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Tolong Menolong 

Sesama Muslim 
Manifestasi Kasih Sayang Sesama Muslim 

 
Tolong Menolong dalam al –Birr dan Takwa 

 Allah memerintahkan seorang muslim agar saling tolong menolong an tar sesama 

muslim dalam al-birr (kebajikan) dan takwa, bukan dalam melakukan dosa (al-itsmi) dan 

permusuhan (al-‘udwan), apalagi bekerjasama dengan orang kafir untuk memusuhi dan 

membantai ummat Islam. Naudzu bi-Llah. Allah berfirman: 

 

 
“Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling 

tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuha. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maaidah [5]: 2) 

 

Allah Subhanahu waTa’ala menggabungkan dua lafadz dengan makna yang hampir 

sama, al-birr dan at-taqwa, dalam konteks ayat ini tentu dengan maksud untuk 

memberikan stressing (penegasan), bahwa hendaknya aktivitas tolong-menolong itu 

dilakukan semata-mata dalam kebajikan, bukan dalam kemaksiyatan. Disisi lain, lafadz 

al-birr dan at-taqwa tersebut menjadi ketentuan (taqyid), bahwa tolong menolong itu 

hanya bisa dilakukan dalam dua konteks, al-birr dan at-taqwa, bukan yang lain. Menurut 

Ibn ‘Athiyyah, pengertian al-birr itu meliputi seluruh perkara yang mandub  dan wajib, 

sedangkan at-taqwa mempunyai konotasi memelihara perkara yang diwajibkan (ri’aayah 

al-wajib). Menurut al-Maawardi, diintegrasikannya al-birr dan at-taqwa dalam aktivitas 

tolong-menolong itu, karena at-taqwa tersebut merepresentasikan ridha Allah Subhanahu 

waTa’ala, sedangkan al-birr merepresentasikan ridha manusia, sehingga siapa saja yang 

tolong-menolong dalam dua hal ini, maka sempurnalah kebahagiannya, baik dimata Allah 

maupun dimata manusia (lihat, al-Qurthubi, al-Jamii li Ahkaam al-Qur’an, juz VI, hal. 

47.)   

 
*** 
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pengertian al-birr itu meliputi seluruh perkara 
yang mandub  dan wajib, sedangkan at-taqwa 
mempunyai konotasi memelihara perkara yang 

diwajibkan (ri’aayah al-wajib). 
*** 

 
   
 Bagaimana tolong-menolong tersebut harus dilakukan? Pertama, dari segi asas, 

iman dan taqwa harus dijadikan sebagai asas  tolong-menolong, karena mustahil tanpa 

asas tersebut, al-birr dan at-taqwa yang dijadikan sebagai ketentuan tolong-menolong 

dalam nash tersebut bisa diwujudkan. Kedua, dari segi estándar, mana yang boleh dan 

tidak, standarnya adalah hukum syara’. Artinya, mana aktivitas yang dibolehkan oleh 

syariat, disitulah aktivitas tolong-menolong antar sesama Muslim bisa dilakukan. Dan, 

demikian sebaliknya. Ketiga, dari aspek bentuk, maka ragam aktivitas tolong-menolong 

itu bisa bermacam-macam, selama masih dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syariat. 

 Karena itu, orang yang mempunyai ilmu, bisa melakukan aktivitas tolong-

menolong antar sesama Muslim dengan ilmunya; orang yang mempunyai harta, bisa 

melakukan aktivitas tersebut dengan hartanya; orang yang mempunyai jabatan atau 

kedudukan, bisa melakukan aktivitas tersebut dengan jabatan atau kedudukannya. 

Mereka harus seperti satu tubuh, yang saling mengokohkan satu sama lain, dan saling 

melengkapi kekurangan masing-masing. Sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam: 

 

“Mereka (sesama Muslim) adalah bagaikan satu tangan dalam menghadapi orang lain, 

selain mereka (orang Kafir).” (HR. Abu Dawud). 

