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BAGIAN 1 

Teman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Beragama Seseorang 

 (Al-Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi, Lc) 

 

1. Manusia senantiasa membutuhkan teman 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istir-istri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum: 21) 

“Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus 

apa yang ada dihadapan dan dibelakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab 

pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya 

mereka adalah orang-orang yang merugi.” (Fushilat: 25) 

“Permisalahn teman yang baik dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan 

pandai besi. Si penjual wangi mungkin akan memberikanmu minyak wangi, atau engkau 

bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan harum 

semerbak darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu 

dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari: 

5534 dan Muslim: 2628) 

“Teman-teman akrab pada hari itu sebagaiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain 

kecuali orang-orang yang bertakwa.” (Az-Zukhruf: 67) 

 

1. Hati-hati memilih teman 

“Seseorang tergantung agama teman akrabnya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian 

memerhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman akrab.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Al-

Hakim, Al-Mustadrak, Ahmad) 

 

2. Waspadai teman yang buruk 

“Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman 

akrab(ku). Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika menyesatkan aku 

dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau 

menolong manusia.” (Al-Furqan: 28-29) 



Almady’s List |Rambu-Rambu Pertemanan menurut Alquran dan Hadist dalam Majalah Asy Syariah  3 

 

BAGIAN 2 

NIkmatnya Persahabatan Karena Allah 

(Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak) 

 

 

1. Bersahabatlah karena Allah 

 

“Cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah ikatan iman yang paling kuat.” 

(HR. Ath-Thabarani) 

 

2. Orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan 

 

“Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan 

kecuali naungan Allah: pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah 

kepada Allah, seorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, dua orang 

yang saling mencintai karena Allah, bersatu dan berpisah diatasnya, seseorang 

yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan 

namun pemuda tersebut berkata: aku takut kepada Allah’, seorang yang bershadaqah 

dan ia menyembunyikan shadaqahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa 

yang  diinfaqkan tangan kanannya, serta seorang yang berdzikir kepada Allah sendiri 

hingga meneteskan air mata.” (HR. Bukhari: 660 dan Muslim: 1031) 

 

 

3. Allah mencintai orang-orang yang saling mencintai dijalan-Nya 

 

Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya dinegara lain. Maka Allah mengutus 

malaikat dibelakangnya, ketika malaikat tersebut sampai ke orang tersebut, malaikat 

bertanya, “Engkau akan berangkat kemana?” orang tersebut menjawab, “Aku ingin 

mengunjungi saudaraku di jalan Allah. “Malaikat berkata, “apakah dia memiliki 

kenikmatan/harta yang engkau kerjakan untuknya?” Dia menjawab, “Tidak. Hanya 

saja aku mencintainya karena Allah.” Malaikat berkata, “aku adalah utusan Allah 

kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai 

temanmu di jalan-Nya.” (HR. Muslim: 2567) 

 

4. Cinta karena Allah seBagianmerasakan manisnya iman 

“Barang siapa ingin merasakan nikmatnya iman hendaknya tidak mencintai 

seseorang kecuali Allah.” (HR. Ahmad: 6164) 
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5. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya 

 

“Seseorang akan bersama orang yang dicintainya.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

6. Cinta dijalan Allah termasuk keimanan dan menyebarkan salam adalah 

seBagianuntuk mendapatkannya 

“Kalian tidak akan masuk surga hingga beriman dan tidak sempurna iman kalian 

hingga saling mencintai. Maukah aku kabarkan satu amalan jika kalian amalkan 

kalian akan saling mencintai? (yakni) sebarkan salam diantara kalian.” 

(HR.Muslim:54) 
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BAGIAN 3 

Tidak Semua Orang Bisa Dijadikan Teman 

(Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak) 

 

 

Kriteria seseorang yang bisa dijadikan sebagai teman sebagai berikut:  

1. Berakal 

Ini adalah modal utama utama dalam persabatan setelah iman. Tidak ada 

kebiakan berteman dengan orang yang dungu, karena dia ingin berbuat baik 

kepadamu namun hal tersebut justru bermudharat bagimu.  

 

2.  Berakhlak baik 

Betapa banyak orang yang berakal  namun ketika marah atau dikuasai syawat, 

dia akan mengikuti hawa nafsunya. Maka tidak ada kebaikan berteman dengan 

orang yang seperti ini. Dan cara untuk mengetahui akhlak seseorang ada dua 

yang pertama, melihat siapa temannya. Seperti yang di sabdakan Rasulullah: 

“Seseorang ada diatas agama/perangkai temannya, maka hendaknya seseorang 

meneliti siapa yang dia jadikan temannya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud) 

 

Kedua, Akhlak seseorang juga akan diiketahui dengan safar (bepergian) 

dengannya. Perjalanan jauh disebut safar (yang dalam bahasa Arab bermakna 

‘menyingkap’) karena akan menyingkap hakekat jatidiri akhlak dan tabiatnya. 

