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Pendahuluan 

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan 
membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengunggulkannya di 
atas segala agama. Dia jadikan dalam diri Rasul uswatun hasanah bagi 
orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Kepada-Nya aku 
panjatkan segala puji dan kemuliaan-Nya tiada batas selama bumi masih 
berdiri di bawah langit-Nya. Shalawat dan salam semoga senantisa 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dengan berbagai 
sifat Kesempurnaan Allah dan apa yang sesuai dengan sifat Kamal 
(Kemahasempurnaan)-Nya.  

Amma ba’du... 

Pasca terbitnya buku kedua penulis yang berjudul Akhlaq al-Mukmin, 
tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan orang-orang yang beriman, 
kecuali akhlak. Dan ini ditegaskan dalam sabda Nabi Saw, “Sesungguhnya 
aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” Karena itu, 
penulis bertekad untuk melanjutkan buku tersebut dengan penerbitan buku 
ketiga ini yang berjudul Ash-Shabr wa Adz-Dzauq (Sabar dan Santun). Ini 
adalah tambahan etika Islami disamping akhlak-akhlak mulia yang telah 
saya bahas dalam buku penulis sebelumnya (Akhlaq al-Mukmin), guna 
lebih menguatkan basis sifat-sifat terpuji yang dijadikan hiasan laku oleh 
Islam dan orang-orang muslim sehingga mereka dapat menjadi orang-
orang yang jujur terhadap sesama mereka dengan mengikuti Nabi 
Muhammad  Saw., seorang manusia terbaik. 

Dalam buku ini, penulis tetap mempertahankan penggunaan gaya 
dialog sederhana yang melibatkan pembaca secara langsung. Satu saat 
penulis berbicara untuk mengajak akal mereka, dan pada saat yang lain 
penulis juga menggerakan hati mereka. Penulis pun tak henti-hentinya 
mendorong mereka ke arah cita-cita tertinggi dan mengejawantahkan 
akhlak-akhlak itu dalam tataran praktis. 

Akhir doa kami, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat 
dan salam tak lupa kami haturkan kepada pemimpin para rasul dengan 
berharap kepada Allah agar berkenan menerima amal ikhlas kami dan 
menempatkannya dalam timbangan amal kebaikan kami pada hari kiamat 
kelak. 

Cairo, 2 Rajab 1423 H. 

Saudaramu, 

Amru Khalid 
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Sabar 

Sabar: Induk Segala Akhlak 

Sabar merupakan akhlak yang menjadi salah satu pilar dasar dalam 
agama kita, atau bisa disebut sebagai induk akhlak. 

Ia masuk dalam kehidupan seluruh umat manusia. 

Dalam suatu kesempatan, seorang pemuda datang menemui penulis 
dan bertanya, “Saya sangat sering melakukan maksiat ini, lalu apa yang 
harus saya perbuat?”  Penulis jawab, “Bersabarlah!” Jawaban ini rupanya 
tidak mengejutkanya dan dia yakin bahwa apa yang saya katakan hanya 
teori belaka. 

Sedangkan pemuda yang lain mengadu, “Saya selalu berusaha untuk 
dapat bangun pagi-pagi agar dapat menunaikan shalat subuh, namun tetap 
saja saya tidak mampu. Lalu apa yang harus saya lakukan?” Saya jawab, 
“Bersabarlah!” Dan memang itulah jawabannya! 

Pemaknaan sabar secara hakiki telah menyempit sedemikian rupa, 
hingga sebagian besar dari kita menganggap bahwa kata-kata sabar sama 
saja dengan kata-kata teoritis. 

Akan tetapi siapa di antara kita yang memandangnya sebagai pelita 
maka hal ini dapat membantu kita dalam memecahkan masalah apapun 
dan juga dapat mengantarkan kita ke tujuan mana pun! 

Sabar adalah Kunci Alam Semesta 

Mari bersama-sama kita renungkan makhluk ciptaan Allah! Coba 
perhatikan janin di dalam perut ibunya dan perhatikan proses-proses 
perkembangannya. Ia ternyata tidak tumbuh besar secara tiba-tiba. 

Perhatikan juga dengan tumbuhan-tumbuhan. Ia tumbuh dan 
berkembang secara bertahap. Begitu pun proses terbit dan tenggelamnya 
matahari. 

Anda sendiri pun begitu. Asal Anda tahu, Allah menciptakan langit dan 
bumi dalam enam masa, padahal Dia sebenarnya Maha Kuasa untuk 
menciptakanya dalam satu hari atau bahkan dalam satu kedipan mata saja. 

Dengan penciptaan langit dan bumi dalam enam masa itu, 
sesungguhnya Allah ingin supaya kita dapat belajar bahwa segala sesuatu 
yang wujud ini berdiri di atas tahapan-tahapan/proses. Jadi sabar 
sesungguhnya tidak hanya akhlak manusiawi saja, akan tetapi ia juga 
merupakan kunci alam semesta. Mahasuci Allah, seluruh alam semesta 
berdiri di atas satu konsep sabar dan proses. 
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Segala Sesuatu dalam Kehidupan Kita Membutuhkan 
Kesabaran 

Jika Anda ingin berprestasi dalam kehidupan akademik Anda, maka 
Anda harus siap bersabar selama enam belas tahun untuk belajar secara 
terus menerus. 

Jika Anda ingin taat kepada Allah, maka Anda harus sabar dalam 
menjalani ketaatan. 

Jika Anda ingin meninggalkan maksiat, maka Anda harus sabar dan 
memiliki tekad yang kuat. Jika Anda ingin apapun, maka Anda harus 
bersabar. 

Tahukah Anda, bagaimana sifat sabar jauh masuk ke dalam kehidupan 
kita sehingga para ulama pun sampai mengatakan, “Kesempurnaan dunia 
dan agama terkait erat dengan kesabaran.” 

Mahasuci Allah! Akankah ada keberanian bila tanpa ada kesabaran? 
Akankah ada pengelolaan sebuah negara dan pembangunan bendungan 
serta benteng-benteng tanpa adanya kesabaran? Akankah ada sikap bakti 
kepada kedua orang tua tanpa adanya kesabaran? Akankah ada kemajuan 
ekonomi tanpa adanya kesabaran? 

Pun, apakah Anda dapat membaca buku ini dan antusias untuk 
mempraktikkan apa yang ada di dalamnya tanpa adanya kesabaran? 

Tanpa Kesabaran, Maka Binasalah Umat Manusia 

Bayangkanlah, jika sifat budi pekerti sabar itu tidak ada! 

Faktor yang menjadikan seorang pezina melakukan perbuatan nista ini 
adalah karena dia tidak memiliki sifat sabar hingga dia dapat menikah. 

Apa yang membuat seseorang terjerumus ke dalam obat-obat terlarang? 
Semua itu dikarenakan dia tidak sabar atas musibah yang menimpanya, 
atau dia tidak sabar dengan waktu luang yang dimilikinya. 

Sekarang, saya pikir Anda telah menemukan arti penting dari sifat budi 
pekerti ini. Karena tanpa kesabaran, Anda pasti akan terseret melakukan 
perbuatan-perbuatan haram. Dan tanpa kesabaran, maka binasalah umat 
manusia. 

Jadi, benar adanya jika dikatakan bahwa kesempurnaan agama dan 
dunia terkait erat dengan sabar, sementara kekurangan apapun pada 
keduanya juga terkait erat dengan olah kesabaran. 

Mari kita nyatakan dengan lantang dan jelas, “Setelah hari ini saya 
tidak akan lagi melakukan maksiat ini dan saya akan bersabar. Allah 
bersama saya dan Dia-lah penolong saya.” 
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Perumpamaan untuk Memperjelas dan Mempertegas 
Makna 

Seorang ulama mengatakan, “Jiwa adalah kendaraan bagi seorang 
hamba untuk berjalan menuju surga atau neraka, sedangkan rem 
pengendali atau tali kekangnya adalah sabar. Karenanya, jika Anda 
meninggalkan dan melepaskan tali kekang itu, maka jiwa Anda akan pergi 
meninggalkan Anda kapan pun ia mau.” 

Apa yang akan Anda perbuat jika seandainya mobil Anda tiba-tiba 
melaju kencang dan ternyata rem mobil tersebut blong? 

Bagaimana pendapat Anda jika seandainya Anda tahu bahwa akhir 
perjalanan Anda adalah surga atau neraka? 

Rem Anda adalah sifat sabar. Apakah Anda dapat mengendarai mobil 
tanpa rem? 

Pengertian Sabar Menurut Bahasa 

Dari segi bahasa kata sabar berarti menahan atau mencegah. 

Saya orang yang sabar, berarti saya menahan diri atau mencegah diri. 

Menahan diri dalam ketaatan berarti taat/melanggengkan ketaatan 
secara terus menerus. 

Menahan diri dari maksiat berarti menutup pintu maksiat. 

Tidakkah Anda senang jika kita mengatakannya? Masyaallah, Anda 
telah memahaminya dari awal. 

Ya Allah, saya ingin menahan diri dari ... dan dari ... dan dari ... 

Saya ingin menahan diri dalam perkara ini dan perkara itu. 

Ya Allah, Amin! 

Sembilan Puluh Kali! 

Di dalam al-Qur`an kata sabar dengan beragam derivasi katanya 
disebut lebih dari 90 tempat, dan penyebutannya tidak selalu dibarengi 
dengan akhlak-akhlak lainnya. 

Ya Allah! Sabar telah disebutkan lebih banyak daripada sifat shiddiq 
(jujur) dan amanah. Betapa berharganya akhlak ini? 

Wahai Anda yang mempunyai sifat jujur, semoga Allah membalas Anda 
sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wahai Anda yang mempunyai 
sifat amanah, semoga Allah akan membalas Anda sekalian dengan balasan 
yang lebih baik. Wahai Anda yang berbuat baik dan rendah hati, semoga 
Allah membalas Anda sekalian dengan balasan yang lebih baik. 
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Bukankah sudah saatnya bagi Anda untuk berbuat baik dan bersifat 
sabar? Bukankah hak Anda sekarang untuk mengenyam sifat itu? 

Maukah Anda Bersama Allah? 

Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk merenungi firman Allah 
dan membawanya seolah-olah ia diturunkan pada Anda. 

Persiapkan atmosfer keimanan yang khusus untuk diri Anda, agar Anda 
bisa merayakan titik keimanan. 

Pesan saya, ketika membaca ayat-ayat ini, hendaklah Anda 
membacanya dengan suara lirih dalam bibir Anda dan dengan suara keras 
dalam hati Anda, apakah Anda sudah siap? Mari! 

Allah Swt. berfirman,  

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yìtΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊂∪     

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 153) 

Ayo, mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat dalam berbagai urusan 
dan persoalan apapun hidup Anda!  Takutlah jika seandainya Anda jatuh 
dalam perbuatan maksiat! Anda harus sabar dan shalat! Bersabarlah dalam 
taat kepada Allah, sebab tidak ada orang yang lebih berhak memiliki Anda 
selain Allah! 

Bagaimana keadaan Anda sekarang? Sudahkah Anda rasakan manisnya 
kesabaran? Saya khawatir, namun jika Anda tidak merasakannya maka 
jangan Anda merasa bahwa sifat itu tidak ada manfaatnya. Bukankah Allah 
mendengar Anda berkata bahwa Anda berniat untuk sabar? 

Benar, maka bersabarlah dan Anda akan merasakan manisnya. Apakah 
Anda merasa senang jika Anda bersama Allah? 

¨β Î) ©!$# yìtΒ š⎥⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊆∉∪     

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-
Anfaal [8]: 46) 

Bergembiralah, Wahai Orang yang Sabar! 

Allah Swt. berfirman,  

Νä3¯Ρuθ è= ö7oΨ s9uρ &™ó© y´ Î/ z⎯ÏiΒ Å∃öθ sƒ ø: $# Æíθàf ø9$#uρ <È ø)tΡuρ z⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ä§àΡF{$#uρ 

ÏN≡tyϑ ¨W9$#uρ 3 ÌÏe±o0 uρ š⎥⎪ ÎÉ9≈¢Á9$# ∩⊇∈∈∪     
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“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-
Baqarah [2]: 155) 

Siapa yang memberikan kabar gembira dalam ayat ini? Allah!  

Apakah Anda dapat membayangkan hal itu? Apa yang akan Allah 
perbuat terhadap Anda? 

Janganlah lupa, bahwa kami telah mengatakan, “Bacalah al-Qur`an 
seolah-olah ia diturunkan untuk Anda, 

Bacalah ayat tersebut sekali lagi! Bagaimana pendapat Anda sekarang? 

Jadi, Anda harus bersabar dan bergembiralah. 

Pahala Tanpa Batas 

Sekarang, saya mengajak Anda dari hati terdalam saya agar Anda 
menyiapkan diri Anda untuk ayat ini, dan jangan kesampingkan 
maknanya. 

Allah Swt. berfirman,  

$ yϑ ¯ΡÎ) ’®ûuθ ãƒ tβρçÉ9≈¢Á9$# Νèδ tô_ r& Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊇⊃∪     

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS. Az-Zumar [39]: 10) 

Tahukah Anda bahwa bumi dapat saja hampir mati karena kekurangan 
air, kemudian Allah menurunkan air berkah ke atas bumi, lalu apa yang 
terjadi? Kalau hati Anda itu bumi maka ayat ini adalah air hujannya.  

Dalam menafsirkan ayat di atas, kalangan ahli tafsir berpendapat 
bahwa kebaikan-kebaikan akan ditanamkan kepada orang-orang yang 
bersabar tanpa batas dan hitungan. Pertanyaannya, mengapa hanya orang-
orang yang bersabar? Karena mereka telah bersabar atas cobaan yang  
diberikan Allah kepada mereka di dunia, mereka tidak mengeluarkan kata-
kata akibat dari rasa bosan, lelah dan marah, mereka rela atas qadha dan 
qadar Allah di dunia, sehingga di akhirat Allah tidak akan menghisab 
mereka, oleh karena itu satu-satunya amal yang tidak diketahui pahalanya 
adalah sabar, sebagai contoh pahala amal baik adalah sepuluh kali lipatnya, 
pahala infak hingga mencapai 700 kali lipat, akan tetapi pahala sabar tidak 
ada ukurannya. 

Berbahagialah orang yang hatinya gemetar oleh ayat ini. 

Berbahagialah orang yang setelah ayat ini menetap dalam dirinya, lalu 
dia mendapati manisnya sabar. 
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Apakah Anda Mau Bersabar dan Dicintai Allah?? 

Allah Swt. berfirman, “Allah menyukai orang-orang yang sabar.” (QS. 
Ali ‘Imraan [3]: 146) 

Setelah membaca ayat di atas, apakah Anda akan bersabar atau tidak? 

Apakah Anda akan bersabar dan Anda akan menghentikan kebiasaan 
merokok Anda sehingga Allah akan mencintai Anda atau tidak? Apakah 
Anda akan bersabar dan menundukkan pandangan Anda sehingga Allah 
akan mencintai Anda atau tidak? Apakah Anda akan bersabar dan 
menentang hal-hal yang haram sehingga Allah akan mencintai Anda atau 
tidak? Apakah Anda akan bersabar dan berbakti kepada kedua orang tua 
sehingga Allah akan mencintai Anda atau tidak? Apakah Anda akan 
bersabar dan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga Allah akan 
mencintai Anda atau tidak? 

Orang tidak akan pernah dapat merasakan kalimat-kalimat itu kecuali 
orang-orang yang pernah merasakannya. 

Untuk Siapakah Kepemimpinan Dunia dan Agama Ini? 

Allah Swt. berfirman,  
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“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan 
adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” (QS. As-Sajdah [32]: 24) 

Itu adalah satu dari beberapa tahap Bani Israil, akan tetapi yang 
menjadi point penting di sini adalah bahwa Allah menciptakan 
kepemimpinan dalam dunia dan agama yang akan dapat diperoleh dengan 
dua hal, yaitu: sabar dan yakin. 

Ya Allah, bagaimana cara umat Islam yang kehilangan kendali dan 
dipecah-belah ini bisa menjadi pemimpin umat? 

Pertama, dengan sabar. Sabar dalam menghasilkan. Sabar dalam 
mengelola negara. Sabar salam mendidik manusia yang sadar dan 
seimbang. Dan, sabar dalam membangun sebuah keluarga yang solid. 

Kedua, yakin kepada Allah. 

Hal-hal yang Diutamakan 

Allah Swt. berfirman,  

⎯yϑ s9uρ uy9 |¹ txxî uρ ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ô⎯Ïϑ s9 ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒW{$# ∩⊆⊂∪     
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“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” 
(QS. Asy-Syuuraa [42]: 43) 

Mahasuci Allah! Hal-hal yang diutamakan, yaitu bahwa Anda adalah 
orang yang sabar dan memaafkan. 

Setelah itu apakah Anda akan bersabar? Anda akan berkata, “Apa 
maksud Anda?” 

Maksud saya adalah, bahwa Allah akan bersama-sama dengan orang-
orang yang bersabar dan cinta Allah adalah untuk orang-orang yang 
bersabar, penyampaian kabar gembira Allah adalah untuk orang-orang 
yang bersabar, kepemimpinan dunia dan agama adalah untuk orang-orang 
yang bersabar dan kesempatan masih terbuka lebar di hadapan Anda akan 
tetapi saya mengharapkan Anda, maka bersabarlah. 

Perintah Sabar 

Allah Swt. berfirman,  

÷É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. uy9 |¹ (#θ ä9'ρ é& ÏΘ÷“ yè ø9$# z⎯ÏΒ È≅ ß™ ”9$#   

“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai 
keteguhan hati dari rasul-rasul.” (QS. Al-Ahqaaf [46]: 35) 

Allah Swt. juga berfirman,  
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“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) 
dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” (QS. Ali 
‘Imraan [3]: 200) 

Renungkanlah sebuah penegasan dalam al-Qur`an kepada Nabi dan 
orang-orang yang beriman untuk bersabar! 

Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah! 

Apakah pembicaraan ini hanya teori saja? Semoga tidak, akan tetapi hal 
itu adalah sebuah topik yang sangat praktis. 

Ketika Anda menderita karena suatu maksiat, maka katakanlah kepada 
diri Anda, “Sabarlah!” 

Penjelasan datang sesudah sindiran, kami ingin membangkitkan diri 
Anda agar bersabar sedangkan balasan bagi orang-orang yang bersabar 
adalah dengan sindiran, akan tetapi bila tidak ada manfaatnya bagi Anda, 
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maka kami akan tetap memberi penjelasan dan kata itu adalah bersabarlah, 
lalu bagaimana pendapat Anda? 

Takutlah Anda dari Ini! 

Beberapa hal yang tidak disukai dalam Islam dan tidak diridhai Allah 
adalah lemahnya tekad dan tidak sabar. Sebagai contoh ketika Anda 
bertemu dengan saudari Anda yang berkata, “Aku telah mengenakan hijab 
dan aku tahu bahwa jika suatu hari nanti aku akan menanggalkannya, 
maka itu dikarenakan kesabaranku telah habis.” 

Akan tetapi saya tahu Anda tidak seperti itu. Saya berprasangka bahwa 
Anda itu baik, dan saya tidak meminta kesucian diri kecuali hanya kepada 
Allah satu-satunya. 

Jika kesabaran dan tekad Anda atas kehendak Allah sangat kuat, maka 
tanpanya gunung-gunung akan berguncang. 

Pesan untuk Anda 

Ketika Anda membaca kisah para nabi dalam al-Qur`an maka saya 
akan memberi pesan kepada Anda. 

Saya berpesan agar Anda merenungkan akhir ceritanya, dengan 
demikian Anda akan mendapati sebuah kesimpulan dan pelajaran, 
sebagaimana di dalam surat Hud Anda akan menemukan kisah Nabi Nuh di 
bagian akhir cerita. 

Allah Swt. berfirman,  

÷É9 ô¹ $$ sù ( ¨β Î) sπ t6 É)≈ yèø9$# š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 ∩⊆®∪     

“Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi 
orang-orang yang bertakwa.” (QS. Huud [11]: 49) 

Mahasuci Allah, kesimpulan dari kisah Nabi Nuh adalah bagian (ayat) ini, 
Allah mengisahkan cerita ini kepada Nabi supaya beliau bersabar dan Dia 
mengajarkan bahwa keberuntungan di dunia dan akhirat adalah hanya 
untuk orang-orang yang bersabar. 

Mulai sekarang, apakah Anda dapat membaca al-Qur`an seperti 
ini?Yang mengingatkan keinginan kuat Anda. 

Ketahuilah, Bahwa Pertolongan Bersama Orang-orang 
yang Bersabar 

Mari kita teguk sepuasnya dari makna indah ini. Allah mengajarkan 
kepada kita bahwa Dia tidak akan menolong agama, tidak akan menolong 
orang-orang Islam, kecuali bila mereka bersabar, dan orang yang bersabar 
atas kebenaran maka akan mendapatkan pertolongan dari-Nya. 
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Dalam surat Al-Baqarah Allah mengisahkan pertemuan antara Thalut 
dan Jalut, yaitu sebuah pertemuan antara dua pasukan, pasukan orang-
orang beriman yang dipimpin oleh Thalut dan pasukan orang-orang kafir 
yang dipimpin oleh Jalut. 

Pada akhir cerita Allah Swt. berfirman,  
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“Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, 
berkata, ‘Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat 
mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah 
beserta orang-orang yang sabar.’ Tatkala Jalut dan tentaranya telah 
nampak oleh mereka, mereka pun (Thalut dan tentaranya) berdoa, 
‘Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, dan 
kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-
orang kafir.’ Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut 
dengan izin Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 249-251) 

Teguklah sepuasnya kalam Allah ini! 

Sekali lagi, lihatlah dua kata ini “orang-orang yang bersabar” dan 
“kesabaran.”  Begitu juga kata “Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas 
diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap 
orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 250) 

Kemudian ayat selanjutnya langsung mengatakan, “Mereka (tentara 
Thalut) mengalahkan tentara Jalut.” 

Dan ayat ini memiliki sebuah hubungan yang sangat erat dan dalam, 
oleh karena itu yakinlah bahwa pertolongan adalah untuk orang-orang 
yang bersabar. 

Demi Allah, bahwa ayat ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat ke 
dalam hati akan tetapi teruslah berdoa, “Ya Tuhan kami, berikanlah 
kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah 
kami terhadap orang-orang kafir.” 

Syarat dan Jawab 

Allah Swt. berfirman,  
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“Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka 
akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.” (QS. Al-Anfaal 
[8]: 65) 

Mahasuci Allah!! Jika Anda mensyaratkan pertolongan, maka syarat 
yang diajukan Allah adalah sabar. 

Apakah Anda dapat menahan diri untuk tidak melakukan maksiat? 
Apakah Anda dapat bersabar atas ketaatan Anda? Apakah Anda dapat 
bersabar dalam belajar? 

Anda tidak akan memberikan sebuah syarat kecuali Anda akan 
mendapati syarat lainnya di hadapan Anda. 

Dan yang akan memenuhi syarat itu apakah Anda atau Allah? 
Mahasuci Allah! 

Allah pasti akan menepati janji-Nya, oleh karena itu apakah Anda siap 
untuk bersabar? 

Mengapa Nabi Memilih Kata-kata Ini? 

Sekarang, mari bersama-sama kita kupas hadits Nabi yang 
membicarakan masalah sabar. Nabi Saw. bersabda, “Sabar adalah cahaya 
penerang.”1 

Bagaimana jika kata-katanya adalah “Sabar adalah kekuatan”, “Sabar 
adalah petunjuk” atau “Sabar adalah tekad.” 

Nabi Saw. sengaja memilih kata “Cahaya penerang (dhiyâ`)” karena 
cobaan dunia sangat beraneka ragam, di antaranya kehilangan ayah, 
kehilangan ibu, kehilangan salah satu anggota tubuh. Semua ini adalah 
kegelapan yang membuat seseorang tidak dapat melihat. Ia adalah sebuah 
kedukaan yang dapat sampai ke dasar kegelapan. Maksiat juga termasuk 
kegelapan, dan hal yang dapat mengeluarkan dari kegelapan adalah 
cahaya, akan tetapi bagaimana cahaya itu dapat sampai di tengah-tengah 
kegelapan? Semuanya terangkum dalam sabda Nabi Saw, “Sabar adalah 
cahaya penerang.” 

Pahami dan laksanakanlah! 

Anugerah Terbaik 

Nabi Saw. bersabda, “Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada 
seseorang yang lebih baik dan lebih lapang daripada (anugerah) 
kesabaran.”2 

                                                      
1

 HR. Muslim (533), Tirmidzi (3517), Ibnu Majah (280) dan Imam Ahmad (V/345). 
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Apakah perkataan Nabi benar? Anda pasti menjawab, “Tentu,” dan ini 
bukanlah sebuah pertanyaan, jika perbuatan Anda tidak mengatakan 
demikian. Anda mengatakan, “Hal terbaik menurut saya adalah mobil saya 
karena ia model keluaran terbaru, memiliki ini dan itu, bekerja di 
perusahaan ini.” 

Demi Allah, anugerah paling besar dan paling baik menurut Anda 
adalah sabar. 

Sabar adalah anugerah terbaik, wahai orang yang diberi anugerah! 

Hal yang Menakjubkan dari Orang Mukmin! 

Nabi Saw bersabda,  

َك ّألَحٍد إَالَّ نَعَجًبا َألْمرِ الُْمْؤملِْ، إِنَّ أَْمَرُه كُلَُّه َخْيٌر َولًْيَس ذلنِلإِنْ  , ُمْؤم
 لَُه نْ أََصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر فَكَانَ َخْيٌرإَِو ,لَُه أََصاَبْتُه َسرَّاٌء َشكََر فَكَانَ َخْيٌر

“Sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin. Sungguh, semua 
perkara mereka secara keseluruhan baik. Dan hal itu tidak dimiliki 
oleh siapapun, kecuali oleh orang mukmin. Jika mendapat 
kesenangan dia bersyukur dan hal itu baik baginya. Dan jika 
mendapat musibah dia bersabar dan hal itu baik baginya. Semua ini 
tidak diperuntukkan bagi siapa pun, kecuali untuk orang mukmin.”3 

Sebuah kata-kata yang melapangkan dada, membahagiakan jiwa dan 
menenteramkan hati adalah kata-kata yang diucapkan orang-orang 
mukmin. 

Ketika mendapat nikmat dia akan bersujud syukur kepada Allah. Ketika 
mendapat musibah dia akan bersabar, koreksi diri dan mengadu kepada 
Allah dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang beriman. 

Demi Allah, tidak akan pernah dapat merasakan manisnya makna ini 
kecuali orang yang dapat merasakan dan mengetahuinya. 

Saya lihat Anda menggeleng-gelengkan kepala. Yakinlah, bahwa orang 
yang merasa dan mengetahui maka dialah yang akan mendapatkan! 

Seolah-olah Anda Membacanya Pertama Kali! 

Inilah makna yang indah itu! 

Di antara Asma’ (nama) Allah terdapat nama Ash-Shabûr (Yang Maha 
Sabar), sebelumnya apakah Anda pernah memikirkannya? 

                                                                                                                              
2

 HR. Bukhari (1569, 6470), Muslim (2421), Abu Dawud (1644), Tirmidzi (2024), Nasa`i (2587), 
dan Imam Ahmad (III/12). 

3
 HR. Muslim (7425). 
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Jika dalam sabar tidak ada kenikmatan dan kemuliaan, dan hanya 
sebagai Asma’ Allah saja maka hal itu sudah cukup. Kita akan selalu 
berusaha untuk memiliki akhlak ini karena ia adalah termasuk bagian dari 
Asma’ Allah. 

Sabar adalah perasaan yang dibutuhkan hati untuk mencintai Allah. 

Kata ash-Shabûr merupakan tingkat tertinggi daripada kata ash-Shâbir 
dan ash-Shabar. 

Ash-Shabûr adalah orang yang selalu bersabar dalam menghadapi 
kondisi apapun. Akan tetapi model kesabaran ini tidak dapat ditiru oleh 
manusia, sebab ia adalah model kesabaran yang hanya cocok dengan 
kemahaagungan, kemahasucian dan kemahaluhuran-Nya. Sebagaimana 
dalam ayat, “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.” (QS. Asy-
Syuuraa [42]: 11) 

Tidakkah Anda Merasa Malu kepada Allah? 

Bacalah hadits berikut dan ketahuilah jika hadits itu tidak mempunyai 
pengaruh ke dalam hati Anda, maka berarti ada sesuatu dalam hati Anda! 

Nabi Saw. bersabda, “Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar 
daripada Allah dalam menanggung hal menyakitkan yang didengarnya. 
Dia disekutukan dan diangkat anak untuk-Nya, namun kemudian Dia 
memaafkan mereka dan memberi mereka rezeki.”4 

Saya mengajak Anda untuk merenungkan hadits di atas, dan 
katakanlah, Mahasuci Engkau ya Allah! 

Lihatlah, kekuasaan Allah terhadap manusia. Sekarang  ini jumlah 
populasi manusia mencapai sekitar 6,5 milyar jiwa. 

Berapa di antara mereka yang menyembah Allah? Berapa di antara 
mereka yang mengingat Allah? Dan sebaliknya, berapa di antara mereka 
yang bermaksiat kepada Allah? 

Dalam sebagian malam seluruh manusia tenggelam dalam perbuatan 
maksiat kecuali orang yang dikasihi oleh Allah, bersamaan dengan ini Allah 
sabar terhadap mereka dan membiarkannya. 

Apakah Anda tidak merasa malu kepada Allah? Anda sekalian tidak 
sabar terhadap mertua Anda karena dia. Anda tidak sabar terhadap teman 
Anda dalam pekerjaan karena dia. 

Apakah Anda merasakan dampak dari pembicaraan ini? 

“Ya Allah, berikanlah kami hati yang bersih, yang suci, yang hidup, dan 
yang senantiasa terhubung dengan-Mu.” 

                                                      
4

 HR. Bukhari (6099, 7378), dan Muslim (7011, 7013). 
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Mahasuci Engkau, ya Allah! 

Pada suatu hari laut meminta izin kepada tuhannya, “Wahai Tuhanku, 
izinkan aku untuk menenggelamkan anak keturunan Adam, karena mereka 
telah makan dari rezeki-Mu tetapi mereka menyembah selain diri-Mu,” 
lalu Gunung berkata, “Wahai Tuhanku, izinkan aku untuk menimpa anak 
keturunan Adam, karena mereka telah makan dari rezeki-Mu tetapi 
mereka menyembah selain diri-Mu,” kemudian bumi berkata, “Wahai 
Tuhanku, izinkan aku untuk menelan anak keturunan Adam, karena 
mereka telah makan dari rezeki-Mu tetapi mereka menyembah selain diri-
Mu,” lalu Allah Swt. berfirman, “Biarkanlah mereka, kalau Aku 
menciptakan mereka berarti Aku harus memberikan rahmat-Ku kepada 
mereka.” 

Makhluk hidup tidak sabar, akan tetapi lihatlah kesabaran Allah. 
Lihatlah, bagaimana Allah memperlakukan kita... 

Apakah Anda memiliki sifat dari beberapa sifat Allah? “Ya Allah 
jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bersabar.” 

Apakah Ini Logis? 

Para ulama mengatakan bahwa sabar adalah sebagian dari iman. 

Mahasuci Allah, bagaimana bisa? Bisa saja, jika memang sudah 
diketahui sebab-sebabnya! 

Iman adalah berlaku taat dan meninggalkan maksiat. 

Kehidupan yang Anda jalankan, adakalanya nikmat mendatangi Anda 
dan kadang pula musibah mendatangi Anda. 

Jika Anda mendapatkan suatu nikmat maka selayaknya Anda bersyukur 
kepada Allah, namun jika Anda tertimpa musibah maka bersabarlah. 