 

 

*** 
Karena itu, orang yang mempunyai ilmu, bisa melakukan 
aktivitas tolong-menolong antar sesama Muslim dengan 
ilmunya; orang yang mempunyai harta, bisa melakukan 

aktivitas tersebut dengan hartanya; orang yang mempunyai 
jabatan atau kedudukan, bisa melakukan aktivitas tersebut 

dengan jabatan atau kedudukannya. 
 

*** 
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Inilah perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam 

mengenai hubungan antar sesama Muslim. Hubungan tolong menolong terhadap 

kewajiban dan takwa antar sesama mereka. 

 

Membangun Tradisi Tolong-Menolong 

 Harus diakui, bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, banyak 

kelemahan dan kekurangan. Hanya Allah lah satu-satu-Nya Dzat yang Maha Sempurna. 

Maka, dengan kelemahan, ketidaksempurnaan dan kekurangannya, mustahil manusia bisa 

hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain, dalam hal apapun. Di sinilah, pentingnya tradisi 

tolong-menolong antar sesama manusia. 

 Karena itu, setiap orang pasti memerlukan kepada orang lain, baik untuk 

memenuhi dorongan gharizah al baqa, seperti rasa ingin tahu, memepertahankan diri, 

atau gharizah an-naw, seperti rasa cinta kepada lawan jenis, kasih sayang kepada sesama, 

atau yang lain. Ketika masing-masing orang menyadari kelemahan, kekurangan dan 

ketidaksempurnaannya, dia akan berusaha menyempurnakannya dengan sesuatu yanng 

dimiliki oleh orang lain. Mungkin ilmu, harta atau otoritas yang dimilikinya, sehingga 

apa yang dibutuhkannya bisa ter-cover melalui bantuan orang lain. Sebaliknya, pihak lain 

yang mempunyai sesuatu yang dibutuhkan tadi juga harus menyadari, bahwa dirinya 

mempunyai kelebihan yang diperlukan oleh orang lain. Dia juga sadar, bahwa kelebihan 

yang dimilikinya, yang dibutuhkan oleh orang lain itu, kelak akan dimintai 

pertanggungjawaban disisi Allah Subhanahu waTa’ala. Maka, kesadaran timbal balik 

antarsesama manusia, antara yang membutuhkan dan dibutuhkan, antara yang menolong 

dan ditolong itulah yang akan melanggengkan tradisi tolong menolong. 

 Adalah Ahli as-Suffah, para fuqara’ Muhajirin, sahabat Nabi yang tidak 

mempunyai keluarga dan harta, oleh Nabi dan para sahabat lainnya telah dibangunkan 

untuk mereka Suffah di Mesjid Nabawi. Mereka biasa, ketika waktu telah menjelang 

petang, mendatangi rumah Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam. Setiap Rasul mengajak 

seseorang, orang itupun mengajak yang lain, sehingga yang tinggal dari Ahli as-Suffah 

hanya sepuluh atau kurang. Nabi kemudian memberi makan malamnya, dan mereka pun 

makan malam bersama Nabi. Jika telah selesai, mereka diperintahkan agar tidur di Suffah 

masjid Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam. (lihat, al-Qurthubi, al-Jami, Juz III, hal.340) 

Juga pernah suatu ketika, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan menyatakan: 

“Sesungguhnya saya ditimpa kesulitan, kemudian beliau mengutusnya kepada sebagian 

isteri Nabi. Dia (salah seorang isteri Nabi) berkata: ‘Demi Dzat yang telah mengutusmu 

dengan membawa kebenaran, bahwa saya tidak mempunyai sesuatu selain air. ‘ Beliau 

pun mengutusnya kepada isterinya yang lain, dan mereka pun mengatakan hal yang 

sama, sehingga masing-masing menyatakan hal yang sama: ‘Tidak, demi Dzat yang telah 

mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya saya tidak mempunyai apapun, 

selain air.’ Nabi kemudian bersabda: ‘Siapa saja yang bisa menjamunya malam ini, 

sesungguhnya Allah akan merahmatinya.’ Seorang laki-laki dari kalangan Anshar 

berkata: ‘Saya, wahai Rasulullah, kemudian diabertandang ke rumahnya, dan berkata 

kepada isterinya: ‘Mulyakanlah tamu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam.” (lihat, 

Muslim, Shahih, hadits no. 3829; al-Qurthubi, al-Jami’, juz XVII, hal .24, Ibn Hibban, 

Shahih, Juz XII, hal.95).        
 

