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MUQODDIMAH 

 

Segala puji bagi Allah عّزوجّم yang mengutus 

para nabi sebagai da'i dan menjadikan para ulama 

sebagai ahli waris para nabi. Maka sebaik-baik 

manusia adalah yang mengambil dan mengikuti 

warisan para nabi yaitu menjadi da'i dan 

berdakwah di jalan Allah. 

Berkata Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin 

Abdul Muhsin al-Badr حفظً اهلل dalam sebuah 

risalahnya, "Tidak syak lagi bahwasanya dakwah 

kepada Allah menerupakan kewajiban terpenting, 

ibadah dan ketaatan paling mulia, karena 

dengannya menjadi jelas antara hidayah dan 

kesesatan dan ia merupakan tugas para rasul dan 

pengikut mereka hingga hari Kiamat, hingga Allah 

 صهى اهلل عهيً وسهم mengutus nabi kita Muhammad عّزوجّم

dan beliau terus berdakwah kepada jalan yang 

lurus hingga Allah عّزوجّم memenangkannya di atas 

semua agama dan umat manusia masuk ke dalam 



agama-Nya berbondong-bondong lalu beliau 

wafat dalam keadaan Allah عّزوجّم telah 

menyempurnakan agama dan nikmat-Nya. 

Jika demikian halnya maka kebutuhan umat 

manusia terhadap dakwah sangat mendesak 

sebagaimana kebutuhan mereka terhadap hujan, 

makan dan minum; bahkan lebih mendesak 

karena kekurangan makan dan minum paling 

tidak akibatnya kematian —bahkan bisa jadi 

kematian mengantarkannya ke surga — . Akan 

tetapi, hilangnya agama sungguh merupakan 

kerugian yang abadi yang mengantarkan ke 

dalam neraka. Dan amat jauh perbedaan antara 

dua kerugian tersebut. 

 

 

 

 

 



MATERI DAN DAKWAH HAKIKI 

 

Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Baz رمحً اهلل, 

"Sesungguhnya ibadah kepada Allah عّزوجّم adalah 

menauhidkanNya dan menaati-Nya dengan 

mengagungkan perintah dan larangan-Nya." 

Dakwah kepada Allah عّزوجّم adalah mendakwahi 

hamba-Nya kepada agama-Nya yang landasan 

utamanya adalah rukun Islam dan rukun iman 

yaitu ibadah kepada Allah عّزوجّم semata tanpa 

sekutu bagi-Nya sebagaimana pokok dakwah para 

rasul dan kitab-Nya, firman Allah: 

ًَ اِعُبُذوا َأِن َرُسىال ُأمٍَّت ُكم ِّ ِفي َبَعْثَىب َوَنَقِذ  َواِجَتى ُبىا انهَّ

  انطَّبُغىَث

Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul 

pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 



"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut 

itu." (QS. an-Nahl [16]: 36) 

Dakwah kepada Allah عّزوجّم merupakan jalan 

para nabi untuk mengeluarkan umat manusia dari 

kegelapan kepada cahaya, dari kekafiran kepada 

iman, dari neraka kepada surga, dari setan dan 

tunduk kepada hawa nafsu dan syahwat menuju 

taat kepada Allah عّزوجّم dan mengikuti Rasul-Nya. 

Firman Allah: 

ًِ إ َنى َأِدُعى َسب يِهي ٌَِذِي ُقْم  اتََّبَعى ي َوَمه  َأَوب َبِصرَيٍة َعَهى انهَّ

ًِ َوُسِبَحبَن   اْنُمِشز ِكنَي ِمَه َأَوب َوَمب انهَّ

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) 



Ayat ini menjelaskan tentang kriteria seorang 

da'i, bekal juru dakwah, tujuan dakwah, dasar 

dan materi yang didakwahkan yaitu tauhid dan 

menjauhi lawannya (kesyirikan). 