Yang dikatakan sabar yang betul-betul adalah merupakan setengah dari 
iman. 

Setengah yang pertama adalah rasa syukur dan setengah yang kedua 
adalah sabar. 

Oleh karena itu, ibadahnya orang yang beriman dalam waktu senang 
adalah bersyukur dan ketika dalam waktu susah ibadahnya adalah sabar. 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman,  
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“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.” 
(QS. Luqmaan [31]: 31) 

Pada ayat di atas Allah mengumpulkan sabar dan syukur ke dalam satu 
ayat, karena dengan keduanya iman menjadi sempurna. Bagaimana 
pendapat Anda? Apakah Anda merasakan sesuatu yang khusus, bukankah 
begitu? 

Apa yang Anda Tunggu Jika Kepala Anda Mau Dipotong? 

Mahasuci Allah, seandainya iman itu adalah tubuh, maka kepalanya 
adalah sabar. Bayangkanlah, jika seandainya kepala Anda terpotong. Jika 
Anda menginginkan suatu kelezatan dari beberapa kelezatan, lalu Anda 
melakukan apa yang menjadi keinginan Anda tersebut atau hal apapun 
yang akan Anda lakukan dengan konsekuensi “kepala Anda terpotong”, 
maka Anda berarti tidak memiliki kesabaran. 

Sudahkah Anda pahami nilai-nilai kesabaran? Seseorang tidak memiliki 
iman jika tidak memiliki kesabaran. 

Jika Anda memotong kepala manusia maka dia pasti akan mati, lalu 
bagaimana jika Anda memotong kepala iman Anda, yaitu sabar? 

Bersabarlah dengan Kesabaran yang Baik 

Setelah kita mengetahui urgensi kesabaran, lalu apa  yang dituntut oleh 
Anda dari kesabaran ini? 

Allah Swt. berfirman,  
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“Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.” (QS. Al-Ma’aarij 
[70]: 5)  

Nabi Ya’qub berkata dan dia sudah mengetahui makna ini,  

×ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd   

“Maka kesabaran yang baik.” (QS. Yuusuf [12]: 18) 

Apa yang dimaksud dengan sabar yang baik itu? 

Apa arti dari penambahan kata “yang baik” dalam kata sabar? 

Sabar yang baik adalah sebuah kesabaran tanpa mengeluh, tanpa 
gelisah, tanpa ada rasa sempit dan tanpa penolakan. 
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Sabar dengan lisan dan hati sekaligus bukan seperti apa kita lihat! Anda 
tentu sering melihat seseorang yang lisannya menyatakan ridha (ikhlas), 
namun hatinya berkata, “Mengapa, Tuhanku?”  

Barangsiapa yang antara lisan dan hatinya sesuai, maka orang itu 
adalah orang yang sabar dengan sabar yang baik. Bisa Anda lihat wajahnya 
memancarkan tanda-tanda kerelaan tanpa kecemberutan, seolah-olah dia 
tidak tertimpa musibah apa-apa. 

Dan ini tidak dengan menafikan adanya rasa sakit hati dan air mata 
karena kita adalah manusia. 

Disamping itu ada makna lain dari kata-kata “sabar yang baik” yaitu 
sabar yang positif. 

Saya memberikannya dengan sebuah contoh, seorang pemuda yang 
tidak mampu menikah maka dia menahan untuk tidak melakukan 
perbuatan yang diharamkan dan menundukkan pandangannya akan tetapi 
dia tidak mengusahakannya maka ini bukanlah sabar yang baik, akan 
tetapi itu adalah sabar yang negatif, karena sabar yang baik adalah jika 
Anda bersabar dan mengusahakannya sekuat mungkin sehingga kesabaran 
Anda menjadi sabar yang positif. 

Janganlah Anda hanya duduk di dalam rumah Anda dan berkata, “Aku 
bersabar”, akan tetapi bergeraklah, beraktivitas dan bersabarlah. Saya lihat 
banyak di antara Anda sekalian yang memiliki kesabaran yang baik, 
bukankah begitu!!? 

Macam-macam Sabar 

Mari kita beralih dari satu titik ke titik yang lain setelah mengetahui 
makna sabar dan urgensinya. 

Kita sudah mengetahui makna sabar dalam al-Qur`an dan sunnah Nabi 
serta dalam asma’ (nama) Allah Ash-Shabur. Dan, kita juga sudah 
mengetahui hubungan antara sabar dan iman, selain sudah mengetahui 
apa yang dituntut dari kesabaran yaitu “sabar yang baik”. 

Apakah Anda tahu bagaimana Allah menyelamatkan “Ashhâb al-Ghâr 
(pencari suaka di gua)?” 

Apa hubungannya dengan sabar? Hubungannya jelas sangat erat, sebab 
Ashhâb al-Ghâr yang berjumlah tiga orang itu diselamatkan oleh Allah 
setelah masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan amal shaleh 
dan ikhlas. 

Jika dari sini Anda mengetahui makna sabar, maka Anda berarti telah 
menyingkirkan sedikit batu keras! 

Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? 

Mari kita beranjak ke bagian kedua. Bersabarlah dan jadilah orang 
yang ikhlas seperti Ashhâb al-Ghâr! 
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Macam-macam Sabar: 

1. Pertama, sabar dari perbuatan maksiat 

2. Kedua, sabar dalam menghadapi cobaan 

3. Ketiga, sabar dalam menjalani ketaatan. 

Siapa yang Lebih Utama? 

Anda mungkin pernah melihat sebagian dari kita ketika tertimpa 
musibah dia sangat bersabar, akan tetapi ketika menghadapi perbuatan 
maksiat dia tidak bersabar. Anda juga mungkin pernah melihat sebagian 
dari kita sabar ketika taat kepada Allah untuk shalat dan puasa akan tetapi 
dia tidak sabar sama sekali terhadap maksiat. Padahal dia adalah seorang 
ahli ibadah yang taat kepada Allah, akan tetapi dia tidak mampu untuk 
tidak melakukan maksiat.  

Ini adalah contoh-contoh ironis, namun yang lebih aneh lagi adalah 
ketika Anda melihatnya berakhlak baik, akan tetapi dia tidak melakukan 
shalat shubuh!  

Saya melihat wajah Anda memerah. Maafkan, saya tidak bermaksud 
menyinggung Anda. 

Akan tetapi siapakah orang yang paling baik di antara kita? Dia adalah 
orang yang di dalam dirinya terkumpul ketiga sifat ini, yaitu: Ketika 
mendapat musibah dia bersabar, bersabar dalam taat, menjauhi maksiat 
dan bersabar. 

Dengan demikian, berarti dia telah menyempurnakan sifat sabarnya. 
Dan dia juga telah menyempurnakan separuh imannya. 

Apapun tingkatan ini, apakah Anda mengetahui siapa yang paling 
utama di antara kita? 

Pertanyaan dan Jawaban 

Mana yang Lebih Baik? 
Bagi Anda, mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat mudah, namun 

jadilah Anda seperti seorang murid yang mencuri-curi pandang untuk 
mencari jawaban sebelum dia memikirkan soalnya! 

Pertanyaan pertama, mana yang lebih baik: Sabar dari cobaan, sabar 
dalam ketaatan atau sabar dari maksiat? 

Pikirkanlah soalnya dan berusahalah memberikan jawaban! 

Jawabnya, sabar dalam ketaatan dan sabar dari maksiat lebih baik. 
Bagaimana bisa begitu? Sabar dalam menghadapi cobaan adalah 
merupakan sifat sabar yang sangat agung, bersabar dari cobaan-cobaan 
memang sangat berat sekali, namun hal itu merupakan sifat sabar yang 
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bersifat darurat (keharusan), sedangkan sabar dalam ketaatan dan sabar 
dari maksiat adalah sabar yang bersifat pilihan (opsional). 

Catatan: Seorang murid yang berhasil pada akhir tahun ajaran adalah 
murid yang sebelumnya belajar dan mengulang-ulang (pelajaran)nya, dia 
menjawab sendiri pertanyaannya kemudian menjawab dengan 
memberikan  penjelasan atas pandangannya tersebut. 

Mana yang Lebih Sempurna? 
Bagi Anda, mungkin ini pertanyaan yang mudah dan praktis. 

Mana yang lebih sempurna: Kesabaran Nabi Yusuf ketika dalam 
penjara dan godaan istri penguasa atau kesabaran Nabi Ayyub yang 
mendapatkan cobaan pada tubuhnya, harta dan anak-anaknya? 

Jawabnya, tentu saja kesabaran Nabi Yusuf, karena dia masuk penjara 
dengan keinginannya sendiri. 

Saya melihat pertanyaan ini telah memberi Anda dorongan mental, 
sehingga jawaban Anda benar. 

Akan tetapi saya khawatir Anda telah melalaikan saya dan Anda melihat 
jawaban sebelum Anda memikirkannya! 

Mana yang Lebih Baik dan Sempurna? 
Ini juga sebuah pertanyaan yang mudah dan praktis. 

Mana yang lebih baik dan sempurna: Kesabaran Nabi Yusuf ketika 
difitnah dan dimasukkan ke dalam sumur atau kesabaran ketika masuk 
penjara? 

Jawabnya, kesabaran beliau ketika masuk penjara. Meskipun penjara 
itu diperuntukkan untuk manusia juga, namun beliau masuk penjara 
dengan keinginannya sendiri, sedangkan masuk sumur adalah 
keterpaksaan baginya meskipun di dalam sumur beliau merasa tersiksa dan 
dicelakai, namun derajat beliau dalam penjara adalah lebih tinggi daripada 
di dalam sumur, dia menghindari maksiat sehingga masuk penjara dan 
bersabar. 

Anda telah menetapi kesempatan kali ini dan pantas sekali jika Anda 
menjadi murid yang baik sekali! 

Mana yang Lebih Tinggi Derajatnya? 
Kita sudah mengetahui bahwa sabar dalam ketaatan, sabar dari 

perbuatan maksiat adalah lebih tinggi derajatnya daripada sabar terhadap 
musibah. 

Anda tahu bahwa dalam ujian terdapat pertanyaan-pertanyaan untuk 
murid A, lainnya untuk murid B, dan soal lainnya diperuntukkan untuk 
murid C, dan sekarang soal ini untuk Anda. 
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Mana dari keduanya yang lebih tinggi derajatnya: Sabar dalam ketaatan 
atau sabar dari musibah? 

Pikirkan pertanyaan ini dengan baik dan usahakanlah untuk 
menjawabnya! 

Setelah Anda menjawab, jangan kehilangan kepercayaan diri Anda, 
karena terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang hal itu. 

Jawabnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam 
masalah ini dan banyak sekali pendapat yang mereka utarakan, akan tetapi 
pada akhirnya mereka sampai pada sebuah kesimpulan makna yang halus 
yaitu, bahwa sabar dalam ketaatan lebih tinggi derajatnya daripada sabar 
dari maksiat. 

Hendaklah Anda bersabar dalam taat kepada Allah dan berusahalah 
untuk melanggengkanya, karena hal itu lebih tinggi derajatnya daripada 
sabar dari maksiat. Mengapa? 

Perhatikanlah, ini bukan berarti ajakan untuk berbuat maksiat, akan 
tetapi cobalah Anda pahami maksudnya! 

1. Allah telah menciptakan kita untuk menyembah dan mengetahui-
Nya, ini adalah sebab adanya kita di dunia, dan realisasi dari ibadah 
dan ma’rifah (pengetahuan) kepada Allah adalah dengan taat. 

2. Allah melipatkangandakan sepuluh kali lipat kebaikan sedangkan 
keburukan menyamainya sesuai dengan perbuatan buruknya itu. 
Jadi kebaikan lebih disukai Allah. 

3. Jika ketaatan seorang manusia sama dengan perbuatan maksiatnya 
pada hari Kiamat, maka ke mana dia akan pergi? Kita tidak 
mengadili dengan mengatasnamakan Allah, akan tetapi Dia 
berfirman, “Rahmat-Ku mendahului murka-Ku.”5  

Ini adalah faktor-faktor penyebab yang dirangkum oleh para ulama 
tentang keutamaan antara sabar dalam ketaatan dan sabar dari maksiat. 

Inilah urutan yang benar: 

1. Sabar dalam ketaatan 

2. Sabar dari maksiat, dan 

3. Sabar dari musibah. 

Saya melihat Anda membalik halaman-halaman untuk melihat urutan 
sebelumnya. 

Mudah-mudahan ini akan membangkitkan Anda, demi Allah, itu 
adalah untuk orang-orang yang menuai kesabaran. 

                                                      
5

 HR. Bukhari dalam (3194), Muslim dalam (6903) dan Imam Ahmad dalam Musnad (II/397). 
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Ada orang yang membalik halaman sekarang. Perhatikanlah!!! 

Orang-orang yang mendekat akan mendapatkan derajat yang tinggi, 
akan tetapi orang-orang dahulu telah jauh sekali! 

Pertama akan kita mulai dari sabar dari musibah, kedua, sabar dari 
maksiat dan terakhir sabar dalam ketaatan. 

Pertama: Sabar dari Musibah 

Sabar atas Kematian 
Sabar atas musibah banyak sekali contohnya, karena musibah 

bermacam-macam. 

Contoh, masing-masing dari kita akan menemui kematian, ada juga 
beberapa penyakit yang tidak ada  permulaan dan akhirnya, ada juga 
kemiskinan, kegagalan anak dalam sekolah, dan permasalahan rumah 
tangga. 

Kematian, penyakit, kemiskinan, kegagalan, masalah perkawinan dan 
lain-lain merupakan macam-macam musibah yang banyak sekali, kita akan 
menghadapi sebagiannya, maka dari itu kita awali dari sabar atas kematian, 
bukankah ini adalah musibah yang paling berat khususnya untuk 
perempuan, karena mereka lebih merasa sedih kehilangan orang yang 
mereka cintai daripada kaum laki-laki. 

Ingat, kita berada di tengah-tengah derajat yang kedua. Di sini Anda 
berarti telah menyingkirkan batu keras. Mari! Fokuskan pikiran Anda dan 
jangan terpecah konsentrasi Anda, hadapilah air bah ini!!! 

Hijab Penghalang Api Neraka 

Rombongan sahabat wanita datang menemui Nabi Saw. lalu berkata, 
“Kami kalah dengan kaum lelaki dalam bersamamu, wahai Rasulullah. Jadi, 
berikanlah waktumu sehari untuk kami.” Kemudian beliau menjawab, 
“Baik.” (Pada hari yang ditentukan) beliau mendatangi mereka dan 
berceramah, memberikan petuah pada mereka. Di antara hal yang beliau 
sabdakan adalah, “Tidak ada wanita di antara kalian yang ditinggal mati 
oleh tiga anaknya, kecuali mereka akan menjadi hijab penghalangnya dari 
api neraka.” Seorang perempuan menukas, “Bagaimana jika hanya dua, 
wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Dua anak juga termasuk.”6 

Subhanallah! Perempuan yang ditinggal mati oleh tiga atau dua orang 
anaknya, sementara dia sendiri masih hidup, maka balasannya adalah 
bahwa anak-anak tersebut akan menjadi hijab penghalang antara dia 
dengan api neraka. 

                                                      
6

 HR. Bukhari (101, 102, 1249, 7310), Muslim (6642), Imam Ahmad (I/422, III/34), al-Baihaqi 
dalam Al-Sunan al-Kubrâ (IV/67). 
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Saya dengar Anda berkata, “Siapa saja yang kedua tangannya di dalam 
air maka dia bukanlah orang yang kedua tangannya di dalam api.” 
Memang, perkataan Anda benar. Inilah balasannya, jadi mengapa Anda 
tidak bersabar? 

Rumah Pujian untuk Anda, Wahai Orang yang Sabar 

Berikut ini adalah hadits untuk para bapak dan ibu. Nabi Saw. 
bersabda, “Jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah Swt. 
berfirman pada Malaikat-Nya, ‘Kalian mencabut (nyawa) anak hamba-Ku?’ 
Mereka menjawab, ‘Ya.’ Dia  menukas, ‘Kalian telah mencabut buah 
hatinya.’ Mereka menjawab, ‘Ya.’ Dia bertanya, ‘Lalu apa yang dikatakan 
hamba-Ku?’ Mereka jawab, ‘Ia memuji-Mu dan beristirja’ (membaca 
innâlillahi wa inna ilaihi raji’uun).’ Kemudian Allah pun berfirman, 
‘Bangunkanlah sebuah istana di surga untuk hamba-Ku ini dan namailah ia 
Rumah Pujian.’”7 

Bacalah kalimat ini sekali lagi “Kalian telah mencabut buah hatinya”, 
dan lihatlah kehalusan kata-kata tersebut dan renungkanlah, di mana 
temanya? Yaitu dalam musibah, apapun maknanya.  

Ketika seseorang meninggal dunia kemudian Anda bertahmid kepada 
Allah dan beristirja’, yaitu mengucapkan kalimat,  
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“Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji’un” (QS. Al-Baqarah [2]: 156) 

mudah-mudahan “rumah pujian” itu menjadi milik Anda. 

Sebagian orang mengira bahwa itu adalah syair yang saling kontradiksi, 
namun ini tidak terwujud kecuali untuk orang beriman yang sabar. 

Untuk Siapa Surga Itu? 

Berikut saya sampaikan sebuah hadits pada Anda dan hadits tersebut 
ditujukan kepada kita semua. 

Nabi Saw. bersabda,  

ٌء إِذَا قََبْضُت َصفيَُّه مْن أَْهلِ اَ َجزىِند عنِ الُْمؤِمىَمالَعْبد: ىالََع اهللا َتلُْوقَُي
 َحَتَسَبُه إِال الَْجنَّةَاثُمَّ  الدُّْنَيا
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“Allah berfirman: ‘Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang beriman 
jika Aku cabut nyawa orang yang dikasihinya di dunia, lalu ia 
bersabar seraya mengharap pahalanya, kecuali surga’.”8 

Renungkanlah satu kata (shafiyyu), ia berbentuk nakirah (bentuk 
undefinite) untuk memberi faedah yang bersifat umum dan universal. 

Siapa pun orang yang Anda cintai di dunia baik itu saudara, saudari, 
bapak, ibu, teman, atau guru Anda wafat, kemudian Anda merelakannya 
kepada Allah dan Anda bersabar, maka surga adalah milik Anda, “Ya Allah 
jadikanlah kami termasuk dari golongan orang-orang yang bersabar.” 

Kesabaran Anda atas kematian orang yang Anda cintai akan 
memasukkan Anda ke dalam surga, apakah Anda akan bersabar atau tidak? 

Pena itu Enggan Menulisnya! 

Dengan mengulang kembali tiga hadits di atas Anda akan menemukan 
bahwa orang yang bersabar atas kehilangan  orang yang dikasihinya, maka 
dia adalah orang termulia yang memiliki surga, rumah pujian, dan hijab 
penghalang dari api neraka. Dan inilah buah pahala/balasan kesabaran. 

Hati saya mengatakan alangkah bahagianya orang yang ditinggal mati 
anaknya, saudaranya, temannya atau... karena mereka akan menggandeng 
tangannya dan masuk surga bersama dengannya. 

Saya mendengar Anda berkata, “Semoga Allah melindungi dan 
menjauhkannya dari kami!” 

Bukan itu maksud saya, oleh karena itu pena enggan menulisnya. 

Akan tetapi, kepekaan hati orang yang beriman akan memahami 
maksudnya. 

Ketika Sakit 

Mari kita beralih ke musibah yang lain, yaitu sakit. Ada di antara 
sebagian orang ada yang mengidap penyakit ginjal. Dan, ada pula yang 
mengidap penyakit jantung, jiwa atau penyakit yang lainnya. Semoga Allah 
memberi kesehatan pada Anda sekalian. 

Sakit adalah musibah berat yang membutuhkan kesabaran yang baik, 
bukankah begitu!? 

Berikut ini saya sampaikan kepada Anda sebuah hadits, namun pesan 
saya sebelum membacanya: Perbaruilah niat Anda! Mari! 

                                                      
8

 HR. Bukhari, Darimi (II/27). 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com _____________________________________________________________  31

Dengan Apa Derajat Ini Dapat Diperoleh? 

Diriwayatkan dari Atha` ibnu Rabah, ia berkata, bahwa Ibnu Abbas 
pernah berkata kepada saya, “Maukah aku tunjukkan kepadamu salah 
seorang wanita penghuni surga?” Saya jawab, “Ya.” Ia menukas, 
“Perempuan hitam itu. Dulu, ia pernah datang menghadap Nabi lalu 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya mengidap penyakit epilepsi (ayan) dan 
saya khawatir aurat saya terbuka (tanpa sadar). Jadi, doakanlah saya 
kepada Allah.’ Kemudian Nabi bersabda kepadanya, ‘(Kamu boleh pilih), 
jika kamu ikhlas dengan penyakitmu itu dan kamu bersabar maka kamu 
akan memperoleh surga, namun jika kamu tidak ingin pilihan itu maka aku 
bisa berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu.’ Wanita itu langsung 
menjawab, ‘Saya pilih bersabar saja.’ Ia berkata lagi, ‘Namun saya takut jika 
tubuh saya terbuka tanpa sadar (ketika epilepsi saya kambuh). Mohon 
doakanlah kepada Allah agar aurat saya tidak sampai terbuka (sewaktu 
epilepsi).’ Lalu Nabi pun mendoakannya. Sejak itulah jika penyakit 
epilepsinya kambuh, auratnya tidak lagi terbuka.”9 

Lihatlah kata-kata ini “perempuan hitam”, “jika kamu mau maka 
bersabarlah”, “aku bersabar” dan pikirkanlah kata-kata itu. Saya menduga 
Anda akan berkata, “Kita telah mengalami banyak kerugian, karena kita 
tidak hidup pada masa itu. Bayangkanlah! Jika seandainya Nabi bersabda, 
“Kamu termasuk golongan ahli surga”, maka bagaimana perasaannya saat 
itu? Ini adalah isyarat yang halus untuk Anda, akan tetapi pikirkanlah kata-
kata itu dan perhatikan perempuan itu, apa jawabannya ketika dia tahu 
bahwa sabar dapat menghantarkannya ke dalam surga. 

Jika Anda menjadi perempuan itu, maka bagaimana jawaban Anda? 
Pikirkanlah dan jangan terburu-buru!! 

Wahai saudara perempuan yang mulia, lihatlah! Rasa malu perempuan 
itu. 

Ketika epilepsinya diketahui banyak orang, bagaimana pendapat Anda 
tentang orang yang mempertontonkan sesuai dengan keinginannya? 

Demi Allah, itu adalah pelajaran berharga dari perempuan hitam 
tersebut. 

Dan sabar adalah pelajaran paling berharga. 

Ditinggal oleh Orang-orang Tercinta! 

Allah Swt. berfirman dalam sebuah hadits Qudsi, “Jika Aku uji hamba-
Ku dengan (kehilangan) dua orang tercintanya, lalu ia bersabar, maka Aku 
akan mengganti mereka dengan surga.”10 
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Bagaimana pendapat Anda tentang deskripsi ini, “dua orang tercinta.” 

Keduanya adalah anggota keluarga yang paling dicintai. Berikut saya 
sampaikan perasaan imaniyah ini: Anda merasa bahwa itu adalah cobaan 
yang berbungkus rahmat. Dengan kata lain, memang benar bahwa itu 
adalah cobaan, namun dengan itulah Anda akan diberi rahmat oleh Allah. 

Tapi, di manakah orang yang bersabar? 

Bayangkanlah, Sakit Demam Bisa Menghapus Kesalahan! 

Diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah, bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bertamu pada Ummu al-Sa`ib, beliau lalu bersabda, “Apa yang terjadi 
denganmu, wahai Ummu Sa`ib? Kenapa kamu menghembus-hembuskan 
nafas dengan kencang terus-menerus?” Ia menjawab, “Saya sedang 
demam, tidak ada keberkahan Allah di dalamnya.” Beliau menukas, 
“Janganlah kamu caci penyakit demam, sesungguhnya ia bisa 
menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana ubub (alat untuk 
menghembuskan api) tukang besi menghilangkan noda-noda besi.”11 

Sekarang saya merasa, bahwa Anda sudah mengubah pendapat Anda 
tentang sakit! 

Tapi yang tepat memang demikian. 

Detak jantung: Setelah membaca hadits ini dan mencoba merasakan 
dan meresapi maknanya, Anda pasti akan menemukan diri Anda sendiri 
ketika Anda merintih karena menahan sakit dan menangis karena pedihnya 
rasa sakit tersebut, namun di dalam diri Anda menggelora makna yang 
lezat, karena sabar menahan sakit merupakan sebuah kelezatan tersendiri 
dan merasakan pahala sakit tersebut juga merupakan sebuah kelezatan 
yang tak terkira. Rasa sakit itu akan terlewati ketika Anda merasakan 
nikmatnya pahala dan terhapusnya dosa. Apakah Anda sudah merasakan 
pembicaraan ini sebelumnya? 

Orang-orang mengatakan, bahwa meratapi kematian anak tidak seperti 
meratapi kematian orang sewaan! 

 

Bagaimana Pengaruh Kata-kata Ibnu Mas’ud pada Anda? 

Ibnu Mas’ud mengatakan sebuah kalimat yang sangat populer, dia 
berkata, “Pahala kebaikan tidak ditulis karena adanya musibah!” 

Mendengar keterangan tersebut, orang-orang pun berkata, “Sedihlah 
kita.” Apakah Anda juga merasa demikian sekarang? Sebab, orang-orang 
berkeyakinan bahwa pahala kebaikan bertambah karena adanya musibah. 
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Kemudian Ibnu Mas’ud menambahkan, “Namun musibah itu akan 
menghapus dosa.” Mendengar keterangan tersebut, orang-orang pun 
berkata, “Berbahagialah kita!” Sekarang, bagaimana perasaan Anda? 

Bayangkanlah hal di atas. Musibah-musibah yang menimpa manusia, 
baik itu berupa kematian, sakit atau masalah-masalah hidup, akan 
menghapus dosa/kejelekan dan ini hanya berlaku bagi orang beriman yang 
sabar. 

Ungkapan dari Hati 

Yazid ibnu Maisarah, salah seorang Tabi’in mengatakan kata-kata yang 
sangat indah. Dia berkata, “Ada seorang hamba yang menderita sakit dan 
dia tidak memiliki kebaikan sama sekali di sisi Allah, kemudian Allah 
mewahyukan ke dalam hati hamba tersebut seraya memanggilnya ketika ia 
merasakan penyakitnya, ‘Kembali kepada-Ku, wahai hamba-Ku!’ Lalu air 
matanya pun menetes mengharap rahmat Allah, dengan demikian maka dia 
pun keluar dari rasa sakitnya hingga dalam keadaan suci dari dosa.” 

Pada hakikatnya apa yang keluar dari hati tidak akan sampai kecuali ke 
dalam hati. Kata-kata itu keluar dari hati dan masuk kembali ke dalam hati. 
Namun dengan kenikmatan dan ketulusannya, kata-kata tersebut pun 
mampu membuat mata menangis dan membersihkan jiwa. 

Pesan: Pahamilah kata-kata ini kemudian hafalkanlah dan sampaikan 
kepada setiap orang yang Anda temui. Buatlah kata-kata tersebut keluar 
dari hati Anda! 

Rasulullah Menghibur Lara Anda! 

Dalam sebuah peperangan, jari Nabi terluka parah, kemudian beliau 
melihat jari-jarinya dan bersabda, “Tiadalah kamu, kecuali hanya seujung 
jari. Jika kamu terluka (berdarah) dan apa yang menimpamu maka akan 
dihitung di jalan Allah.”12 

Mahasuci Allah! Ketika seorang manusia melihat darah mengucur dari 
lukanya, maka ia pun akan merasa sedih dan merintih, namun lihatlah 
Nabi Saw., bagaimana beliau menghibur Anda! 

Oleh karena itu, salah satu doa Nabi kepada orang yang sakit adalah, 
“Tidak apa-apa, sakit itu akan mensucikan dirimu dari dosa-dosa, insya 
Allah.”13 

Termasuk perbuatan sunah ketika menjenguk orang sakit, adalah 
menghibur orang sakit itu, bahwa sakitnya akan membersihkan dosa-
dosanya. 
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Ahli Kebajikan Dipersilakan Berdiri! 

Salah satu bentuk sabar dari cobaan adalah kesabaran ketika 
menghadapi siksaan orang; Sabar terhadap tetangga yang menyakitinya 
dengan kata-kata, sabar terhadap mertua jika sulit bergaul, sabar terhadap 
pasangan. Bersabar dan bertahanlah dari kata-kata pedas bapak Anda! 
Apakah Anda mampu menahan celaan dengan berbagai macam variasinya 
dan bersabar, khususnya dari orang yang membenci Anda atau orang yang 
memusuhi Anda? Sebagaimana Nabi Saw. bersabda, “Ketika Allah 
mengumpulkan makhluk-makhluk-Nya pada hari kiamat, juru panggil 
mengumumkan, ‘Ahli kebajikan dipersilakan berdiri!’ Kemudian mereka 
berdiri dan saat itu jumlahnya sedikit. Mereka pun segera masuk ke dalam 
surga. Kemudian para Malaikat menghentikan mereka dan bertanya, ‘Siapa 
kalian?’ Mereka menjawab, ‘Kami ahli kebajikan.’ Malaikat balik bertanya, 
‘Apa kebajikan kalian?’ Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya ketika didzalimi, 
kami bersabar, ketika diperlakukan jahat, kami memaafkan, dan ketika 
dijahili, kami bertahan.’ Serta-merta Malaikat pun berkata kepada mereka, 
‘Masuklah ke surga, karena surga itu adalah sebaik-baiknya balasan bagi 
orang yang beramal.’” 

Sekarang, bagaimana pendapat Anda? Bersabar atau membalas celaan 
dengan celaan? 
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“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” 
(QS. Al-Syuuraa [42]: 43) 

Semoga Allah Mengasihi Saudaraku, Musa 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Pada waktu Perang 
Hunain, Rasulullah Saw. mengutamakan beberapa orang dalam soal 
pembagian harta rampasan perang. Ketika itu, beliau memberi bagian lebih 
pada tokoh-tokoh Arab yang terhormat. Seorang laki-laki protes 
(menggerutu), ‘Demi Allah, pembagian ini tidak adil dan tidak 
didedikasikan!’ Aku (Ibnu Mas’ud) langsung menjawabnya, ‘Demi Allah, 
aku akan melaporkannya pada Rasulullah.’ Saat itu pula aku datang 
menghadap beliau dan melaporkan apa yang dikatakan orang tersebut 
padanya. Wajah beliau seketika itu berubah sampai seperti mengelupas.” 
Bayangkan, jika hal tersebut terjadi pada Anda. Anda dituduh dan dizhalimi 
macam-macam. Darah Anda bergejolak hingga air muka Anda berubah. 
Lalu bagaimana jawaban Anda. Coba simak dan belajar dari Nabi Saw. 
Beliau menjawab, ‘Lalu siapa lagi yang adil jika Allah dan Rasul-Nya dinilai 
tidak adil?’ Kemudian beliau bersabda, ‘Semoga Allah mengasihi Musa. Dia 
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telah disakiti lebih dari ini dan dia tetap bersabar.’ Aku   berkata, ‘Tidak 
apa-apa. Sejak saat ini juga aku tidak akan angkat bicara dengannya.’”14 

Jika Anda sekalian ingin belajar bersabar, maka ikutilah Nabi Saw. 

Jika Anda ingin belajar bersabar dari celaan orang-orang maka 
pahamilah ayat ini,  
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“Dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang 
lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.” 
(QS. Al-Furqaan [25]: 20) 

Global setelah Setail! 

