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HASUD

Hasud adalah

perasaaan tidak senang

melihat orang lain

mendapatkan nikmat

dari Allah Swt, bahkan

berusaha dengan

berbagai cara agar

orang yang mendapat

nikmat dan kesenangan

tersebut kembali seperti

semula. Kepuasannya

akan tercapai apabila

orang lain tak ada yang

melebihinya dalam

segala hal.Maulidah Zakkiyah,S.Pd

Pengertian



AYAT
MENERANGKAN
TENTANG
HASUD
 

َئٌة ِإن تَْمَسْسكُْم َحَسَنٌة تَُسْؤُهْم َوِإن تُِصْبكُْم َسيِّ

ُقو۟ا َال يَُضرُُّكْم َكْيُدُهْم  يَْفرَحُو۟ا بَِها ۖ َوِإن تَْصِبرُو۟ا َوتَتَّ

ا ۗ ِإنَّ ٱللََّه بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيٌط ـ� َشْي

Maulidah Zakkiyah,S.Pd

Arti: Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka
bersedih hati, tetapi Jika kamu mendapat bencana, mereka
bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa,
niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan
kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui
segala apa yang mereka kerjakan . (Ali imron :120)



“TIDAK BOLEH HASAD (GHIBTOH)
KECUALI PADA DUA ORANG,
YAITU ORANG YANG ALLAH

ANUGERAHKAN PADANYA HARTA
LALU IA INFAKKAN PADA JALAN

KEBAIKAN DAN ORANG YANG
ALLAH BERI KARUNIA ILMU (AL
QUR’AN DAN AS SUNNAH), IA

MENUNAIKAN DAN
MENGAJARKANNYA.

 
HR. BUKHARI NO. 73 DAN

MUSLIM NO. 816

Maulidah Zakkiyah,S.Pd



DAMPAK NEGATIF HASUD

1.  Kerisauan dan kegelisahan akibat kebencian tak

terputus-putus.

2. Terkena kehinaan dan kegelisahan apalagi ia

menyadari bahwa orang lain telah memahami

hasutannya, maka la akan dipandang rendah dan pasti

dijauhi.

3.Jauh dari rahmat Allah Swt dan sesama manusia.

4. Hancurnya kebaikan-kebaikan yang telah

dilakukan.Nabi bersabda: "Jauhilah olehmu sifat dengki,

karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan-

kebaikan seperti api memakan kayu bakar: " (HR. Abu

Dawud). Maulidah Zakkiyah,S.Pd



RIYA'
PENGERTIAN

Riya menurut arti bahasa berarti "melihat"

karena ketika berbuat, selalu berusaha

agar dilihat dan diperhatikan orang lain

untuk mendapat pujian. Sedang riya

menurut istilah adalah "sikap atau

tindakan seseorang memperlihatkan amal

perbuatannya serta ibadahnya kepada

orang lain". Dengan kata lain riya adalah

melakukan amal ibadah dengan niat

karena selain Allah, ingin pujian atau

dilihat orang lain.
Maulidah Zakkiyah,S.Pd



Arti: Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu

Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan

apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri

dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat)

di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut

Allah kecuali sedikit sekali. (An-Nisa:142)

AYAT TENTANG
RIYA'

ِدُعوَن ٱللََّه ِفِقيَن يَُخٰ ِإنَّ ٱْلُمَنٰ
ِدُعُهْم َوِإَذا َقاُمٓو۟ا ِإَىل َوُهَو َخٰ

َلٰوِة َقاُمو۟ا كَُساَىلٰ يَُرآُءوَن ٱلصَّ
اَس َوَال َيْذكُُروَن ٱللََّه ِإالَّ ٱلنَّ

َقِليًال

Maulidah Zakkiyah,S.Pd



Maulidah Zakkiyah,S.Pd

Dampak negatif Riya'

1) Menghapus pahala amal baik. Allah memperingatkan
manusia di dalam QS. al-Baqarah ayat 264.
2) Mendapat dosa besar karena riya' termasuk perbuatan syirik
kecil. Nabi Muhammad Saw bersabda, "“Sesungguhnya perkara
paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku
khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, “Apa syirik
kecil itu, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Riya'." (H.R Ahmad)
3) selamat dari bahaya kekafiran karena riya’ sangat dekat
hubungannya dengan sikap kafir. (Q.S. al-Baqarah ayat 264)
4) Batinnya akan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya
apabila tidak mendapatkan perhatian atau pujian yang
diharapkan.
 
 



ANIAYA
PENGERTIAN

Maulidah Zakkiyah,S.Pd

Aniaya atau dzalim berasal dan bahasa Arab (dzolama) adalah " berbuat sesuatu yang
tidak pada tempatnya, atau mengurangi hak orang lain yang seharusnya diberikan
kepadanya"



DAMPAK
PERBUATAN ANIAYA

a. bagi pelakunya  : 
tidak disenangi dan bahkan dibenci masyarakat, hidupnya
tidak akan tenang karena dibayangi rasa takut, cepat marah
dalam menghadapi sesuatu, mencemarkan nama baik diri
dan keluarganya.
b. Bagi orang lain:
akan menimbulkan kerugian, menimbulkan ketidakamanan
dan meresahkan masyarakat menumbuhkan sikap
permusuhan dan berprasangka buruk.



Maulidah Zakkiyah,S.Pd

Pembagian
perilaku
dzalim

M E N U R U T  U L A M A  A B U L  A ' L A  A L -
M A U D U D I

1) Dzalim kepada Allah, yakni tidak
mematuhi segala perintah-Nya dan
melanggar laranganNya.
2) Dzalim kepada diri sendiri, yakni tidak
melakukan kewajiban yang harus di
penuhi untuk dirinya sendiri seperti
membiarkan diri dalam kebodohan
karena malas.
3) Dzalim kepada sesama makhluk,
kepada sesama manusia seperti ghibah,
memfitnah, mengadudomba, dsb.
kepada binatang contohnya
menyembelih dengan benda tumpul,
menelantarkan binatang peliharaan.



DISKRIMINASI
PENGERTIAN

diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak
adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok
terhadap individu atau kelompok lainnya.



Ayat tentang diskriminasi
Q S .  A L M A I D A H  : 8

ِميَن لِلَِّه ُشَهَدآَء بِٱْلِقْسِط ۖ َوَال ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا ُكونُو۟ا َقوَّٰ يَٰ
ٓ أَالَّ تَْعِدلُو۟ا ۚ ٱْعِدلُو۟ا ُهَو أَْقرَُب اُن َقْوٍم َعَىلٰ يَْجرَِمنَّكُْم َشَنـ�

لِلتَّْقَوٰى ۖ َوٱتَُّقو۟ا ٱللََّه ۚ ِإنَّ ٱللََّه َخِبيرٌۢ بَِما تَْعَملُوَن

Arti: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi

saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan



TUGAS 
LANGKAH2 MENGERJAKAN
TUGAS

Maulidah Zakkiyah,Spd

 instal aplikasi

edmodo di

playstore atau

appstore

atau
 

atau buka di web
edmodo.com masuk
sebagai student ya!



jangan sampai salah masuk kelas ya !
berikut kode edmodo kelas
 bu maulidah zakkiyah....
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tetap sekolah walau dirumah, selamat

mengerjakan:)

 Maulidah Zakkiyah,S.Pd


