َعَلىَللاََُقَالََ

َِمنُكمَْ



 

Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu."َ
(QS. An-Nisaa' (4): 59) 

ََاللَََُّرضيَعمرَابنَوعن ََعَلىَ:قَالََََوَسلَّمََََعَلْيوََِاللَََُّىَصلََّالنَِّبَََِّعنَِعنهما

ْمعََُاْلُمْسِلمََِاْلَمْرءَِ َأُِمرَََفَِإَذاَِبَْعِصَيةٍََيُ ْؤَمرََْأنََِْإّلََّ،وََكرِهََََأَحبَََِّفيَماََوالطَّاَعةََُالسَّ

َطَاَعةََََوَّلََََسْعََََفَلََِبَْعِصَيةٍَ

1. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, "Seorang 

muslim wajib mendengarkan dan menaati perintah yang 

disukainya maupun yang tidak. Kecuali bila ia diperintah 

mengerjakan kemaksiatan, maka ia tidak boleh mendengar 

dan menaati." (HR. Bukhari dan Muslim) 

َوَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََِّرُسولَََيَ ْعَناِبَََإذاَُكنَّاَ:قالَوعنو ْمعَََِعلىَ َالسَّ

َاْسَتطَْعُتمََْامََْيَفَِ:َلََناَيُقولََُةَِوالطَّاعََ

2. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, "ketika 

kami berbaiat (berjanji setia) kepada Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam untuk selalu mendengar dan taat, beliau 

berkata kepada kami, 'Sebatas kemampuanmu'." (HR. 

Bukhari dan Muslim) 



 

ْعتَُ:َقالَوعنوَُ َوَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََِّرُسولََََسَِ َيقولَ َنَْمَََِيداًََخَلعََََمنَْ:

ةَََوّلَََالقياَمةََِمََوَْي َََاللََََّيَََلقََِطَاَعةٍَ َعةٌَب َََُعُنِقوََِِفَََولَْيسَََاتََمََََوَمنََْ،ََلوََُُحجَّ َي ْ

َيَّةًََجاِىلََِةًَتََِمي َََْماتََ

َيَّةًََجاِىلَََِتةًَِمي ََْتَُوََْيَََُفَإنَّوََُِة،اعََْلَجمََِلََُمَفارِقٌَََوُىوَََاتََمََََمنَْوََ:ََلوَروايةٍََوف

3. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, "Saya 

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

'Siapa saja yang melepaskan diri dari menaati pemimpin,3 

pada hari Kiamat ia akan bertemu Allah tanpa dapat 

mengajukan alasan. Siapa saja yang meninggal dunia sedang 

di lehernya tidak ada tanda bai'at (janji setia), maka ia mati 

seperti pada zaman Jahiliyah."4 (HR. Muslim) 

Dalam riwayat lain dikatakan, "Siapa saja yang mati, sedang 

ia memisahkan diri dari jamaah, sungguh ia telah mati 

seperti pada zaman Jahiliyah." 

                                                           
3  Yaitu keluar dari ketaatan pada pemimpin dan tidak mengikuti 

perintahnya yang bukan berupa maksiat. 

4  Maksudnya ia mati dalam kesesatan, sebagaimana kaum Jahiliyah 

mati dalam kesesatan, karena mereka tidak masuk dalam lingkaran 

ketaatan pada pemimpin. Mereka menganggap ini suatu cela. 



 

َقالَعنوَاللَََُّرضيَأَنسٍََوَعن ََوَسلَّمََََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللَََِّرُسولََُقال: َاَْسَُعوا:

َزَبِيَبةٌََرَْأَسوَََُكَأنَََّ،ْبٌدََحَبِشيَّّعَََعَلْيُكمََْاْستُ ْعِملََََوِإنََْ!َوَأِطيُعوا

4. Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, "Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 'Dengarkanlah oleh 

kalian dan taatilah! walaupun yang memimpinmu adalah 

seorang budak Habsyi yang bentuk kepalanya seperti biji 

anggur " (HR. Bukhari) 

َقالَعنوَاللَََّرضيَىريرةَأيبَوعن :َوَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََِّرُسولََُقالََ:

ْمعََُلْيكََعََ ََعَلْيكَََوأَثَ َرةٍََوَمْكرِىكَََْنَشِطكَََومَََوُيْسرِكَََُعْسرِكَََفَةََُوالطَّاعَََالسَّ