Setelah menjelaskan secara detail ihwal (keadaan) tentang kesabaran 
menghadapi cobaan berupa kematian, sakit dan celaan, sekarang saya ingin 
menyampaikan penjelasan secara globalnya, yaitu sabar terhadap segala 
cobaan. Nabi Saw. bersabda, “Seorang muslim tidak mengalami kelelahan, 
kesakitan, kedukaan, kesedihan, penderitaan, maupun kemurungan, 
hingga tertusuk diri sekali pun kecuali Allah akan menghapus sebagian 
dosa-dosanya karenanya.” 

Kata nashab di sini berarti kelelahan. Dengan kata lain, jika Anda 
misalnya kelelahan setelah bertanding sepak bola, maka kelelahan ini akan 
menghapus dosa Anda (tentunya dengan syarat jika Anda meniatkannya 
karena Allah, yaitu berolahraga dengan niat untuk olah raga dan menjaga 
kesehatan tubuh), sebagaimana sabda Nabi Saw., “Mukmin yang kuat lebih 
dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, di dalam segala kebaikan.” 
Sementara itu, kata washab berarti maradh (sakit), sedangkan kata hamm 
berarti kedukaan. 

Di sini, kata nashab dan washab lebih diartikan sakit fisik, sedangkan 
kata hamm dan hazn adalah sakit mental. 

Juga derita dan kemurungan. Kemudian, penderitaan apa lagi setelah 
ini yang bisa menghapus dosa? 

Ternyata masih. Duri kecil yang mengenai kulit sekali pun bisa menjadi 
perantara penghapusan dosa oleh Allah Swt. 

Sekarang, saya lihat Anda berkata, “Saya telah melakukan banyak 
kesalahan di waktu dulu.” 

Dan kini, tiba saatnya saya membangun pemahaman yang benar. 

Akan tetapi di sini saya ingin mengingatkan Anda, “Ingat! Semua 
fasilitas ini hanya berlaku bagi orang yang beriman.”  
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Jadi, mari perbarui iman Anda, sebab saya menganggap Anda sebagai 
bagian dari orang-orang mukmin. 

Jika Hidup, Anda Tentu Mendengar Seruan Saya, Namun? 

Saya lihat Anda kebingungan mendengar judul ini. Maksud saya bukan 
kehidupan jasad, melainkan kehidupan hati. Apa istilah yang bisa saya 
berikan untuk orang yang tidak terpengaruh dengan keterangan yang telah 
lewat dan tidak memahaminya serta tidak benar-benar bertekad untuk 
bersabar?? 

Maksud saya bukan Anda, namun lihat kilatan di kedua mata Anda 
yang menandakan ketetapan hati untuk mempraktikkan sabar. Sebagai 
imbalan atas tekad membaja ini, saya ingin mempersembahkan hadiah 
untuk Anda. 

Nabi Saw. bersabda, “Cobaan tidak selalu menimpa seorang mukmin 
atau mukminah pada tubuh, harta, maupun anak-anaknya sampai ia 
bertemu dengan Allah tanpa menanggung dosa sedikit pun.” 

Bagaimana pendapat Anda tentang hadits di atas. Apakah Anda ingin 
membalas hadiah itu dengan hadiah yang lebih baik? 

Anda berkata, “Ya!” 

Saya tegaskan kepada Anda: Bersabarlah agar Anda berjumpa dengan 
Allah tanpa memikul dosa. 

Ya Allah, Jangan Jadikan Kami Termasuk dari Golongan 
Mereka! 

Saya lihat Anda penasaran untuk mengetahui “mereka” yang saya 
maksud. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka adalah manusia-
manusia yang dimurkai Allah dan tidak Dia beri cobaan, bahkan Allah 
memberi mereka nikmat dan melimpah-ruahkan nikmat mereka, sehingga 
ketika Allah mengambilnya, Dia pun tidak sudi melihat mereka. 
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“Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah 
diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-
konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.” (QS. Al-
An’aam [6]: 44) 

Janganlah memahami suatu kesalahan dan berkata, “Ya Allah mengapa 
kami diberi cobaan”, namun mintalah kepada Allah kesahihan (kebenaran) 
dunia dan agama Anda. 
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Siapa Manusia yang Paling Berat Cobaannya? 

Suatu hari Nabi Saw. pernah ditanya, “Siapakah manusia yang paling 
berat cobaannya?” Beliau menjawab, “Manusia yang paling berat 
cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang pilihan (setelahnya), 
lantas orang-orang pilihan (setelah mereka). Seseorang diberi cobaan 
menurut kadar agamanya. Semakin kokoh (kuat) agamanya, maka semakin 
berat cobaannya, dan semakin rapuh agamanya, maka semakin ringan 
cobaannya.” 

Anda bukanlah satu-satunya manusia yang menerima cobaan. Para 
nabi telah diberikan cobaan, dan mereka adalah orang-orang yang paling 
berat cobaannya, namun mereka tetap bersabar. Bacalah kalimat ini sekali 
lagi, “seorang hamba akan diberi cobaan sesuai dengan kadar agamanya!”  

Sekarang saya lihat Anda merasa lega dan puas menerima qadha’ Allah 
dan bersabar dengan kesabaran yang baik. 

Apa Hikmah Dibalik Cobaan? 

Sebagian orang bertanya-tanya: Mengapa Allah memberi kita cobaan? 
Apa hikmah dibalik cobaan itu? 

Sebelum mengetahui hikmah dibalik cobaan, saya sarankan Anda untuk 
memahami kalimat berikut: 

Termasuk bukti kekuatan iman sebagian sahabat adalah bahwa 
seandainya hijab suatu perkara dibuka, maka hal itu sama sekali tidak akan 
menambah keyakinannya. Apakah Anda ingin tetap mengetahui hikmah 
dibalik cobaan untuk menambah pengetahuan, ataukah Anda sudah 
sampai? 

Semua orang yang cerdik akan langsung paham jika diberi isyarat. 

Hikmah Pertama: Kenaikan Derajat 
Allah kadang memberi kita cobaan untuk menaikkan derajat kita. 

“Semakin kuat agamanya, maka semakin berat cobaannya.” 

Bayangkanlah, ketika kita bertemu Allah di hari Kiamat tanpa cobaan 
dan malapetaka maka kita akan merugi. Jangan sekali-kali berwacana 
bahwa kebaikan kita telah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga! 

Musibah menimpa Anda dalam tempo mingguan, bulanan, dan 
kadang-kadang sampai dalam waktu satu atau dua tahun. Tapi ingatlah, 
bahwa Anda memiliki tempat yang luas di surga, dan untuk sampai pada 
tingkatan ini, musibah dan cobaan adalah sebuah keniscayaan. 

Hikmah Kedua: Pengistimewaan Derajat 
Salah satu hikmah dibalik cobaan lainnya adalah pengistimewaan 

derajat. 
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Allah Swt. berfirman, 
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“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal 
belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan 
belum nyata orang-orang yang sabar.” (QS. Ali ‘Imraan [3]: 142) 

Sedangkan firman lainnya,  
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“Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman 
dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang 
buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali 
tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib.” (QS. 
Ali ‘Imraan [3]: 179) 

Itulah hikmahnya, untuk mengistimewakan manusia dan orang yang 
memiliki kebajikan dari balik kepala mereka. 

Hikmah Ketiga: Agar Anda Tidak Sombong dan Congkak 
Ini adalah hikmah yang agung. Bayangkanlah, jika setiap masalah 

berjalan normal dan tenang, apa yang terjadi dengan manusia? Di sini 
Anda tentu lebih tahu dari siapa pun!! Anda pasti akan bersikap sombong 
dan congkak. Bukankah begitu? Kehidupan yang normal tidak  ada 
perjuangan di dalamnya; nikmat, bahagia dan kemakmuran dan ini terjadi 
pada ahli kebatilan. 

Di sini manusia merasa sombong, congkak dan superior atas Allah dan 
tidak membutuhkan-Nya. Oleh karena itulah Dia lantas memberi cobaan 
kepada kita, sehingga kita akan mengembalikannya kepada-Nya, 
merendahkan diri dan merasa membutuhkan-Nya, sebab rahmat-Nya 
kepada kita adalah dengan diberikan cobaan. 

Inilah makna-maknanya, dan hati yang peka akan dapat 
merasakannya! 

Hikmah Keempat: Agar Anda Merindukan Surga 
Hikmah bencana yang lain adalah agar Anda dapat merindukan surga, 

sebab kecuali jika Anda merasakan pahitnya dunia!! 
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Bagaimana Anda akan merindukan surga sedangkan Anda lihat dunia 
begitu nyaman dan senang. 

Ini bukan berarti Anda harus membenci dunia, akan tetapi kerahkan 
segala kemampuan, aturlah dan kuasailah!  

Namun Anda juga perlu merasakan kerinduan surga, sehingga Allah 
pun memberikan kepada Anda kepahitan dunia supaya Anda mengharap-
harapkan kenikmatan surga. 

Hikmah Kelima: Agar Anda Tidak Melupakan Allah 
Hikmah lainnya adalah bahwa musibah dan cobaan akan 

mengingatkan Anda kepada Allah Yang Maha memberi nikmat. Sehingga 
diharapkan dengan adanya musibah, Anda bisa bersyukur kepada Allah 
atas nikmat yang diberikan kepada Anda dan Anda pun puas menerima 
qadha-Nya. 

Jadi, jangan sekali-kali melupakan Allah selamanya! 

Hikmah Keenam: Agar Anda Tahu bahwa Allah adalah Yang Maha 
Kuasa 

Sebagian dari hikmah dibalik cobaan yang diberikan Allah adalah, 
bahwa Allah sengaja menguji Anda untuk memperlihatkan kekuasaan-Nya 
dan menampakkan kepada Anda sifat kuasa dan rahmat-Nya dalam 
menyelamatkan Anda dari cobaan itu. 

Bagaimana pun juga Allah akan tetap menguji Anda, maka bergegaslah 
kepada-Nya sehingga Allah akan menggandeng tangan Anda, dan pada 
akhirnya Anda tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha 
memberi rahmat. 

Hikmah Ketujuh: Karena Allah Mencintai Anda 
Nabi Saw. bersabda, “Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan 

menguji mereka.”15  

Salah satu hikmah dibalik cobaan Allah adalah untuk menunjukkan 
bahwa Dia mencintai Anda, wahai hamba yang beriman, yang suci, yang 
bersih, yang bertakwa dan yang takut kepada Allah. 

Sungguh, penutupnya adalah minyak misik. 

 

                                                      
15

 HR. Tirmidzi (2396) dan Ibnu Majah (4031). 
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Teladan Orang-orang yang Sabar 

Kesabaran Nabi Ayyub 

Nabi Ayyub hidup selama delapan puluh tahun, dan selama itu, dia 
dikaruniai 14 anak laki-laki dan perempuan. Dia juga dianugerahi 
kesehatan dan dicintai semua orang. Dan setelah semua kenikmatan ini, 
Allah pun mencabut nyawa seluruh anaknya, kemudian dia mengidap 
suatu penyakit yang sangat parah hingga membuat dirinya hanya bisa 
duduk dan tidak bisa bergerak. Selanjutnya, organ-organ tubuhnya mulai 
lepas sehingga orang-orang takut dan menghindar darinya. Ya Allah, 
cobaan apa ini? Laa haula wa la quwwata illa billah? Tidak ada seorang 
pun yang tersisa bersamanya, kecuali istrinya yang setia melayani dan 
bersabar. Oleh karena itu, belajarlah dari istri Nabi Ayyub, sebab biasanya 
ketika kondisi suami berubah dan berganti, Anda akan mendapati sebagian 
wanita hengkang meninggalkan suaminya dan tidak bersabar. Keadaan 
Nabi Ayyub ini berlangsung selama 18 tahun. Bayangkan, bagaimana hal 
itu terjadi? Siapa yang mampu bersabar dengan keadaan seperti itu? 
Bahkan istrinya pun harus menjual seluruh hartanya dan tidak ada lagi 
sesuatu yang bisa dimakan di rumah Nabi Ayyub, sehingga istri Nabi Ayyub 
terpaksa keluar untuk bekerja menjadi buruh pada seseorang. 

Lihatlah rangkaian cobaan ini. Istri Nabi bekerja kepada seseorang agar 
dia dapat memberikan makanan untuk suaminya yang lemah. 

Saat itu kondisi Nabi Ayyub tetap tak berubah. Kemudian istrinya 
berkata, “Berdoalah kepada Allah agar memberikanmu kesembuhan.” Nabi 
Ayyub justru menjawab, “Allah telah memberikanku nikmat selama 80 
tahun, sehingga aku pun harus bersabar selama 80 tahun. Baru setelah itu 
aku akan berdoa!”  

Demikianlah, Nabi Ayyub bersabar menghadapi deritanya, hingga 
istrinya terpaksa menjual rambutnya, dan begitu Nabi Ayyub tahu bahwa 
istrinya menjual rambutnya maka dia berdoa kepada Allah. 

Apakah dia berkata, “Ya Allah, aku bersabar 18 tahun?” Apakah dia 
berkata, “Ya Allah, mengapa semua ini terjadi?” Tidak! Akan tetapi dia 
berkata,  
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“Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau 
adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang 
penyayang.” (QS. Al-Anbiyaa’[21]: 83) 

Dan apa jawaban Allah. Dia menjawab,  

 
 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com _____________________________________________________________  41

$ uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµs9 çµ≈oΨ ø‹¯gwΥuρ z⎯ÏΒ ÉdΟtó ø9$# ∩∇∇∪     

“Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya 
daripada kedukaan.” (QS. Al-Anbiyaa’[21]: 88)   
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“Dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat 
gandakan bilangan mereka.” (QS. Al-Anbiyaa’[21]: 84)  

Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Ayyub pada akhirnya 
sembuh dan dikaruniai 28 anak “dan Kami lipat gandakan bilangan 
mereka.” Allah memberikan keberkahan atas harta bendanya dan 
mengembalikan kesehatannya. 

Mahasuci Allah! Ini merupakan sebuah contoh kesabaran yang 
menakjubkan. Oleh karena itu, setelah beribu-ribu tahun, Allah membuat 
permisalan pada umat Muhammad dengan menampilkan sosok Nabi Ayyub 
yang memiliki komitmen dalam bersabar. Sebagaimana Allah Swt. 
berfirman,  
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“Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah 
sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-
nya).” (QS. Shaad [34]: 44) 

Belajarlah sabar dari Nabi Ayyub, dan jangan pikir bahwa tujuan cerita ini 
adalah untuk sekadar gigit bibir dan perasaan visual. 

Tidakkah Anda bersabar menghadapi kematian seseorang yang agung? 
Tidakkah Anda bersabar menghadapi musibah? Tidakkah Anda bersabar 
menghadapi hal-hal yang menimpa kendaraan Anda?  

Santai, semua itu tak ada apa-apanya dengan musibah yang menimpa 
Nabi Ayyub. Dan, seberapa besar kesabaran Anda jika dibandingkan 
dengan kesabaran Nabi Ayyub? 

Seberapa Sabar Anda dibandingkan dengan Nabi Yusuf? 

Berikut ini saya paparkan teladan Nabi Yusuf dan lihatlah kuantitas 
cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf; kehilangan keluarganya, 
kehilangan tanah airnya, terasing selama 20 tahun, dibenci saudaranya, 
dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak belian padahal dia 
adalah seoarang anak yang mulia, difitnah oleh perempuan istri penguasa, 
difitnah di dalam penjara selama 9 tahun, dan difitnah dalam kekayaan dan 
status sosialnya. 
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Setiap dari deretan cobaan di atas cukup untuk menghancur-leburkan 
hati manusia mana saja, khususnya cobaan ketika dibuang ke dalam sumur 
yang digambarkan dalam al-Qur`an dengan ungkapan, “Terbenam di 
sumur yang sangat dalam.” 

Kemudian datang fitnah dari perempuan, istri al-Aziz, bagaimana ia 
menggoda dan merangsang birahi Nabi Yusuf. 

Meskipun begitu Nabi Yusuf tetap bersabar menghadapi semua cobaan 
ini dan Allah pun menyelamatkannya. 

Berapa kali Anda menerima cobaan dan bersabar seperti Nabi Yusuf? 

Cintailah Orang yang Dicintai Allah! 

Berikut ini saya tampilkan sosok teladan yang penyabar dari kalangan 
sahabat Nabi Saw., sebab ketika saya tanyakan kesabaran Anda terhadap 
fitnah, apakah kesabaran Anda sudah seperti kesabaran Nabi Yusuf, Anda 
pasti berapologi, “Nabi Yusuf adalah seorang Nabi, sedangkan saya 
hanyalah manusia biasa!” 

Sahabat ini adalah ‘Imran ibnu Hushain. Dia menderita suatu penyakit 
yang parah sekali hingga lemah lunglai (tanpa bisa bergerak). Keadaan ini 
berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian orang-orang datang 
menjenguknya saat dia tergolek lemas. Para pembesuk pun menangis 
melihat kondisinya, kemudian dia memandangi mereka dan mengeluarkan 
kata-kata yang indah sekali, “Apa yang dicintai Allah pasti akan kucintai.” 

Bagaimana pendapat Anda tentang sosok teladan ini? Saya mendengar 
Anda berkata, “Dia itu seorang shahabat sedangkan saya adalah manusia 
biasa bukan sahabat!!” 

Manisnya Pahala Menghilangkan Pahitnya Rasa Sakit! 

Anda telah membaca kisah Nabi Yusuf dan Anda mengetahui kadar 
cobaan yang dia terima, namun Anda berapologi, “(Wajar saja), dia kan 
seorang Nabi!” 

Komentar senada juga Anda lontarkan terhadap ‘Imran ibnu Hushain, 
bahwa dia adalah seorang sahabat. 

Maaf, tidak ada lagi contoh teladan yang berguna bagi Anda kecuali 
contoh berikut ini. 

Tangan seorang perempuan terpotong! Ya Allah, bayangkanlah betapa 
sakitnya itu. 

Tatkala tangannya terpotong perempuan itu menangis, sehingga orang-
orang bertanya kepadanya, “Apakah kamu merasakan sakitnya?” 

Perempuan itu menjawab, “Manisnya pahala menghilangkan pedihnya 
sakit.” 
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Sekarang apa yang akan Anda katakan. Dia itu seorang perempuan 
biasa, tanpa embel-embel apapun! 

Kesabaran Model Apa Ini? 

Salah satu contoh orang-orang yang mendapat cobaan berat adalah 
Ummu Sulaim dan suaminya. Mereka dikarunia seorang anak yang terkena 
penyakit parah. Anak ini memiliki tempat tersendiri di hati bapak dan 
ibunya. Suatu malam, anak itu meninggal dunia, namun sebagai seorang 
mukmin yang sabar, ibunya tidak ingin suaminya merasakan kesedihan 
sehingga dia pun menanggung kepedihan itu sendiri.  

Ketika suaminya datang (dari bepergian), dia bertanya, “Bagaimana 
kabar anak kita?”  

Istrinya menjawab, “Dia sudah tenang.” Maksud perkataan si istri 
kepada suaminya itu bahwa anaknya sudah meninggal, namun si suami 
menanggapinya dengan pemahaman bahwa anaknya sedang beristirahat, 
sehingga dia berkata, “Alhamdulillah.” 

Perempuan itu lantas beranjak dan berhias secantik biasanya dan 
suaminya pun menghabiskan malam yang romantis bersamanya. Ketika 
pagi tiba, perempuan itu berkata kepada suaminya, “Bagaimana 
pendapatmu jika tetangga memberi kita titipan, apakah kita akan 
mengembalikannya kepada mereka?” 

Suaminya menjawab, “Tentu.”  

Perempuan itu menimpali, “Bagaimana jika sudah lama sekali.”  

Dia menjawab, “Itu berarti lebih berhak kamu tunaikan.”  

Perempuan itu berkata kembali, “Bagaimana jika hal itu terjadi pada 
anakmu, sebab bagaimana pun dia adalah titipan Allah yang akan diambil-
Nya kembali.” 

Kesabaran macam apa ini? Apakah Anda, para suami dapat bersabar 
seperti ini? 

Untuk para istri, apakah dapat bersabar seperti ini? 

Berusahalah ... Berusahalah... Allah bersama kalian berdua! 
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Syarat-Syarat Sabar atas    
Musibah dan Cobaan 

Syarat Pertama, Sabar pada Benturan Pertama 

Ini adalah syarat pertama untuk bersabar dari musibah, yaitu bersabar 
ketika mengetahui berita duka. Atau dengan kata lain, ketika menerima 
kabar duka, Anda langsung bersabar. 

Saat Nabi Saw. sedang berada di pekuburan, tiba-tiba beliau melihat 
seorang perempuan menangis tersedu-sedu di depan nisan. Lalu Nabi 
menegurnya, “Hai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan 
bersabarlah.” Namun ia menjawab, “Menjauhlah dariku. Kamu tidak 
mengalami musibah seperti yang menimpaku.” Rupanya ia tidak 
mengetahui jika yang menegurnya adalah Nabi Saw. Begitu diberitahu 
bahwa beliau adalah Nabi, ia pun segera bergegas ke rumah Nabi dan saat 
itu ia tidak menemukan penjaga di depan pintu rumah beliau. Dia pun 
berkata, “Maaf, aku tidak mengenalmu.” Beliau menjawab, “Sesungguhnya 
kesabaran itu hanya pada benturan yang pertama.”16  

Jika Anda sekalian ingin mendapatkan pahala sempurna,  maka 
bersabarlah pada kejutan pertama. Atau dengan kata lain, bersabarlah 
ketika mengetahui musibah menimpa Anda. 

Ketahuilah, musibah itu bagaikan gunung di dalam hati. Kata sabar 
bukanlah kata-kata yang mudah, ringan, namun jangan lupa juga ayat,  
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“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS. Az-Zumar [39]: 10) 

Syarat Kedua, Hafalkanlah Doa Ini!! 

Syarat kedua dari beberapa syarat untuk bersabar dari musibah dan 
cobaan adalah berdoa sebagai berikut ketika Anda tertimpa musibah, “Innâ 
lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn17 Allâhumma jurnî fî mushîbatî wakhlifni 
khairan minhâ.”18 (Sesungguhnya kita miliki Allah dan sesungguhnya kita 

                                                      
16

 HR. Bukhari (1252 -versi ringkas), 1283, 1302), Muslim (2136), Abu Dawud (3124), Tirmidzi 
(988 –versi ringkas), Nasa`i (1868), dan Imam Ahmad (III/130).  

17
 QS. Al-Baqarah [2]:156. 

18
 HR. Muslim (2124), Tirmidzi (3511), Ibnu Majah (1598), dan Imam Ahmad (IV/27). 
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akan kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah kami pahala dalam musibah 
yang menimpa hamba ini dan berilah ganti yang lebih baik darinya). 

Hafalkanlah doa di atas. Jangan asumsikan bahwa doa itu hanya 
diucapkan ketika ada musibah kematian saja, akan tetapi dalam musibah 
apapun... 

Ketahuilah, bahwa Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. 
Apakah Anda mau membenarkannya! Berikut ini saya sampaikan sebuah 
kisah pada Anda. 

Sihir Doa 

Apakah Anda tahu siapa suami Ummu Salamah?? 

Dia adalah salah seorang sahabat yang mati syahid dalam Perang Badar, 
yaitu Abu Salamah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa orang yang 
berpartisipasi dalam perang Badar memiliki kemuliaan yang luar biasa, 
Allah telah mengampuni dosa mereka sebagaimana sabda Nabi Saw., 
“Semoga Allah menampakkan diri pada prajurit ketika perang Badar dan 
berfirman, ‘Kerjakanlah apa yang kalian mau, sungguh Aku telah 
mengampuni kalian.’”19  

Ketika Abu Salamah mati syahid, Ummu Salamah berdoa, 
“Sesungguhnya kita miliki Allah dan sesungguhnya kita akan kembali 
kepada-Nya. Ya Allah, berilah kami pahala dalam musibah yang menimpa 
hamba ini dan berilah ganti yang lebih baik darinya.”  

Kemudian dia duduk termenung, lalu berkata, “Siapa yang lebih baik 
dari Abu Salamah? Dia adalah seorang sahabat, saksi perang Badar, dan 
gugur sebagai syahid!” Kemudian dia pun dinikahi oleh Nabi Saw, dan 
beliau jelas lebih baik dari Abu Salamah. 

Sekarang, saya melihat Anda sangat antusias untuk menghafal doa itu! 

Antusiaslah, niscaya akan Anda lihat hal yang mengagumkan. Akan 
tetapi dengan dua syarat! 

Apakah Anda tahu apa itu?  

Sabar atas musibah 

Yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. 

Syarat Ketiga, Sabar yang Baik 

Syarat terakhir untuk sabar terhadap musibah adalah sabar tanpa 
keluhan dan kejemuan. Apakah Anda mengadukan Allah kepada manusia? 
Tidak ridhakah Anda atas qadha Allah? 

                                                      
19

 HR. Abu Dawud (4654), dan al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra (IX/146). 
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Lain lagi jika seandainya Anda membeberkannya kepada orang-orang 
dengan niat pemberitahuan. Misalnya, ada orang yang sedang sakit, 
kemudian memberitahukan kepada dokter. Atau ada yang tertimpa 
musibah berat sekali,  lalu menceritakan musibahnya itu kepada temannya 
untuk bermusyawarah. Di sini kita perlu membiarkannya dengan niatnya. 

Janganlah adukan Allah dan janganlah benci (tidak menerima) qadha-
Nya. 

Akan tetapi bersabarlah dengan sabar yang baik, dan ridhalah! 

 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com _____________________________________________________________  47

Praktik Penerapan 

Problematika Zaman Ini dan Solusinya 

Rumah-rumah di sekeliling kita banyak yang kehilangan kebahagiaan 
hakiki dalam hubungan suami istri (rumah tangga). Nasihat berikut khusus 
ditujukan bagi para pasangan suami istri. Nabi Saw. bersabda, “Hendaklah 
seorang laki-laki mukmin tidak membenci wanita mukminah –istrinya. 
Sebab jika ia tidak suka dengan satu sifat (akhlak)nya, ia tetap bisa 
mencintai sifatnya yang lain.”20 

Sungguh itu adalah sebuah ungkapan yang sangat indah, bahwa apa 
yang dimiliki oleh pasangannya buruk belum tentu semuanya buruk. Di 
satu sisi ia mempunyai keburukan namun di sisi yang lain ia juga 
mempunyai kebaikan. Oleh karena itu, jangan membenci pasangan Anda 
hanya karena beberapa akhlak/sifat buruk yang tidak Anda sukai. 

Sejujurnya, ini adalah problem yang sudah tersebar di masyarakat kita 
sekarang ini. Ada sebagian pasangan yang berkata, “Saya ingin 
meninggalkan istriku supaya saya dapat menikah lagi dengan yang lain. 
Atau, saya tidak sanggup hidup bersama istriku.” Ketika ditanya, 
“(Memangnya) apa yang telah dilakukan istrimu? Dia menjawab, “Tidak 
ada, tapi saya sudah tidak menginginkannya, dan saya ingin menikah lagi! 
Istri saya mempunyai sesuatu yang membuat saya merasa terhimpit.” 

Sebagian pemuda yang belum menikah tidak merasakan masalah ini, 
akan tetapi ini adalah masalah yang sangat riil (nyata). 

Kepada suami seperti ini dan semisalnya, saya ingin menyampaikan 
ayat,  
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“Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisaa’ [4]: 19) 

Nasihat untuk para suami: Bersabarlah menghadapi istri Anda! Lihatlah 
apa yang mengagumkan dari istri Anda, pupuklah dan buatlah itu sebagai 
pendorong untuk memperbaiki apa yang tidak Anda kagumi darinya! 
Ingatlah, bahwa kita ini manusia bukan malaikat, dan ingatlah, bahwa 
kebaikan-kebaikan manusia akan mengingatkan keburukan-
keburukannya. 
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 HR. Muslim (3633), dan Imam Ahmad (II/329). 
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Apakah Anda Bersabar dari Cobaan dan Tidak Bersabar 
Ketika Diberi Kenikmatan? 

Salah satu perbuatan yang Anda sering jumpai adalah banyak orang 
yang sabar ketika tertimpa musibah, akan tetapi ketika Allah membuka 
dunia untuk mereka, mereka  justru tidak bersabar. Salah seorang sahabat 
berkata, “Dulu, kami diuji bersama Nabi dengan kesedihan, dan kami bisa 
bersabar, namun ketika kami diuji dengan kesenangan, kami justru tidak 
bersabar.” 

Mahasuci Allah! Mungkin pernah Anda jumpai seorang pemuda yang 
sabar menjalani kehidupannya, namun ketika Allah membukakan dunia 
untuknya ia justru tidak sabar. Ia gunakan HP-nya untuk maksiat kepada 
Allah, ia gunakan mobilnya untuk melakukan maksiat lebih banyak! 
Apakah hal tersebut juga terjadi pada Anda, wahai pemuda?  

Ketika kondisi Anda susah hingga batas tertentu, Anda bisa bersabar 
dan tidak bermaksiat kepada Allah. Lalu mampukah Anda bersabar ketika 
mendapat nikmat dan tidak melakukan perbuatan maksiat? Fitnah yang 
mengancam Nabi Yusuf ketika menjadi seorang menteri lebih berat 
dibanding ketika beliau di dalam penjara. 

Perhatikanlah, fitnah di waktu senang datang tidak kentara. Anda tidak 
akan merasa bahwa itu adalah fitnah yang membutuhkan kesabaran, 
sedangkan fitnah pada waktu-waktu susah datang dengan bentuk yang 
sangat jelas. 

Ini adalah bagian penutup dari sabar jenis pertama dari sekian macam 
jenis sabar. 

Kedua: Sabar dari Maksiat 

Yusuf: Sebuah Impian 
Sabar yang satu ini akan kita alokasikan khusus bagi para pemuda. 

Karena itu, saya harap para pemuda bisa menerima pembicaraan saya ini. 

Di sini saya akan memaparkan sebuah contoh kesabaran pada saat 
menghadapi maksiat, karena masalah paling genting yang dihadapi 
pemuda zaman sekarang ini adalah hubungan antara cowok dan cewek 
(alias pacaran), bahkan lebih dari sebuah hubungan! 

Yaitu kisah yang terjadi antara Nabi Yusuf dan istri al-‘Aziz. 

Yusuf adalah seorang pemuda yang sehat, tampan, bahkan dia 
dikarunia separuh ketampanan dunia. Dia adalah seorang budak, dan 
budak biasanya lebih berani dibanding orang merdeka, sebab jika 
melanggar hukum dia tidak akan dikenai hukuman layaknya orang 
merdeka. Selain itu, dia juga orang asing yang tidak dikenali oleh seorang 
pun dan ini memudahkannya dalam segala hal. 
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Jadi, Yusuf adalah seorang pemuda, kuat, sangat sangat tampan, 
seorang budak, sekaligus orang asing. 

Di sisi lain, istri al-’Aziz adalah seorang perempuan cantik, mempunyai 
kedudukan, dan majikan Nabi Yusuf. Dengan pakaian yang menggoda, 
perempuan itu merayu Yusuf, dan mengejarnya, kemudian dia menutup 
pintu  hingga keduanya tidak terlihat oleh siapa pun. Perempuan itu 
mengajaknya berbuat zina, bahkan mengancam akan menjebloskannya ke 
penjara jika dia tidak melakukan apa yang dia perintahkan. 

Wahai para pemuda, apakah salah satu di antara kalian ada yang telah 
melewati peristiwa seperti ini? Apakah ada sebuah fitnah yang lebih berat 
dari yang ini? 

Bahkan lebih dari itu, semua istri pejabat menginginkan dan menggoda 
Nabi Yusuf! 

Saya khawatir hati Anda condong ke dalam pembicaraan ini. 
Camkanlah! Bahwa, “Amal perbuatan itu tergantung niatnya.” 

Jangan bermimpi seperti Yusuf...!! 

