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TIDAK ADA ALASAN BAGIMU MENINGGALKAN DAKWAH.
(Abdul Aziz Al –Aidan)

Sesungguhnya setiap Muslim adalah daei
Dipundaknya terpikul tugas amar makruf nahi mungkar!
Karya oleh : Abdul Aziz Al-Aidan
Ringkasan oleh : Nur Natasya

| MENGAPA PERLU BERDAKWAH? |
1. Besarnya pahala para daei
Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada
(mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil
berkata: "Sesungguhnya aku adalah dari orang- orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!"
(fussilat:33)
“ Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang
yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari pahala-pahala mereka itu sedikitpun”
(HR Muslim)
Dakwah merupakan pintu masuk yang agung yang kita boleh gunakan untuk menebar kebaikan kepada orang
lain. Ia boleh menyumbang kepada harta simpanan untuk saham akhirat kita yang berupa pahala-pahala kebaikan.
Apabila manusia mendapat hidayah hasil dari dakwah kita maka ia merupakan satu keberuntungan pahala yang
besar yang nilainya lebih dari unta merah.
“ Allah memberikan hidayah kepada seorang manusia melaui perkataanmu, lebih baik nilainya bagimu, dari
unta merah”. (HR Bukhari dan Muslim)
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2. Manusia menantikan Dakwahmu
Walaupun masyarakat kini berada dalam era kemajuan teknologi, namun bersama-sama dengannya ialah rasa
gelisah, gundah-gulana, penyakit-penyakit jiwa serta keruntuhan akhlak manusia. Ini disebabkan jauhnya
manusia dari manhaj ilahi yang menyebabkan manusia berani meninggalkan kewajipan agama, terjebak dengan
perkara haram dan jauh dari nilai akhlak islami yang terpuji.
Melihatkan keadaan ini maka sangatlah diperlukan dakwah islamiyah. Sebagai seorang muslim, bagaimana
patut kita membiarkan kondisi ini berlarutan tanpa berbuat apa-apa dan hanya berdiri sebagai penonton yang
melihat keruntuhan Islam. Sedarilah, sebenarnya umat tengah tenat dan sedang menanti dakwahmu.

3. Dakwah memanjangkan usia
Mari kita ambil berberapa contoh tokoh yang mempunyai “usia” yang panjang seperti Abu Bakr as Siddiq,
Ummar al Khattab, Usman Bin affan, Ali bin abi Talib, para tabiin dan tabi’ut tabiin seperti Imam Syafie, Ibn
Taimiyyah dan ramai lagi. Pengaruh mereka tetap terasa sehingga kini. Kerana warisan, sumbangan dan karya
yang mereka tinggalkan maka mereka mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Maka hiasilah hidup dengan
aktiviti dakwah, nescaya kita akan merasakan detik-detik kehidupan kita semakin panjang kerana dakwah kita
boleh dirasai oleh generasi akan datang.

4. Musuh-musuh Islam Sentiasa Berusaha menjatuhkan Kita
Sedarilah bahawa musuh-musuh islam tidak akan berhenti menyerang kita dari segenap penjuru dan
mengeluarkan umat islam dari agama ini. Pelbagai penyataan yang kita boleh ambil sebagai contoh. Sebagai
contoh, kata-kata Robert Marks, seorang tokoh kristianisasi bahawa;
“ Upaya kita mengkristiankan kaum Muslimin tidak akan pernah berhenti sampai salib berkibar di kota
Makkah, dan perlaksanaan misa hari Ahad ditegakkan di kota Madinah!!”
(dipetik dari buku Al Islam ‘ala Muftariq At Taruq halaman 39 oleh Muhammad Asad)
Setelah mendengarkan perkara ini, adakah kita hanya akan berpangku tangan, bersedih hati, atau tidak endah
sama sekali? Ataukah kita mula memberi perhatian serius dan mulai langkah untuk menyelamatkan,
mempertahankan aqidah ummah dan membela agama yang haq ini?

5. Dakwah merupakan perintah Allah dan Rasulnya
Adalah jelas dakwah ini merupakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya
Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, menyeru
manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas
nyata. Dan aku menegaskan: Maha Suci Allah (dari segala i`tiqad dan perbuatan syirik) dan bukanlah aku
dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain". (Yusuf:108)
Ibn Katsir menyatakan bahawa “ hendaklah ada di antara kalian menunaikan perintah allah untuk berdakwah
kepada kebaikan , amar makruf nahi mungkar sekalipun dakwah itu wajib pula bagi setiap individu muslim’ (Ar
RifaL, Mukthtashar Tafsir Ibn Katsir, Jilid 1 halaman 299)
Maka, berdakwahlah. “ sebarkanlah ilmu yang akan disampaikan, sekalipun satu ayat” (HR
bukhari)
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| MENGAPA MENINGGALKAN DAKWAH? |
Walaupun kita telah menyatakan pelbagai sebab mengapa perlu berdakwah namun begitu ramai juga yang memberi
alasan-alasan untuk tidak menyertai gerabak dakwah dan tarbiyah dan lalu berlepas tangan dari tanggungjwab
dakwah. Berikut adalah antara alasan-alasan yang dikemukakan.