5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah 

kalian selalu mendengar dan taat kepada penguasa, baik 

kamu dalam kondisi kesulitan,5 lapang, cinta maupun benci, 

walaupun ia tidak mempedulikan kamu."6 (HR. Muslim) 

                                                           
5  Maksudnya adalah kamu dalam kefakiran atau berkecukupan. 

Adapun kata ََوَمْكرِىكََََوَمْنَشِطك  artinya baik terhadap sesuatu yang kamu 

cintai ataupun yang kamu benci, maksudnya sesuai dengan 

keinginanmu atau tidak sesuai dengan keinginanmu selama bukan 

dalam hal maksiat. Jika tidak demikian maka tidak wajib menaatinya. 

6  Yang dimaksud dengan kata ََأَثَ َرةٍَو  adalah khusus dalam urusan dunia, 

artinya hendaklah kalian menaati walaupun para pemimpin 



 

َقالَعنهماَاللَََّرضيََعمروَبنَاللَََِّعبدََِوعن َاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولَََِمعَََُكنَّا:

َتِضلَََُمنَََْوِمنَّاَِخَباَءهََُُيْصِلحَََُمنَََْفِمنَّاََمْنزًِّلََفَ نَ َزْلَناََسَفرٍََِفَََوَسلَّمََََعَلْيوَِ ََوِمنَّاَيَ ن ْ

َالصََّلةَََمَََوَسلَََّعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولََُِمَناِديََنَدىَِإذَََْجَشرِهََِِفََُىوََََمنَْ

ََنِبََّّيُكنََْلَََِْإنَّوََُفَ َقالََََوَسلَّمََََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولََِِإىَلََفَاْجَتَمْعَناََجاِمَعةًَ

اََكانَََِإّلَََّقَ ْبِلي َتوَََُيُدلََََّأنَََْعَلْيوَََِحقِّ ََشرََََّويُ ْنِذَرُىمََََْلُمََْيَ ْعَلُموَََُماََخْيَََِعَلىَأُمَّ

َتُكمَََْوِإنَََََّلُمَََْلُموَُيَ عَََْما ََبَلءٌََآِخَرَىاََوَسُيِصيبَََُأوََِّلَاَِفَََعاِفيَ تُ َهاَُجِعلََََىِذهََِأُمَّ

يءََُتُ ْنِكُرونَ َهاََوأُُمورٌَ َنةٌَََوَتَِ يءََُبَ ْعًضاَبَ ْعُضَهاَيُ َرقِّقََُِفت ْ َنةَََُوَتَِ َاْلُمْؤِمنََُفَ يَ ُقولََُاْلِفت ْ

يءََُفَُتَ ْنَكشََُِثََُّمْهِلَكيِتَََىِذهَِ َنةَََُوَتَِ ََأَحبََََّفَمنَََْىِذهَََِىِذهََِاْلُمْؤِمنََُفَ يَ ُقولََُاْلِفت ْ

ُتوََُفَ ْلَتْأتِوََِاْْلَنَّةََََويُْدَخلَََالنَّارَََِعنََْيُ َزْحزَحََََأنَْ َاْْلِخرَََِواْليَ ْومََِِِبللَََِّيُ ْؤِمنَََُوُىوََََمِني َّ

بََُّالَِّذيَالنَّاسََِِإىَلَََوْلَيْأتَِ ََصْفَقةَََفََأْعطَاهََُِإَماًماََِبَيعََََوَمنََْ.ِإلَْيوََِيُ ْؤَتىََأنَََْيُِ

َاْْلَخرََُِعُنقَََفَاْضرِبُواَيُ َنازُِعوََُآَخرَََُجاءَََفَِإنََْاْسَتطَاعَََِإنََْفَ ْلُيِطْعوََُقَ ْلِبوَََِوََثََرةََََيِدهَِ

                                                                                                                                                      
memfokuskan diri pada masalah dunia serta hak-hak kalian tidak 

terpenuhi. 



 

6. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, 

"Kami pernah bepergian bersama Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam, lalu kami berhenti untuk membuat kemah. 