Lihatlah penolakan Nabi Yusuf. Dia berkata,  
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“Aku berlindung kepada Allah, sungguh tanku telah memperlakukan 
aku dengan baik.” (QS. Yuusuf [12]: 23) 

Apakah Anda mampu melakukan seperti itu. Mari kita mulai dari 
sekarang. Berhentilah mengobrol dengan lawan jenis, berhentilah 
mengapeli mereka, berhentilah senyum-senyum dengan mereka, dan 
berhentilah melakukan segala hal yang berhubungan dengan mereka. 

Demi Allah, kisah Nabi Yusuf tidak meninggalkan alasan apologis bagi 
seorang pemuda pun. 

Saya dengar Anda berkata kepada saya, “Anda pasti tidak melihat 
kampus, sehingga Anda berkata demikian.” 

Saya katakan kepada Anda, “Anda belum melihat istana al-’Aziz!” 

Anda akan berkata kepada saya, “Anda belum melihat stasiun TV satelit 
yang menyuguhkan tontonan-tontonan bebas.” 

Saya katakan kepada Anda, “Anda belum pernah melihat perempuan 
cantik yang menutup pintu, menyediakan tempat dan suasana, lalu 
menggoda seorang pemuda, dan mengancamnya jika tidak melakukan apa 
yang diinginkannya!” 

Sekarang, saya merasa Anda telah menerima bahwa alasan-alasan Anda 
itu lemah di hadapan apa yang saya ketahui tentang sebab-sebab yang 
terjadi pada Nabi Yusuf. 
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Allah Swt. berfirman,  
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“Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan 
dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak.” (QS. Yuusuf [12]: 32) 

Letakkan kata “fasta’sham” berada di depan mata Anda dan lihatlah 
pengaruhnya terhadap diri Anda! Ataukah saya katakan kepada diri Anda 
hari ini, “Jadikanlah kalimat itu sebagai motto hidup Anda mulai dari 
sekarang! Begitu Anda dapati diri Anda lemah, maka usunglah jargon yang 
bergetar di hati Anda ini.” 

Wahai pemuda, berpegang teguhlah, bersabarlah hingga Anda 
menikah, maka demi Allah, Dia tidak akan membiarkan Anda menjadikan 
Nabi Yusuf sebagai alasan. 

Bayangkanlah hal itu ketika Anda berkata, “Ya Allah, masa kami 
sekarang ini begitu sulit!” Selanjutnya katakan kepada diri Anda sekarang, 
“Apakah kondisi Nabi Yusuf itu mudah dan sederhana?” 

Wahai orang yang tidak sanggup meninggalkan pacaran dengan 
cewek-cewek! Wahai orang yang tidak sanggup meninggalkan obrolan 
telepon! Lihatlah Nabi Yusuf! Demi Allah, orang yang berniat untuk 
bersabar dari maksiat dan meminta perlindungan Allah dari sekarang, 
maka Allah akan memberinya taufik dan memudahkan dirinya untuk 
memperoleh surga pada hari kiamat nanti. 

Sebagaimana pada ayat,  
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“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-
apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 
ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di 
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sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, 
‘Inginkah Aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang 
demikian itu?’ Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), 
pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) 
istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha 
melihat akan hamba-hamba-Nya.’” (QS. Ali ‘Imraan [3]: 14-15)  

Ya Allah, Bagaimana Itu Bisa Terjadi? 

Telah Anda ketahui bahwa kisah Nabi Yusuf adalah contoh paling baik 
untuk sabar terhadap maksiat. 

Bagi saudaraku yang perokok, berikut saya paparkan sebuah kisah 
nyata dari seorang lelaki yang sudah merokok selama empat puluh tahun. 
Setelah mendengar pelajaran doa yang menganjurkan untuk berhenti 
merokok, dia bertekad untuk berdoa kepada Allah agar berkenan 
menyelamatkannya dari rokok dan meminta perlindungan kepada-Nya. 
Dan akhirnya dia pun dapat menghentikan kebiasaan merokoknya, 
Mahasuci Allah! 

Sabar terhadap maksiat menjadikan Anda dapat melakukan mukjizat 
atau yang menurut Anda itu merupakan hal yang luar biasa (sebagian 
orang tidak membayangkan kalau ia dapat berhenti merokok), akan tetapi 
dia melakukan pembuktian, sehingga setelah empat puluh tahun merokok 
dia mampu berhenti dan bersabar. 

Sebagian dari niat Anda untuk bersabar dari maksiat adalah bertekad 
menjauhi orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk tersebut. 

Percayalah kepada Allah dengan kepercayaan yang tidak terbatas, 
niscaya Dia akan membantu Anda untuk bersabar. 

Mayoritas Perbuatan Maksiat Wanita Mulai dari Sini! 

Mayoritas maksiat yang dilakukan oleh kaum perempuan dimulai dari 
melihat-lihat harta kekayaan orang lain. 

Dia ingin seperti si Fulanah  dan tidak sabar untuk melihat-lihat harta 
dunia milik orang lain. 

Dia baru merasa puas jika suaminya membawakan kekayaan di 
hadapannya. 

Seperti pada ayat,  
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“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah 
Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga 
kehidupan dunia untuk Kami uji mereka dengannya.” (QS. Thaahaa 
[20]: 131) 

Namun di sana banyak sekali perempuan yang menerima apa yang 
diberikan Allah kepada mereka, dan saya kira Anda termasuk sebagian 
orang tersebut. 

Tidak Cukupkah Kisah Nabi Yusuf bagi Anda? 

Kisah Nabi Yusuf saya rasa sudah cukup sebagai contoh sabar terhadap 
maksiat, dan saya kira kisah tersebut akan sampai ke dalam hati setiap 
pemuda dan pemudi. 

Demi Allah, kalian harus menempatkan kisah Nabi Yusuf ini di 
hadapan Anda, dan bacalah surat Yusuf! Bacalah beberapa ayat ketika Nabi 
Yusuf berkata,  
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“Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi 
ajakan mereka kepadaku.” (QS. Yuusuuf [12]: 33)  

Katakan kepada saya bagaimana perasaan Anda ketika membaca ayat 
itu, “Apakah Anda merasa bahwa Anda ingin melakukan maksiat, atau 
Anda tidak sanggup untuk mendengarkan sebuah kalimat maksiat?” 

Kisah Nabi Yusuf membuat Anda merasa seperti bola. Nafsu Anda 
berputar-putar dari penjara setan. Oleh karena itu orang yang bersedih, 
orang yang berduka atau orang yang cinta syahwat tidak akan membaca 
surat Yusuf kecuali syahwat itu akan berputar-putar dan lepas dari dirinya. 

Mari, bacalah surat Yusuf dengan niat ini, hidupkanlah artinya dan 
jadilah bagian dari orang-orang yang bersabar. 

Ketiga: Sabar dalam Ketaatan 

Sebuah Kisah hanya Terjadi Sekali dan Setelah Itu Tidak Akan Pernah 
Terjadi Lagi! 

Yaitu kisah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, ketika dia 
bermimpi bahwa Nabi Ibrahim menyembelihnya, ini adalah sebuah contoh 
tersendiri untuk sabar dalam ketaatan. 

Bayangkanlah, ketaatan yang membuat seorang ayah sampai datang 
membawa pisau untuk menyembelih anaknya. 

Apa-apaan ini? Anda tidak sanggup shalat pada awal waktu? Anda 
tidak dapat bangun tengah malam untuk melakukan shalat malam? Saya 
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katakan kepada Anda, “Ibrahim mentaati perintah Allah dan menyembelih 
anaknya”, apakah Anda tidak merasa  malu? 

Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, si anak (Nabi Isma’il) menuruti 
ayahnya untuk disembelih,  
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“Ia menjawab, ‘Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan 
kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-
orang yang sabar.’” (QS. Ash-Shaaffaat [37]: 102) 

Kemudian mulailah Ibrahim melakukan penyembelihan itu.  
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“Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan 
anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).” (QS. 
Ash-Shaaffaat [37]: 103) 

Yang dituntut dari Ibrahim bukan penyembelihan itu, akan tetapi bukti 
ketaatannya kepada Allah dan kesabarannya. 

Saudaraku yang tercinta, mengapa Anda bermalas-malasan untuk 
mengerjakan shalat sunnah, padahal Ibrahim datang dengan membawa 
pisau untuk menyembelih anaknya? Tidakkah Anda taat kepada Allah dan 
bersabar di dalam melakukannya? Tidakkah Anda sabar dalam ketaatan 
kepada Allah dan melakukan shalat witir? 

Di Mana Sabar di Sini? 

Berikut saya sampaikan sebuah hadits yang cukup populer kepada 
Anda, “Ada tujuh orang yang akan dipayungi Allah di bawah payung 
perlindungan-Nya pada hari kiamat dimana tidak ada payung 
perlindungan, kecuali payung perlindungan-Nya.” 

Ketujuh orang itu adalah orang-orang yang bersabar. Pertama, 
pemimpin yang adil. Dia sebenarnya sangat mampu untuk berbuat 
melampaui batas dan berbuat dzalim, akan tetapi dia bersabar dan 
menahan diri dari melakukan perbuatan yang melampaui batas dan dia 
bersabar atas keadilan. 

Kedua, pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Sejak kecil dia 
konsisten. Dia bersabar dalam taat kepada Allah dan sabar untuk selalu 
meningkatkan ibadahnya berupa ibadah dzikir, berdoa, istighfar dan 
membaca al-Qur’an. 

Ketiga, orang yang bersedekah kemudian menyembunyikannya hingga 
tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. 
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Lihatlah kesabarannya ketika menunaikan ketaatan. Dia memilih untuk 
menyamarkannya hingga ketaatannya itu diterima. 

Keempat, dua orang laki-laki yang saling mencintai di jalan Allah. 
Keduanya saling menanggung dan bersabar atas hal itu. 

Kelima, seorang yang berdzikir kepada Allah pada waktu yang sepi 
kemudian menetes air matanya. Lalu di mana letak kesabarannya di sini? 
Dia tidak keluar pada hari kedua dan berkata pada orang-orang, “Kemarin 
saya mengalami satu peristiwa yang indah, dan saya berharap kedua mata 
kalian menetes seperti saya! Akan tetapi dia bersabar dan menyembunyikan 
berita tersebut hingga tercatat sebagai amal perbuatannya pada hari 
kiamat. 

Keenam, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia sabar 
menjalani shalat wajib dan menunaikannya. 

Ketujuh, seorang laki-laki yang diajak seorang perempuan yang cantik 
dan mempunyai kedudukan, akan tetapi dia berkata, “Saya takut kepada 
Allah.” Dia bersabar untuk taat kepada Allah, tidak melakukan maksiat dan 
bersabar untuk tidak melakukannya. 

Saya lihat Anda berkata, “Semua ketaatan membutuhkan kesabaran!” 
Benar, maka dari itu bersabarlah, niscaya Allah akan mencintai dan 
menolong Anda. 

Saya Bertekad untuk Tetap Bersama Orang-orang Mukmin 

Salah satu contoh sabar dalam ketaatan adalah, ketika Anda antusias 
sekali untuk berteman dengan orang-orang beriman dan menjauhi orang-
orang yang ahli berbuat keburukan. 

Allah Swt. berfirman,  
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“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 
menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap 
keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka 
(karena) mengharapkan perhiasan dunia ini.” (QS. Al-Kahfi [18]: 
28)   

Sabarkanlah diri Anda bersama orang-orang beriman! Apakah Anda 
mengerti point pentingnya? “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan 
orang-orang yang menyeru Tuhannya.” (QS. Al-Kahfi [18]: 28)   
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Bersabarlah dalam Melaksanakannya 

Termasuk contoh-contoh sabar dalam ketaatan adalah menyabarkan 
anak dan istri Anda jika memang Anda sudah menikah, atau memberikan 
dorongan kesabaran kepada putra-putri Anda, atau saudara laki-laki dan 
perempuan Anda untuk mengerjakan shalat, khususnya shalat malam. 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman,  
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“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (QS. Thaahaa [20]: 132) 

Sekarang, saya lihat Anda berpikir, dan mengatakan, “Dari mana saya 
harus mulai dan bagaimana memulainya?” Sayangilah diri Anda dan 
permudahlah, jangan mempersulit diri. Bangunkanlah mereka, dan 
bujuklah mereka untuk mengerjakannya dengan cara yang paling lembut 
dan baik. 

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan ia 
sebagai kemudahan.”21 

Resep Mujarab, Dijamin Manjur 100 %! 

Konon Sayyidina Umar ibnu Khaththab selalu bangun pada tengah 
malam dan mengerjakan shalat. Beberapa saat sebelum fajar, dia 
membangunkan istri dan anak-anaknya, seraya berkata kepada mereka, 
“Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (QS. Thaahaa [20]: 132) 

Setiap hari dia membangunkan mereka dan mengucapkan ayat tersebut 
kepada mereka! 

Ya Allah, belajarlah Anda sekalian dari ayat, “Dan bersabarlah kamu 
dalam mengerjakannya.” (QS. Thaahaa [20]: 132) 

Mari kita berusaha melakukannya! Buatlah kesepakatan bersama 
putra-putri Anda, atau anak dan istri Anda, untuk bangun seperempat jam 
sebelum fajar guna mengerjakan shalat dua rakaat kemudian dilanjutkan 
dengan shalat shubuh. Kemudian lihatlah kebahagiaan yang memenuhi 
rumah di hari berikutnya: penuh kedamaian, kasih sayang, ketenangan, 
ketentraman dan cinta. 

Ya Allah, berapa rumah yang hanya mengetahui hari raya dua kali 
dalam setahun? 

Dan berapa rumah yang hidup dan merayakan sebagian besar hari 
dalam setahun sebagai hari raya? 
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 HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya (974). 



 

Sabar dan Santun, Akhlaq Luhur Seorang Mukmin _______________________________________________  56

Jika Anda Tidak Menemui Orang yang Menolong Anda! 

Ada pengertian lain untuk sabar dalam ketaatan, yaitu nasihat dan 
pesan dari saya untuk Anda! Saya pesan kepada Anda untuk bersabar 
dalam menjalani ketaatan jika Anda tidak menemukan orang yang akan 
membantu untuk melakukannya. Atau dengan kata lain, jika Anda tidak 
menemukan orang yang mengajak Anda, maka bersabarlah untuk taat dan 
jika di sana tidak ada pelajaran maka hadirkanlah. 

Isilah hati Anda dengan cinta Allah! Buatlah cinta Islam bersemayam 
kokoh di dalam diri Anda! 

Penuhilah dada Anda dengan kecintaan terhadap tempat-tempat suci 
kaum muslimin! 

Jangan menjadi seperti seorang pemuda yang mulai istiqamah (teguh 
pendirian), akan tetapi ketika tidak menemukan orang yang dapat 
membantunya dia jatuh dalam perbuatan maksiat dan tidak bersabar.  

Ambil pesan dari saya ini dan ikrarkanlah mulai sekarang: Jika 
seandainya di muka bumi tidak ada seorang pun yang taat kepada Allah, 
jadilah Anda orang yang tetap taat kepada-Nya! 

Cintailah Dia, hingga seandainya ketika semua orang memilih dunia, 
Anda tetap memilih Allah. 

Bacalah firman Allah Swt.,  
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“Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di 
antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam 
beribadah kepada-Nya.” (QS. Maryam [19]: 65) 

Bukankah Allah berhak untuk Anda sembah dan bersabarlah beribadah 
kepada-Nya jika Anda tidak menemukan orang yang dapat membantu 
Anda! 

Derajat Tertinggi Kesabaran Adalah Sabar dalam  
Menjalani Ketaatan!  

Sabar yang paling tinggi derajatnya adalah sabar dalam ketaatan, yaitu 
sabar terhadap apa yang menimpa Anda di jalan Allah, dan itu adalah 
derajat para nabi. Nabi Saw. bersabda ketika melewati keluarga Yasir, 
“Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan bagi 
kalian adalah surga.”22  
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 HR. Hakim dalam Al-Mustadrak (III/383). 
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Orang-orang kafir menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, akan 
tetapi mereka tetap bersabar. Samiyah adalah wanita pertama yang mati 
syahid dalam Islam. Karena orang-orang kafir telah menyiksanya, 
kemudian Abu Jahal menghujamkan tusukan pada daerah kehormatannya. 

Tidak ada balasan bagi kesabaran atas kebenaran dalam jalan Allah 
kecuali surga. 

Sungguh itu adalah sabar yang mulia. 

Seperti pada ayat,  
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“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.” (QS. Luqmaan [31]: 
17) 
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“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
shalih dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan 
nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-‘Ashr [103]: 
1-3) 

Cerita yang Menyayat Hati! 

Salah satu contoh sabar paling agung dalam taat kepada Allah dan jalan 
Allah adalah kisah Masyithah, tukang sisir rambut putri Fir’aun, atau 
dalam bahasa kita sekarang ini dia adalah seperti perias. Pada satu 
kesempatan, ketika sedang menyisir rambut putri Fir’aun, tiba-tiba sisirnya 
jatuh, dan secara spontan dia berseru, “Dengan nama Allah!” 

Dia telah membuat kekeliruan. Dia telah menyembunyikan 
keimanannya, namun ini adalah perilaku orang yang beriman (nampak 
dalam sikap kita).  

Mendengar seruan tersebut, putri Fir’aun berkata, “Ayahku adalah 
Allah (Tuhan)!”  

Tukang sisir itu menjawab, “Tuan putri, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu 
adalah Allah!”  

Putri Fir’aun berkata, “Apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku?”  

Dia menjawab, “Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah!”  
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Putri Fir’aun berkata, “Akan aku laporkan kepada ayah.”  

Lalu dia pun benar-benar memberitahukannya kepada Fir’aun, maka 
Fir’aun bertanya kepadanya, “Apakah kamu mempunyai Tuhan selain 
diriku?” 

Dia menjawab, “Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah!” 

Fir’aun pun bertanya pada hulubalangnya, “Apakah dia mempunyai 
anak?”  

Mereka menjawab, “Ya, dia mempunyai empat orang anak, dan salah 
satunya masih menyusu.”  

Fir’aun berkata, “Bawa mereka kemari dan bawalah sapi dari tembaga, 
lalu bentangkanlah api di dalamnya sampai melelah!” 

Sekarang, berusahalah untuk membayangkan peristiwa yang terjadi itu 
dan jadikanlah diri Anda sebagai tukang sisir itu. 

Fir’aun menyeret anak tertua, dan bertanya pada wanita tukang sisir 
tersebut, “Apakah kamu mempunyai Tuhan selain diriku?” Dia menjawab, 
“Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.” Kemudian mereka pun menyeret 
anak itu dan melemparkannya ke dalam api di depan kedua mata ibunya, 
dan anak tersebut mulai berteriak minta tolong sehingga dia meronta, 
menangis, dan ketakutan. 

Kemudian Fir’aun mengambil anak kedua dan ketiga, akan tetapi 
jawabannya tetap sama, “Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah”, sehingga 
mereka pun mengalami apa yang terjadi dengan anak pertama, semua itu 
terjadi di hadapan matanya. Tiba giliran anak yang menyusu, hati si ibu 
merasa kasihan dan itu dikuatkan oleh ucapan anaknya yang berkata, 
“Bersabarlah, wahai Ibu, engkau berada pada jalan yang benar!” Serta-
merta anak yang masih menyusu dan ibunya dilemparkan bersama-sama 
ke dalam api. 

Saya melihat Anda mulai terpengaruh dengan cerita ini dan 
membayangkan rasa sakit yang sangat pedih itu. Usaplah air mata Anda. 
Nabi Saw. bersabda dalam kesempatan perjalanan Isra’ dan Mi’rajnya, 
“Tatkala menjalani Mi’raj ke langit, aku mencium aroma wangi yang 
belum pernah aku cium sebelumnya. Aku pun bertanya, ‘Wahai Jibril, 
aroma apa ini?’ Ia menjawab, ‘Ini adalah aroma Masyithah tukang sisir 
putri Fir’aun dan keempat anaknya.’”23 Ya Allah, air mata mengalir pada 
waktu sedih, juga bahagia! 

$ yϑ ¯ΡÎ) ’®ûuθ ãƒ tβρçÉ9≈¢Á9$# Νèδ tô_ r& Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊇⊃∪     

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS. Az-Zumar [39]: 10) 
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 HR. Ibnu Majah (4030), dan Imam Ahmad (I/309). 
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Sungguh, sabar yang paling agung adalah ketika Anda bersabar dalam 
menapak jalan Allah dan agama-Nya. 

Bagian kedua telah selesai, dan saya yakin batu keras itu sudah terkikis 
sedikit, dan tinggal satu bagian lagi yaitu yang terakhir, setelah ini, insya 
Allah! 

Anda telah mencerna suguhan kesabaran itu dan tinggal 
mempraktikkanya! 

Siapa yang Mampu Merangkum Segala Macam Kesabaran 
Ini? 

Kita ingin mengetahui siapa orang yang dapat mengumpulkan semua 
macam bentuk kesabaran itu. 

Siapakah yang sabar dari cobaan, sabar dari maksiat dan sabar dalam 
ketaatan? Dia adalah Nabi dan kekasih kita, Muhammad Saw. Beliau telah 
menanggung semua jenis cobaan yang dapat Anda bayangkan. Beliau 
adalah seorang anak yatim dan menjadi penggembala domba, dan ini lebih 
dari cobaan dalam jalan Allah di seluruh alam. Kemudian beliau 
diperintahkan untuk berdakwah kepada jalan Allah pada waktu siang dan 
malam, sehingga Siti Khadijah bertanya kepada beliau, “Apakah kamu tidak 
tidur?” Nabi menjawab, “Waktu tidur telah lewat, wahai Khadijah.”  

Beliau ditinggal mati oleh tujuh anaknya dan yang terakhir bernama 
Ibrahim yang sangat beliau cintai, sehingga karena terlalu bahagianya 
dengan kehadiran Ibrahim, beliau pergi ke rumah-rumah sahabatnya dan 
bertanya, “Apakah kalian melihat anakku, Ibrahim?” 

Bayangkanlah, setipa orang tua jika ditinggal mati oleh anaknya, dia 
akan menangisinya seumur hidup. 

Kedua putri beliau yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kultsum 
bercerai. Kemudian mereka berdua menikah dengan anak Abu Lahab, lalu 
Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan kedua putri Nabi 
tersebut setelah beliau memproklamirkan diri sebagai Nabi. 

Tidak lama kemudian istri tercinta beliau, Siti Khadijah pun meninggal 
dunia. 

Ya Allah, semua ini adalah cobaan? Lalu apa lagi? 

Nabi Saw. diberi serangkaian cobaan di hadapannya. Bayangkanlah 
kuantitas cobaan ini. Bahkan ada isu bahwa istri beliau (A’isyah) telah 
berbuat zina. Kita sering mendengar pemeo “tidak ada asap tanpa api”, 
namun fitnah Ifk adalah “asap tanpa api”.  

Nabi Saw. juga pernah dipukuli dan disiksa. Suatu hari orang-orang 
kafir mendapati beliau sedang sujud di sekitar Ka’bah, lalu mereka 
menghampiri beliau dengan membawa sekeranjang kotoran bangkai unta, 
kemudian melemparkannya ke kepala Nabi, sehingga beliau tidak dapat 
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mengangkat kepalanya. Selain itu, pada suatu hari penduduk Thaif 
melempari beliau dengan batu dan mencaci makinya.  

Nabi Saw. bersabda, “Aku pernah diancam di jalan Allah dengan 
ancaman yang belum pernah diberikan pada siapa pun. Aku pernah 
disakiti di jalan Allah dengan penderitaan yang belum pernah ditimpakan 
pada seorang pun. Dan aku dan Bilal juga pernah selama tiga puluh hari 
berikut malamnya (sebulan) tidak memiliki makanan apa-apa yang bisa 
dimakan oleh orang yang berhati, kecuali sesuatu yang ditutupi ketiak 
Bilal.”24 

Beliau pernah mengganjal perut beliau dengan dua buah batu karena 
rasa lapar yang menyangat. Berbulan-bulan beliau lewati tanpa ada api 
yang menyala di rumah, sampai-sampai beliau shalat pada akhir usianya 
dalam keadaan duduk karena sudah terlalu lelah. Beliau merasakan derita 
seperti derita yang ditanggung oleh dua orang. A’isyah berkata, “Aku tidak 
pernah melihat orang yang mengerang sakit sebagaimana yang aku lihat 
pada diri Rasulullah.” 

Meskipun begitu, beliau tetap memuji tuhannya dan ridha menerima 
kondisi yang beliau alami, dan bersabda, “Tidak dapat kuhitung pujian 
atas-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu.” Hal itu, karena kemesraan 
dengan Allah sudah mencukupinya hingga beliau tidak membutuhkan lagi 
segala tetek-bengek dunia. 

Seperti yang dijelaskan pada ayat,  
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu.” (QS. Al-Ahzaab [33]: 21) 

Seorang Mukmin Adalah Cermin Saudaranya 

Selamanya seorang mukmin menjadi cermin saudaranya. Ini sudah 
sangat jelas, dan Anda tidak perlu marah. 

Wahai orang yang lemah tekadnya, wahai orang yang tidak sanggup 
meninggalkan rokok, wahai orang yang tidak bisa sabar dari maksiat, 
wahai orang yang tidak sabar dalam taat kepada Allah, belajarlah dari para 
nabi! Lihatlah jalan Islam! Di dalam Islam selamatlah Nabi Nuh,  Nabi 
Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Nabi Zakaria saat digergaji, dan di 
dalam Islam pula Nabi Muhammad Saw. disiksa, juga seluruh nabi 
sekalian.   

Apakah setelah semua ini Anda berani bersenda gurau, bermain-main, 
dan berkata, “Saya tidak sanggup mengenakan hijab, sesungguhnya 
kesabaranku itu lemah.” 
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 HR. Ahmad (III/286). 
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Tidakkah berguna keterangan yang sudah terlewati bagi Anda di atas? 

Alangkah Indahnya Doa Ini! 

Allah Swt. berfirman,  
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“Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami.” (QS. Al-
Baqarah [2]: 250) 

Alangkah indahnya doa dari al-Qur`an ini! Bacalah sekali lagi dan 
resapilah kata-kata “tuangkanlah”, bahwa kata tersebut yang berarti 
penuhilah kami dengan kesabaran, ya Allah dan jadikanlah sabar sebagai 
penutup kami. 

Sekarang para pecandu obat-obat terlarang dapat bertaubat dan 
menjauhi obat-obatan tersebut selamanya seraya menguatkannya dengan 
kesabaran, sebagaimana yang terjadi dengan orang yang merokok selama 
40 tahun lalu dia menghentikanya dengan kesabaran dan menjadikan 
Allah sebagai penolongnya. 

Anda dituntut untuk memiliki kekuatan sendiri untuk bersabar 
sehingga ketika tidak ada seorang pun yang dapat  membantu Anda, 
kekuatan sendiri menjadikan Anda dapat melakukan apapun demi tujuan 
tertinggi, yaitu surga, dan ini sudah cukup menolong Anda untuk bersabar. 
Jika Anda juga butuh pertolongan ketika bersabar, maka ketahuilah, bahwa 
dunia itu sangat kecil. Permulaannya adalah air mata, tengah-tengahnya 
adalah kesengsaraan, dan akhirnya adalah ketiadaan/kehampaan. 

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, tujuan tertinggi tidak 
akan dapat tercapai tanpa sarana yang tinggi pula. 

Ketika tujuan tertinggi kita adalah surga, maka sarana tertinggi kita 
adalah sabar. 

Wahai Dunia, Tipulah Orang Selain Aku 

Sayyidina Ali pernah berkata, “Wahai dunia, tipu dayalah orang selain 
aku, aku telah mentalak tiga dirimu. Oh! Oh! Alangkah sedikitnya bekal 
padahal perjalanan begitu jauh.”  

Apakah Anda senang mengucapkanya walaupun sekali seumur hidup. 
Pikirkanlah perjalanan yang amat sangat jauh sementara bekal Anda amat 
sangat sedikit. 
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Nabi Saw. bersabda, “Untuk apalah dunia bagi diriku. Tiadalah aku di 
dunia, kecuali seperti pengendara unta yang berteduh di bawah rimbunan 
sebuah pohon, kemudian pergi meninggalkannya.”25 

Apa yang Dapat Membantu Anda untuk Bersabar? 

Berikut ini saya paparkan kepada Anda hal-hal yang dapat membantu 
Anda untuk dapat bersabar, yaitu: 

1. Pendekkan angan tentang harta dunia 

2. Bangun pengetahuan dan kesadaran bahwa Anda adalah milik 
Allah dan akan kembali kepada-Nya, kemudian camkanlah selalu 
ungkapan ini di benak Anda! 

3. Ketahuilah, tidak ada balasan bagi kesabaran kecuali surga. 

4. Bangun keyakinan Anda yang besar akan kelapangan bersama 
kesusahan, dan kemudahan bersama kesulitan! 

Jangan baca ini satu-satu, akan tetapi bacalah satu demi satu disertai 
dengan yang lain. Hubungkanlah masing-masing dengan apa yang sudah 
Anda pahami tentang kesabaran, maka Anda akan menemukan sesuatu 
yang mengagumkan!!! 

Kita Hafalkan, Lalu Kita Lupakan! 

Allah Swt. berfirman,  
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“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. 
Alam Nasyrah [94]: 5) 

Apakah Anda berpikir, “Mengapa Allah tidak berfirman, ‘Setelah 
kesulitan ada kemudahan?’” 

Mahasuci Allah! Seandainya kesulitan itu adalah burung yang terbang 
berputar-putar mengitari sarangnya, maka pastilah kemudahan akan 
merasa lelah. 

Kesulitan tidak selamanya datang sendiri. Ia selalu terkait dengan 
kemudahan. 

Anda berkata, “Saya sudah mendapat cobaan sejak lama, namun saya 
tidak pernah melihat kemudahan!”  

Saudara tercinta, Anda memang belum melihat kemudahan itu, akan 
tetapi ia ada. Demi Allah ia saling terkait dan beriringan dengan kesulitan. 
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 HR. Tirmidzi (2377), dan Ibnu Majah (4109). 
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Saya lihat Anda kebingungan dan berkata, “Anda tidak menjawab 
soalnya!” Jawabannya ada di bagian akhir. Jawaban itu ada di antara 
lembaran-lembaran sebelumnya. Bacalah bagian itu sekali lagi. 

Meyakini Kelapangan Setelah Bencana Akan Meringankan 
Beban Penderitaan Anda 

Lihatlah Nabi Ya’qub ketika harus kehilangan anaknya yang kedua. Dia 
berkata,  
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“Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Mudah-mudahan 
Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku.” (QS. Yuusuf [12]: 
83) 

Ini adalah ekspresi keyakinan Nabi Ya’qub akan kelapangan setelah 
bencana yang menimpanya. Apakah Anda yakin kepada Allah?? Lalu 
mengapa Anda tidak bersabar?? 

Ya Allah, Dia Tidak Mengenal-Mu dengan Sesungguhnya! 

Ibnu ‘Atha al-Iskandari berkata, “Barangsiapa yang menganggap 
bahwa kelembutan Allah jauh dari qadha dan qadar-Nya, maka dia tidak 
mengenal Allah dengan sesungguhnya.” 

Apakah Anda mengerti maksud ungkapan ini?? 

Anda akan berkata, “Ya, itu dapat dimengerti!” Tapi apakah Anda dapat 
merasakan dan meresapinya? Bahwa barangsiapa yang menganggap 
bahwa kelembutan/kasih sayang Allah jauh, dan dekat dengan musibah 
maka dia belum benar-benar mengenal Allah. 
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“Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia 
kehendaki.” (QS. Yuusuf [12]: 100) 

Bersama musibah-musibah dan cobaan-cobaan, teriring kelembutan 
yang membantu Anda untuk bersabar. 

