


 HABLUMMINALLAH : HUBUNGAN BAIK DENGAN 

ALLAH , BERKOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN ALLAH

 HABLUMMINANNAS : HUBUNGAN BAIK DENGAN 

SESAMA , BERKOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN 

SESAMA.

Hablumminallah maupun 

Hablumminannas adalah dua 

aspek yang tidak dapat 

dipisahkan. Kedua hubungan 

tersebut sama penting dan harus 

berjalan seimbang.



“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan”  

(QS. Al-Qashash: 77)



 Korelasi antara hubungan vertikal (hablumminallah) 
dengan hubungan horizontal (hablumminannaas) juga
terlihat jelas dalam Hadits Nabi SAW:

 َع ُ ِ َصلَّى َّللاَّ َم َقاَل اتَّقِ َعْن أَبِي َذر ٍّ َعْن النَّبِي 
َ لَْيِه َوَسلَّ َّللاَّ

ًة َسنٍّ َوإَِذا َعِمْلَت َسي ِئَ َحْيُثَما ُكْنَت َوَخالِْق النَّاَس بُِخُلقٍّ حَ 
َفاْعَمْل َحَسَنًة تَْمُحَها

 “Bertaqwalah kepada Allah di manapun kamu berada
dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik
(karena kebaikan dapat mengkompensasi keburukan) 
dan bergaullah dengan sesama manusia dengan
akhlak yang baik.”

 Dalam hadits tersebut terungkap setelah perintah
bertaqwa kepada Allah dilanjutkan dengan perintah
berbuat kebaikan serta bergaul dengan sesama
manusia dengan akhlak yang baik.



1.“Tidak sempurna iman seseorang diantara
kamu, sehingga ia menyayangi saudaranya
seperti menyayangi dirinya sendiri”. (HR.
Bukhari)

2. Sembahlah Allah dan janganlah kamu
mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada
dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin, tetangga
yang dekat dan tetangga yang jauh, teman
sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong dan membangga-
banggakan diri. (QS. An-Nisaa : 36)



Sesungguhnya hablum 
minallah dan hablum 
minan nas ituadalah 

kerangka akhlaqul 
karimah (akhlaq yang 

mulia), artinya bagaimana 

akhlak kita terhadap Allah 

dan terhadap sesama



AKHLAK 
KEPADA ALLAH

MENGABDI HANYA KEPADA ALLAH

TUNDUK DAN PATUH KEPADA ALLAH

BERSERAH PADA KETENTUAN ALLAH

BERSYUKUR HANYA KEPADA ALLAH

IKHLAS DENGAN KEPUTUSAN ALLAH

PENUH HARAP KEPADA ALLAH

MOHON PERTOLONGAN KEPADA ALLAH

CINTA KEPADA ALLAH

TAKUT AKAN HILANGNYA RAHMAT

TAKUT AKAN SIKSA ALLAH



AKHLAK 
SESAMA MUSLIM

MENGHUBUNGKAN SILATURRAHMI

SALING TOLONG-MENOLONG

MEMBINA UKHUWWAH

FASTABIQUL KHAIRAT

BERSIKAP ADIL

MEMENUHI JANJI

SALING MEMBERI SALAM

SALING MAAF MEMAAFKAN

MENENGOK YANG SAKIT

MELAYAT/TA’ZIYAH



 Keunggulan kompetitif vertikal seseorang
atau dalam kaitannya dengan
hablumminallah ditentukan berdasar tingkat
ketaqwaannya,

…  ُأَْتَقاك ِ  (QS. 49:13)ْم إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

 Sedangkan keunggulan kompetitif horizontal 
ditentukan oleh besar kecilnya kadar
kemanfaatan yang dimiliki orang tersebut
bagi orang lain

 Sebaik-baik orang adalah yang paling 
bermanfaat bagi orang lain. (H.R. Daru
Quthni)



terimakasih