Oleh karena itu, orang Arab menyatakan, “Safar adalah Mizan (timbangan bagi 

satu kaum. 

 

3. Bukan orang fasik 

Seorang fasiq tidak takut kepada Allah. Seseorang yang tidak takut kepada 

Allah, maka kita tidak merasa aman dari penghianatannya dan tidak bisa 

dipercaya. 

 

4. Bukan ahlul bid’ah 

Fudhail bin Iyadh berkata, “tidak mungkin seorang Ahlus Sunnah berteman 

(condong) kepada ahlul bid’ah, kecuali karena adanya kemunafikan (dalam 

hatinya).” Beliau berkata juga,”Hati-hatilah, jangan engkau duduk bersama 

orang yang akan merusak hatimu. Jangan pula engkau duduk bersama pengikut 

hawa nafsu, karena aku khawatir murka Allah menimpamu. 

 

 

5. Bukan orang yang tamak atau rakus terhadap dunia 

 



Almady’s List |Rambu-Rambu Pertemanan menurut Alquran dan Hadist dalam Majalah Asy Syariah  6 

 

 

BAGIAN 4 

Adab-Adab Berteman 

(Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak) 

 

 

1. Berteman hanya karena Allah 

“Tiga hal, jika ketiganya ada pada seseorang dia akan merasakan lezatnya 

iman: Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya, cinta kepada 

seseorang semata-mata hanya karena Allah, dan dia tidak senang kembali 

kepada kekufuran sebagaimana dia tidak ingin dilempar ke dalam api.” (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

 

2. Memilih teman yang baik 

“Seseorang ada diatas agama temannya, maka hendaknya salah seorang 

kalian meneliti siapa yang dijadikan sebagai temannya.” (HR.Ahmad dan 

Abu Dawud) 

 

3. Menjaga kerukunan 

Rasulullah berpesan kepada Mu’adz dan Abu Musa: 

Berilah kemudahan dan jangan membuat sulit orang lsin, berilah kabar 

gembira yang membuat orang senang dan jangan membuat orang lari dari 

agama Islam, serta hendaknya kalian rukun serta tidak berselisih.” 

 

4. Lemah lembut kepada teman 

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan 

dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama 

mereka.” (Al-Fath:29) 

 

“Sikap lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan 

memperindahnya dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya 

jelek.” (HR.Muslim) 

 

“Temanglah wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan 

dalam segala urusan.” (HR. Bukhari) 
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5. Sedang-sedang (tidak berlebihan) dalam mencintai teman 

“Cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Bisa jadi orang yang sekarang 

kamu cintai suatu hari nanti harus kamu benci. Dan bencilah orang yang 

kamu benci sekadarnya, bisa jadi di satu hari nanti dia menjadi orang yang 

harus kamu cintai.” (HR. At-Tirmidzi) 

 

6. Menerima kekurangan teman 

“Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Jika dia tidak senang satu 

akhlaknya niscaya dia akan senang dengan akhlaknya orang lain.” 

 

Asy-Syaikh Muhammad bin  Shalih Al-Utsaimin menyatakan, “walaupun 

hadist ini berkaitan tentang suami istri, namun berlaku dalam adab 

berteman.” (Lihat Syarah Riyadhish Shalihin) 

 

7. Jangan mencerca teman 

“Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.” (Al-Hijr: 85) 

Dari Anas bin Malik: Aku aku tidak pernah memegang jibaj (satu jenis sutra) 

yang lebih lembut dari tangan Rasulullah. Aku telah menjadi pelayanan 

Rasulullah selama sepuluh tahun. Tidak sekalipun beliau berkata: “Ah.”  