Apakah Anda tetap menganggap bahwa kelembutan Allah jauh dari 
ketetapan-Nya? 

Ringkasan Ibnu al-Khaththab 

Ungkapan berikut dari Amirul Mukminin Umar ibnu Khaththab r.a. 
yang akan membantu Anda untuk bersabar. Dia berkata, “Tidak ada 
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musibah yang menimpaku kecuali ia terasa ringan bagiku dengan empat 
perkara, yaitu: 

Pertama, Musibah itu tidak lebih dari sebuah musibah. Mahasuci 
Allah!! Sungguh ada kemungkinan suatu musibah yang lebih berat lagi. 

Kedua, Musibah itu tidak menimpa agamaku. Benar, bahwa setiap 
musibah yang tidak dalam konteks agama adalah ringan. 

Ketiga, Allah akan mengganti musibah itu dengan surga. Itu adalah 
merupakan buah dari kesabaran. 

Keempat, Aku mengingat-ingat musibahku ketika kehilangan Nabi 
Saw.” 

Anda harus menghafalkan ini sekarang, dan ingatkanlah selalu hal 
tersebut pada diri Anda! 

Jika sudah demikian, maka semua musibah pun akan terasa ringan bagi 
Anda. Selamat! 

ÌÏe±o0 uρ š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪     

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” 
(QS. Al-Baqarah [2]: 155) 

Sabar yang Paling Sulit! Sabar yang Tidak Tertahankan! 

Sabar apa yang paling sulit diwujudkan? Kesabaran apa yang paling 
berat bagi diri? 

Asy-Syibli pernah bertanya, “Sabar jenis apa yang paling berat?” 
Orang-orang menjawab, “Sabar di jalan Allah.” Dia berkata, “Bukan!” 
Mereka berkata lagi, “Sabar bersama Allah?” Dia menjawab, “Bukan!” 
Mereka bertanya lagi, “Lalu sabar macam apa yang paling berat?” Dia 
menjawab, “Sabar yang paling berat adalah sabar ketika jauh dari Allah.” 
Atau dengan kata lain, ketika Anda melupakan Allah dan melupakan 
perintah serta larangan-Nya. 

Ya Allah, Anda bersabar untuk taat kepada setan dan tidak sabar untuk 
taat kepada Dzat yang memberi kasih sayang!! Kesabaran atas himpitan 
hidup Anda menjauhkan Anda dari ridha Allah dan Anda tidak sabar untuk 
memperoleh ridha dan limpahan rahmat-Nya? 

Namun saya tidak melihat Anda termasuk bagian dari golongan ini, 
bukankah begitu!? 

Akhirnya, Hamzah Washal 

Pembaca yang budiman, begitulah akhlak sabar. Kita telah sampai pada 
bagian ketiga, bagian terakhir dan saya melihat batu keras itu telah 
menyingkir hingga terbukalah gua itu. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com _____________________________________________________________  65

Apakah Anda sampai pada apa yang dimaksudkan dari sabar? 

Menurut Anda, apakah Anda akan bersabar dan konsisten dengan 
kesabaran? Menurut Anda, akankah ada di samping kita stimulan pribadi 
untuk bersabar atau harus ada pembantunya? 

Demi Allah, barangsiapa yang ingin bersabar maka dia akan bersabar. 

Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya kesabaran itu (diperoleh) dengan 
berlatih sabar (tashabbur).”26 

Latihlah diri Anda dan mintalah pertolongan kepada Allah, niscaya 
Anda akan memperoleh kebaikan dengan izin-Nya. 

 

                                                      
26

 HR. Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari (I/161). 
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Santun 

Sebuah Akhlak Islam yang Orisinil 

Akhlak yang akan kita bahas sekarang ini cukup sulit untuk Anda 
terima sebagai bagian dari akhlak-akhlak Islam, bahkan Anda mungkin 
akan terkejut jika dikatakan demikian. 

Terkait dengan akhlak altruisme (mengutamakan orang lain) misalnya, 
Anda tentu yakin bahwa ia adalah akhlak Islam meskipun Anda tidak 
mengetahui artinya, akan tetapi akhlak santun (dzauq) sebaliknya. Anda 
mengetahuinya betul dan memiliki akhlak itu, akan tetapi Anda tidak 
menyangka dan mengetahui bahwa ia adalah akhlak Islam. Oleh karena 
itu, saya katakan kepada Anda bahwa yang termasuk akhlak santun adalah 
sopan santun, keluhuran jiwa, dan bergaul yang baik dengan orang lain. 

Saya tahu Anda pasti akan berkata, “Lalu apa hubungannya dengan 
Islam?” 

Kebanyakan kita merasa bahwa akhlak ini sangat asing  dalam Islam! 

Oleh sebab itu, kami berharap Anda meniatkan diri untuk terus 
bersama saya hingga sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kesantunan 
adalah akhlak murni Islam. Sebab ada banyak kesalahan yang harus 
diluruskan! Jadi, mari kuatkan niat kita! 

Apa yang Dimaksud dengan Dzauq (Santun)? 

Pertama-tama, yang saya maksudkan dengan akhlak santun adalah tata 
krama bergaul dengan orang lain, menghormati nilai keindahan, spirit 
keindahan, jiwa yang lembut, disiplin, bersih, perasaan yang sensitif, dan 
jiwa suci yang mampu memahami kesalahan dan memperkirakan 
terjadinya kesalahan tersebut dari tatapan mata dan senyuman di bibir. 

Pandangan sekilas ini menghidupkan kita bersama kata-kata halus yang 
menyentuh perasaan dan hati. Semua kata-kata itu bersinonim dengan satu 
kata, yaitu: kesantunan. 

Akan tetapi saya yakin bahwa saya akan mempercantik dan 
memperindah ungkapan-ungkapan yang baru saja kita baca, yaitu, “Jiwa 
suci yang mampu memahami kesalahan dan memperkirakan terjadinya 
kesalahan itu dari tatapan mata dan senyuman di bibir”. 

Ya Allah, apa yang dimaksud dengan perasaan sensitif ini? Ya Allah, 
jadikanlah kami bagian dari mereka! Apakah Anda termasuk dari mereka? 
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Sayang, Anda telah meninggalkan iklim sejuk yang membumbungkan 
perasaan. Anda tetap bersikukuh dengan sikap Anda dan berkata, “Apa 
hubungannya ini dengan agama?” 

Rasa malu adalah bagian dari iman. Orang yang memahami 
kesalahannya dari pandangan mata dan senyuman bukankah termasuk 
pemalu? 

Pandangan Itu Masih Belum Jelas Juga! 

Meskipun Anda merasa bahwa akhlak ini jauh sekali dengan Islam, 
namun Anda semakin dapat menerima dan Anda berkata, “Sopan santun, 
perasaan sensitif, spirit keindahan, keberbudayaan, keluhuran, interaksi 
dengan manusia, dan lain sebagainya. Semua ini telah dipelajari di 
universitas-universitas internasional untuk kalangan diplomat, karena 
merekalah yang paling membutuhkan akhlak-akhlak ini, sehingga mau 
tidak mau mereka harus mempelajarinya. 

Akhlak-akhlak ini juga diajarkan di kalangan pelajar di sekolah-sekolah 
Barat dan merekalah yang menganggap penting pelajaran sopan santun 
ini.” 

Karena itu, benak Anda mungkin bertanya-tanya, “Lalu apa 
hubungannya akhlak ini dengan Islam?” 

Saudaraku tercinta, bukankah ungkapan berikut telah terpatri di dalam 
lubuk hati Anda: Etika adalah akhlak Islam yang orisinil. 

Jika belum, masih banyak waktu untuk mematrinya. 

Jadi, marilah kita belajar, sebab belajar pada waktu  muda seperti 
membuat pahatan di atas batu. 

Empat Golongan! 

Di sini saya ingin mengirimkan surat-surat saya pada empat golongan 
yang hidup bersama dalam masyarakat muslim kita pada umumnya. Sebab 
mereka adalah orang-orang yang berkepentingan dengan tema ini. 

Saudaraku tercinta, pastikan diri Anda termasuk salah satu dari empat 
golongan ini. 

Mari kita bersiap-siap untuk menyambut surat-surat tersebut, dan saya 
tahu bahwa tanpa prangko, surat itu tidak akan sampai. Ya Allah, 
berikanlah kami keikhlasan! 

Golongan Pertama 
Golongan pertama adalah golongan yang berkeyakinan bahwa 

kesantunan, tata krama, etika yang adil, keluhuran, dan keberadaban 
merupakan nilai-nilai Barat, dan kita mempelajarinya dari mereka melalui 
sekolah-sekolah Barat. 
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Anda tentu pernah mendapati seorang ayah yang berkata, “Saya ingin 
anak saya memiliki sopan santun dan etika tertinggi, oleh karena itu saya 
memasukkannya ke sekolah Barat!” 

Ini adalah golongan pertama yang ingin saya kirimi surat, yaitu orang-
orang meyakini bahwa sopan santun, etika, keluhuran adalah nilai-nilai 
Barat dan kita mempelajarinya dari mereka. Sekarang Anda akan 
mengetahui kesalahan dari keyakinan ini. 

Akan terpapar secara gamblang di depan Anda duduk 
permasalahannya dan Anda pun akan menyadari bahwa kesantunan 
adalah akhlak Islam yang orisinil. 

Golongan Kedua 
Golongan kedua adalah orang-orang yang terdidik dengan tata krama, 

keluhuran, dan etika (ala Barat) dan menganggap bahwa Islam berbanding 
terbalik 180 derajat dari akhlak-akhlak itu, sehingga bisa Anda lihat ketika 
mendengar kata “keberagamaan”, mereka langsung mendefinisikannya 
sebagai sinonim dari ketiadaan sopan santun, ketiadaan kebersihan, dan 
ketiadaan kedisiplinan. 

Sehingga etika menjadi sekat antara mereka dan keberagamaan. 

Golongan ini tidaklah sedikit dalam masyarakat kita dan kadang-
kadang mereka memiliki alasan apologis, yaitu mereka tidak tahu. Sehingga 
bagaimana pun keadaannya surat kami ini kepada mereka bergantung 
dengan kehendak Allah dalam menempatkannya. 

Sehingga pecahlah penyekat itu, dan dia akan berhutang jika 
mengetahui bahwa sumber pokok kesantunan (etika) adalah agama kita. 

Golongan Ketiga 
Golongan ketiga adalah golongan yang mengasumsikan bahwa Islam 

hanya ada dalam masjid saja! Jargon golongan ini adalah “Serahkanlah apa 
yang untuk Allah kepada Allah dan apa yang untuk Kaisar kepada Kaisar.” 
Dengan demikian, kesantunan, keluhuran, keberadaban, dan semua 
manajemen hidup tidak ada hubungannya dengan agama ini. 

Khusus untuk golongan ini, saya ingin menyampaikan sebuah surat 
yang berasal dari lubuk hati. Ingin saya katakan, Apa yang untuk Allah 
adalah milik Allah dan apa yang untuk Kaisar adalah milik Allah!” 

Sekarang, Anda akan mengetahui dan yakin bahwa sopan santun, 
keluhuran, etika, dan keberadaban memiliki akar dalam agama kita. Jika 
hal yang sederhana ini saja memiliki akar dalam agama, bukankah hal-hal 
kehidupan yang lain juga memiliki akar dalam agama ini? Apalagi Islam 
datang untuk mengatur dan mengelola kehidupan. 
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Golongan Keempat 
Golongan terakhir adalah golongan pemuda shalih yang memahami 

Islam sebagai ibadah: shalat, puasa, dzikir, membaca tasbih, khusyuk dan 
lain sebagainuya. Dia sangat antusias dalam beribadah, antusias dalam 
mencari ridha Allah, akan tetapi dia belum mengerti bahwa etika 
kesantunan termasuk akhlak Islam, dan termasuk dari nilai-nilai yang 
dibawa oleh Nabi Saw. Sehingga bisa Anda lihat dia bergaul sesama 
manusia dengan keras/kaku, tidak memiliki etika dalam bergaul dengan 
orang lain, dan akhirnya dia pun akan memfitnah ketiga golongan yang 
sudah disebutkan di atas. Keshalihan ritual justru menjadi sebab 
menjauhnya golongan ini dari Islam, sehingga kedua orang tuanya pun 
mengeluh, “Sejak menjadi shalih, dia berubah menjadi kasar, kaku, tidak 
memperhatikan busananya! Perhatikan saja penampilannya dan 
aromanya!” 

Saya ingin kirimkan sebuah surat yang mengalirkan air mata kepada 
golongan ini. 

Saya katakan kepada mereka, “Saya harap Anda memahami Islam 
secara benar. Islam adalah satu entitas yang tidak mengenal pengkotak-
kotakan. Pahamilah Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi dan 
ketahuilah, bahwa etika kesantunan adalah salah satu nilai-nilai Islam yang 
damai.” 

Target Kita Bersama Akhlak Ini 

Menurut keyakinan saya, akhlak ini merupakan akhlak terpenting 
sebagaimana halnya jujur, sabar, dan amanah. 

Saya ingin kita keluar dari etika kesantunan setelah kita yakin bahwa ia 
adalah akhlak Islam dengan sebuah ungkapan “Segala puji bagi Allah atas 
nikmat Islam.” 

Alhamdulillah, bahwa kita telah memeluk agama yang mulia ini yaitu 
agama Islam. 

Saudaraku yang mulia, target kita dari akhlak ini adalah agar kita 
bangga memeluk agama Islam. Bagaimana tidak bangga jika ia adalah 
agama yang penuh dengan kasih sayang, perdamaian, kebahagiaan, sopan 
santun, keluhuran dan kesantunan? 

Saudaraku yang mulia, dengan akhlak ini kita akan menjadi manusia-
manusia pilihan. 

Akar Rujukan Etika Kesantunan dalam Islam 

Ketika saya berkata kepada Anda bahwa Anda adalah salah satu dari 
keempat golongan di atas, saya tidak bermaksud menafikan etika 
kesantunan dari diri Anda. Demi Allah, tidak. Saya yakin bahwa Anda 
terdidik dengan kesantunan, namun yang menjadi perbedaannya adalah 
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bahwa Anda terdidik dengan etika kesantunan sebagai menu pendidikan 
rumah, bukan karena keberadaannya sebagai akhlak Islam dan Islam 
memerintahkannya. 

Memang, kebanyakan kita mempelajari etika kesantunan, kesopanan, 
dan keluhuran dalam tata pergaulan kita bukan karena Islam mengatakan 
demikian, melainkan karena pada dasarnya Anda mengatakan demikian, 
namun sekarang kita mengetahui bahwa referensi etika tersebut adalah 
Islam. 

Alhamdulillah atas karunia pemahaman ini, dan ia merupakan awal 
yang baik. 

Metode Kita dalam Meniti Akhlak Ini 

Akhlak ini akan kita bahas melalui praktik-praktik. Dengan kata lain, 
akhlak ini akan kita bagi menjadi banyak tema, dan setiap tema 
menghadirkan setiap bagian dari beberapa bagian dalam kehidupan nyata 
kita, kemudian kita akan melihat bagaimana Islam bergaul dengan 
kehidupan itu melalui sejarah Nabi Saw., perbuatan para sahabat, dan 
sopan santun para tabi’in, supaya kita dapat melihat dan belajar beretika 
dari mereka. 

Mari saudaraku tercinta, pelajari etika kesantunan dari sumber aslinya, 
dan ketahuilah, bahwa mata air Islam tidak akan pernah habis. 

Akan tetapi, ironisnya mana orang yang mencarinya? 

Sopan Santun 

Sejujurnya, ketika ingin menghitung tata krama dan etika kesantunan 
yang diusung Islam, saya mendapati suatu hal besar yang tidak akan 
termuat dalam lembaran yang tipis ini, oleh sebab itu saya akan 
membahasnya secara urut. 

Pertama, saya akan mengawalinya dari tata krama dan sopan-santun di 
dalam rumah tangga, insya Allah. 

Sopan Santun Terhadap Orang Tua 

Orang pertama yang kita awali dengan etika kesantunan di dalam 
rumah adalah  kedua orang tua, dan perlu saya garis-bawahi di sini bahwa 
kita tidak membicarakan birrul walidain (bakti kepada orang tua) agar 
pembicaraan kita kali ini tidak campur-aduk. 

Kita akan mengambil beberapa contoh etika terhadap orang tua karena 
kita tidak dapat membatasi semua etika. Sebagai contoh, kami akan 
mengawali dengan contoh berikut: 

Salah satu anggota keluarga masuk ke dalam rumah dengan membawa 
makanan kesukaannya dan dia tidak suka jika ada orang yang ikut 
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menyantapnya. Karena itu, dia pun menyembunyikannya sehingga orang 
tuanya tidak mengetahuinya. Ada kalanya dia ingin memuaskan dirinya 
sendiri dan memakan makanan tersebut sebelum masuk rumah. 

Saya merasa ada senyuman lebar di wajah Anda, apakah Anda 
mengalami kejadian seperti ini!? 

Berikut saya sampaikan kepada Anda sebuah kisah orang yang 
melakukan perbuatan seperti di atas: 

Suatu hari salah seorang sahabat Nabi berada di ambang kematiannya. 
Saat itu dia dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Mereka menuntunnya 
untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi dia tidak bisa! Lidahnya 
kelu. Akhirnya saudara-saudara laki-laki tersebut segera pergi menemui 
Nabi untuk memberitahukan kejadian yang sangat mengkhawatirkan 
tersebut sekaligus menjelaskan masalah mereka kepada Nabi. Kemudian 
Nabi pun bertanya tentang kedua orang tuanya. Mereka menjawab, “Dia 
masih mempunyai ibu.” Akhirnya beliau pergi menemui ibu laki-laki 
tersebut dan bertanya ihwal keadaan tingkah laku anaknya.  

Perempuan itu mula-mula memuji anaknya sebagai seorang yang taat 
kepada Allah dan ahli puasa, akan tetapi Nabi ingin mengetahui perilaku 
laki-laki tersebut terhadap ibunya, bukan terhadap Allah. Lalu Nabi 
bersabda, “Bagaimana perilakunya denganmu?”27 Perempuan itu diam lalu 
berkata, “Dia suka membawa buah-buahan untuk istri dan anaknya, dan 
menyembunyikannya dariku.” 

Ya Allah, seseorang menjadi gagap bicara hingga tidak dapat 
mengucapkan dua kalimat syahadat hanya karena masalah ini: tidak 
adanya etika kesopanan kepada ibunya. 

Selanjutnya, Nabi mencoba melunakkan hati sang ibu terhadap 
anaknya dengan cara mendatangkan kayu bakar besar dan memerintahkan 
para sahabat untuk menyalakan api tersebut untuk membakar si anak. Api 
dunia lebih ringan daripada api akhirat. Melihat hal tersebut, bergetarlah 
hati si ibu. Dia pun lantas berkata, “Saya maafkan dia, wahai Rasulullah!” 
Seketika itu juga, lidah anak tersebut dapat mengucapkan dua kalimat 
syahadat. 

Bagaimana pendapat Anda tentang agama ini yang sangat 
memperhatikan nilai sopan santun terhadap  seorang ibu? 

Ini adalah contoh sederhana. Pikirkanlah sekarang, dan lihat apa yang 
akan Anda perbuat terhadap kedua orang tua Anda! 

Jangan Jadi Seperti Juraij 

Termasuk implementasi sopan santun kepada orang tua adalah 
menyahut panggilan mereka saat mendengar panggilan pertama kali, akan 

                                                      
27

 HR. Imam Ahmad (IV/381). 
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tetapi bagaimana jika kondisinya sebagai berikut: Ibu Anda memanggil 
Anda, sementara Anda sedang sibuk, sehingga Anda tidak menyahut 
panggilan itu. Peristiwa seperti ini sering terjadi bukan? 

Suatu hari Nabi Saw. datang menceritakan sebuah peristiwa panjang, 
yang intinya: Pada masa sebelum kalian ada seorang laki-laki ahli ibadah 
bernama Juraij, si ahli ibadah. Konon dia banyak melakukan shalat. Ketika 
sedang shalat, ibunya datang memanggil, “Hai Juraij.” 

Masih dalam keadaan shalat Juraij berkata dalam hatinya, “Ya Tuhan, 
ibuku atau shalatku!” Ternyata dia memutuskan untuk melanjutkan shalat 
dan si ibu pun pergi. Pada hari ketiga, ibunya kembali memanggil, “Juraij!” 
Juraij berkata lagi dalam hati: “Ya Tuhan!! Ibuku atau shalatku?”  

Saat itu dia tetap mengerjakan shalatnya hingga membuat hati ibu 
menjadi jengkel dan berkata, “Ya Allah, jangan Kau cabut nyawanya 
hingga dia melihat wajah anu!” Dia mengucapkan kata-kata yang berarti 
perempuan pezina. 

Dengan kuasa Allah, seorang perempuan pezina hamil, lantas datang 
membawa anaknya seraya berkata (menyebar isu dan kebohongan) pada 
penduduk kampung, “Ini adalah anak Juraij.” Berbondong-bondong 
masyarakat Bani Israil datang mengepung Juraij dengan memukuli, 
menyiksa dan merubuhkan tempat ibadahnya, sehingga Allah menerima 
taubatnya dan akhirnya dia pun selamat dari tuduhan keji tersebut.28 

Satu etika yang sangat sepele namun begitu penting dan genting yang 
ingin kami sampaikan kepada semua orang adalah, hendaknya Anda 
menjawab panggilan ibu Anda ketika dia memanggil Anda dan menunggu 
jawaban dari Anda. 

Cerita ini saya peruntukkan untuk pemuda yang pergi shalat jumat di 
masjid dan kedua orang tuanya menunggunya satu jam, dua jam dan 
seterusnya hingga seluruh anggota keluarga berkumpul untuk makan siang 
bersama. 

Cerita ini juga saya peruntukkan kepada pemudi yang duduk berlama-
lama bersama teman-temannya dan sangat bakhil terhadap ibunya, dengan 
mengalokasikan setengah jam saja untuk duduk santai bersama ibunya. 

Apa yang terjadi dengan Juraij adalah karena dia tidak membalas 
panggilan ibunya meskipun dia sedang beribadah. Bagaimana dengan Anda 
wahai pemuda dan pemudi!? 

Apakah Anda sudah melihat sopan santun dan etika Islam dalam 
bergaul dengan seoarang ibu? 

Demi Allah, ini adalah banjir air bah dari banjir yang melimpah. 

                                                      
28

 HR. Bukhari (3436) dan (2482), Muslim (6456) dan Imam Ahmad (I/301). 
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Betapa Indahnya Agama Ini! 

Lihatlah etika luhur ini ketika minta izin kepada orang tua untuk 
masuk ke dalam rumah. Hal ini tercantum dalam al-Qur`an pada sebuah 
ayat yang membicarakan sopan santun ketika masuk rumah dan waktunya. 

Agama kita mengabadikan sopan santun dalam al-Qur`an yang dibaca 
hingga hari kiamat. 

Allah Swt. berfirman,  
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“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan 
wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di 
antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) 
yaitu: sebelum shalat shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian 
(luar)mu di tengah hari dan sesudah shalat isya. (Itulah) tiga 'aurat 
bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka 
selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian 
kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah 
Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nuur [24]: 58) 

Mahasuci Allah, ini adalah sebuah ayat yang mengukuhkan satu kaidah 
dari beberapa kaidah kesantunan. 

Apakah setelah itu kita akan mengatakan bahwa Islam mengatur 
kehidupan di dalam masjid saja ataukah ia mengatur seluruh kehidupan? 
Padahal Islam jelas-jelas mengatur prikehidupan di dalam kamar tidur! 

Lihatlah posisi tata krama dan sopan santun dalam agama kita yang 
mulia. 

Lihatlah sampai batas mana ia menggapai!  

Sungguh sebuah agama yang agung! 
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Transformasi Besar 

Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. dan bertanya, 
“Wahai Rasulullah, apakah saya harus minta izin kepada ibu saya (ketika 
ingin masuk kamarnya)?” Beliau menjawab, “Ya.” Laki-laki itu bertanya 
lagi, “Wahai Rasulullah, apakah saya harus minta izin kepada ibu saya 
(ketika ingin masuk kamarnya)?” Nabi  menjawab, “Ya.” Laki-laki itu 
bertanya lagi untuk ketiga kalinya, “Wahai Rasulullah, apakah saya harus 
minta izin kepada ibu saya (ketika ingin masuk kamarnya)?” 

Nabi balik bertanya, “Apakah kamu senang jika kamu melihatnya 
telanjang?” Dia menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Kemudian beliau 
bersabda, “Karena itu, minta izinlah terlebih dahulu kepada ibumu 
(sebelum masuk kamarnya)!”29 

Saya lihat Anda merasa heran dengan hadits ini. Anda memang berhak 
heran sebab Anda terdidik dalam nuansa keislaman. Anda berhak terkejut 
dengan pertanyaan laki-laki itu, akan tetapi dulu orang Arab biasa tidak 
meminta izin kepada ibunya untuk masuk ke kamarnya. Bahkan bukan 
orang Arab saja, bahkan orang-orang di seluruh dunia sebelum Islam juga 
tidak menghargai etika kesantunan ini. 

Namun ketika Nabi Saw. datang membawa Islam. Beliau pun 
membersihkan kebiasaan tersebut dan menggantinya dengan perubahan 
besar dari kebiadaban menuju keberadaban, dari tidak adanya penjagaan 
perasaan dan indera menuju kesopansantunan, etika, dan keluhuran. 

Kemudian muncullah generasi muslim yang mempelajari dunia dengan 
tata krama dan sopan santun Islam. Sehingga sekarang semuanya meminta 
izin kepada bapak dan ibunya. Karena sekarang semuanya telah memiliki 
sopan santun Islam. 

Kemudian orang-orang Barat menisbatkan etika Islam ini kepada diri 
mereka dan keberadaban mereka. 

Etika Terhadap Istri 

Setelah etika terhadap orang tua, mari kita beralih pada etika terhadap 
istri. 

Hal pertama yang ingin saya sebutkan adalah perasaan romantisme 
yang indah dan kejujuran di antara suami istri. Bisa Anda saksikan di film-
film Barat adegan seorang laki-laki yang duduk di meja makan bersama 
istrinya (atau seorang bapak,  menurut mereka semuanya adalah sama). 
Dia memotong daging dengan pisau kemudian menusuknya dengan garpu, 
lalu memasukkannya ke mulut istrinya. Para pemuda dan pemudi Islam 
rupanya terpesona melihat adegan romantis tersebut seraya mulut mereka 
berkata, “Itulah tata krama. Seandainya kita dapat mempelajarinya!”  
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 HR. Baihaqi, dalam Al-Sunan Al-Kubra (VII/97). 
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Selanjutnya muncullah generasi-generasi yang menirukan mereka. Ini 
memang merupakan tradisi yang baik, namun yang keliru adalah 
menganggap bahwa etika tersebut berasal dari mereka (orang-orang 
Barat), padahal Nabi Saw. sudah menuturkannya sejak 1400 tahun yang 
lalu. 

Saya lihat Anda terheran-heran dan bingung.  

Berikut ini saya paparkan sebuah hadits Nabi Saw. agar persoalannya 
semakin gamblang. Beliau bersabda, “Sesungguhnya shadaqah yang paling 
besar adalah suapan yang diberikan (diletakkan) suami ke mulut 
istrinya.”30 

Mari kita umumkan dengan segenap kekuatan Anda dan dengan suara 
tertinggi Anda! Katakanlah, siapa yang belajar dari orang lain? Siapa yang 
mengambil dari orang lain? Berbangga hatilah terhadap agama Anda. 

Etika Luhur 

Lihatlah etika kesantunan dalam perkawinan. Sudah berapa banyak 
pasangan yang  mengalami kehancuran rumah tangga setelah para penulis 
menuliskan sebab-sebab pendirian rumah, perkakas, perabot rumah. Suami 
tidak dapat menjadikan istrinya pada level (tingkatan) yang sama seperti 
dulu dimana dia tinggal di rumah bersama keluarganya. Karena itu 
perkawinan pun menjadi gagal. 

Atau Anda mendapati keluarga pengantin perempuan menyampaikan 
tuntutan-tuntutan mereka, sehingga gagallah perkawinan, namun lihatlah 
etika-etika Islam yang mengatur persamaan sosial antara suami dan istri 
dan letakkanlah itu di depan mata Anda, 

Telah diketahui bahwa Nabi Saw. dulu menempatkan seluruh istrinya 
di daerah sekitar Masjid Nabawi, daerah ini semuanya adalah daerah 
padang pasir, dan seluruh istri Nabi sudah terbiasa dengan kehidupan 
seperti ini, namun ketika beliau menikahi Maria (al-Qibthiyyah) yang 
berasal dari Mesir terdapat keadaan yang lain. 

Perlu diketahui, Maria datang dari Mesir, tanah sungai Nil dan 
pemandangan yang hijau, apakah dia dapat hidup di daerah padang pasir!? 
Apa yang dilakukan Nabi? Apakah beliau akan menempatkannya di sekitar 
istri-istri Nabi? Nabi menempatkannya di sebuah tempat di Madinah yang 
penuh dengan etika-etika luhur. Mengapa? Karena tempat itu semuanya 
terdapat sayur-sayuran dan pepohonan. 

Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Lihatlah perhatian yang 
lembut ini! Perhatikanlah etika kesantunan yang begitu luhur ini! 

Nabi Saw. mengenal Mesir dan kehidupan di sana, dan Maria berasal 
dari Mesir. 

                                                      
30

 HR. Bukhari (56), Muslim (4185), Abu Dawud (2864), Tirmidzi (2116), dan Nasa`i (2708). 
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Lihatlah Nabi Saw. ketika ingin menikahkan putrinya yang sangat 
dicintainya: Fatimah. Telah datang kepadanya calon suami yang sedikit 
orang yang menyamainya. Seorang laki-laki mukmin dan berpendirian. 
Alangkah bahagianya orang yang akan dia nikahi. Dia adalah Sayyidina Ali 
ibnu Abu Thalib. Calon mempelai pria ini mengalahkan yang lain dalam 
banyak hal. Namun ia orang yang miskin. Dia hanya memiliki tikar dan 
bantal yang berisi serat-serat rumput di dalamnya. 

Saya mengatakan ini bukan untuk Anda praktikkan. Saya harap jangan 
Anda ambil bagian luar kata-kata ini. Tujuan saya adalah tidak berlebih-
lebihan dalam segala hal. Kita mungkin pernah mendapati biduk rumah 
tangga yang nyaris gagal hanya lantaran perselisihan kedua keluarga soal 
warna busana pengantin: putih atau krem. 

Saya ulangi lagi, Anda harus memperhatikan tingkatan sosial kedua 
mempelai dan kedekatan statusnya, sebab hal itu termasuk di antara etika 
kesantunan dalam Islam. 

Islam yang Begitu Indah 

Kita masih membicarakan etika kesantunan terhadap istri. Pada waktu 
haid, kondisi tubuh perempuan berbeda-beda. Kebanyakan laki-laki tidak 
suka bergaul dengan istri mereka dengan bentuk apapun pada waktu 
seperti ini, bahkan ada yang sampai tidak ingin melihat walaupun hanya 
wajahnya saja. Pada waktu seperti ini dia sama sekali tidak memperhatikan 
istrinya dan, demi Allah, itu adalah perbuatan orang yang tidak punya 
etika. Lihatlah apa yang dilakukan kekasih Anda, Muhammad Saw. 

A’isyah r.a. bercerita, “Suatu hari, pada waktu haid aku minum dengan 
gelas, kemudian Nabi mengambilnya dariku. Beliau lihat bekas bibirku 
(tempat dimana tadi aku meminumnya), lalu beliau letakkan mulut beliau 
tepat di tempat bekas minum bibirku.”31 

Jangan heran! Itulah Islam. Beliau adalah seorang  Nabi Saw. Jadilah 
orang yang selalu mengikuti langkah beliau, mematuhinya, dan bersopan 
santun seperti dirinya. Beliau melakukannya bersama A’isyah dan beliau 
mengatakan, “Aku tidak berkebaratan.” 