*** 
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Maka, kesadaran timbal balik antar sesama manusia, antara yang 
membutuhkan dan dibutuhkan, antara yang menolong dan ditolong 

itulah yang akan melanggengkan tradisi tolong menolong 

 
*** 

 Inilah fenomena yang telah menjadi kebiasaan para sahabat Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi waSallam. Mereka, yang fakir dan membutuhkan, menyadari 

kebutuhan mereka, dan mencari apa yang mereka butuhkan, sebagaimana yang dilakukan 

oleh Ahl as-Suffah, atau seorang laki-laki tadi. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

waSallam, juga mendorong agar orang yang bisa menolong orang lain dengan hartanya, 

hendaknya dia melakukannya. Dalam riwayat lain, ketika laki-laki Anshar tersebut 

datang kepada isterinya, dia bertanya: 

‘Apakah kamu mempunyai sesuatu?’ Dia menjawab: ‘Tidak, selain makanan untuk anak-

anakku.’ Laki-laki itupun berkata: ‘Gantilah dengan sesuatu; jika mereka mau makan 

malam, tidurkanlah, dan jika tamu kita datang, matikanlah lampu, dan perlihatkanlah 

kepadanya, seakan-akan kita sedang makan.’ Mereka duduk, dan tamu itupun makan, 

kemudian mereka melewati malamnya. Ketika pagi tiba, mereka pun datang kepada Nabi 

Shallallahu ‘Alaihi waSallam dan beliau bersabda: ”Sungguh, Allah kagum terhadap 

tindakan kalian berdua, terhadap tamu kalian malam ini.” (lihat; An-Nawawi, Riyadh 

as-Shalihin, hal. 125)        

 Laki-laki Anshar bersama isterinya tadi bisa melakukan perbuatan yang mulia, 

sekalipun harus mengorbankan kebutuhan anak-anaknya, untuk menolong orang yang 

sangat membutuhkan, adalah karena mereka ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu 

waTa’ala sebagaimana yang di sabdakan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam. 

 Tradisi tolong-menolong antar sesama Muslim tidak harus dilakukan dengan 

harta, bisa dengan tenaga dan ilmu. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam bersabda: 

 

“Tolonglah saudaramu, baik dzalim atau didzalimi. Seorang laki-laki kemudian 

bertanya: ‘Wahai Rasulullah, saya akan menolongnya jika dia telah didzalimi, lalu 

bagaimana pandangan Anda, jika dia telah berbuat dzalim, bagaimana saya akan 

menolongnya?’ Beliau menjawab: ‘Cegahlah dia dari berbuat dzalim, sesungguhnya 

tindakan itu sama dengan menolongnya.” (HR. Bukhari dan Ahmad). 

 

 Jelas sekali, bahwa menolong orang yang dzalim bukan merupakan bentuk 

pertolongan yang bisa dilakukan dengan harta, melainkan dengan tenaga, jerih payah dan 

ilmu. Artinya, untuk menolongnya, orang yang menolong harus mengetahui bahwa 

perbuatan orang yang ditolong itu adalah dzalim, atau menyimpang dari Islam, sehingga 

harus diluruskan. Jika tidak mengetahuinya, bagaimana mungkin pertolongan tersebut 

bisa diberikan? Kemudian, dia juga harus ada usaha sungguh-sungguh untuk 

menolongnya, dengan mencegahnya dari perbuatan dzalim yang dilakukannya, baik 

dengan kekuatan fisik, kata-kata, ataupun yang lain, apapun resikonya. Meski untuk itu, 

seringkali apa yang dilakukannya menimbulkan kesalahan persepsi dikalangan orang-

orang dzalim yang hendak ditolongnya. Tradisi inilah yang biasanya dilakukan oleh para 

pengemban dakwah. Karena itu, pantas Allah memberiakn reward yang besar kepada 
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mereka atas jasa-jasanya yang mulia, menyelamatkan orang dari kedzaliman, 

sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam: 