Di antara kami ada yang memperbaiki kemah dan ada yang 

bermain panah dan batu, serta ada pula yang menggembala 

ternak yang kami kendarai. Tiba-tiba muadzin Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam berseru, 'Mari kita shalat 

berjamaah'." Setelah menunaikan shalat, kami menemui 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, seraya bersabda, 

"Tidak ada seorang nabipun sebelumku melainkan ia 

berkewajiban menunjukkan kebaikan, dan memperingatkan 

kejahatan kepada umatnya, bagi umat ini pada mulanya 

ditentukan keselamatan, tetapi pada akhirnya banyak cobaan 

dan hal-hal yang tidak diingini. Kemudian datanglah fitnah-

fitnah yang sebelumnya dianggap ringan7 dibanding yang 

berikutnya. Pada saat fitnah itu datang, orang yang beriman 

berkata, 'Inilah yang membinasakan aku'. Kemudian sirnalah 

fitnah itu, lalu datang lagi. Sehingga orang yang beriman 

berkata, 'Inilah, inilah yang membinasakan aku'. Maka siapa 

saja yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke 

surga, hendaklah ia meneguhkan keimanan kepada Allah dan 

hari akhir dan memperlakukan sesama manusia 

sebagaimana ia senang diperlakukan seperti itu. Siapa saja 

yang telah berbai'at (berjanji setia) kepada seorang 
                                                           
7  Kata َُيُ َرقِّق adalah teks asli, adapun yang terdapat di Shahih Muslim 

tertulis َُفَ يُ َرقِّق. 



 

penguasa, serta telah menumpahkan kepercayaannya, ia 

harus menaatinya dengan semampunya. Apabila ada orang 

lain yang bermaksud merebut kekuasaannya, maka 

penggallah leher orang itu." (HR. Muslim) 

َقالَََعنوَاللَََّرضيَُحْجرٍََبنَواِئلََُِىنَ ْيدةَََأيبَوعن َيزيدَََبنَََُسَلمةََُشَألََ:

ََفقالَََوَسلَّم،ََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللََََِّرُسولَََاْلُْعفيَُّ َإنََْأرَأَْيتَََ،َاللَََِِّبَََّنََايََ:

َناعَََقَاَمتَْ ُهْم،حَََأَُلونَََيسََْاءَُرََأُمََََلي ْ َفََأْعرضَََ؟َََتُْمُرنََََفَماَ،َاقَّنََحَََُعونََْمن ََ َيَوَََقَّ

َامََ فَإنََِّطيُعوا،أََوَََاَْسَُعواَ:وَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللََََِّرُسولََُفَ َقالَ،َسأَلوََُُثََّ،وَُْنَعََ

ُلوامَََعَلْيِهمَْ ْلُتمََْامََََلْيُكمَْعََوَََ،اِحُِّ َِحُِّ

7. Dari Abu Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu ‘anhu, ia 

berkata, "Salamah bin Yazid Al Ju'fi bertanya kepada 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 'Wahai Nabi Allah, apa 

pendapatmu seandainya para pemimpin menuntut hak 

kepada kami tetapi mereka tidak mau memenuhi hak kami, 

apa yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau semula 

bersikap acuh pada pertanyaan itu, kemudian Salamah 

mengulanginya, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda, 'Dengarkan dan taatilah mereka! Sesungguhnya 

mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban 



 

mereka, dan kamu juga akan dimintai pertanggimgjawaban 

atas kewajibanmu'." (HR. Muslim) 

َقالَعنوَاللَََُّرضيَمْسُعودٍََبنَاللََََِّعْبدَََِوَعنَْ ََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََّرُسولََُقال:

َوَسلَّم َواالَُقَََ!اتُ ْنِكُرونَ هَََرٌَأُُموَْوَََأَثَ َرٌة،َْعِديب َََنََُتُكوَْسَََإن ََّها: ،َرُسولَََاي: َاللَِّ

َقَالََََك؟ِلَذَََِمنَّاَأَْدركََََمنََََْتُْمرَََُكيفََ َوَتْسأَُلونََََعَلْيُكْم،َيذَِالََّاَْلقَََّتُ َؤدُّونََ:

ََلُكمََْيذَِالََّاللَََّ

8. Dari Abdullah bin Mas'udَ radhiyallahu ‘anhu, ia berkata 

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

"Sepeninggalanku akan muncul sikap mementingkan diri 

sendiri dan kemungkaran." Para sahabat bertanya, "Wahai 

Rasulullah, apa yang engkau perintahkan untuk kami?" 

