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MENDAKWAHI ORANG AWAM 

 

"Awam" berasal dari bahasa Arab artinya 

umum. Disebut demikian karena golongan 

manusia ada tiga, yaitu: ulama, penuntut ilmu, 

dan awam (bukan ahli ilmu dan bukan sebagai 

penuntut ilmu), dan kebanyakan manusia berasal 

dari golongan ini. 

Ada sebagian kalangan awam yang 

kehidupannya hanya memperhatikan 

kemaslahatan dunia berupa meraih manfaat 

duniawi dan terhindar dari kemiskinan atau 

bahaya. Makan, kerja, tidur, menghibur diri, dan 

semisalnya. Usahanya adalah bagaimana 

memperindah kehidupan dunia, menumpuk harta, 

berebut jabatan dan kemegahan dunia; dan 

apabila telah meraihnya maka dia telah meraih 

segalanya dan telah meraih 'surga' dan bagi yang 

tidak meraihnya maka hina dan 'neraka' baginya 

serta tiada berharga di mata manusia. Golongan 



awam ini bisa beruntung jika dia taklid atau ikut-

ikutan pada orang yang shalih dalam amal shalih 

seperti menunaikan shalat dan lainnya. 

Maka agar kita selamat dari kehinaan sebagai 

"awam", pelajarilah ilmu syari'at atau—

minimalnya—bertanya kepada ahli ilmu sehingga 

menjadi penuntut ilmu. 

 

SIAPAKAH ORANG AWAM? 

 

Banyak kalangan menyangka bahwa "awam" 

adalah sebutan untuk orang buta huruf yang tidak 

pandai baca tulis atau orang desa atau orang 

gunung yang sangat terbelakang. Ada pula yang 

menyangka bahwa "orang awam" adalah yang 

tidak pernah menduduki bangku sekolah alias 

tidak terpelajar. 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya "awam" 

secara syar'i (menurut istilah agama Islam) 



adalah yang tidak baik agamanya. Maka, 

pengertian ini mencakup semua manusia dari 

kalangan umum tidak terpelajar hingga 

terpelajar, dari kalangan yang paling rendah 

hingga para pembesar, dari yang tidak bergelar 

hingga profesor doktor. Maka, barangsiapa yang 

tidak mengetahui tauhid, halal-haram, perintah 

dan larangan Allah ّوجلعز, tidak menunaikan shalat; 

maka dia awam sekalipun ia menjabat sebagai 

pimpinan yang bergelar paling tinggi, paling kaya, 

dan paling berwibawa, atau sekalipun dia seorang 

guru besar paling senior di perguruan tinggi 

Islam. 

Berkata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab 

# "Seorang awam ahli tauhid mengalahkan 1.000 

tokoh kaum kafir." Mengalahkan secara maknawi 

maupun secara fisik demikian itu karena ahli 

tauhid adalah ahli Allah. Firman Allah ّوجلعز: 

  تعلَمونَ ال كُنتم إِنْ الذّكْرِ أَهلَ فَاسأَلُوا



Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian 

tidak mengetahui. (QS an-Nahl [16]: 43) 

Sebagian ulama mengatakan, dalam ayat ini 

Allah ّوجلعز hanya menyebutkan dua golongan yaitu 

ulama dan penuntut ilmu, dan tidak ada golongan 

ketiga; oleh karena itu, janganlah engkau 

menjadi golongan yang ketiga karena dia tidak 

berilmu dan tidak bertanya kepada ahli ilmu alias 

tidak mau mengurusi agamanya. 

 

MEMBEDAKAN ANTARA JAHIL (BODOH) DAN 

AHLI NAFSU 

 

Sesungguhnya Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم dalam 

berdakwah membedakan antara orang awam 

(jahil/ bodoh) dan orang mengikuti nafsu. 

