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“Apakah unta itu dibiarkan saja depan pintu seraya bertawakkal kepada 
Allah? Ataukah harus diikat dahulu supaya tidak hilang?” Beliau saw. 

menjawab: “IKATLAH dan BERTAWAKKAL (kepada Allah).” 



Berkaitan dengan masalah Akidah 

tawakal 
Wajib bertawakal hanya kepada Allah 

Tidak berkaitan dengan Sebab-Akibat 
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Tawakkal berasal dari lafadz Tawakkala, 
Yatawakkalu, Tawakkulan; artinya 
menjadikan pihak lain sebagai wakîl, 
atau zat yang mewakili diri seseorang 
dalam urusan tertentu. 

Tawakal 



“Keadaan orang yang bertawakkal 
pada Allah adalah seperti keadaan 
bayi dengan ibunya.  

Bayi tidak pernah mengetahui yang 
lain, serta tidak pernah menyerahkan 
urusannya kecuali pada ibunya. Ibulah 
orang yang pertama kali dia 
bayangkan ketika dia membayangkan 
yang lain.  

Ini menuntut untuk meninggalkan 
do’a dan meminta kepada yang lain, 
selain Allah karena keyakinannya pada 
kemuliaan dan kasih sayang-Nya.”  

~ Al-Ghozali ~ 



Tawakal 

“Sikap menampakkan kelemahan 
dan ketergantungan pada yang 

lain, serta merasa cukup hanya 
kepadanya dalam melakukan 
aktivitas yang diperlukannya.” 

~ Imam Al-Alusi 



YAKIN ia tak 
MENGHIANATI YAKIN ia MAMPU (expert) 

YAKIN ia perhatian 
PENUH 

wakil 



“[Dialah] Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain 
Dia, maka jadikanlah Dia sebagai wakil.”  

[QS. Al-Muzammil : 9] 



“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”  
(TQS. Ali ‘Imrân [3]: 159) 



“Dengan menyebut nama 
Allah, aku bertawakal 

kepada Allah.”  
(HR. at-Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini 

hasan shahih.” an-Nawawi dalam 
Riyâdhus ash-Shâlihîn berkomentar, 

“Hadits ini shahih”) 



“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada 
Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan) nya.” 

(TQS. at-Thalâq [65]: 3) 



 

“Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah,  

sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian,  

sebagimana Allah telah memberikan rizki kepada burung.  

Burung itu pergi dengan perut kosong dan kembali  

ke sarangnya dengan perut penuh makanan.” 

(HR. al-Hâkim) 

 



“Janganlah kamu berduka cita, 
sesungguhnya Allah beserta kita.” 

(TQS. At-Taubah [9]: 40) 





Presenter
Presentation Notes
Menginspirasi jendral Romawi masuk islam yaitu Jendral Jurjah dan berperang melawan mantan pasukannya sendiri.



“Jika kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu 
mengalahkan dan menghinakan kamu. Maka, siapakah yang dapat 
menolong kamu setelah (pertolongan) Allah? Dan kepada Allahlah 

orang-orang yang beriman hendaknya bertawakkal.”  

(Q.s. Ali Imrân: 160) 



 “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”  

(QS. At-Taubah: 105) 
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