Beliau menjawab, "Kamu harus menunaikan kewajibanmu 

dan memohon kepada Allah atas apa yang menjadi hakmu!" 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

ََمنََْ:وَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََِّرُسولََُقال:َقالَعنوَاللَََُّرضيَىريرةَأيبَوعن

َفَ َقدََِْميََاْلَََيُِطعَََِوَمنََْ،اللَََََّعَصىَفَ َقدَََْعَصانََوَمنََْ،َاللَََََّأطَاعَََفَ َقدَََْأطَاَعِنَ

ََعَصاِنََفَ َقدََْاْلِميَََْعصَِي َََوَمنََْ،أطَاَعن



 

9. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

"Barangsiapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada 

Allah Subhanahu wa Ta’ala. Barangsiapa yang durhaka 

kepadaku, berarti ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa 

Ta’ala. Barangsiapa yang taat kepada pemimpin, berarti ia 

taat kepadaku, dan barangsiapa yang durhaka kepada 

pimpinan, berarti ia durhaka kepadaku." (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

:َقالَوَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََّرسولَنَََّأََعنهماَاللَََّرضيَعباسٍََابنَوعن

لََِْمنَََجَََخرََََمنََْنَّوَُِإَفَََ،ِبََْيصَْفَ لََْْيئاًَشَََأَِميِهََِِمنَََْكرِهَنَْمََ َِميَتةًَََماتَََاًَِشبََْطَانَِالسُّ

َةًَاِىِليَّجََ

10. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

"Barangsiapa yang membenci tindakan penguasanya, 

hendaklah ia bersabar! Sesungguhnya orang yang keluar dari 

penguasa (membelot) walau hanya sejengkal,8 ia akan mati 

seperti mati pada zaman Jahiliyah." (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

                                                           
8  Maksudnya keluar dari ketaatan kepada raja (penguasa), walaupun 

terhadap hal yang sepele. Makna sejengkal sebagai ungkapan tamsil 

'sedikitnya'. 



 

َقالَعنوَاللَََّرضيَةبكَرَأيبَوعن َوَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََّرسولَتَُعََْسََِ:

لََْأَىانََََمنَْ:َلَُوَْقَُي ََ َاللََََُّأَىانَوََُطَانََالسُّ

11. Dari Abi Bakrah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, "Aku 

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

'Barangsiapa yang meremehkan pemimpin,9 maka Allah akan 

meremehkannya'." (HR. Tirmidzi, hadits ini hasan) 

 

81. LARANGAN MEMINTA JABATAN DAN MEMILIH 

UNTUK MENINGGALKAN JABATAN JIKA TIDAK 

DIMINTA 

 

َتَ َعَلى: َللُا ارََُتِْلكَََقَاَل َاْْلَْرضََِِفََُعُلّواًََيُرِيُدونََََّلََلِلَِّذينَََََنَْعُلَهاَاْْلِخرَةََُالدَّ

َلِْلُمتَِّقيََََواْلَعاِقَبةَََُفَساداًَََوَّلَ

Allah Ta'ala berfirman, "Negeri akhirat itu kamiَ jadikan bagi 

orang-orang yang tidak  ingin menyombongkan diri dan 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang 

baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al 

Qashash (28): 83) 

                                                           
9  Status hadits ini terdapat ikhtilaf. 



 

َقالَعنو،َاللَََّرضيَرةَََسَََُبنَالرِحنََِعبدَسعيدَأيبَوعن َاللَََّرسولَلَقال:

َمارَةََََتْسَألَََّْلََ!ََسَُرةَََْبنَََالرَِّْحَنَََِعْبدَََايَََ:وَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلى َفَََ،اإْلِ َِإنَِْإنََّك

َهاَأُِعْنتََََمْسأَلَةٍَََغْيَََِعنَأُْعِطيتَ َها َتََوُِكلََْأَلةٍَسَْمََََعنَأُعِطيَتهاَوإنَ،َعَلي ْ

َرَىاَفَ َرأَْيتََََيَِيٍَََعَلىََحَلْفتََََوِإَذاَ،إلَْيها رًاََغي ْ َهاََخي ْ رٌََُىوَََالَِّذيَفَْأتََِ،ِمن ْ َ،َخي ْ