 

“Niscaya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu itu adalah lebih 

baik bagimu daripada unta merah.” (HR. Bukhari). 

  

*** 
Jelas sekali, bahwa menolong orang yang dzalim 

Bukan merupakan bentuk pertolongan yang bisa dilakukan dengan 
harta, melainkan dengan tenaga, jerih payah dan ilmu. 

*** 
  

 
Tolong-menolong juga bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan 

atau jabatan, sehingga dengan otoritasnya, dia bisa memenuhi kemaslahatan yang 

dibutuhkan oleh orang banyak yang kemaslahatannya harus dipenuhi. Bisa jadi otoritas 

dibidang pemerintahan, atau non-pemerintahan, seperti orang tua kepada anaknya atau 

seoranng mas’ul kepada anak buah yang dipimpinnya. Sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

waSallam: 

 

“Dan siapapun orang yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan 

memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim). 

 

 Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berkembang di kalangan orang yang 

mempunyai harta, ilmu atau tenaga, sehingga bisa menolong orang lain dengan harta, 

ilmu dan tenaganya, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan 

atau kedudukan, sehingga dengan kedudukan atau jabatannya, urusan orang lain tadi 

menjadi mudah. 

 Selain tolong-menolong merupakan manifestasi dari kesadaran timbal balik antar 

sesama Muslim, bahwa mereka tidak sempurna, kurang dan mempunyai kelemahan, 

tolong-menolong juga merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Di sisi lain, hal-

hal yang bisa menghalangi tradisi tersebut juga telah dikikis oleh syariat. Sebut saja 

kesombongan; sifat yang dimiliki seseorang karena merasa tidak memerlukan kepada 

yang lain, atau karena merasa cukup dengan dirinya sendiri. Sabda Nabi Shallallahu 

‘Alaihi waSallam: 

 

“Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada sebiji Shallallahu ‘Alaihi 

waSallami kesombongan.” (HR. Muslim).    

 

*** 
Selain tolong-menolong merupakan manifestasi dari 

kesadaran timbal balik antar sesama Muslim, bahwa mereka 
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tidak sempurna, kurang dan mempunyai kelemahan, tolong-
menolong juga merupakan manifestasi dari keimanan 

seseorang. 
 

*** 
Akhlak Dalam Tolong-Menolong 

 Tolong-menolong adalah tradisi yang diperintahkan oleh syariat Islam kepada 

setiap Muslim, yang hukumnya bisa wajib ataupun sunnah, bergantung bentuk 

pertolongan yang diberikan. Misalnya, menolong orang dzalim, agar berhenti melakukan 

kedzaliman adalah wajib. Karena ini merupakan kewajiban seorang Muslim ketika 

menyaksikan kemungkaran. Menolong orang yang kecelakaan di jalan raya, dengan harta 

dan tenaga jika memang dua-duanya ada, hukumannya juga wajib. Sementara menolong 

orang dengan meminjami uang, jika memang mempunyai kelebihan, adalah sunnah. 

Demikian seterusnya, memberikan nasehat ketika tidak diminta, juga merupakan bentuk 

pertolongan yang disunnahkan. 

 

*** 
Tolong-menolong adalah tradisi yang diperintahkan oleh 
syariat Islam kepada setiap Muslim, yang hukumnya bisa 

wajib ataupun sunnah, bergantung bentuk pertolongan yang 
diberikan 

 
*** 

 Dan, bisa wajib jika diminta, karena hal itu merupakan hak orang muslim yang 

harus dipenuhi oleh muslim yang lain. Inilah hukum tolong-menolong. Mesikpun 

demikian, tolong menolong ini harus diikat dengan akhlak, sehingga tradisi tersebut 

memancarkan keindahan dan berhasil dengan gemilang. 