Umat manusia saat ini sangat butuh kepada 

dakwah Islam. Mereka sangat membutuhkan 

makna syahadat ال انً اال اهلل yang sebenarnya, 

karena kebanyakan manusia tidak memahami 

makna kalimat ini sehingga mereka beribadah 

dan berdo'a kepada selain Allah. 

 

KEHARUSAN BERDAKWAH 

 

Wajib menyampaikan dan menyebarluaskan 

dakwah Islam ke seluruh alam. Firman Allah: 

 ب بْنَمِعُزوِف َوَيْأُمُزوَن اْنَخِيز  إ َنى َيِذُعىَن ُأمٌَّت ِمِىُكِم َوْنَتُكِه

  اْنُمْفِهُحىَن ٌُُم َوُأوَنِئَك اْنُمِىَكز  َعه  َوَيِىَهِىَن



Dan hendaklah ada di antara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah 

orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran 

[3]: 104) 

Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Baz رمحً اهلل, 

"Dakwah hukumnya fardhu kifayah jika sebagian 

telah melakukannya maka gugur kewajiban orang 

lain dalam suatu daerah yang ditempati oleh para 

da'i tersebut dan jika tidak maka semua berdosa 

dan semua memiliki kewajiban atasnya sebab 

setiap daerah membutuhkan dakwah bahkan 

harus gencar di dalamnya. Adapun umat dunia 

secara umum maka harus ada kelompok yang 

bertugas untuk menegakkan dakwah ke berbagai 

penjuru bumi dengan sarana apa saja yang 

memungkinkan." 

 

 



KEUTAMAAN DAKWAH 

 

Banyak dalil yang menyebutkan tentang 

keutamaan dakwah di antaranya firman Allah: 

ًِ إ َنى َدَعب ِممَِّه َقِىال َأِحَسُه َوَمِه  َوَقبَل َصبِنّحب َوَعِمَم انهَّ

  اْنُمِسِهِمنَي ِمَه إ وَّى ي

Siapakah yang lebih baik perkataannya 

daripada orang yang menyeru kepada Allah, 

mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya aku termasuk orang-orang 

yang menyerah diri?" (QS. Fushshilat [41]: 

33) 

Ayat ini menetapkan bahwa tidak ada yang 

paling baik perkataannya selain da'i kepada Allah 

 yang mengajari orang bodoh dan عّزوجّم

mengingatkan orang yang lalai. 



Rasulullah صهى اهلل عهيً وسهم bersabda, "Barangsiapa 

yang menunjukkan kepada kebaikan maka 

bagaikan pelakunya." (HR. Muslim: 1893) Ini 

mendorong para dai untuk bersemangat dalam 

berdakwah dan melakukannya dengan sebaik-

baiknya. 

 

SIAPAKAH YANG BERHAK UNTUK 

BERDAKWAH 

 

Ulama tidak mensyaratkan bagi juru dakwah 

harus ahli ilmu atau harus menguasai ilmu 

tertentu. Akan tetapi, mereka mensyaratkan bagi 

setiap da'i hendaknya memiliki ilmu tentang apa 

yang dia dakwahkan, artinya tidak berdakwah 

kecuali terbatas pada apa yang dia ilmui. Sebagai 

contoh: mendakwahi orang untuk menunaikan 

shalat maka cukup'lah baginya mengetahui bahwa 

shalat adalah perintah Allah عّزوجّم dan termasuk 

rukun Islam yang paling pokok setelah syahadat. 



Dan jikalau dia mendakwahkan tata cara 

menunaikan shalat maka harus dia mengetahui 

sifat shalat Nabi صهى اهلل عهيً وسهم tentang rukun, wajib, 

dan sunnah-sunnahnya shalat serta makruh atau 

yang membatalkan shalat. Jika tidak memiliki 

ilmu tentangnya maka tidak selayaknya untuk 

menjadi da'i yang mengajarkan tata cara shalat 

karena berdakwah dalam keadaan bodoh akan 

merusak lebih banyak daripada memperbaiki. 