1. Tidak memiliki ilmu yang cukup
Ini merupakan antara alasan yang biasa yang dikemukakan .Dia merasakan diri tidak layak lantaran kurangnya ilmu
pengetahuan. Syeikh Muhammad bin Utsaimin dalm bukunya As- Syahwah Al islamiyyah Dhawabith Wa Taujihat dalam
menjelaskan permasalahan ini menyatakan bahawa seorang daie tidak disyaratkan untuk memiliki kapasiti ilmu yang banyak,
Namun disyaratkan untuk mempunyai ilmu dalam perkara yang hendak disampaikan”
Dan suatu pertanyaan kepada yang beralasan ini, apabila anda tidak memiliki ilmu yang cukup, adakah anda telah memulai
langkah mendalami ilmu ataupun anda sengaja tidak mahu mempelajari bagi menghindar kewajipan dakwah in?

2. Tidak memliliki persiapan dan kemampuan
Antara dolak-dalih yang termasuk dalam kategori ini termasukah “aku tidak berani”, “aku tak mampu
menulis”, “aku tak punya wang” atau “aku tak punya kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat”. Adalah
diingatkan bahawa cabang dakwah itu lebih luas. Pilihlah cara yang paling sesuai dengan kemampuan, waktu
dan kecenderungan dan bermula di situ, kita boleh menapak setapak demi setapak untuk merealisasikan
perintah dakwah ilallah. Be positive.

3. Dakwah sudah dilaksanakan oleh badan-badan rasmi
Antara persoalan yang pembaca patut insafi bila ada alasan sebegini ialah
 Jika ada pun sesebuah badan dakwah, mengapa kita hanya melihat? Sertailah agar anda boleh menyumbang
sesuatu dengan kemampuan anda.
 Kenapa perhatian hanya tertumpu pada isu yang besar seperti isu Negara ataupun negeri? Bukankah
masyarakat lebih memerlukan sumbangan dari anda dari sudut dakwah, pertolongan, ataupun secebis doa?
 Mengapakah anda membataskan kegiatan dakwah hanya perlu dilakukan oleh badan-badan tertentu sahaja?
Sedarilah,bahawa prospek dakwah iu sangat luas.

4. Umat sentiasa dalam kebaikan
Sebahagian orang yang mengundurkan diri dari medan dakwah beralasan bahawa umat islam telah berada
dalam kebaikan dengan kondisi yang menggembirakan. Buktinya masjid penuh dengan orang yang solat, Ramai
yang menghidupkan malam-malam di bulan ramadhan dengan solat tarawih dan sebagainya.
Jika alasan ini berbau positif lalu menyebabkan seseorang lebih rancak dalam menyeru, Alhamdulillah. Dan
itulah sepatutnya. Namun jika itu alasan untuk kepentingan diri untuk membenarkan sikap pasif dan malas
melaksanakan tugas dakwah, dan sebenarnya mereka harus sedar bahawa kondisi umat zaman kini jauh lebih
memerlukan dakwah dek keruntuhan akhlak dan jauh dari manhaj Islam yang sebenar.

5. Sibuk memikirkan masa depan
Sesetengah orang mengabaikan tugas dakwah kerana alasan sibuk mencari rezeki, sibuk merangka kahidupan
untuk mencapai cita-cita dan angan-angan.
Yang tidak punya kedudukan mencari harta sebanyak mungkin, yang masih pelajar sibuk menyelesaikan tugas
kuliah agar boleh mendapat ijazah, ketahuilah jika anda mengatakan anda sibuk yang tak mungkin selesai, maka
ia takkan mungkin selesai. Its your mindset!