"Mengikuti nafsu" artinya dia mengetahui 

kebenaran tetapi menyelisihinya karena mengikuti 

nafsu. "Bodoh" obatnya belajar, sedangkan 



"nafsu" tidak ada obatnya kecuali jika Allah 

merahmatinya. Maka, sungguh jauh berbeda 

antara seseorang yang kesalahannya terjadi 

karena kebodohan dan karena hawa nafsu, dan 

seorang da'i dalam bermu'amalah dengan 

keduanya juga berbeda. 

Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم dan para sahabat  رضي اهللا

 mengajari orang bodoh dengan lembut dan ,عنهم

menengakkan hujjah kepada para pembangkang. 

 

1. Kisah Orang Badui Kencing di Masjid 

 

Anas رضي اهللا عنه berkata, "Tatkala kami berada di 

masjid bersama Rasulullah اهللا عليه وسلم صلى , tiba-tiba 

ada seorang badui datang dan kencing di dalam 

masjid. Para sahabat menghardiknya, maka 

Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم berkata, 'Biarkan, jangan 

kalian memutus kencingnya hingga dia selesai.' 



Lalu Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم memanggilnya dan 

menasihatinya, 'Sesungguhnya masjid-masjid ini 

tidak layak sedikit pun dari kencing dan kotoran, 

sesungguhnya ia (masjid) untuk dzikrullah, 

shalat, dan bacaan al-Qur'an."' (HR Muslim) 

Perhatikan beberapa pelajaran dari kisah ini:  

1. Orang badui yang tidak tahu malu.  

2. Kencing di masjid rumah Allah ّوجلعز 

3. Tidak menghargai Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم dan 

para sahabatnya 

Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم tidak menghukumnya 

atas dasar tidak menghargai beliau صلى اهللا عليه وسلم dan 

para sahabatnya. Biasanya, seorang da'i tidak 

benar dalam menyikapi masalah seperti ini. 

Betapa banyak di antara da'i yang mendahulukan 

kepentingan pribadinya daripada maslahat 

dakwah. Dan lebih celaka lagi jika dia menyangka 

bahwa marah karena diri sendiri termasuk 



maslahat dakwah. Biasanya, seorang da'i dalam 

kondisi seperti di atas, dia berkata "Kenapa kamu 

kurang ajar, tidak menghargai aku sebagai ustadz 

dan jama'ah, ini masjid rumah Allah." 

Pelajaran yang lain, bahwa Rasulullah  صلى اهللا عليه

 menyuruh para sahabat untuk menyiram وسلم

kencingnya orang badui tersebut dengan air dan 

tidak menyuruh dia sendiri melakukannya. 

Seandainya ini terjadi pada kita, pasti kita hukum 

dia dengan menyuruh menyiramnya sendiri 

bahkan menyuruhnya untuk menggali tanah dan 

membuangnya serta mengganti dengan tanah 

yang lain. Benarlah sabda Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم, 

"Sesungguhnya di antara kalian ada yang 

membuat susah dan membuat lari manusia dari 

dakwah." 

Kemudian, lihatlah nasihat Rasulullah  اهللا عليه صلى

 kepadanya, "Ini masjid Allah tidak layak وسلم

kencing, melainkan shalat, dzikrullah, dan bacaan 

al-Qur'an." Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم tidak berkata 



"Kenapa kamu melakukan itu, apa kamu tidak 

tahu ini masjid, kamu jangan mengulangi lagi, 

kamu seharusnya tahu malu, aku ini Rasulullah 

dan itu para sahabatku seharusnya kamu hargai 

mereka, mestinya kamu bertanya di mana kamar 

mandi atau pergi ke tempat yang jauh tidak 

kelihatan orang." 

Dengan adanya pelanggaran ini justru kita 

mendapat ilmu yang sangat banyak, di 

antaranya: 

1. Tidak boleh memutus kencing sendiri atau 

orang lain karena memudaratkan. 

2. Kencing di tanah cukup disucikan dengan 

disirami air. 

3. Orang awam diajari dengan lembut tidak 

diperlakukan dengan kasar. 

4. Mendahulukan kemaslahatan dakwah dan 

yang didakwahi daripada kemaslahatan diri 

sendiri. 