Akan tetapi, tidak menafikan untuk 

mendakwahkan perkara yang lain jika dia 

memiliki ilmu tentangnya. 

Dakwah semacam ini dapat dilakukan oleh 

siapa pun, kapan pun, dan kepada siapa pun baik 

oleh orang tua, guru, santri, maupun masyarakat 

secara umum. Rasulullah صهى اهلل عهيً وسهم bersabda,  

 آَيًت َوَنِى َعىِّي َبهُِّغىا

"Sampaikan dariku walaupun satu ayat."  



Maksudnya: "Sampaikan apa yang kamu 

ketahui dari ajaranku sekalipun hanya satu hadis 

atau satu perkara." Maka, salah jika seseorang 

menyampaikan sesuatu yang bukan ajaran 

Rasulullah صهى اهلل عهيً وسهم; (baca: bid'ah) atau hadits 

lemah dan berhujjah dengan hadits. Adapun 

berdakwah dalam arti menobatkan diri sebagai 

da'i yang menjadi panutan umat, yang umat 

menjadikan da'i tersebut sebagai rujukan mereka 

dalam permasalahan yang mereka hadapi serta 

sebagai tempat bertanya dan meminta fatwa, 

maka ini kekhususan para ulama. 

 

MAKNA BERDAKWAH DENGAN DALIL 

 

Sebagian orang salah paham terhadap 

perkataan ulama bahwa tidak boleh berdakwah 

atau berbicara kecuali sesuai dengan dalil. Ada 

yang memahami bahwa setiap pembicaraan harus 

menyertakan dalil atau tidak boleh berdakwah 



kecuali menghafal dalilnya. Pemahaman ini 

tentunya salah — tanpa meremehkan hafalan dalil 

—.  

Yang benar adalah berbicara atau berdakwah 

harus sesuai dengan dalil dan tidak boleh 

menyelisihinya sekalipun tidak menghafal atau 

tidak menyebutkan dalilnya. Contoh: 

memerintahkan untuk menunaikan shalat tanpa 

menyebut ayat atau hadis tentang shalat, sebab 

shalat sesuai dengan dalil perintah Allah عّزوجّم dan 

Rasul-Nya. 

Dan sebaliknya, tidak boleh baginya 

mendakwahkan peringatan maulid Nabi karena 

tidak ada dalilnya dalam Kitab dan Sunnah 

bahkan haram baginya memutarbalikkan dalil al-

Qur'an dan Sunnah serta atsar sahabat untuk 

mencocoki paham-nya yang sesat. Maka 

disyaratkan bagi seorang da'i untuk memahami 

dalil secara benar. Contoh: memerintahkan 

berbuat baik kepada orang tua atau berakhlak 



mulia sekalipun tidak menghafal ayat atau hadis 

yang berkaitan dengannya. 

 

TIDAK CUKUP SEMANGAT 

 

Sebagian orang hanya bermodalkan semangat 

dalam berdakwah tanpa ilmu yang cukup, padahal 

seseorang yang tidak mempunyai sesuatu tidak 

mungkin dapat memberi kepada orang lain. Yang 

tidak memahami tauhid tidak mungkin mampu 

mendakwahkan tauhid. Jika yang dia miliki hanya 

urusan bid'ah maka yang dia dakwahkan pasti 

berkaitan dengan bid'ah. Di sinilah pentingnya 

ilmu sebelum berdakwah. 