رَْ َََيِيِنكََََعنََْوََكفِّ

1. Dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu 

‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai 

Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta 

jabatan, karena apabila kamu diberi tanpa memintanya, 

maka kamu akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa 

Ta’ala dalam melaksanakannya. Jika kamu diberi jabatan 

karena memintanya, maka jabatan itu diserahkan 

sepenuhnya kepadamu. Apabila kamu bersumpah terhadap 

suatu perbuatan, kemudian kamu melihat ada perbuatan lain 

yang lebih baik, maka kerjakanlah perbuatan yang lebih baik 

itu dan tebuslah sumpahmu." (HR. Bukhari dan Muslim) 



 

َايََ:َوَسلَّمََعَلْيوََِللاََُّلىصَََاللَََّرسولَِلََقال:َقالَعنوَاللَََّرضيَرٍَذَََأيبَوعن

َََذرٍََِبََأََ َإَِوَََفاً،ِعيَْضَََأَرَاكَِإّنِ رََََّلََي،سَِلِنَ فََُْأِحبََُّامَََكَََلََُأِحبََُّّنِ َىلََعَََنََََّتَمَّ

 مٍَِتيََْيََالََمََََيََّلََّوََت ََََّلَوَََاثْنْيَِ

2. Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu 

Dzar, sesungguhnya aku melihatmu sebagai seorang yang 

lemah, dan aku mencintai kamu sebagaimana aku mencintai 

diriku. Janganlah kamu menjadi pejabat walau terhadap dua 

orang, dan janganlah kamu mengelola harta anak yatim." 

(HR. Muslim) 

َُثَََّمْنِكِبَََعَلىَبَِيِدهَََِفَضَربَََ؟َتْستَ ْعِمُلِنَََأَّلََاللََََِّرُسولَََايَََ:قُ ْلتََُ:قالَوعنو

َ،َوَنَداَمةٌََِخْزيٌََاْلِقَياَمةََِيَ ْومََََوِإن ََّهاَ،أََمانَةَََُوِإن ََّهاَ،َضِعيفٌََِإنَّكََََذرٍَََّأِبَََايَََ:قَالََ

َهاََأَخَذَىاََمنََِْإّلََّ َِفيَهاََعَلْيوََِالَِّذيََوأَدَّىَ،ِِبَقِّ

3.  Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, "Saya 

bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi 

jabatan kepadaku?' Maka beliau menepuk bahuku, kemudian 

bersabda,' Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu seorang 

yang lemah, sedangkan jabatan adalah suatu kepercayaan 

yang pada hari Kiamat merupakan suatu kehinaan dan 



 

penyesalan. Kecuali bagi pejabat yang dapat memanfaatkan 

hak dan menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya'." 

(HR. Muslim) 

َإِنَُّكمََْ:قَالََََوَسلَّمََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََّرسولََأنَََّعنوَاللَََّرضيَيرةُىَرَأيبَوعن

َمارَةَََِعَلىََسَتْحِرُصونََ َاْلِقَياَمةََِيَ ْومََََنَداَمةًَََوَسَتُكونََُ،اإْلِ

4.  Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah 

bersabda, "Sesunggahnya kalian berambisi memegang suatu 

jabatan, tetapi pada hari Kiamat jabatan itu menjadi sebuah 

penyesalan." (HR. Bukhari) 

 

82. ANJURAN BAGI PEMIMPIN DAN HAKIM UNTUK 

MENGANGKAT WAKIL YANG SHALIH DAN 

MENGHINDARI MITRA YANG BURUK 

 

ءَقَاَلَللاَُتَ َعَلى: َاْلُمتَِّقيَََِإّلََََّعُدوََّّلِبَ ْعضٍََبَ ْعُضُهمََْيَ ْوَمِئذٍََاْْلَِخلَّ

Allah Ta'ala berfirman, "Teman-teman akrab pada hari itu 

sebagian-nya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, 

kecuali orang-orang yang bertakwa."َ (QS. Az-Zukhruf (43): 

67) 



 

ََعَلْيوََِللاَََُصّلىَاللَََّرسولَََنَََّأََعنهماَاللَََّرضيَىريرةَوأيبَسعيدٍََأيبَعن