Akan tetapi mengapa Nabi melakukannya pada masa haid? 

Karena A’isyah sangat membutuhkannya pada masa-masa itu. 
Pahamilah, wahai saudaraku, dan lakukanlah. Bagaimana pendapat Anda 
tentang etika Islam dalam bergaul dengan istri? 

Apakah Barat memiliki sopan santun seperti ini, persis seperti tata 
krama ini, ataukah tidak? Sungguh kita akan menundukkan jari-jari kita, 
menyesali ketidaktahuan kita tentang keislaman kita.   
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 HR. Muslim (14), Abu Dawud (259), an-Nasa`i (279, 70), dan Ibnu Majah (643). 
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Mari, pegang kata-kata saya dengan kuat, sebab itu adalah Islam yang 
begitu indah. 

Tetap Santun Meskipun Menghadapi Tindakan Kasar! 

Termasuk implementasi etika kesantunan terhadap istri adalah tetap 
menjaga perasaannya ketika dia marah dan lemah. Berikut ini saya 
sampaikan kepada Anda sebuah lakon situasi ini dan belajarlah darinya. 

Suatu hari A’isyah duduk bersama Nabi Saw., kemudian A’isyah 
mengeraskan suaranya hingga melebihi suara beliau. Abu Bakar 
melihatnya dan dia tidak dapat menahan apa yang telah disaksikannya. 
Lalu Abu Bakar pun segera menghampiri A`isyah dan hendak memukulnya. 
Untung saja Nabi segera datang dan melerai keduanya. 

Maka Abu Bakar pergi meninggalkannya dan tidak jadi memukulnya. 
A’isyah saat itu merasa terhina dengan sikapnya, dan nyaris balik memukul 
Abu Bakar, ayahnya! 

Sikap ini ada pada setiap perempuan jika berada pada situasi ini atau 
situasi yang menyerupai ini. 

Dan apa yang dilakukan Nabi Saw. dalam situasi seperti ini? Beliau 
telah memudahkan A’isyah. 

Beliau bersabda kepadanya, “Apakah kamu melihat bagaimana aku 
melerai kamu dan Abu Bakar?” 

Demi Allah, beliau memiliki etika luhur yang menunjukkan kebesaran 
hati beliau kepada semua orang dan mencintai mereka semua, dan ia 
merupakan sebuah etika yang melambungkan dan menyenangkan hati. 

Hiburlah hati istri Anda, dan pesan saya: Jangan bersikap kasar, akan 
tetapi lunakkanlah ketika istri Anda tengah dalam masa-masa haid! 

Jadilah Seperti Abu Zar’i Terhadap Ummu Zar’i 

Ada sebagian suami yang mengancam istrinya berulang kali, sangat 
keras dan kasar, dengan berkata, “Saya akan menceraikanmu!” Mahasuci 
Allah, di mana etikanya dalam bergaul bersama istri? Sebagian mereka 
menganggap itu sebagai bagian dari senda gurau, padahal hal ini sangat 
melukai si istri dan dia pun tidak akan melupakannya. 

Saya melihat Anda mengatakan benar dan demi Allah, seorang 
perempuan akan mengingat apa yang Anda katakan selama puluhan tahun, 
meskipun kita telah tertawa, melewati masa indah bersamanya! 

Berikut saya sampaikan sebuah hadits yang melibatkan Nabi Saw. 
dengan A’isyah. Syahdan, dia duduk bersama Nabi Saw., lalu dia bercerita 
puluhan cerita tentang para suami dan istri-istrinya. Dia tetap bercerita 
hingga bagian akhir cerita. Dia berkata, “Pasangan suami istri yang 
terakhir adalah Abu Zar’i, dia sangat menyayangi istrinya dan 
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mencintainya. Begitu juga istrinya. Mereka hidup dalam masa-masa yang 
indah. Meskipun dia menceraikannya,” lanjut A’isyah. Kemudian Nabi 
melihat A’isyah dan bersabda, “Aku dan kamu seperti Abu Zar’i terhadap 
Ummu Zar’i, hanya saja aku tidak akan menceraikanmu.”32 

Lihatlah Nabi kita yang tercinta dan bagaimana beliau menempatkan 
istrinya! 

Ketika seorang perempuan bercerita tentang pasangan yang dicerai 
suaminya, maka sebenarnya dia takut bila hal yang sama terjadi padanya. 

Akan tetapi lihatlah sensitifitas dalam diri Nabi yang beliau rasakan 
terhadap lawan bicaranya. Beliau tidak membiarkannya, akan tetapi beliau 
mengeluarkan kata-kata dan menegaskannya, “Aku dan kamu seperti Abu 
Zar’i terhadap Ummu Zar’i, hanya saja aku tidak menceraikanmu.” 

Itu adalah etika Islam dan itulah kesopansantunan dalam Islam. 

Demi Allah, dari mana kita belajar etika? 

Bayangkan Sambil Tertawa!  

Berikut saya sampaikan kepada Anda sebuah contoh, tapi maaf, ini 
adalah contoh kurang beretika! 

Si A masuk ke rumahnya setelah lelah bekerja seharian. Dia langsung 
masuk rumah dan tidak memperhatikan satu patah kata pun dari istrinya. 
Dia lalu duduk, memegang koran dan tidur. Si istri merasa sangat 
menderita karena ini. Memang, tidak semua laki-laki seperti ini, akan tetapi 
perkataan saya ini saya tujukan kepada orang yang melakukan perbuatan 
seperti itu dan saya katakan kepadanya, “Apakah Anda lebih sibuk daripada 
Nabi Saw.?” Istri-istri Nabi berkata, “Di dalam rumah Nabi tampak berseri-
seri, ceria, dan kadang tertawa. Beliau menyempatkan diri duduk-duduk 
bersama kami sambil mengobrol, dan kami juga berbicara kepada beliau 
ketika beliau izin untuk shalat seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan 
kami pun tidak mengenal beliau.” 

Mahasuci Allah, apakah Anda tahu arti tertawa? 

Artinya, Anda tertawa dan bisa membuat istri Anda juga tertawa. Ini 
adalah bagian dari sopan santun dan etika dalam Islam. Nabi Saw. 
bercakap-cakap dengan istri-istri beliau dan sebaliknya, mereka juga 
berbicara kepadanya. Beliau tidak mengatakan, “Tinggalkan aku sendirian! 
Aku sedang lelah seharian ini.” 

Berapa banyak rumah tangga yang gagal karena hilang etika-etika 
Islam? 

Sungguh, dunia saat ini sangat membutuhkan kehadiran Islam! 

                                                      
32

 HR. Bukhari (5189), Muslim (6255). 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com _____________________________________________________________  79

Berhias dan Belajarlah dari Sang Tinta Umat (Ibnu Abbas) 

Tiap laki-laki ingin istri mereka selalu bersolek untuk mereka. Dia ingin 
istrinya senantiasa menjadi ratu kecantikan dunia (miss world), selalu 
melihatnya dalam kondisi wajah yang tercantik. Begitulah dia 
menginginkan keadaan istrinya. 

Namun dia sendiri tidak ingin berhias untuk istrinya. Dia tidak peduli 
apakah dirinya sudah terawat dari segi keindahan tubuh, fisik, maupun 
seluruh penampilannya. 

Berikut ini kami tampilkan Tinta Umat (Hibr al-Ummah), Abdullah bin 
Abbas r.a yang didoakan oleh Nabi Saw. dengan doa, “Ya Allah, 
pintarkanlah dia.”33 Dia merupakan salah satu sahabat yang paling handal 
dan menjadi tempat rujukan ilmu. 

Ibnu Abbas r.a. berkata, “Sesungguhnya aku ingin berhias untuk 
istriku, seperti halnya aku ingin istriku berhias untukku.” 

Demi Allah, sungguh itu adalah kata-kata yang sangat berkesan dalam 
perasaan yang tajam dan benar-benar sebuah puncak cita rasa dalam 
ketinggian dan peradaban. Dan itu merupakan sebuah pemahaman yang 
tinggi terhadap Islam yang agung ini. 

Dan Kerjakanlah (Amal yang Baik) Untuk Dirimu 

Bayangkanlah hal ini! Sense of Islam (arti Islam) benar-benar terbakar 
sampai ke semua sendinya dan berpendar sampai pada bagian-bagain 
terkecil!! Bahkan sampai pada hubungan suami istri. Bayangkan, bahwa 
hal tersebut juga sampai pada urusan ranjang. 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman,  
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“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, 
maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana 
saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk 
dirimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 223) 

Apa arti kalimat “kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu”? 

Ambillah makna dari hadits Nabi Saw. Beliau bersabda, “Salah seorang 
kalian hendaknya tidak menggauli istrinya sebagaimana hewan menggauli 

                                                      
33 HR. Bukhari (14), Muslim, (6318) dan Imam Ahmad (I/266). 
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betinanya, akan tetapi ia (hendaknya) memulai dengan belaian lembut dan 
cumbuan (foreplay).”34 

Ya Allah! Ini adalah agama yang memuat semua fenomena kehidupan 
dengan segala rasa, kesucian, ketinggian dan keindahannya. 

Demi Allah! Agama ini tidak berkurang derajatnya jika tercermin 
dalam perilaku orang-orang yang menggerakkannya. Jika sudah demikian 
halnya, maka Anda lihat ketentraman, rasa aman, kedamaian, cinta, 
kebersihan dari hal-hal yang haram, kesucian, peradaban, ketinggian dan 
kemajuan. 

Alangkah Santunnya Ini!! 

Salah satu etika kesantunan Islam yang diajarkan Nabi Saw. kepada kita 
adalah masuk ke dalam rumah dengan menekan bel meskipun Anda 
membawa kunci. Lalu Anda menunggu beberapa saat, kemudian membuka 
pintu, dan setelah itu baru masuk! Ya Allah! Etika kesantunan apa ini? 

Saya khawatir Anda akan berkata kepada saya, “Itu adalah sebuah cara 
ideal yang berlebihan.” 

Tidak. Demi Allah, itu sangat sederhana, hanya saja Anda belum 
terbiasa. 

Apa hikmah dibalik cara ini? 

Pertama, memberikan kesempatan kepada istri Anda untuk 
mempersiapkan diri menyambut Anda sehingga Anda merasa bahagia dan 
senang. Dengan demikian Anda membantunya dalam mempraktikkan 
hadits, “Jika dilihatnya, ia menyenangkannya.”35 

Bayangkan, jika Anda tidak memberinya kesempatan untuk 
memperindah penampilannya dan menambah aroma wanginya, maka 
untuk “menyenangkannya” justru akan terjadi “menubruknya”.  

Kedua, sudah menjadi karakter pada sebagian suami untuk meragukan 
kesetiaan istri mereka. Karena itu, Nabi Saw. menginginkan agar penyakit 
ini dibuang jauh dari hati Anda. Tidak benar kiranya jika seorang suami 
memperlakukan istrinya seperti ini. Akan tetapi, seorang suami harus 
memberikan rasa aman kepada istrinya. 

Sungguh, tebarkanlah rasa cinta, niscaya Anda pun kan menerimanya! 

                                                      
34 HR. Ibnu Asakir dalam Mukhtashar Tarikh Dimasyq, (II/52), dan Zubaidi dalam Ittihaf Al-

Sadat Al-Muttaqin (V/372). 
35 HR.  Abu Dawud (1664), hadits muthawwal (yang amat panjang) dan Ibnu Majah (1853) 

versi hadits muthawwal. 
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Mari Belajar Cara Berjalan! 

Sekarang kita tinggalkan rumah dengan para penghuninya dan mari 
menghadap ke jalan. Ketika melihat ke jalan raya kita akan melihat 
gemuruh segala perasaannya. Mereka telah mengajarkan dan melatih kita 
agar tidak berjalan dengan kehampaan, tanpa tujuan. Ini kalimat yang baik 
yang diperintahkan Islam kepada kita. Dan lihatlah Nabi Saw. ketika 
berjalan, beliau berjalan dengan cepat tanpa berlari. Ya, sebuah cara 
berjalan yang semuanya adalah etika dan kewibawaan. 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman,  
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“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-
orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila 
orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata 
(yang mengandung) keselamatan.” (QS. Al-Furqaan [25]: 63) 

Sekarang sudahkah Anda belajar cara berjalan ataukah Anda masih 
berjalan seperti cara biasanya! 

Subhanallah. Anda akan menemukan keajaiban yang sangat besar 
dalam cara berjalan manusia! 

Kebanyakan dari Mereka Tidak Berakal 

Termasuk etika kesantunan yang hilang di jalan-jalan raya adalah 
suara-suara klakson yang menjengkelkan dan menjadi ajang kebanggaan di 
kalangan para pemilik mobil, baik besar maupun kecil. Mungkin sering 
Anda lihat mobil berhenti di depan pagar rumah, menunggu orang yang di 
dalam. Bukan beralih untuk turun dan menjemput orang tersebut, ia justru 
menyalakan klakson berulang-ulang. Islam pun datang dengan 
menghadirkan kembali etika-etika kesantunan di jalan raya yang sudah 
luntur dan menghilang. 

Allah Swt. berfirman,  
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“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar 
kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya 
mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, 
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sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. (QS. Al-Hujuraat [49]: 4-
5)  

Benar, bahwa ayat tersebut berbicara tentang Nabi Saw., akan tetapi hal itu 
bertujuan untuk mengatur dan mendidik perilaku-perilaku manusia secara 
umum. 

Salah satu hak manusia yang harus Anda lakukan terhadapnya adalah 
Anda tidak membuatnya gelisah, di antara mereka adalah orang-orang 
yang sedang tidur, pelajar, orang sakit dan mereka yang sedang shalat. Dan 
ketahuilah, bahwa jalan raya bukanlah milik Anda sendiri. 

Berlapanglah, Niscaya Allah Akan Memberi Kelapangan 
Untukmu. 

Termasuk perilaku yang aneh adalah ketika Anda mendapati seorang 
pengemudi tidak membiarkan mobil di belakangnya untuk menyalipnya. 
Jika Anda tanya, “Apa yang menyebabkan Anda berbuat begini.” Anda pun 
tidak akan menemukan penyebabnya. Yang lebih berbahaya lagi, perilaku 
tersebut ternyata sudah menjadi aktivitas alam sadar di antara sekian 
banyak kebiasaan yang Anda lakukan tanpa sadar. 

Akan tetapi Islam mengajari Anda sebuah kesantunan dalam kondisi-
kondisi seperti ini. 

Allah Swt. berfirman,  
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“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, 
‘Berlapang-lapanglah dalam majlis,’ maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu.” (QS. Al-Mujaadilah [58]: 
11)  

Berlapang diri tidak hanya berlaku di dalam ruang-ruang pertemuan 
saja, akan tetapi juga di jalan-jalan. Berlapanglah maka Allah Swt. akan 
memberi Anda kelapangan. Adalah sebuah sikap yang tidak peka bila Anda 
mempersempit ruas jalan untuk orang-orang. Umar bin al-Khaththab r.a. 
berkata, “Tiga hal yang benar-benar akan memurnikan kasih sayangmu 
kepada saudaramu. Di antaranya adalah, kamu berlapang diri36 dalam 
majelis.” 

Berikut ini saya persembahkan kepada sebuah drama situasi yang 
indah: 

                                                      
36 Pent.: memberinya tempat duduk 
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Ketika Nabi Saw. sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba seorang Arab 
Badui datang. Lalu Nabi menjauh untuk memberikan tempat untuk lelaki 
tersebut (meskipun masjid tersebut belum penuh). Kemudian orang Arab 
tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau menyingkir, padahal 
di dalam masjid masih luas.” Maka beliau pun menjawab, “Menjadi hak 
setiap muslim jika ada saudaranya yang datang untuk menyingkir 
(memberikan tempat baginya untuk duduk).” 

Setelah melihat ini lalu siapa yang ingin mengatakan, “Camkanlah 
kesopanan ini dan pelajarilah dari peradaban Barat”? Siapa juga yang ingin 
mengatakan, “Islam adalah agama yang tidak menghargai etika dan tidak 
peduli terhadap etika kesantunan”? 

Termasuk tempat yang paling perlu untuk unjuk etika kesantunan ini 
adalah tempat berbela sungkawa, dimana Anda memberikan tempat duduk 
kepada saudara Anda. Lihatlah apa yang terjadi pada hari-hari ini: Anda 
mendapati semua orang sedang duduk di tempat berduka cita. Dan ketika 
seseorang masuk, Anda melihat bahwa semua orang yang duduk 
menatapkan pandangan kepadanya. Maka Allah Swt. menolongnya dan 
seolah-olah lidahnya berkata, “Wahai bumi, merekahlah dan telanlah 
aku.” Dan lihatlah seorang laki-laki di antara mereka yang duduk 
kemudian berdiri lantas memegang tangan laki-laki yang berdiri lama dan 
mempersilakannya duduk. 

Subhanallah. Kesantunan-kesantunan dan etika Islam ini merupakan 
pintu-pintu keselamatan bagi banyak orang yang tenggelam dalam laut 
kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkannya. Dan itu kita 
sudah melihatnya di mobil-mobil, di dalam forum, di tempat berbela 
sungkawa dan juga dipraktikkan di auditorium kampus. 

Menyingkirkan Sesuatu yang Bisa Menyakiti Orang dari 
Jalanan Adalah Sedekah 

Apakah etis dan santun bila membuang sampah di jalanan? Melihat ke 
kanan dan kiri serta berbisik dalam dirinya sendiri, “Adakah seseorang 
yang melihatku?” Lalu mulai mencuri-curi pandang layaknya orang yang 
mencuri sesuatu kemudian melemparkan sampah. 

Nabi Saw. bersabda, “Menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti 
orang dari jalanan adalah sedekah.”37 Lalu bagaimana sikap kita terhadap 
orang yang melemparkan duri di jalanan!! Nabi Saw. bersabda, “Iman itu 
ada tujuh puluh tiga cabang. Yang tertinggi adalah ucapan tiada tuhan 

                                                      
37 HR. Muslim (1668), Abu Dawud (1285, 5244), versi hadits muthawwal, Imam Ahmad 

(II/316) dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra (III/47). 
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selain Allah dan yang terendah adalah menyingkirkan hal yang bisa 
mneyakiti orang dari jalanan.”38 

Ini merupakan bukti bahwa kesantunan adalah sebagian dari 
keimanan. Bukankah saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa 
kesantunan adalah akhlak Islam yang murni. Bukankah saya sudah 
mengungkapkan bahwa sumber dari rasa etika kesantunan adalah Islam. 

Kita betul-betul dalam kondisi yang sangat perlu untuk benar-benar 
memahami keislaman kita dengan benar. 

Mengapa para pemuda tidak mendalami agama padahal di dalam 
agama kita tercakup segalanya? 

Wahai para pemuda! Dalam agamamu akan engkau temukan 
tujuanmu. 

Ketika kita berada di jalanan padang pasir dan membuang sampah di 
sana, kita tidak merasa menyalahkan nurani, karena itu adalah padang 
pasir! Akan tetapi Nabi Saw. mengajarkan kepada kita sebuah rasa, etika 
dan peradaban sejak 1400 tahun yang lalu melalui hadits yang sangat kita 
butuhkan ini. Itu adalah hadits yang ditujukan untuk kita semua, karena 
kita adalah generasi abad ke XXI. 

Lihatlah orang yang membuang sampah di jalan raya. Lihatlah orang 
yang meludah di jalanan dan lain sebagainya. Semoga Allah Swt. 
memuliakan Anda sekalian. Di mana kesantunan mereka? 

Cukuplah Bagi Anda Hadits Ini! 

Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya Malaikat merasa tersakiti dengan 
apa yang dirasakan sakit oleh anak keturunan Adam!”39  

Hadits ini sudah cukup bagi Anda. Jika Anda telah memahaminya dan 
sudah mencoba untuk mempraktikkannya, maka itu sama artinya dengan 
sebuah indikator. 

Tempat genangan air, misalnya, bisa menyebabkan petaka bagi manusia 
sekaligus bisa mengganggu malaikat. 

Orang yang meludah di jalan raya bisa membawa dampak buruk bagi 
manusia dan selanjutnya juga menyebabkan malaikat merasa tidak 
nyaman. 

Hal ini merupakan pemahaman yang baik. Sebab indikator tersebut 
menunjukkan dan mengajarkan kepada kita. Dari hal tersebut kita tahu 
bahwa kita terdidik dalam bergaul dengan orang lain atau tidak. Itu adalah 

                                                      
38 HR. al-Bukhari (9), Muslim (152), Abu Dawud (4676), Tirmidzi (2614), Nasa`i (5019, 

5020), versi hadis muthawwal, Ibnu Majah (57) versi hadits muthawwal, dan Imam Ahmad (II/414, 
445). 

39 HR. Muslim (854), Muslim (1254), Tirmidzi (1806), Nasa`i (706), Ibnu Majah (3365) dan 
Imam Ahmad (III/374). 
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etika yang tinggi, etika bersikap kepada malaikat!! Kesantunan dan etika 
apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita ini! 

Etika Penting dan Istimewa pada Saat Sekarang Ini 

Nabi Saw. bersabda, “Jauhilah duduk-duduk di lorong-lorong jalan. 
Jika kalian menolak, kecuali harus duduk, maka berilah hak jalan: 
menundukkan pandangan, tidak menyakiti orang, menjawab salam, dan 
amar ma’ruf nahi munkar.”40 

Ada riwayat lain tentang hadits ini. Nabi Saw. bersabda, “Jauhilah 
duduk-duduk di lorong-lorong jalan.” Para sahabat berkata, “Wahai 
Rasulullah, tidak ada yang kami lakukan di tempat-tempat duduk kami 
selain mengobrol di sana.” Beliau menukas, “Jika kalian menolak, kecuali 
harus duduk, maka berilah hak jalan.” Para sahabat bertanya, “Apa saja 
hak jalan, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menundukkan 
pandangan, tidak menyakiti orang, menjawab salam, dan amar ma’ruf nahi 
munkar.” 

Ya Allah! Islam telah menggariskan sebuah cara atau acara bagi Anda 
untuk duduk di jalan raya ketika dalam kondisi terpaksa! Para sahabat 
tersebut berkata kepada Nabi, “Tidak ada yang kami lakukan di tempat-
tempat duduk kami selain mengobrol di sana.”  

Sekarang kita telah sampai! 

Apakah Anda sudah lupa? Pada mulanya kita berada dalam rumah 
kemudian keluar ke jalanan. Dan sekarang kita telah sampai di rumah yang 
akan kita kunjungi. 

Sebelum Meminta Izin 

Sekarang, kita akan berbicara tentang sopan santun dalam bertamu dan 
kita akan mengetahui sunnah Nabi Saw. Anda akan melihat bahwa itu 
adalah etika, sopan santun, bentuk keberadaban dan sebuah keluhuran. 
Semua ini disebut sebagai Islam bagi kita. Yang diperhitungkan di sini 
bukanlah label nama, melainkan isi dari yang disebutkan tersebut. Mula-
mula Anda akan mendapatinya berlalu tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Anda berkata, “Memangnya kenapa? Dia kan temanku, saudaraku.” Di 
sini kita membahas tentang kesantunan dalam bergaul, kita berbicara 
tentang etika yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Dan berikut saya 
sampaikan firman Allah Swt.,  

                                                      
40 HR. Bukhari (2465 dan 6229), Muslim (5528 dan 5613), Abu Dawud (4815), dan Imam 

Ahmad (III/47). 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah 
yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam 
kepada penghuninya.” (QS. Al-Nuur [24]: 27)   

Arti kata tas ta’nisuu adalah “Kalian yakin bahwa mereka sudah 
bersiap-bersiap untuk menyambut kedatangan kalian.” Sedangkan kata tas 
ta’nisuu di abad XXI adalah Anda “Menghubunginya lewat telepon dan 
membuat janji.” Sebuah kata indah yang semuanya adalah bentuk cita rasa 
(kesantunan). Kata tas ta’nisuu juga bisa berarti bahwa “Tuan rumah 
merasa senang dengan kedatangan Anda.” 

Ada orang yang sangat tinggi kesopanannya. Anda menemukannya 
ketika dia menghubungi seseorang via telepon untuk membuat janji. 
Cukuplah baginya dengan mendengarkan tekanan suara orang yang 
dihubunginya, karena itu merupakan sinyal apakah dia benar-benar 
menolaknya atau sebaliknya. 

Terkadang ketika Anda pergi tanpa janjian terlebih dahulu, Anda akan 
mendapatinya meminta maaf pada Anda bahwa dia tidak bisa menyambut 
Anda. Akhirnya Anda pun marah dan langsung pergi meninggalkan tempat 
tersebut. Subhanallah! Termasuk etika kesopanan dalam konteks ini adalah 
jika Anda tidak marah. 

Allah Swt. berfirman,  
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”Dan jika dikatakan kepadamu, ‘Kembali (saja)lah, maka hendaklah 
kamu kembali.’” (QS. An-Nuur [24]: 28)   

Saudaraku tercinta, hindarilah untuk marah, karena itu lebih bersih 
untuk kalian. 

Menghadaplah ke Timur Atau Barat? 

Termasuk perilaku yang tidak baik dan benar-benar jauh dari etika 
kesopanan adalah ketika Anda menemukan, misalnya, orang yang menekan 
bel pintu kemudian berdiri menghadap pintu di depan mata tuan rumah 
dan meletakkan kedua tangannya di atas pintu! Bayangkan pemandangan 
ini. Di rumah kita mengajarkan bahwa tindakan seperti ini adalah sebuah 
aib. 
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Lihatlah etika Islam, “Janganlah kalian berdiri menghadap pintu, akan 
tetapi menghadaplah ke Timur atau ke Barat (ke samping kanan atau 
kiri).”41 

Berikut ini adalah norma keislaman lain yang dibawa oleh Nabi Saw. 

Minta Izin Sebanyak Tiga Kali 

Nabi Saw. bersabda, “Meminta izin hanya tiga kali. Jika kamu tidak 
diberi izin masuk, maka pulanglah.”42 Lihatlah kesopanan Islam. Dan 
selama tenggang waktu di antara ketiga kali tersebut, tunggulah sebentar 
agar Anda memberikan waktu kepada orang yang ada di dalam untuk 
membukakan pintu karena barang kali dia sedang shalat, di kamar mandi 
atau lainnya. 

Dan apa yang terjadi sekarang ini adalah “berkatalah sekehendakmu.” 
Anda mendapatinya meletakkan tangannya di atas bel rumah dan tidak 
menurunkannya, atau melihatnya memanggil-manggil dengan suaranya 
yang semakin mengeras sehingga semua orang mendengarnya dan 
semuanya keluar untuk melihat orang tersebut kecuali orang yang justru 
dia panggil! 

Bacalah kalimat ini, “Jika tuan rumah tidak memperkenankan kamu 
maka pulanglah.” 

Tengoklah ke dalam perasaan. Tuan rumah memang tidak berkata 
kepada Anda “pulanglah”, akan tetapi bila dia tidak memberimu izin maka 
pulanglah. Ini adalah puncak dari kesopanan dan kesantunan. 

Saya, Saya, Saya 

Ketika bel rumah ditekan Anda akan mendapati tuan rumah bertanya, 
“Siapa?” Kemudian sang tamu berkata, “Saya.” Lalu tuan rumah bertanya, 
bertanya dan bertanya lagi dan jawabannya hanya satu, tidak berubah, 
“Saya.” Salah satu etika dan kesopanan yang diajarkan oleh Islam kepada 
kita adalah ketika tuan rumah bertanya kepada Anda dan berkata, “Siapa?” 
Maka Anda menjawabnya, “Nama saya bla bla bla.” Pada suatu hari Jabir 
bin Abdullah datang kemudian berkata, “Aku pernah mengetuk pintu 
rumah Nabi lalu beliau bertanya, ‘Siapa?’ Aku jawab, ‘Saya.’ Lalu aku 
mendengar Nabi berkata dari dalam, ‘Saya ... saya ...,’ seolah-olah beliau 
tidak menyukainya.” 

Subhanallah. Agama kita, Islam mempertimbangkan segala hal dari 
yang kecil hingga yang besar sejak 1400 tahun. Dan kesantunan telah 
berakar dalam akhlak kaum muslim karena menjadi salah satu warisan 
dari kaum muslim terdahulu. 

                                                      
41 HR. Imam Ahmad (V/421). 
42 HR. Muslim (5598), Abu Dawud (5181), dan Tirmidzi (2690). 
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Tidak Ada Kelembutan dalam Sesuatu, Kecuali Ia Akan 
Mempercantiknya. 

Di antara manusia ada golongan yang tidak menjaga etika-etika umum. 
Anda menemukannya setelah seseorang masuk sebuah tempat, baik itu 
rumah, lift atau lainnya. 

Dia menutup pintu dengan keras. Sesekali dia memukul-mukul kaca 
dan sesekali dia membuat orang lain merasa takut. 

Sebagaimana Nabi Saw. bersabda, “Tiadalah kelembutan di dalam 
sesuatu kecuali ia akan mempercantiknya, dan tiada ia dicabut dari sesuatu, 
kecuali akan memperburuknya.”43 Demi Allah, jadikanlah hadits ini 
sebagai kebiasaan Anda. 

Itu adalah jalan Anda menuju kesopanan yang tinggi. 

Bagaimana Anda Melakukan Hal Itu? 

Terkadang salah seorang teman Anda mengundang Anda untuk 
menghadiri jamuan makan pada acara tertentu. Dan pada hari itu Anda 
pergi menemui teman Anda tersebut, akan tetapi Anda tidak sendirian! 

Anda membawa serta orang lain. Jelas saja tuan rumah terkejut dengan 
hal ini yang sama sekali tidak sesuai rencana, kecuali dia hanya bisa ... 

Nabi Saw. dan lima sahabat lainnya diundang oleh salah seorang 
sahabat Anshar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sahabat lain ikut dan 
berjalan bersama mereka sehingga sampai di depan rumah yang dituju. 
Lalu Nabi bersabda kepada tuan rumah, “Ini adalah anggota rombongan 
kami. Jika kamu berkenan, berilah izin kepadanya dan jika tidak, 
hendaklah ia pulang.”44 Tuan rumah membalas, “Saya mengizinkannya, 
wahai Rasulullah.” 

Ini merupakan posisi yang sulit, terlebih bagi tuan rumah dan 
keluarganya karena makanan yang tersedia diperuntukkan dalam jumlah 
yang terbatas. Jika jumlah tamunya bertambah maka apa yang harus 
dilakukannya? Namun lihatlah tata cara Nabi Saw. sehingga beliau tidak 
menempatkan tuan rumah dalam kebingungan dan kesulitan. Maka 
bergegaslah dan jelaskanlah tindakan apa yang harus dilakukan dan 
pilihlah. 

Di mana kesantunan-kesantunan dan kesopanan ini di antara kita 
sekarang? 

                                                      
43 HR. Imam Ahmad (VI/206). 
44 HR. Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra (VII/265) dan Thabrani dalam Al-Mu`jam Al-Kabir 

(XVII/198 dan 199). 
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Pedang Malu! 

Mungkin Anda pernah mendapati sebagian orang yang ketika masuk ke 
rumah temannya kedua matanya langsung bergerak dengan kecepatan 
roket untuk mencari telepon. Lalu ketika sudah menemukannya, dengan 
cepat dia akan meminta temannya untuk menghubungi satu nomor. Dan 
dia tahu bahwa temannya tidak akan menolak permintaannya, karena 
bagaimana mau menolak jika pada kenyataannya dia sudah memegang 
telepon? Kemudian dia mulai berkomunikasi, dia menghubungi London, 
misalnya! Dan pembicaraan ini berlangsung selama setengah jam! 