 

1. Tidak Riya 

 Riya’ adalah memperlihatkan amal perbuatan kepada orang lain, agar mendapat 

pujian atau sanjungan. Ini merupakan kebalikan dari Ikhlas. Karena itu, agar aktivitas 

tolong-menolong ini bisa di terima dengan sempurna oleh Allahu Ta’ala, harus dijauhkan 

dari riya’, karena riya’ ini bisa membakar pahala amal seseorang sehingga tidak bernilai 

apa-apa. Ini seperti yang dinyatakan oleh Allah: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu 

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

yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. dan dia tidak beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di 

atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih 

(tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; 

dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir
.
”  (QS. Al-Baqarah 

[2]: 264). 

 

 Menolong orang bagian dari sedekah, yang pahalanya bisa langgeng dan musnah. 

Menyebut-nyebut pertolongan yang dilakukan, atau menyakiti perasaan orang yang 

ditolong, atau membelanjakan harta karena ingin dilihat orang, semuanya akan 

menghanguskan pahala. Karena itu, riya’  ini harus dijauhi sejauh-jauhnya, supaya tradisi 

tolong menolong yang dibangunnya dengan susah payah itu tidak sia-sia. 

 

2. Sabar 

 Tradisi tolong-menolong ini juga harus dibangun dengan kesabaran, sebab 

kadangkala orang yang ditolong tidak tahu, atau salah paham terhadap pertolongan yang 

diberikan oleh penolongnya. Akibatnya, bukan kebaikan yang diterima, justeru 

keburukan. Adalah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam utusan yang hendak 

menyelamatkan kaumnya dri kebodohan dan kegelapan hidup di bawah naungan hukum 

jahiliyyah, justeru dianiaya, bahkan akan dibunuh. Karena itu, kesabaran harus menjadi 

identitas dalam tradisi tersebut, yang bukan hanya dimiliki oleh orang yang menolong, 

tetapi juga orang yang meminta tolong. Sebab, sifat manusia memang tidak sabar, apalagi 

ketika membutuhkan sesuatu. Allah Subhanahu waTa’ala berfirman: 

 

 
“ Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 

itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',” (QS. Al-Baqarah [2]: 45). 

 

 

*** 
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Tradisi tolong-menolong ini juga harus dibangun dengan 
kesabaran, sebab kadangkala orang yang ditolong tidak tahu, 
atau salah paham terhadap pertolongan yang diberikan oleh 

penolongnya 
 

*** 
3. Menyembunyikan Rahasia 

 Dalam memepertahankan tradisi ini, ada sesuatu yang sangat penting untuk 

dijaga, yaitu rahasia. Bagi orang yang membutuhkan pertolongan, hendaknya tidak 

mengumbar segala macam problem yang dihadapinya kepada orang lain, sehingga orang 

lain akan memenuhi apa yang menjadi kesulitannya. Ibn Hajar al-Asqalani 

menyatakan: 

Hukum asal rahasia itu untuk disembunyikan (bukan untuk dibeberkan). (Ibn Hajar al-

Asqalani, fath al-Bari, juz XI, hal. 80). 

 

Bahkan membeberkan apa saja yang dialami seseorang kepada orang lain itu bisa 

merusak kesempurnaan keislamannya. Nabi Shallallahu ‘Alaihi waSallam bersabda: 

 

“Merupakan ciri kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa 

yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya.” (HR. Bukhari, at-Tirmidzi, Ibn Majah, 

Ahmad dan Malik). 

 

Karena itu, dalam meminta pertolongan hendaknya bersabar, dan menyembunyikan apa 

yang menjadi rahasia yang tidak perlu dikemukakan kepada orang lain. 

 

 

 

‘oo0oo’ 