َالََقَََوَسلَّم ََلوَََُكاَنتََْإّلَََّفةٍَي ََْخلََِِمنََْاسَتْخَلفََّلَوَََ،ِبٍََّنََِمنََْاللَََُّبَ َعثََََما:

وَُ َوتََََمْعُروفَِ ِِبلَََتُْمرُهََُِبطَانَةٌَ:ََتانَِِبطَان ََ رََََِّتُْمرُهََُوِبطَانَةٌََ،وَِْيَلََعَََُحضُّ وَُ وتَََِِبلشَّ َُحضُّ

َاللََََُّعَصمَََنَْمَََُصومََُمعَْ والَوَِْيَلََعََ

1. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

"Allah tidak mengutus seorang nabi dan khalifah yang 

menggantikannya, melainkan mereka mempunyai dua orangَ
yang sangat dekat dengannya.10 Yang satu menganjurkan 

agar selalu berbuat baik, dan yang lain menganjurkan untuk 

selalu berbuat kejahatan. Orangَ yang ma'shum adalahَ yang 

dijaga oleh Allah. " (HR. Bukhari) 

َِإَذاَ:َوَسلَّمََََعَلْيوََِاللََََُّصلَّىَاللََََِّرُسولََُلَقا:َتَْالََقَََعنهاَاللَََّرضيَعائشةَوعن

ًراَِِبْْلَِميََِاللَََُّأَرَادََ َرهَََُنِسيَََِإنََْ،ِصْدقٍَََوزِيرََََلوَََُجَعلََََخي ْ َ؛َأَعانَوََُذََكرََََوِإنََْذَكَّ

رَََبِوََِاللَََُّأَرَادََََوِإَذا َلَََْذََكرََََوِإنََْيُذَكِّْرهََُلََََْنِسيَََِإنََْ،ُسوءٍَََوزِيرََََلوَََُجَعلََََذِلكََََغي ْ

 يُِعْنوَُ

                                                           
10  Kata ٌَِبطَانَة artinya para wali atau orang yang dipilih. 



 

2. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Apabila 

Allah Subhanahu wa Ta’ala menghendaki kebaikan kepada 

seorang penguasa, maka Dia akan memberikan untuknya 

pembantu yang jujur. Jika ia (penguasa) khilaf, ia selalu 

mengingatkannya, dan jika penguasa ingat (berbuat baik), 

maka ia selalu membantunya. Jika Allah menghendaki lain 

(keburukan), maka Dia akan memberikan untuknya 

pembantu yang jahat. Apabila penguasa itu lupa, ia tidak 

mengingatkannya; dan apabila penguasa itu ingat (berbuat 

baik), maka ia tidak mau membantunya." (HR. Abu Daud 

dengan sanad yang baik) 

 

83. LARANGAN MEMBERIKAN JABATAN KEPADA 

ORANG YANG MEMINTANYA ATAU BERAMBISI 

 

َاللََََُّصلَّىَالنَِّبَََِّعَلىََدَخْلتََُ:قالَعنوَاللَََّرضيَشعريَِّاْلَََموسىَأيبَعن

يََبِنََِمنَََْوَرُجَلنََِأَنََََوَسلَّمََََعَلْيوَِ ْرنَََاللََََِّرُسولَََايَََ:أَحُدُُهَاَفَ َقالَََ،َعمِّ َأَمِّ

كََََماَبَ ْعضَََِعَلى َََّلَََواللَََِِّإنَََّ:فَ َقالَََ،َذِلكَََِمْثلَََاْْلَخرَََُوقَالَََ!اللََََُّوّلَّ َنُ َولِّ

ََعَلْيوَََِحَرصََََأَحًداََوَّلَََسأََلوَََُأَحًداَاْلَعَملَََِىَذاََعَلى



 

1. Dan Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, 

"Saya bersama dua anak pamanku mendatangi Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di 

antara keduanya berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah kami 

jabatan pada sebagian dan kekuasaan yang telah Allah 

Subhanahu wa Ta’ala berikan kepadamu'. Yang lain juga 

berkata yang sama. Lalu beliau bersabda, "Demi Allah, aku 

tidak akan memberikan kekuasaan kepada seorangpun 

karena memintanya atau berambisi dengan jabatan itu'." 

(HR. Bukhari Muslim) 