5. Dengan uslub yang baik maka orang tersebut 

menerima dakwah secara ikhlas dan sukarela 

tidak terpaksa atau lari darinya. 

 

2. Kisah Sahabat yang Berbicara Ketika 

Shalat Jama'ah 

 

Dalam kisah lain yang diriwayatkan Imam 

Muslim disebutkan: 

Berkata Mu'awiyah bin Hakam as-Sulami  رضي اهللا

صلى اهللا عليه  Tatkala aku shalat bersama Rasulullah" ,عنه

 tiba-tiba ada di antara jama'ah yang bersin وسلم

maka aku katakan 'Yarhamukallah' dan orang-

orang mengarahkan pandangan mereka kepadaku 

mengingkari perbuatanku. Maka kukatakan 

'Aduhai celaka aku, kenapa kalian melihat 

kepadaku?' Maka mulailah mereka memukulkan 

tangan ke paha mereka untuk mendiamkanku dan 

tatkala Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم selesai shalat, demi 



Allah aku tidak melihat seorang mualim sebelum 

dan sesudahnya yang lebih baik daripadanya 

dalam ta'lim, demi Allah beliau tidak 

menghardikku, tidak memukulku, tidak 

mencelaku; beliau berkata, 'Sesungguhnya shalat 

ini tidak layak sedikit pun dari perkataan 

manusia, sesungguhnya ia (shalat) hanya tasbih, 

takbir, dan bacaan al-Qur'an.'" 

Lihatlah wahai Saudara, bagaimana Rasulullah 

 memperlakukan orang yang صلى اهللا عليه وسلم

menyelisihi agama karena bodoh, tidak tahu 

hukumnya. Beliau mengajarinya dengan santun 

dan lembut. Orang ini (Mu'awiyah bin Hakam as-

Sulami رضي اهللا عنه) menyangka bahwa Nabi  صلى اهللا عليه

 akan menghukumnya seperti yang dilakukan وسلم

sahabat kepadanya, tetapi semua itu meleset dari 

prasangkanya. 

Dari kisah ini kita mengambil banyak 

pelajaran, di antaranya: 



1. Berbicara dalam shalat karena bodoh tidak 

membatalkan shalat. 

2. Bodoh dalam mengingkari kemungkaran 

menjadi fitnah. Ini terlihat pada sikap sahabat 

yang semakin ramai dalam usaha 

mendiamkan orang yang berbicara dalam 

shalat hingga mengganggu kekhusyukan 

mereka. 

3. Kurang hikmah dalam dakwah justru 

menimbulkan fitnah. Ini terlihat pada sikap 

para sahabat yang mengingkari kemungkaran 

dengan mengarahkan pandangan mereka 

semua kepada Mu'awiyah hingga Mu'awiyah 

berteriak "Celaka kalian, kenapa kalian semua 

melihat kepadaku." 

4. Hati lebih mudah menerima (nasihat) dari hati 

yang lembut daripada dari hati yang keras dan 

kasar. 

Oleh karena itu, seharusnya para da'i 

memperhatikan bahwa bukanlah yang penting 



mengingkari kemungkaran, tetapi harus 

diperhatikan bagaimana mengingkari 

kemungkaran secara syari'at dan apa maslahat 

yang ditimbulkan bagi dakwah dan yang 

didakwahi dari uslub tersebut. 

 

SALAH PAHAM TERHADAP ISTILAH ILMU 

DAN AWAM 

 

Di zaman kita sekarang, musuh Islam berhasil 

memalingkan kaum muslimin dari isrilah ilmu 

syar'i kepada ilmu-ilmu sekarang (baca: ilmu 

duniawi, Red.) yang dipelajari di sekolah-sekolah. 