Sebagaimana Nabi Saw. bersabda, “Apa yang diambil dengan pedang 
malu adalah haram.” 

Siapa yang menjaga rasa malunya, kecuali orang yang mempunyai 
kesantunan? Lalu Anda mendapati orang tersebut melihat pena di dalam 
saku baju temannya kemudian dia berkata, “Pena itu bagus” (itu adalah 
kata-kata yang penuh tendensi). Tidak ada pilihan lain bagi temannya 
kecuali berkata, “Silakan!!” Lalu dia pun mangambil pena tersebut dari 
temannya. 

Sayang sekali, hal ini terjadi pada kebanyakan orang yang memperoleh 
gelar profesor. Kepada mereka kami tunjukkan hadits Nabi Saw., “Apa yang 
diambil dengan pedang malu adalah haram.” 

Jika Kalian Sudah Makan Maka Keluarlah 

Setelah makan, sebagian besar orang dijangkiti rasa malas dan 
bersantai-santai. Dan ini sampai pada batas yang bisa diterima bila di 
rumah Anda, akan tetapi bila di rumah teman Anda! 

Allah Swt. berfirman,  
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“Dan bila kamu selesai makan, maka keluarlah kamu tanpa asyik 
memperpanjang percakapan.” (QS. Al-Ahzaab [33]: 53)  

Al-Qur`an menyuruh kita untuk belajar sebuah sikap fantasyiruu 
(keluarlah). 

Ada sebuah cerita aneh tentang Imam asy-Syafi’i. Seorang laki-laki 
datang mengunjunginya. Kemudian lelaki tersebut hanya diam dalam 
waktu yang lama. Lalu ketika waktu semakin lama, Imam asy-Syafi’i pun 
pergi lalu datang kembali dengan membawa makanan sampai dia pergi. 
Dan ini berlangsung cukup lama. Kemudian lelaki tersebut berkata 
kepadanya, “Saya takut akan membebanimu, wahai Imam.” Beliau 
membalasnya, “Engkau menjadi beban bagiku ketika engkau berada di 
rumahmu!” 
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Meskipun situasi ini menyakitkan perasaan, akan tetapi Imam asy-
Syafi’i berusaha untuk tidak menyakiti perasaan lelaki tersebut. Bahkan 
beliau berkata kepadanya dengan penuh kesantunan dan sangat sopan. 
Kejadian ini memiliki dua makna. Dan lelaki tersebut harus memahaminya 
seperti yang dia inginkan. 

Kesopanan Abu Ayyub Al-Anshari 

Terkadang orang pergi ke rumah saudaranya dan bermalam di sana 
selama satu, dua atau tiga hari dan dia dijamu oleh keluarga tuan rumah. 
Selama menerima tamu, si istri berbincang mengenai bermacam-macam 
hal dan bersungguh-sungguh agar pertama, dia mendapatkan keridhaan 
dari Tuhannya, kemudian dari suaminya atas jamuannya terhadap 
keluarga suaminya dan memuliakan mereka. Akan tetapi yang jadi masalah 
adalah ketika tamu tersebut bermalam sampai seminggu atau lebih. Maka 
tamu ini pun menjadi beban. Mereka benar-benar telah melakukan 
tindakan yang jauh dari kesantunan. Lalu bagaimana reaksi kita sedangkan 
tamu sudah menginap selama satu minggu! 

Lihatlah Nabi Saw. ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau 
menginap di rumah Abu Ayyub al-Anshari. Waktu itu adalah waktu 
pembangunan Masjid Nabawi dan rumah Nabi Saw. Rumah Abu Ayyub 
terdiri dari dua lantai. Lalu Abu Ayyub berkata, “Wahai Nabi Allah, demi 
ayah dan ibuku, sungguh aku tidak suka dan sombong bila berada di 
atasmu dan engkau di bawahku. Karena itu tinggallah di lantai atas dan 
kami akan turun sehingga kami berada di bawah.” Apakah Anda tahu 
mengapa Abu Ayyub berbuat demikian dan mengapa pilihannya seperti 
ini? 

Bahkan, janganlah kedua kakinya berada di atas Nabi Saw. Sungguh ini 
merupakan sebuah puncak kesantunan dan kesopanan dalam bergaul 
dengan Nabi Saw. Namun lihatlah akhlak dan kesantunan Nabi Saw. yang 
tinggi. Beliau bersabda, “Hai Abu Ayyub, sesungguhnya lebih baik bagi 
kami dan bagi orang yang menjamu kami jika kami berada di lantai bawah 
rumah.”45 

Bayangkan, jika Nabi Saw. berada di atas sedangkan orang-orang silih 
berganti mendatangi Nabi Saw. setiap menit. Lalu apakah Abu Ayyub dan 
istrinya bisa beristirahat dengan nikmat dan tenang! 

Benar. Abu Ayyub adalah simbol puncak kesantunan dan etika dalam 
pergaulan dengan Nabi Saw. Tetapi etika dan kesopanannya tersebut 
berasal dari kesantunan dan etika Nabi Saw. Apakah Anda sudah 
memperhatikan bahwa sampai sekarang kita masih hidup dengan sebagian 
kesantunan-kesantunan Nabi Saw. dan para sahabatnya? 

Ini dari 1400 tahun yang lalu. Apakah Anda melihat bagaimana 
perilaku orang barat pada masa-masa sekarang ini? Apakah Anda masih 

                                                      
45 HR. Ibnu Hisyam dalam As-Sirah An-Nabawiyyah tentang Ibnu Ishaq (II/498). 
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membenarkan bahwa etika kesantunan, peradaban dan ketinggian adalah 
nilai-nilai barat? 

Kesantunan Adalah Nikmat! 

Mungkin Anda pernah mendapati seseorang yang mengunjungi 
temannya lalu duduk sesukanya tanpa dipersilakan terlebih dahulu oleh 
tuan rumah. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, yaitu ketika tuan rumah 
berkata, “Sebaiknya kamu di sini.” Lalu orang tersebut menjawab, “Tidak, 
saya merasa enak di sini!!” Subhanallah. Kemungkinan dengan posisi 
duduknya orang itu sekehendaknya bisa melihat seluruh isi rumah, 
sehingga menyakitkan perasaan orang-orang yang ada di dalamnya dan 
karenanya tuan rumah terlihat dari posisi duduknya. Dia adalah orang 
yang mempunyai rasa malu namun tidak bisa menjelaskan persoalannya, 
sedangkan kesantunan tamunya bagaikan es! Sampai-sampai tuan rumah 
menjadi bingung dan lelah sehingga dia terpaksa berkata dengan jelas, 
“Sebaiknya kamu pindah dari situ ke sini agar istriku bisa bergerak.” Dan 
ketika dikatakan demikian, maka sang tamu berpindah tempat sambil 
berkata, “Maaf!!” 

Termasuk kesunnahan tersendiri jika Anda tidak duduk di rumah orang 
yang Anda kunjungi, kecuali di tempat yang dia duduki. Bahkan Anda 
harus menjaga kesopanan. Oleh karena itu janganlah Anda duduk di suatu 
tempat, kecuali dia memperbolehkannya. Demi Allah, itu adalah etika-etika 
Islam. Nabi Saw. bersabda, “Hendaklah salah seorang kalian tidak duduk di 
atas tempat duduk seseorang kecuali dengan izinnya.” 

Demi Allah, apakah manusia menyukai orang yang mempunyai sekian 
kesantunan dan etika Islam seperti ini atau tidak? Apakah orang seperti ini 
beradab atau tidak? Karena peradaban tidaklah hanya tentang teknologi, 
dan berbagai corak pengetahuan modern. Akan tetapi peradaban adalah 
dengan etika, kesopanan dan ketinggian akhlak. 

Allah Swt. Selalu Menolongmu, Wahai Imam! 

Termasuk etika kesantunan Islami ketika menjenguk orang sakit adalah 
tidak berkunjung lama-lama. Merupakan sesuatu yang etis jika kunjungan 
Anda dipersingkat, kecuali jika orang yang sakit tersebut merasa senang 
dan bahagia dengan kedatangan Anda. Ada sebuah cerita yang mengetuk 
hati tentang Imam Abu Hanifah. 

Ketika itu beliau sedang sakit. Lalu ada empat laki-laki menjenguknya. 
Kunjungan mereka tentu memberatkan dirinya, ditambah lagi mereka 
duduk dalam waktu yang lama padahal sang Imam sakit. Beliau akhirnya 
pun kelelahan dan benar-benar merasa kepayahan yang sangat berat. 
Namun meskipun demikian mereka tetap saja duduk. Lalu apa yang 
dilakukan sang Imam? Beliau berkata kepada mereka, “Bangunlah kalian, 
karena Allah Swt. sudah menyembuhkanku!” 
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Ya Allah, bayangkan kejadian ini!? Saya khawatir bila kita termasuk 
bagian dari mereka tersebut! Islam mengajarkan dan mendidik kita untuk 
menjaga berbagai keadaan orang yang sakit dan kondisinya yang benar. 

Jadilah Anda orang yang pandai memberi isyarat. Dan ketahuilah, 
bahwa tekanan suara dan senyuman wajah Anda adalah tanda! Semua 
orang yang mengerti tentang isyarat, tentu paham akan hal itu. 

Agama Islam Mengajari Kita 

Sekarang, marilah kita beralih ke persoalan etika kesantunan terhadap 
tetangga. Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika masuk rumah dan 
membawa buah-buahan atau makanan yang jarang dilihat mata, kemudian 
salah satu tetangga kita melihatnya, baik anak kecil atau orang dewasa, 
maka Anda harus memberikan sedikit oleh-oleh Anda kepadanya selama 
Anda tidak menyembunyikannya. 

Jika tidak, Anda harus memberi sebagian oleh-oleh tersebut kepada 
mereka dengan ketulusan hati dan niat yang jernih. 

Subhanallah. Sebagian orang sengaja memperlihatkan makanan enak 
yang dibawanya kepada para tetangganya atau berbicara tentang makanan 
bergizi dan enak yang ada di rumahnya dengan nada saling 
membanggakan. Apakah ini adalah kesantunan yang diajarkan oleh Islam? 

Dan termasuk salah satu etika kesantunan yang diperintahkan oleh 
Islam adalah tidak meninggikan tembok Anda melebihi tembok tetangga, 
kecuali bila dia mengizikannya. Karena sebagian orang membangun dan 
meninggikan rumahnya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada 
tetangganya dengan merasa pura-pura bodoh terhadap perasaan 
tetangganya. Lalu Anda melihat seorang tetangga yang dulunya bahagia, 
sekarang bersedih karena rumahnya tidak lagi dimasuki udara dan tidak 
lagi terkena sinar matahari. 

Saya tidak mengatakan jangan membangun. Adalah hak Anda untuk 
membangun dan meninggikan rumah Anda. Akan tetapi jagalah perasaan 
tetangga dan mintalah izinnya. Bahkan dengan cara ini akan membuatnya 
merasa diperhatikan dan dipedulikan. Dengan kedua cara ini dia tidak 
akan bisa menolak, bahkan dia akan mempersilakan! 

Etika di Masjid 

Di antara etika kesantunan di dalam masjid yang diajarkan oleh Islam 
kepada kita, dan menjadi kebenaran yang tak terbantahkan adalah tidak 
melangkahi leher orang yang sedang sujud, memberikan tempat duduk 
kepada orang lain, dan mempersilakannya duduk, serta menjaga 
kebersihan dan kemuliaan masjid. 

Masjid adalah rumah Allah. Jadi, usahakanlah agar Anda berada dalam 
puncak kesopanan dan kesantunan. Dan awal dari etika ini adalah Anda 
tidak melangkahi leher seseorang yang sedang shalat sujud. 
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Handphone Mengganggu Malaikat  

Termasuk salah satu etika kesantunan yang diperlukan di abad XXI ini 
adalah etika berikut: Mematikan handphone ketika berada di dalam masjid. 
Ini penting, karena terkadang Anda berada di masjid dan setelah 
bermujahadah dimana Anda sedang dalam kedaan shalat yang tenang 
(khusyu) dan memadu cinta dengan Allah Swt., tiba-tiba Anda mendengar 
suara handphone. 

Betapa naifnya Anda jika berada dalam kondisi ini. 

Namun peristiwa ini terkadang terjadi bukan? Karena itu, saya 
mengajak semua orang untuk mematikan telepon selulernya demi menjaga 
dirinya dari kutukan dan doa jelek para jamaah terhadap dirinya, karena 
bagaimana pun para jamaah merasa terganggu oleh suara benda elektronik 
tersebut dan malaikat juga akan ikut merasa terganggu dengan apa saja 
yang mengganggu manusia. 

Bangun Pemahaman Dulu! 

Berikut saya paparkan sebuah peristiwa unik dan sederhana. Kisah ini 
memiliki kandungan makna yang besar. Terkadang manusia terbiasa 
melakukan hal-hal yang tidak memiliki dasar dalam sunnah, namun pada 
saat yang sama ketika kita ingin meluruskannya, kita melakukannya 
dengan pendekatan yang salah sehingga membuat orang lari dan menolak.  

Syahdan, ada seorang kakek-kakek berdiri melaksanakan shalat dan di 
sebelahnya ada seorang pemuda yang taat beragama (mutadayyin). Setelah 
imam selesai shalat, orang tua tersebut mengulurkan tangannya ke arah 
pemuda itu sambil mengucap, “Haraman!” Si pemuda tadi menatap ke 
arahnya dengan pandangan masam dan dongkol seraya berkata, “Tidak ada 
dalam dalil sunnah mengenai ucapan ‘haraman’!” Kemudian orang tua 
tersebut membalas, “Lalu apakah yang ada di dalam sunnah adalah 
kekurang-sopanan?” 

Subhanallah. Sikap orang tua tersebut salah. Kedua kata-katanya, 
“Haraman wa jam’an” (suci dan bersama) adalah kesalahpahaman yang 
biasa dilakukan oleh manusia tanpa ada dasar/landasan dalam agama. 
Akan tetapi karena tidak paham dan tidak adanya interaksi dengan 
manusia dengan cara yang bijak serta nasihat yang baik, maka orang tua 
tersebut tetap bersikukuh dengan kesalahpahamannya akibat kesalahan 
pendekatan pemuda tersebut. 

Demi Allah! Pahamilah agama Anda, bersikaplah lembut dengan 
manusia dan gunakanlah etika dalam bergaul dengan mereka, karena 
kesopanan adalah kunci untuk membuka hati. 
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Istirahat 

Sekarang, tiba saatnya waktu istirahat, karena itu bangunlah oase di 
dalam diri Anda yang membuat Anda teduh dan menghirup wangi 
aromanya. Ingatlah beberapa hal penting dalam oase tersebut. Ingatlah jiwa 
bersih yang mengerti bahwa ia bisa terjatuh dalam kesalahan akibat 
pandangan mata dan senyuman wajah. Ingatlah keempat golongan. 
Ingatlah bahwa kesantunan adalah akhlak Islam yang murni. Ingatlah 
bahwa sumber kesantunan adalah Islam dan ingatlah kesantunan-
kesantunan dan etika Nabi Saw., para shahabat dan tabi’in. 

Tanyalah diri Anda, “Apakah pahatan kesantunan Islami ada dalam hati 
saya atau tidak?” Mari sempurnakanlah kesantunan-kesantunan dan 
kesopanan yang kurang dari Anda. 

Setelah selesai beristirahat di oase yang berkah ini yang mengumpulkan 
pikiran dan membangunkan hati Anda ini, maka di manakah akhlak 
kesantunan Anda sekarang? 

Sebelum pergi saya berpesan kepada Anda supaya Anda mempunyai 
jiwa yang terang, mempunyai cita-cita dan bersinar. 

Mari benahi niat, bangunkan cita-cita dan tambahlah bekal Anda. 

Dan mari kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai. 

Kesantunan dalam Berdakwah, Mari Kita Belajar dari 
Anak-anak! 

Berikut ini saya paparkan di hadapan Anda sebuah cerita yang 
sebaiknya diketahui oleh semua orang yang berdakwah ke jalan Allah Swt. 
dan diletakkan di depan kedua matanya. 

Suatu hari al-Hasan dan al-Husain, cucu Nabi Saw., melihat seorang 
laki-laki yang tidak berwudhu dengan baik. Lalu apa yang dilakukan 
keduanya? Lihatlah tindakan mereka dan belajarlah etika dalam berdakwah 
kepada Allah Swt. 

Kedua anak tersebut pergi ke arah lelaki itu. Kemudian al-Hasan 
berkata, “Tuan, saudara saya ini mengaku bahwa dia berwudhu lebih baik 
daripada saya. Tapi saya bersumpah, bahwa saya berwudhu seperti 
wudhunya Nabi Saw. Karena itu putuskan di antara kami dan lihatlah 
wudhunya dengan wudhuku. Kemudian katakan mana yang berwudhunya 
sama seperti ketika Nabi berwudhu.” 

Al-Hasan masuk dan berwudhu. Dia wudhu dengan sempurna dan 
melakukannya dengan baik. Kemudian tiba giliran al-Husain. Dan dia pun 
berwudhu seperti wudhu saudaranya. 

Bagaimana pendapat Anda mengenai wudhunya al-Hasan dan al-
Husain! 
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Lelaki tersebut berkata, “Demi Allah, sungguh saya belum pernah 
berwudhu dengan baik seperti kalian berwudhu.” 

Belajarlah kesantunan dan kesopanan yang tinggi dari al-Hasan dan al-
Husain. Ikutilah keduanya, niscaya Anda akan sampai pada keinginan 
Anda. Buatlah cara-cara yang indah dan lembut. 

Musibah Terburuk Adalah Hal yang Ditertawakan 

Bayangkan kondisi ini. Sebuah kondisi yang tidak masuk akal dan tidak 
bisa dibenarkan. Lalu cobalah agar hal itu bisa dijangkau oleh akal Anda. 

Seorang laki-laki Arab kencing di dalam sebuah masjid. Ya, kalimat itu 
benar. Dia kencing. 

Sudah jelas apa yang akan terjadi pada lelaki ini! 

Akhirnya para sahabat berdiri dan bersiap untuk menghajar lelaki 
tersebut. Akan tetapi Nabi Saw. melarang mereka sama seperti beliau 
melarang kita dengan ungkapan berikut, “Biarkan dia sampai ia selesai 
kencing.”46 

Hal itu tidaklah mengherankan karena jika penyebabnya diketahui 
maka hilanglah rasa heran. Bayangkan, bahwa ketika lelaki tersebut sedang 
kencing orang-orang di belakangnya mendekatinya untuk menghajarnya. 

Apa yang akan terjadi? 

Sedikit yang bisa kita pelajari dalam kejadian itu adalah sikap Nabi Saw.  

Dalam menghadapi kesalahan besar tersebut yang mencerminkan 
pikiran yang benar. 

Benar, bahwa musibah terburuk adalah ketika ditertawakan! 

Orang yang Tepat Berada di Tempat yang Tepat 

Kita semua tentu sudah mengetahui cerita tentang azan. Syahdan, suatu 
malam, sebelum turunnya perintah azan bersama Jibril, Zaid bin Tsabit dan 
Umar bin Khaththab bermimpi mendengar suara azan. Keduanya lantas 
menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Saw., dan  beliau pun bersabda, 
“Sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar.” Kemudian beliau bersabda 
kepada Zaid, “Akan tetapi perintahkanlah Bilal untuk mengumandang-
kannya. Karena ia lebih nyaring suaranya daripada suaramu.”47 

Ya Allah. Ini adalah nilai keindahan dan nilai keberadaban. Tugas 
pengumandangan azan tidak diserahkan hanya berdasarkan pertimbangan 
karena dia dekat dengan Allah Swt. saja. Akan tetapi dia diserahi tugas ini 

                                                      
46 HR. Bukhari (6025), Muslim (657), an-Nasa`i (53), Ibnu Majah (528), dan Imam Ahmad 

(II/229). 
47 HR. Abu Dawud (499), Tirmidzi (189) dan Ibnu Majah (706). 
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karena dia lebih berhak lantaran dia adalah orang yang tepat. Inilah salah 
satu kunci kesuksesan untuk pekerjaan apapun. Nabi Saw. telah 
membangun salah satu prinsip penting dalam manajemen sejak 1400 
tahun yang lalu, yaitu the right man in the right place (orang yang tepat di 
tempat yang tepat). 

Apakah Kami Menelantarkan Kamu, Wahai Anak Muda? 

Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda yang tinggal di 
bangunan di belakang rumah Imam Abu Hanifah. Dia suka meminum arak, 
menyanyi sepanjang hari, dan mabuk-mabukan sepanjang malam. Dia 
berkata, “Mereka menelantarkanku dan pemuda mana saja mereka 
telantarkan.” Begitu seterusnya kondisi yang ada setiap hari. Kemudian  
Abu Hanifah pun bangun untuk melaksanakan shalat shubuh. Karena 
beliau merasa gelisah dengan kelakuan pemuda tersebut, maka beliau 
mencari-cari kesempatan yang tepat dimana hati pemuda ini sedang cerah.  

Pada suatu hari Abu Hanifah bangun untuk melaksanakan shalat 
shubuh akan tetapi beliau tidak mendengar suara pemuda ini. Beliau pun 
bertanya tentang pemuda itu dan diperoleh berita bahwa dia telah 
ditangkap, karena terbukti meminum arak. Lalu beliau bergegas pergi 
menjenguk pemuda tersebut dan berkata, “Mengapa tidak kalian lepaskan 
dia dengan jaminan diriku.” Mereka menjawab, “Dia telah meminum 
arak!” Abu Hanifah berkata, “Keluarkan dia dengan tanggunganku.” 
Mereka pun mengeluarkannya dari penjara. Kemudian beliau 
mengambilnya dan memboncengnya di atas bighal (peranakan kuda 
dengan keledai) beliau. Beliau sama sekali tidak berbicara sepatah kata pun 
dengan pemuda itu hingga sampai di rumah beliau. Begitu tiba, beliau 
berkata, “Apakah kami menelantarkanmu, wahai anak muda?” pemuda itu 
menjawab, “Tidak, demi Allah, dan saya tidak akan mengulanginya lagi 
selamanya.” 

Ya Allah! Pemuda tersebut adalah peminum arak, tapi coba lihatlah 
hasil akhir dari kelembutan dan etika kesantunan. 

Banyak pemuda yang fitrahnya adalah anak baik-baik meski dengan 
semua yang telah mereka lakukan. Akan tetapi mereka belum menemukan 
contoh-contoh Abu Hanifah yang mencari-cari kesempatan dan memilih 
waktu yang tepat dan dengan kunci perasaan membuka semua pintu yang 
tertutup, atau yang kita kira tertutup! 

Resep Jitu Agar Dibenci Orang 

Setelah membahas etika berdakwah di jalan Allah Swt., kita akan 
berpindah ke etika berbicara dengan orang lain. Di situ banyak 
kelembutan. Hal pertama kali yang terjadi pada sebagian orang dalam 
mengobrol adalah saling memotong dan tidak mendengarkan pendapat 
orang lain. Hal-hal ini menunjukkan rendahnya kesantunan. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com _____________________________________________________________  97

Oleh karena itu, jika Anda ingin dibenci orang lain maka potonglah 
perkataannya dan tidak memberinya kesempatan untuk mengungkapkan 
tentang pendapatnya. Dan ketika mereka menyampaikan pemikirannya, 
maka katakanlah kepada mereka bahwa menurut saya itu salah dan saya 
punya pendapat yang lebih baik. Ciptakanlah selalu perasaan bahwa 
mereka tidak paham dan anggaplah selalu pendapat mereka itu buruk. Jika 
Anda sudah melakukan hal ini maka Anda akan dibenci orang lain. 
Bagaimana pendapat Anda? 

Apakah Engkau Sudah Selesai, Wahai Abu Al-Walid? 

Telah kami sebutkan di atas beberapa hal yang jika Anda laksanakan, 
niscaya orang-orang akan membenci Anda. 

Sekarang tiba saatnya kita untuk belajar dari Nabi Saw. bagaimana 
orang lain menyukai dan menghormati Anda. Demi Allah, itu adalah kata-
kata yang perlu dipelajari agar manusia mengenal seni berbicara dan gaya 
berdiskusi. 

Utbah bin Rabi’ah datang sebagai perwakilan kaum Quraisy. Dan dia 
adalah pemimpin mereka. Kemudian dia duduk di sebelah Nabi lantas 
berkata, “Wahai keponakanku, dengarkanlah aku. Akan aku tunjukkan 
beberapa hal yang bisa engkau lihat, barangkali ada beberapa yang ingin 
engkau terima.”  

Nabi menjawab, “Katakanlah apa yang ingin engkau katakan, wahai 
Abu Walid (panggilan Utbah), aku akan mendengarkan.” 

Abu Walid berkata, “Wahai keponakanku, jika yang engkau inginkan 
dengan ajaran yang engkau bawa ini hanyalah harta kekayaan, maka kami 
sudah mengumpulkan sebagian dari harta kami sehingga engkau akan 
menjadi orang di antara kami yang paling banyak hartanya! Sedangkan jika 
engkau ingin menjadi pemimpin, maka kami akan mengangkatmu sebagai 
pemimpin kami! Dan jika semua yang datang kepadamu adalah halusinasi 
yang engkau lihat dan engkau tidak bisa menolaknya dari dirimu, maka 
kami akan mencarikan pengobatan untukmu.” 

Ini adalah tawaran-tawaran yang nista dan sangat melecehkan; harta, 
kekuasaan, pengobatan penyakit. Tapi lihatlah kesopanan dan etika Nabi 
Saw. Beliau memulainya dengan memanggil Utbah dengan menyebut nama 
julukannya, Abu Walid. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk 
kesantunan dan kelembutan. Kemudian beliau juga bersabda, “Wahai Abu 
Walid, aku akan mendengarkan.” Saat itu beliau tidak memotong 
pembicaraannya. Setelah dia selesai mengakhiri perkataannya, Nabi pun 
bertanya, “Apakah engkau sudah selesai, wahai Abu Walid?” Dia 
menjawab, “Ya.” 

Arti perkataan Nabi Saw. dalam abad XXI sekarang ini adalah “Apakah 
Anda sudah selesai berbicara?” 
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Kemudian Nabi Saw. bersabda, “Sekarang, dengarkanlah apa yang akan 
aku katakan.”  

Abu Walid menjawab, “Baik.”  

Beliau pun bersabda dengan mengutip firman Allah Swt.,  
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Haa Miim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni 
bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang 
membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi 
kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan.” (QS. 
Fushshilat [41]: 1-4)  

Ketika Nabi Saw. sampai pada firman Allah Swt.,  
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“Jika mereka berpaling maka katakanlah, ‘Aku telah 
memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa 
kaum 'Aad dan Tsamud.’” (QS. Fushshilat [41]: 13) 

serta-merta Utbah bangkit kepanikan dan langsung meletakkan tangannya 
di mulut Nabi sambil berkata, “Sumpah, demi Allah dan hubungan 
silaturrahim...” Hal itu dilakukannya karena takut turun peringatan. 

Kemudian beliau pun diam. 

Begitulah Islam mengajarkan kita etika berdialog dengan semua orang 
dan lihatlah etika berdiskusi antara Nabi Saw. dengan Utbah bin Rabi’ah, 
yang tidak lain adalah orang kafir!! 

Kita membutuhkan etika ini pada saat-saat sekarang ini karena 
sebagian orang mengeluarkan dari mulutnya dengan kata-kata yang keras 
seperti kerasnya batu yang bisa melukai pendengarnya. 

Wahai peradaban Barat, sudah tiba saatnya bagimu untuk mengambil 
kesantunan dan etika berdiskusi dari Islam. Kami sudah memperboleh-
kannya untukmu. 
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Kami Menginginkan Keadaan Sepertimu, Wahai Adas! 

Sekarang saya akan mempersembahkan sebuah hadiah untuk Anda. Di 
sana Anda akan menemukan tujuan Anda. Anda akan minum dengan puas 
dari kehausan yang panjang. Hadiah yang akan membuat Anda kaya 
dengan kesantunan dan etika, dakwah dan ilmu. Wahai orang yang 
bersusah payah, bersungguh-sungguh dan berusahalah untuk menjadi ahli 
dakwah kepada Allah Swt., saya berikan sebuah contoh untuk Anda yang 
berbeda dalam berdakwah kepada Allah Swt. Dan bayangkan saja bahwa 
yang menjadi dosen Anda adalah Nabi Saw. 

Saya lihat Anda semakin ingin mengetahui contoh ini.  

Mari!  

Ya Allah kami mohon kepada-Mu pemahaman para Nabi.  

Kita semua tahu apa yang terjadi pada Nabi Muhammad Saw. ketika 
peristiwa Tha`if. Beliau dikejar orang-orang bodoh dan penyembah berhala 
yang terus memaki dan meneriaki beliau. Mereka pun mulai melemparkan 
bebatuan dan kata-kata kotor ke arah beliau hingga mengenai kedua urat 
yang ada di atas tumitnya sampai kedua sandal beliau berlumuran darah.  

Sementara itu, Zaid bin Haritsah terus berupaya melindungi tubuh Nabi 
Saw. sendirian sampai-sampai kepalanya juga terkena lemparan. Orang-
orang bodoh tersebut tetap saja melempar sehingga membuat keduanya 
berlindung di tembok Utbah dan Syaibah, kedua anak Rabi’ah. Ketika 
keduanya berlindung di tempat itu, orang-orang tersebut pun pulang. 
Kemudian Nabi Saw. pergi menuju kebun anggur, lalu duduk di bawah 
keteduhannya. Kemudian ketika kedua anak Rabi’ah tersebut melihat 
beliau, maka tergeraklah rasa belas kasihan mereka. Serta-merta mereka 
mengirim kepada Nabi Saw. seorang pelayan keduanya yang beragama 
Nasrani bernama Adas. Mereka berpesan kepada Adas, “Ambillah, petikan 
buah anggur ini dan bawalah pada lelaki itu.” 

Selanjutnya berlangsunglah pembicaraan berikut. 

Ketika Adas meletakkan buah anggur yang dipetiknya di depan Nabi 
Saw., beliau mengambilnya dan berucap, “Bismillah” kemudian 
memakannya. 

Adas berkata, “Ucapan ini tidak pernah dikatakan oleh para penduduk 
di sini.” 

Beliau bertanya, “Siapa namamu?” 

Adas menjawab, “Nama saya Adas.” 

Beliau bertanya, “Dari mana asalmu, wahai Adas?” 

Adas menjawab, “Dari Nainawi.” 

Lalu beliau bersabda, “Dari negeri laki-laki yang shaleh, Yunus bin 
Mata.” 
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Adas berkata, “Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Mata?” 

Beliau pun menjawab, “Dia adalah saudaraku. Dia seorang Nabi dan 
aku pun seorang Nabi.” 

Adas langsung menjatuhkan diri membungkuk di bawah kepala, sambil 
mencium kedua tangan dan kedua kaki Nabi. 

Mari kita mengamati pembicaraan ini, mempelajari bersama dan 
belajar darinya. Kemudian kita akan tahu hal yang menyebabkan Adas 
menelungkupkan tubuhnya ke kedua kaki Nabi Saw. untuk menciumnya. 

Pertama, ucapan pertama kali yang dikatakan oleh Nabi Saw. adalah 
Bismillah. Hal demikian ini menjadi pendorong untuk selalu meluncurkan 
kata-kata keimanan dari kedua bibir beliau, selalu mengumandangkannya 
dan mengangkat panji kebaikan di setiap waktu dan situasi. 

Kedua, Nabi Saw. bertanya kepada Adas tentang namanya. Ini adalah 
salah satu pelajaran terpenting dalam berdakwah kepada Allah Swt. Selain 
itu, mengetahui nama adalah kata kunci agar Anda dicintai orang lain. 