Sesungguhnya seorang muslim tidak sepatutnya didorong dengan sikap malas, lemah jiwa yang hanya mahu
bersantai, bergantung secara berlebihan pada dunia, sibuk dengan urusan dunia, dan terpedaya dengan pujuk rayu
syaitan untuk memalingkan diri dari jalan dakwh. Jangan disebabkan dengan alasan-alasan tersebut, menyebabkan
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turunnya azab Allah secara massal kepada seluruh penduduk manusia dek kerana kelalaian kita terhadap syiar
dakwah.
Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang membawa bala bencana) yang bukan sahaja akan menimpa
orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus (tetapi akan menimpa kamu secara umum). Dan ketahuilah
bahawa Allah Maha berat azab seksaNya.
(Al Anfaal: 25)

|SARANA-SARANA DAKWAH|
1. Dalam lingkungan keluarga( anak dan isteri)









Berakhlak baik terhadap anak dan isteri, menjaga harga diri mereka, memahami perasaan mereka,
bersikap lemah lembut.
Sentiasa membudayakan sikap nasihat –menasihati
Menanam nilai-nilai islami dalam keluarga bagi mewujudkan keluarga yang soleh.
Mengadakan pengajian/ usrah keluarga, sekali atau dua kali seminggu dan ia melibatkan setiap
anggota keluarga.
Membawa isteri dan anak-anak ke majlis ilmu.
Meluangkan masa buat ahli keluarga untuk mengetahui kondisi mereka
Beriadah bersama keluarga
Menanam dan menggalakkan minat membaca.

2. Dalam lingkungan kerabat






Membudayakan kunjung mengunjungi untuk memantapkan ikatan kekeluargaan
Kalau tidak boleh selalu menziarahi, boleh dirutinkan bertelefon dan bertanya khabar.
Menghulurkan bantuan buat ahli keluarga dalam bentuk kewangan atau nasihat.
Bekerjasama sesama ahli keluarga bagi membantu orang lain yang memerlukan.
Riadah.

3. Dalam lingkungan kampung







Terlibat dalam halaqah/ majlis taalim dan membantu mengajar anak kampung untuk mengenali islam.
Seperti mengajarkan pelajaran-pelajaran Al Quran.
Sentiasa beramah mesra dan bertanya khabar dan membantu jiran yang miskin.
Mengunjungi anak yatim dan menghulur bantuan.
Bergotong -royong dan bekerjasama dengan pertubuhan atau lembaga atau yayasan dakwah untuk
membantu menjayakan dakwah.
Mengunjungi jiran yang sakit.menegakkan syiar amar makruf nahi mungkar dengan berhikmah.
Nasihat ke arah kebaikan.

4. Dalam lingkungan masjid







Berhubung baik dengan imam masjid untuk mengukuhkan ukhuwah.
Aktif menyelenggarakan halaqah-halaqah al Quran
Bekerjasama dengan imam untuk menyusun program ceramah dan nasihat keagamaan.
Membelikan buku atau kitab sebagai rujukan di masjid.
Memeriahkan masjid dengan perkara yang boleh mendekatkan masyarakat dengan islam.
Mengadakan pertemuan mingguan ataupun bulanan di antara jemaah masjid.

5. Dalam lingkungan pekerjaan




Berakhlak baik dan lemah lembut dalam bergaul dengan rakan sekerja
Sentiasa tersenyum dan ramah.
Membantu rakan yang memerlukan pertolongan.
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Bekerjasama dengan rakan untuk menyiapkan tugasan tanpa menampakkan rasa malas dan kurang
cekap/ilmu.
Saling mensihati rakan sekerja.
Memberi hadiah berupa buku-buku , brosur- brosur yang memberi manfaat kepada rakan sekerja.
Ziarah ke rumah rakan sekerja.
Lazimi pertemuan untuk membuka ruang dakwah.

6. Dalam lingkungan pendidikan





Ikhlaskan niat dalam aktiviti pendidikan.
Merasakan pendidikan sebagai tanggungjawab dan amanah yang harus dipikul kerana ia adalah risalah
para Nabi dan rasul.
Memberi contoh teladan yang baik kepada murid-murid.menonjolkan fungsi kempimpinan dan
membantu murid menyelesaikan masalah.
Mengaitkan ilmu yang diajarkan dengan tugas utama seorang muslim.

7. Dalam lingkungan masyarakat secara macro






Manfaatkan waktu cuti dengan tour dakwah ke daerah yang memerlukan pembinaan dalam urusan
agama.
Manfaatkan musim haji dengan dakwah dan bekerjasama dengan yayasan kebaikan untuk
menyebarkan risalah-risalah atau buku-buku kepada jemaah haji.
Peduli terhadap orang asing yang datang ke tempat kita dan berdakwah kepadanya.
Bekerjasama dengan badan-badan islam untuk mengelola program dakwah berskala besar
Memanfaatkan internet untuk kepentingan dakwah.

Akhirnya, sebagai penutup tidaklah seorang muslim itu bebas dari kerugian
secara total jika dia menghandalkan keimanannya kepada allah awt,
mengamalkan amalan-amalan soleh, dan memperbaiki diri dan sentiasa
berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. (al asr :1-3)