Tidak pernah pula beliau berkata tentang apa yang kulakukan: “Kenapa kau 

lakukan?” dan tidak pernah pula ketika aku tidak melakukan sesuatu, beliau 

berkata: “Kenapa kau tidak melakukan ini dan ini?” (HR. Bukhari:3560) 

 

Al-Mawardi berkata, “banyak mencerca adalah sebab putusnya hubungan 

persahabatan…”(Lihat Ni matul Ukhuwah hal, 17-54) 
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BAGIAN 5 

Upaya Melanggengkan Persahabatan 

(Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak) 

 

1. Mengingat keutamaan cinta 

“Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali 

naungan Allah: pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, 

seorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, dua orang yang saling 

mencintai karena Allah, bersatu dan berpisah diatasnya.”(HR. Al-Bukhari:660 dan 

Muslim: 1031) 

 

2. Menginginkan kebaikan bagi teman 

“Tidak sempurna iman salah seorang kalian hingga mencintai kebaikan bagi temannya 

seperti yang ia senangi.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

3. Baik sangka dalam bergaul 

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka(kecurigaan), Dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 

Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah 

mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Hujurat: 12) 

 

4. Saling Memberi Hadiah 

“Saling memberi hadiahlah niscaya kalian akan saling mencintai.” Hendaknya seseorang 

menerima hadiah yang diberikan kepadanya. Aisyah berkata: “Rasullullah menerima 

hadiah dan membalasnya.” 

 

Namun berhati-hatilah dari perbuatan mengungkit kebaikan. Allah berfirman: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu 

dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang 

menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Maka perupamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada 

tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). 

Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (Al-Baqarah: 264) 
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5. Menjaga adab-adab yang diajarkan Rasulullah 

“Janganlah kalian saling hasad, janganlah saling menipu, saling menjauhi, dan janganlah 

membeli (barang) yang hendak dibeli orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang 

bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh ia 

menzaliminya, enggan membelanya, tidak boleh mendustai dan menghinanya, takwa itu 

di sini-. Cukup dianggap sebagai kejahatan seseorang jika ia mengina saudaranya yang 

muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain adalah haram darahnya, harta dan 

kehormatannya.” (HR. Muslim)  
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BAGIAN 6 

 

Jauhi Segala Penyebab Retaknya Persahabatan 

(Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak) 

 

1. Balas dendam (Marah karena urusan pribadi semata) 

Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam berkata: Balas dendam adalah kuburan bagi 

persaudaraan (persahabatan). Jika seseorang telah marah urusan pribadinya maka dia 

akan mengabaikan kebaikan. Keshalihan, dan ilmu yang bermanfaat dari temannya. 

Engkau akan dapati dia memusuhi saudaranya walau dengan sebab seremeh 

apapun…” (Al-Qaulul Hasan fi Ma’rifatil Fitan hal. 43) 

 

2. Menyelesaikan perselisihan dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah 

dengan bimbingan para ulama 

‘Berikan padaku kitab, aku akan menulis sesuatu yang kalian tak akan sesat 

setelahnya, ‘para sahabat ketika itu berselisih. Maka Rasulullah berkata, ‘Berdirilah 

kalian (menjauh dariku), tidak sepantasnya ada yang berselisih di sisi Nabi.’ 

(HR.Bukhari dan Muslim) 

 

‘Bacalah oleh kalian Al-Qur’an selama hati kalian rukun. Jika kalian berselisih, 

berhentilah darinya.’ (HR.Bukhari) 

 

 

Menyelesaikan perselisihan  

 

1. Mengembalikan hukumnya kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), serta ulil 

amri diantara kalian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama  (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya.” (An Nisa: 59) 

 

 

 

 

 

 



Almady’s List |Rambu-Rambu Pertemanan menurut Alquran dan Hadist dalam Majalah Asy Syariah  11 

 

2. Bertanya kepada ulama 

“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada 

mengetahui.” (Al-Anbiya: 7) 

 

“Tidaklah sesat satu kaum setelah mendapatkan petunjuk melainkan dengan sebab 

jidal (senang berdebat).” (HR.Tirmidzi) 

‘mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan 

maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka 

bertengkar’.” (Az-Zukhruf: 58) 

 

3. Semakin giat menuntun ilmu 

Jika engkau telah melihat kekuranganmu, maka engkau akan merasakan tidak ada 

nilainya dibandingkan para ulama mutaqadimin seperti Al-Hafizh Ibnu Katsir dan 

ulama terdahulu yang menonjol dalam berbagai bidang ilmu. Jika engkau melihat 

hal tersebut niscaya engkau akan tersibukkan dari mendendam orang lain. 

 

4. Mengkaji dan mengambil pelajaran dari perselisihan yang ada dikalangan 

sahabat dan para ulama setelah mereka 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya.” (Al-Isra: 36) 

 

5. Melihat dan mengingat keadaan masyarakat serta bahaya yang mengancam 

mereka serta kejahilan yang ada pada kebanyakan mereka 

“Perkara pertama yang kau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka 

bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah 

utusan Allah. (HR. Bukhari dan Muslim) 
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