Menurut mereka, ilmu yang dianjurkan oleh 

al-Qur'an dan Sunnah adalah ilmu-ilmu (duniawi) 

tersebut. Sebab itu, apabila seseorang telah 

mempelajari dan ahli di dalamnya maka—



menurut mereka—dialah ahli ilmu yang terpuji 

dalam al-Qur'an dan Sunnah. Mereka 

menganggap dialah ahli ilmu, sedang yang 

lainnya adalah awam; maka setiap ayat al-Qur'an 

atau hadis tentang ilmu dan keutamaan serta 

pujian bagi ahlinya, yang dimaksud adalah 

mereka. Yang lebih celaka bahwa mereka 

memahami ilmu sekadar ilmu pengetahuan yang 

dimiliki tanpa amal atau mengamalkan ilmu bagi 

mereka adalah kerja untuk dapat gaji dan 

mengajar. Dan memang sudah sepantasnya ilmu 

mereka tanpa amal, sebab tidak ada yang harus 

diamalkan karena tidak ada di dalamnya istilah 

"boleh dan tidak boleh" atau "baik dan tidak baik" 

apalagi "halal dan haram", "perintah dan larangan 

Allah" atau "pahala dan dosa". Yang ada hanyalah 

"baik karena menyukseskan usaha dan tidak baik 



karena menghancurkan usaha" atau "baik sesuai 

perikemanusiaan dan tidak baik sesuai 

kemanusiaan". 

 

GURU BESAR DAN SENIOR TETAPI AWAM 

 

Judul ini bisa jadi membuat para ahli, para 

pakar, para ilmuwan, atau para cendekiawan 

tidak ridha; bagaimana tidak, mereka yang diakui 

keilmuannya oleh masyarakat justru disebut 

sebagai awam. 

Apa pun dan berapa pun gelar yang dimiliki 

oleh seseorang, selagi dia tidak mengetahui 

ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka dia awam. 

Barangsiapa tidak menunaikan shalat maka dia 

awam. Dasarnya ialah bahwa "ilmu" adalah ilmu 

Allah dan Rasul-Nya dan "awam" adalah yang 

tidak memilikinya. Maka, manusia setinggi apa 

pun ilmu (duniawi) yang dia capai dan setinggi 



apa pun gelar yang dia raih tetapi pada 

hakikatnya dia orang awam baik dia ridha atau 

tidak dengan sebutan "awam" tersebut. 

Jika demikian maka apakah kita biarkan diri 

kita bodoh dan tidak merasa perlu mempelajari 

ilmu-ilmu syar'i (agama Islam) itu? Dan bagi yang 

telah memperolehnya dan yang telah memiliki 

gelar dari ilmu-ilmu (duniawi) tersebut, haruskah 

dia membuang dan melepasnya? Jawabnya: 

Tidak. Akan tetapi, kaum muslimin 

mempelajarinya sekadar menurut kebutuhan 

mereka dan tidak menjadikannya sebagai ganti 

ilmu syari'at. Dan jangan mengatakan bahwa "ini 

(mempelajari ilmu duniawi) tugas kami" adapun 

ilmu syari'at tugasnya para ulama; pernyataan ini 

bisa diterima jika mereka mengakui kemuliaan 

ilmu syari'at dan mereka merendahkan diri di 

bawah ilmu syari'at dan para ulama. Adapun fakta 

menunjukkan bahwa mereka ujub dan sombong 

dengan ilmu tersebut dan menghinakan ilmu 

syari'at. Padahal, Allah ّوجلعز mencela orang yang 



menolak ilmu para Rasul seraya merasa cukup 

dan bangga dengan ilmu mereka yang batil. 

Jangankan profesor, doktor, guru besar 

senior; Nabi Musa عليه السالم saja kata Allah ّوجلعز 

tentang perbuatannya membunuh orang Qibti, 

"Aku melakukan perbuatan itu dalam keadaan 

aku jahil." 

Rasulullah صلى اهللا عليه وسلم berkata kepada Abu 

Dzar رضي اهللا عنه, tatkala mencela seseorang karena 

nasabnya, "Sesungguhnya kamu memiliki sifat 

jahiliah." 

Maka, pelajarilah dan amalkanlah ilmu syari'at 

supaya selamat dari istilah "awam". [] 