Syaikh Shalih al-Fauzan حفظً اهلل ditanya, "Apakah 

cukup hafalan al-Qur'an atau pelajaran di sekolah 

sebagai bekal juru dakwah?" Jawab beliau, "Yang 

namanya ilmu adalah menghafal dalil dan 

memahaminya. Maka tidak cukup baginya hanya 



menghafal al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi dia 

harus memahami maknanya yang benar dan jika 

tidak maka tidak akan menjadikannya ahli dalam 

berdakwah. Namun, mungkin baginya sekadar 

mengajari manusia bacaan al-Qur'an dan 

mengajarkan hafalan al-Qur'an dan hafalan 

hadits-hadits saja tanpa tafsir dan syarahnya." 

(Ajwibah Mufidah: 19) 

 

OBJEK DAN TINGKATAN DAKWAH 

 

Seorang da'i harus berusaha agar dakwahnya 

diterima, sebab inilah di antara tujuan dakwah. 

Karena itu, dia harus menempuh jalan hikmah, 

nasihat yang baik, dan debat dengan cara yang 

baik. 

Syaikh Albani رمحً اهلل berkata, "Sesungguhnya 

kebenaran itu berat di hati manusia. Maka jangan 

sekali-kali menambah beratnya kebenaran 



dengan akhlak kita yang jelek sehingga semakin 

sulit untuk diterima oleh manusia." Firman Allah: 

 اْنَحَسَىِت َواْنَمِىِعَظِت ب بْنِحْكَمِت َرب َِّك َسب يم  إ َنى اِدُع

  َأِحَسُه ٌَِي ب بنَِّتي َوَجبِدْنُهِم

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

(QS. an-Nahl [16]: 125) 

Berkata Ibnul Qayyim رمحً اهلل, "Allah 

menyebutkan tiga golongan manusia dalam 

dakwah tergantung keadaan mad'u (objek 

dakwah). Sebab, ada yang mencari kebenaran 

sedang dia mencintai dan menginginkannya dan 

jika mengetahuinya akan mengutamakannya dari 

lainnya maka orang semacam ini cukup didakwahi 

dengan hikmah, tidak perlu nasihat dan debat. 

Ada yang berpaling dari kebenaran dan sibuk 

dengan lawannya, tetapi jika dia mengetahuinya 



akan mendahulukannya dan mengikutinya maka 

ini butuh hikmah dalam nasihat dengan 

mendorongnya kepada pahala dan menakutinya 

dengan siksa. Dan ada yang membangkang dan 

menentang maka didebat dengan cara yang baik." 

 

UTAMAKAN TAUHID 

 

Manusia dan seluruh makhluk diciptakan oleh 

Allah عّزوجّم agar mewujudkan tauhid. Kitab dan 

para rasul mengajak kepada tauhid. Maka para 

da'i selaku ahli waris para nabi harus 

mendakwahkan tauhid. Jika tidak maka tidak 

layak menjadi da'i. Syaikh Albani memiliki satu 

risalah berjudul "Dahulukan Tauhid Wahai Para 

Da'i". Di dalamnya beliau menjelaskan pentingnya 

dakwah tauhid dan bahaya menyelisihinya. Syaikh 

Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam kitab-nya 

"Manhaj Para Nabi Dalam Dakwah" beliau 

mengokohkan hujjah prioritas dakwah tauhid dan 



membantah serta meruntuhkan alasan para da'i 

yang meremehkan dakwah tauhid. 

Maka dalam berdakwah harus memulai 

dengan yang paling penting sebelum lainnya, 

memulai yang paling dasar sebelum cabang, 

memulai dari aqidah dan memantapkan 

ushuluddin lalu beralih kepada hukum-hukum 

syari'at, akhlak, dan adab. Memulai dengan 

tauhid yang merupakan makna -  dan  ال انً اال اهلل

bahwasanya amal batal tanpa tauhid sebab amal 

yang disertai syirik tidak sah. 

Ini adalah metode dakwah semua nabi, yaitu: 

memulai menyeru manusia kepada Tauhidullah 

(mengesakan Allah) dan mengikhlaskan agama 

kepada-Nya dan melepas syirik lalu mengajarkan 

syari'at Islam kepada maum muslimin. [] 