Ketiga, penyebutan nama oleh Nabi Saw. Beliau bertanya, “Dari mana 
asalmu, wahai Adas?” Penyebutan nama Adas ini beliau maksudkan agar 
beliau tidak lupa. Saya melihat Anda tertawa. Terkadang Anda berkenalan 
dengan seseorang dan berkata kepadanya, “Siapa nama Anda?” Lalu dia 
menjawab, “Nama saya Ahmad.” Namun semenit kemudian Anda berkata 
kepadanya, “Demi Allah, wahai Muhammad, saya sungguh senang melihat 
Anda!” Dia berkata kepada Anda, “Nama saya Ahmad, bukan Muhammad.” 
Anda akan membalasnya, “Maaf saya tidak konsentrasi.” Dan ketika dia 
ingin berjalan Anda berkata kepadanya, “Hati-hati hai...!” Anda telah lupa 
sebuah nama. Oleh karena itu belajarlah dari Nabi Saw. dan penyebutan 
nama sebelum Anda lupa. 

Keempat, Nabi Saw. bertanya kepada Adas mengenai negaranya. Lalu 
ketika dia menjawab, “Nainawi,” Nabi langsung bersabda, “Dari negeri 
laki-laki yang shaleh, Yunus bin Mata.” Beliau juga menyebutkan nama 
ayah Nabi Yunus untuk lebih menambah kesan. Agar hal ini semakin 
menambah rasa keakraban, menghilangkan kecanggungan dan mendorong 
untuk ke arah suasana yang lebih cair. 

Kelima, belaian emosional yang tinggi ketika Nabi bersabda, “Dia 
adalah saudaraku. Dia seorang Nabi dan aku pun seorang Nabi.” Anda 
merasa bahwa kata “saudaraku” semuanya adalah kasih sayang, cinta dan 
persahabatan. Lihatlah etika Nabi Saw. ketika menyebutkan Nabi Yunus a.s. 
lebih dulu dan menyebutkan diri sendiri belakangan ketika bersabda, “Dia 
seorang Nabi dan aku pun seorang Nabi.” 

Sungguh, saling kenallah, niscaya Anda akan saling menyayangi. Dialog 
yang hanya berlangsung selama sesaat ini telah menjadi sebuah 
persahabatan yang panjang. Dan faktor inilah yang menyebabkan Adas 
menelungkupkan dirinya di kedua kaki Nabi Saw. untuk menciumnya. 
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Masuk Islam Karena Etika Kesantunan Islami 

Nabi Saw. mengajarkan bahwa ketika kita sedang bertiga maka tidaklah 
boleh bila kedua orang tersebut berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang 
ketiga karena itu akan menyakitinya. Kalimat ini khususnya ditujukan 
kepada wanita. Jika mereka lebih dari tiga orang maka tidak ada yang 
menghalangi untuk saling berbisik. Ketika saya lulus dari Fakultas Ekonomi 
Universitas Kairo tahun 1988. Saya kemudian merantau ke Inggris selama 
satu tahun. Pada tahun itu saya beserta beberapa teman bekerja dan di 
tempat kerja tersebut ada seorang wanita Inggris. 

Kemudian wanita ini pun masuk Islam dan itu ada kisahnya. Sesuai 
dengan hadits Nabi Saw. yang melarang saling berbisik di antara dua orang 
padahal di sampingnya ada orang lain yang bersama mereka, maka sebagai 
qiyas-nya, tidak boleh kiranya jika dua orang berbicara dengan suatu 
bahasa, bahasa Perancis, misalnya, padahal di sana ada orang lain yang 
berbicara dengan bahasa Inggris yang mengerti bahasa Perancis. Kasus 
seperti ini dilarang. Sebaiknya kita kembali ke cerita gadis Inggris tersebut. 
Ketika itu kedua teman saya berbicara dengan bahasa Arab dan Inggris. 
Keduanya berbincang menggunakan bahasa Arab. Ketika gadis itu datang, 
mereka pun berusaha mengganti pembicaraan dengan bahasa Inggris. Hal 
ini terjadi beberapa kali. Melihat hal tersebut, gadis tersebut pun benar-
benar kagum dengan tindakan kedua sahabat saya itu. Akhirnya dia 
meminta penjelasan dan ingin mengetahui penyebabnya.  

Kedua sahabat saya tadi menjelaskan kepadanya, “Nabi kami melarang 
kami untuk saling berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh 
orang ketiga yang ada bersama kami.” Serta-merta gadis itu berkomentar 
dalam bahasa Inggris yang artinya, “Nabi kalian adalah orang yang sangat 
berperadaban.” Akhirnya selang enam bulan berikutnya dia menyatakan 
diri untuk masuk Islam dan salah satu perkataannya adalah, “Hal pertama 
kali yang terpikir dalam hatiku adalah etika kesantunan Islam dalam 
bergaul dengan orang lain.” 

Para pembaca yang terhormat, Islam kita adalah agung dan indah. 
Tidak ada cacat dalam agama Islam kita. Cacat hanya ada dalam diri kita 
semua. 

Pahamilah Islam Anda dan hiduplah dengan ajarannya maka alam di 
sekitar Anda akan baik-baik saja, karena dunia itu membutuhkan Islam. 
Lalu apakah Anda termasuk orang yang membawa Islam ke dunia ini? Saya 
merasa Anda mengatakan, “Ya, saya senang menjadi bagian dari mereka.” 
Saudaraku tercinta, semua ucapan mempunyai makna yang nyata! 

Etika yang Melimpah 

Salah satu etika dalam berbicara adalah bahwa lidah Anda selalu suci 
dan tidak mengatakan hal-hal kotor meskipun Anda bergurau!! 

Berikut ini saya tunjukkan sebuah kejadian. 
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Ada seorang tabi’in beserta anak laki-lakinya yang masih kecil berjalan. 
Kemudian sang anak tersebut melihat seekor anjing yang sedang berjalan 
dan dia berkata, “Hai anjing, lewatlah, hai anak anjing.” Ayahnya menegur, 
“Jangan berkata seperti itu!” 

Si Anak bertanya, “Mengapa tidak boleh, Ayah? Itu kan seekor anjing 
dan anak anjing.” 

Si ayah menjawab, “Wahai anakku, engkau mengatakannya untuk 
menghina bukan sebagai bentuk penegasan bahwa itu adalah anjing. Dan 
tidak selayaknya bila dari mulutmu keluar kata-kata itu.” 

Apa ini gerangan? Ini adalah pendidikan yang agung dan etika yang 
melimpah. Mari, mulai dari sekarang kita saling berjanji untuk tidak ada 
sepatah kata pun yang keluar dari mulut kita yang menyakiti perasaan 
meskipun itu benar. 

Karena siapa yang terbiasa dengan kata-kata yang bersih adalah 
mustahil dia akan berpaling ke kata-kata lainnya.  

Diriwayatkan bahwa ada orang shalih beserta teman-temannya sedang 
berjalan kemudian mereka menemukan seekor bangkai babi yang baunya 
busuk dan bangkainya sudah tidak utuh lagi. Lalu masing-masing dari 
mereka mulai berkomentar, “Ih jijiknya, ih baunya.” 

Akan tetapi orang shalih tersebut berkata, “Oh, putih giginya!” 

Maka mereka semua heran oleh tindakan satu orang ini. Kemudian 
orang ini mengucapkan perkataan kepada mereka yang artinya, “Lidahku 
tidak terbiasa berbicara hal-hal jelek.” 

Lantunan Ayat-ayat Suci 

Penulis ingin kita keluar dari akhlak kesopanan dengan membawa 
sesuatu yang sangat penting. Ingatlah, jika hal itu tidak menyakiti perasaan 
orang lain bagaimana pun bentuknya. Nabi Saw. sendiri ketika tidak 
menyukai suatu perbuatan seseorang beliau tidak menyebutkan namanya 
dengan jelas, akan tetapi Anda lihat sendiri beliau bersabda, “Apa yang ada 
di benak orang-orang ketika melakukan begini begini?” 

Beliau tidak menyebut namanya demi menjaga perasaan orang lain. Ini 
adalah salah satu puncak dari etika kesantunan. Karena itu sekarang 
jadilah Anda orang yang pandai membaca roman wajah seseorang, dimana 
Anda bisa memahaminya meskipun itu hanya sekilas seperti yang orang-
orang katakan. Jika Anda merasa bahwa kata yang akan Anda keluarkan itu 
akan membuat orang di depan Anda merasa tidak enak, maka jangan Anda 
katakan. 

Hiduplah Anda bersama saya dengan ayat-ayat ini. Dan lihatlah etika 
kesantunan, etika berbicara serta menjaga perasaan orang lain dan 
bagaimana Allah Swt. menjaga ayat-ayat tersebut dalam al-Qur`an-Nya 
sampai sekarang dan bahkan sampai hari kiamat. 
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Kita semua tahu cerita Nabi Yusuf a.s. dan berapa banyak cobaan yang 
ditujukan kepada beliau. Dan yang pertama kali adalah persekongkolan 
saudaranya dalam usaha pembunuhan dirinya. 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman,  
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“Dan Yusuf berkata, ‘Wahai ayahku, inilah ta'bir mimpiku yang 
dahulu itu; Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu 
kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik 
kepadaku, ketika dia membebaskan aku dari penjara.” (QS. Yuusuf 
[12]: 100) 

 Subhanallah. Itu adalah hal yang mengagumkan. Hal pertama (di sini 
kami tidak bermaksud meninggikan kehendak Allah Swt. dan mengganti 
ayat-Nya, akan tetapi kami hanya ingin menjelaskan kemukjizatan, etika 
kesantunan dan etika), yang seharusnya dikatakan Nabi Yusuf adalah, 
“Allah Swt. telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskanku dari 
penjara dan sumur yang dalam.” 

Terus mengapa beliau hanya menyebutkan penjara saja? 

Hal ini dikarenakan saudara-saudara beliau ada di depannya. Jika 
beliau berkata demikian (menyebut soal sumur yang dalam) tentu akan 
menyinggung perasaan mereka. Dan beliau bersyukur dan mengucapkan 
pujian kepada Allah Swt. karena telah mengeluarkan dirinya dari sumur 
yang dalam hanya dalam hatinya saja, tidak di depan semua saudaranya. 
Ya Allah!! Sebuah etika kesantunan yang tinggi dan kesopanan agung yang 
ini bisa kita pelajari dari al-Qur`an. 

Kemudian Nabi Yusuf a.s. berkata, “Dan sesungguhnya Tuhanku telah 
berbuat baik kepadaku, ketika dia membebaskan aku dari penjara dan 
ketika membawa kamu dari dusun padang pasir.” (QS. Yuusuf [12]: 100)  

Subhanallah. Sebuah kata yang semuanya adalah etika kesantunan dan 
menjaga perasaan orang lain. Mereka benar-benar dalam kebodohan besar. 
Lalu dalam kondisi seperti ini semua tindakan mereka benar-benar buruk. 
Meskipun demikian Nabi Yusuf tetap bersikap lembut dan berkata, “...dan 
Allah Swt. membawa kamu dari dusun padang pasir.” 

Bagaimana itu? Setan telah merusak hubungan antara dirinya dengan 
saudara-saudaranya. Akan tetapi Nabi Yusuf a.s tidak ingin melukai 
perasaan mereka. Dan hal itu diketahui oleh setan dalam kesempatan lain. 
Lalu beliau pun berkata,  
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“Ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa 
kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan 
(hubungan) antara aku dan saudara-saudaraku.” (QS. Yuusuf [12]: 
100)  

Pembaca yang budiman, coba tengok apa yang terjadi sekarang ini. Anda 
mungkin sering melihat seorang wanita yang sengaja melukai perasaan 
tetangganya dengan perkataan yang menyakitkan. Sering Anda jumpai juga 
seorang laki-laki yang mengumpat orang lain dengan kata-kata yang 
hampir menjadi mesin pembunuh. 

Kami ingin contoh-contoh Anda sekarang juga, wahai pembaca yang 
budiman. 

Allah Swt. Memerintahkan Kita untuk Menempatkan 
Orang Lain pada Tempatnya 

Di antara praktik akhlak etika kesantunan adalah etika kesantunan dan 
etika dengan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, seperti dosen, 
guru sekolah dan ayah. Adalah termasuk sunnah bila Anda menempatkan 
orang lain sesuai tempatnya masing-masing kecuali dalam medan perang. 
Oleh karena itu belajarlah semua itu dari Nabi Saw. 

Beliau mengirim surat kepada Kisra, raja bangsa Persia yang 
menyembah api. 

Beliau menulis, “Dari Muhammad utusan Allah untuk Kisra, Raja Besar 
Persia.” 

Beliau juga mengirim utusan untuk mengantarkan surat kepada 
Heraklius, penguasa Romawi. Beliau menulis, “Dari Muhammad utusan 
Allah untuk Heraklius, Penguasa Bangsa Romawi.”48 

Ya Allah, bagaimana hal itu bisa terjadi padahal mereka adalah orang 
kafir? 

Bagi kita akhlak itu tidak terpisah-pisah. Kita memperlakukan orang 
lain dengan akhlak kita, bukan dengan akhlak mereka. Karena itu 
hindarilah berbicara kepada guru Anda, “Kamu.” Dengan perkataan seperti 
itu berarti Anda telah menyimpang dari Nabi Saw., dengan demikian maka 
katakanlah kepada mereka dengan kata, “Anda.” Dengan akhlak Islam kita 
ingin agar terjadi loncatan dalam masyarakat kita dan akan benar-benar 
tersebar etika kesantunan serta etika yang tinggi dalam skala yang besar. 

                                                      
48 HR. Bazar dalam Al-Musnad (2374). 
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Dan hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan etika kesantunan dan etika 
Anda, ya Anda. Kita tidak akan mendatangkan orang dari luar untuk kita 
ajari tentang etika dan etika kesantunan Islami yang nantinya akan 
tercermin dalam diri mereka. 

Apakah Anda mengerti perkataan saya? Mari kita sebarkan dan 
katakan, “Saya mempunyai semua etika itu! Saya mempunyai semua etika 
itu!” 

Etika Al-Abbas 

Salah satu etika kesantunan yang penting adalah etika kesantunan 
dengan orang-orang yang mempunyai jasa terhadap Anda. Cukupkah bagi 
Anda hanya mengikutinya dan tidak menghormati guru Anda!! Apa yang 
Anda lakukan tersebut bukanlah bagian dari akhlak Islam. Saya merasa 
Anda mengatakan, “Guru adalah yang menjadi perantaranya! Dialah yang 
memberi kita kesempatan ini!” 

Jika ucapan Anda itu benar maka beban yang Anda pikul juga lebih 
berat dan usahanya juga berkali lipat. Dan tidak akan ada yang mengambil 
ucapan saya ini kecuali orang yang mencintai agamanya dan berkorban 
untuk agamanya dengan harga yang mahal dan murah, dan berkata 
kepada dirinya sendiri, “Jika Anda ingin membujukku untuk berpaling dari 
jalan Allah Swt., maka aku akan meninggalkanmu dan berjalan menuju 
kepada Allah Swt.!” 

Semua orang yang mempunyai jasa terhadap Anda mempunyai hak 
pada diri Anda. Dan hak pertama ini dengan Anda mesti bersikap sopan 
kepadanya. Lihatlah etika al-Abbas. Seperti diketahui bahwa al-Abbas lebih 
tua daripada Nabi Saw. 

Suatu saat ketika al-Abbas ditanya, “Apakah engkau atau Nabi Saw. 
yang lebih tua?” 

Al-Abbas menjawabnya dengan kata-kata yang halus, yang semuanya 
adalah etika, etika kesantunan dan cinta. Dia berkata, “Beliau lebih tua 
dariku meskipun aku dilahirkan lebih dulu.” 

Siapa yang Melakukannya Selain Anda, Wahai Abu Bakar? 

Ketika Nabi Saw. dan Abu Bakar hijrah, beliau sudah ditunggu oleh 
sahabat Anshar di kota Madinah. Waktu itu kaum Anshar belum mengenal 
Nabi. Kemudian mereka melihat dua hewan kendaraan datang. Ketika itu 
Abu Bakar yang berkendara berada di depan karena mengakhwatirkan 
Nabi sehingga dia melindungi beliau. Dengan demikian orang Anshar akan 
mengira bahwa yang menjadi rasul adalah Abu Bakar. Maka mereka pun 
bergegas mendekati unta Abu Bakar dan mengambil tali kekangnya. 

Ini jelas merupakan situasi yang pelik. Tapi apa coba yang dilakukan 
oleh Abu Bakar? Apakah dia berkata kepada mereka, “Saya bukan 
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Rasulullah, saya adalah Abu Bakar.” Jika dia berkata demikian tentu itu 
tidak bijak. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? 

Abu Bakar serta-merta melepas selendangnya dan menggunakannya 
untuk menaungi kepala Nabi Saw. Itu adalah sebuah tindakan yang cerdas 
dan kesopanan yang tinggi, sehingga kaum Anshar tahu bahwa dia 
bukanlah yang disebut Rasulullah dan mereka pun bergegas 
menyambutnya. 

Benar, itu adalah Abu Bakar ash-Shiddiq. 

Kesopanan Imam Asy-Syafi’i 

Terkadang tirai penghormatan antara diri Anda dengan guru Anda 
hilang, terlebih ketika sedang memberikan pelajaran tertentu. Akan tetapi 
lihatlah kesopanan Imam asy-Syafi’i dan bagaimana beliau berlaku sopan 
dengan gurunya dengan mengatakan, “Saya tidak bisa membalik kertas 
kitab ini dengan suara tinggi di depan guru saya karena saya tidak ingin 
mengganggunya, dan saya tidak bisa meminum air di depan guru saya 
karena menghormatinya.” 

Takarlah diri Anda dengan ucapan ini. 

Demi Allah, sekarang kita butuh contoh-contoh Anda, wahai Imam asy-
Syafi’i. 

Dan bayangkan bersama saya jika Imam asy-Syafi’i ada di antara kita 
sekarang dan melihat apa yang terjadi antara guru dan murid, maka apa 
yang akan beliau lakukan? 

Sesungguhnya Allah Swt. Menyukai Diam dalam Tiga Hal 

Subhanallah. Anda menemukan keanehan yang begitu aneh di rumah 
duka. Akan Anda jumpai di sana istri orang yang meninggal tersebut 
menangis sejadi-jadinya. Sedangkan para wanita lainnya seolah-olah 
menemukan pesta berbicara karena Anda mendapati mereka berbicara dan 
berbicara. Mereka mempunyai kekuatan luar biasa dalam 
memperbincangkan berbagai persoalan yang bermacam-macam dan juga 
mempunyai kemampuan luar biasa dalam melahirkan tema-tema baru. 

Demikian pula dengan keadaan para lelakinya. Akan tetapi tidak sekuat 
para wanitanya. Mereka melebihi ‘kesaktian’ laki-laki dalam hal ini. 

Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah menyukai diam dalam tiga 
hal: (1) ketika merayap mendekati musuh, (2) ketika mendengarkan 
bacaan al-Qur`an, dan (3) ketika menggiring jenazah.” 

Jadi, salah satu dari tiga kondisi dimana Allah Swt. menyukai bersikap 
diam adalah ketika menggiring jenazah.  

Demi Allah, atas diri Anda semua jagalah perasaan keluarga orang yang 
meninggal. 
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Moderat dan Seimbang 

Terakhir, ada dua point penting yang bisa kita ambil dari etika 
kesantunan bersama orang lain. 

Pertama, Anda tidak memaksa etika kesantunan, sebagai contoh ketika 
Anda menjenguk orang sakit. Kita memang mengatakan Anda tidak boleh 
berlama-lama, kecuali orang sakit tersebut mengizinkan Anda atau dia 
merasa senang dengan kedatangan Anda, sehingga meminta Anda untuk 
duduk dan bersumpah atas diri Anda. 

Anda jangan terlalu memperdalam etika kesantunan dan mengatakan, 
“Mereka mengajarkan kepada kita agar tidak berlama-lama ketika 
menjenguk orang sakit, dan saya mempunyai perasaan.” Orang sakit 
tersebut sampai-sampai meminta kepada Anda untuk tidak pulang akan 
tetapi Anda tetap ingin pulang. Keterlaluan dalam berkesopanan justru 
kurang sopan dan hendaknya Anda tahu apa yang seharusnya dilakukan. 
Inilah perkataan Imam asy-Syafi’i: 

Beliau berkata, “Saudaraku yang paling membebani hatiku adalah 
orang yang membebani diriku dan aku membebani dirinya. Dan saudaraku 
yang paling aku sukai adalah orang yang bila aku ada bersamanya sama 
seperti dengan diriku.” 

Kedua, jangan terlalu jauh dalam bersikap serius juga kurang sopan. 

Jadi, tidak tertawa dan keterlaluan dalam tertawa sama sekali bukanlah 
etika kesantunan dan kesopanan. Oleh karena itu jauhilah pemahaman 
bahwa tidak tertawa merupakan bagian dari etika kesantunan.  

Manusia harus betul-betul memahami agamanya dengan baik, tidak 
ada kelalaian dan berlebihan. 
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Etika Bersama Allah Swt. 

Jagalah Tiga Hal! 

Akhirnya kita sampai pada pembahasan etika bersama Allah Swt. 
setelah menyelesaikan pembicaraan tentang etika terhadap orang lain baik 
di rumah, jalanan, dan dengan orang yang kita kunjungi maupun dalam 
suatu pesta. 

Etika dengan Allah Swt. ada tiga hal, yaitu: 

Pertama, Menjaga Pikiran Anda. 
Cara menjaganya adalah Anda tidak melekatkan kekurangan apapun 

kepada Dzat Allah Swt., karena ini merupakan kekurang-ajaran terhadap 
Allah Swt. 

Kedua, Menjaga Hati Anda. 
Cara menjaganya adalah tidak berpaling kepada selain Allah Swt. 

Menjaganya adalah dengan menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai 
tempat berlabuh atas dasar cinta kepada-Nya. Karenanya bukanlah etika 
kepada Allah bila Anda melaksanakan shalat sedangkan hati Anda 
melayang ke selain diri-Nya. 

Ketiga, Menjaga Perbuatan Anda. 
Cara menjaganya adalah tidak melakukan sesuatu yang membuat 

murka Allah Swt. Dari itu maka hindarilah melihat wanita yang tidak halal 
bagi Anda. Hindarilah menemani seorang gadis. Hindarilah meninggalkan 
shalat. Karena siapa saja yang berbuat seperti itu bukanlah orang yang 
mempunyai etika terhadap Allah Swt. 

Para ulama mengatakan, “Barangsiapa yang bertindak dengan tiga hal 
ini -pikirannya mensucikan Allah Swt., hatinya bersama-Nya dan segala 
perbuatannya membuat Allah Swt. ridha- maka dia termasuk golongan 
yang cinta kepada Allah Swt.” 

Nabi Isa a.s. dan Kesopanan dengan Allah Swt. 

Berikut ini saya sampaikan ayat-ayat berikut. Bacalah dalam hati! 

Allah Swt. berfirman,  
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“Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman, ‘Hai Isa putra Maryam, 
adakah kamu mengatakan kepada manusia, ‘Jadikanlah aku dan 
ibuku dua orang Tuhan selain Allah?’’” (QS. Al-Maa`idah [5]: 116) 

Apa jawaban Nabi Isa? Apakah beliau berkata, “Tidak, hamba tidak 
berkata hal itu ya Tuhan-ku!” Tidak, akan tetapi Nabi Isa menjawab, 
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 “Mahasuci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang 
bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka 
tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak 
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau 
Maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Aku tidak pernah 
mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan 
kepadaku (mengatakan)nya yaitu, ‘Sembahlah Allah, Tuhanku dan 
Tuhanmu,’ dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama 
aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, 
Engkau-lah yang mengawasi mereka dan Engkau adalah Maha 
menyaksikan atas segala sesuatu.” (QS. Al-Maa`idah [5]: 116-117) 

Lihatlah! Itu adalah etika dalam berinteraksi dengan Allah Swt. Kata-
kata yang dipenuhi dengan etika yang melimpah kepada Allah Swt. 

Bacalah lagi ayat-ayat tersebut dan konsentarasilah pada jawaban Nabi 
Isa a.s. 



 

Sabar dan Santun, Akhlaq Luhur Seorang Mukmin _______________________________________________  110

Seolah-olah Anda Membaca Ayat-ayat Itu untuk Pertama 
Kalinya! 

Sekarang saya hadirkan di hadapan Anda surat Al-Kahfi. Kita mungkin 
sering membacanya, akan tetapi kita belum memperhatikan etika kepada 
Allah Swt. yang ada di dalamnya. Saya melihat Anda heran dengan kalimat 
ini, dalam cerita Nabi Musa a.s. dan Nabi Khidhir a.s., Nabi Khidhir 
melakukan tiga hal, yaitu: 

Pertama, merusak perahu  

Kedua, membunuh anak kecil, dan  

Ketiga, membangun sebuah bangunan. 

Pertama dan kedua secara kasat mata adalah hal buruk sedangkan yang 
ketiga secara dzahirnya adalah baik. Karena itu, salah satu etika beliau 
ketika berbicara tentang hal pertama dan kedua mengatakan,  
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“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang 
bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di 
hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” 
(QS. Al-Kahfi [18]: 79) 

dan tidak mengatakan, “Allah Swt. sudah menghendakinya.”  
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“Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang 
mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua 
orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran.” (QS. Al-Kahfi 
[18]: 80)  

dan tidak mengatakan, “Sehingga Allah Swt. takut.” 

Akan tetapi ketika menerangkan perbuatannya yang ketiga, Nabi 
Khidhir berkata,  
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“Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di 
kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka 
berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang shalih, maka Tuhanmu 
menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan 
mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu.” 
(QS. Al-Kahfi [18]: 82) 

dan tidak mengatakan, “Aku ingin.” 

Bagaimana pendapat Anda mengenai etika ini? Apakah  Anda 
membenarkan saya ketika saya berkata kepada Anda, “Seolah-olah Anda 
membaca ayat-ayat itu untuk pertama kalinya.” 

Dan sekarang setelah mengerti hal ini saya yakin bahwa Anda tidak 
akan salah dalam menjaga ayat-ayat ini, bukankah begitu? 

Saudariku, bukankah Anda adalah orang yang menjaga surat Al-Kahfi? 

Siapa Orang yang Paling Buruk Etikanya kepada Allah? 

Saya lihat Anda sudah mengetahuinya sejak awal. Benar, mereka adalah 
orang Yahudi.  
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“Orang-orang Yahudi berkata, ‘Tangan Allah terbelenggu,’ 
sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang 
dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak 
demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; dia menafkahkan 
sebagaimana dia kehendaki.” (QS. Al-Maa`idah [5]: 64) 

Lihatlah, betapa buruknya etika mereka kepada Allah Swt. Anda sampai 
melihat mereka pada satu tahap dimana mereka berani berkata demikian 
kepada Allah Swt. 

Mereka juga berkata,  
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“Sesunguhnya Allah miskin dan kami kaya.” (QS. Ali ‘Imraan [3]: 
181) 

Semoga Allah Swt. menjauhkan Anda dari akhlak buruk itu. Demi 
Allah, mereka adalah makhluk Allah Swt. yang paling buruk. 

Sungguh Allah Swt. melaknat mereka atas keburukan akhlak dan 
kelancangannya kepada Allah Swt. 
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Kita juga saling berlainan dalam kesopanan kepada Allah Swt. 
Hindarilah perasaan bahwa saya sebanding atau menjadi orang muslim 
yang paling mirip dengan kaum Yahudi. Akan tetapi pahamilah dan 
renungkanlah kata-kata saya, “Kita saling berpautan dalam etika kepada 
Allah Swt. Mengertilah. Semoga Allah Swt. melindungi Anda!” 

Di antara kita ada yang meninggalkan maksiat karena etikanya kepada 
Allah Swt. Di antara kita ada pula yang berhias diri, memakai baju 
kebanggaan dan menggunakan minyak wangi terbaik ketika shalat malam 
pada saat orang lain sedang tidur. Orang itu akan bertemu dengan Allah 
Swt. dan siapa yang mempunyai kesopanan kepada-Nya maka dia akan 
melakukan hal itu. 

Ada juga orang yang menggosok gigi setiap sebelum shalat karena 
kesopanannya kepada Allah Swt., sehingga mulutnya menjadi bersih dan 
baunya wangi. 

Dan ada juga di antara kita orang yang ketika mendengar azan 
menghentikan segala aktivitasnya, mendengarkan azan dan membalasnya 
karena mengagungkan seruan Allah Swt. 

Selain itu ada pula orang yang ketika mendengar al-Qur`an dia 
mendengarkannya dan terdiam. 

Ada juga yang melakukan ini, berbuat begini dan begini. Masing-
masing kita mempunyai etika kepada Allah Swt. 

Dan Hanya Allah-lah yang Mempunyai Contoh Terbaik 

Saya beri Anda contoh di bawah ini. 

Jika ada seorang raja ingin menemui salah satu rakyatnya, lalu siapa 
yang diperbolehkan untuk menemui sang raja? Apakah orang yang kurang 
beretika atau orang yang sangat sopan? Dan hanya Allah Swt.-lah yang 
mempunyai contoh terbaik. 

Allah Swt. memasukkan hamba-hamba-Nya untuk menemui-Nya 
hanya dengan kadar kesopanan mereka kepada-Nya. 

Itu adalah kata-kata yang sangat berkesan dalam hati dan bisa 
membuat mata berlinang air mata. Lalu siapa di antara kita yang tidak suka 
menjadi orang beretika kepada Tuhan-nya karena berusaha mendapatkan 
ridha-Nya? Ya Allah, berilah kami rezeki kesantunan jiwa yang beriman. 

Tuhan Mengajariku Sopan Santun dan Memperbagus 
Kesopananku 

Siapa orang yang paling baik etikanya kepada Allah Swt.? 

Dia adalah Nabi Muhammad Saw. Dan karena itulah beliau sampai ke 
Sidrah al-Muntaha. Benar, jika kita mengatakan bahwa Allah Swt. 
memasukkan hamba-hamba-Nya untuk menemui diri-Nya sesuai kadar 
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kesopanan mereka terhadap-Nya. Dalam Isra dan Mi`raj Nabi Saw. sampai 
ke Sidrah al-Muntaha, karena beliau adalah orang yang paling sempurna 
akhlaknya. 

Allah Swt. berfirman,  

$ tΒ sø# y— ç|Çt7ø9$# $ tΒ uρ 4© xö sÛ ∩⊇∠∪     

“Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya 
itu dan tidak (pula) melampauinya.” (QS. Al-Najm [53]: 17) 

Selama dalam perjalanan Isra` Mi’raj ini Nabi Saw. benar-benar 
menunjukkan etika kesopanan yang tertinggi. 

Siapakah orang yang lebih sopan melebihi Anda, wahai Rasulullah? 
Karena Tuhan-mu telah mendidik dan mengajarkan kesopanan pada Anda. 
Hal yang sama diajukan oleh al-Hindi dalam kitab “Kanz al-`Ummal” 
mengenai kepribadian Nabi Saw. adalah, “Tuhan mengajariku sopan 
santun dan memperbagus kesopananku.” 

Sekarang Tiba Saatnya Berpisah! 

Saya titipkan agama, sifat amanah dan akhir dari perbuatan Anda 
semua kepada Allah Swt. Saya juga berpesan kepada Anda untuk 
mempunyai etika kesantunan yang lebih baik. Dan ketahuilah, Anda telah 
mengetahui sebuah hal seperti yang sudah disebutkan dalam atsar 
(perkataan sahabat Nabi Saw.): “Hujan deras bagi orang yang tidak tahu 
hanya sekali, dan hujan deras untuk orang yang mengetahui adalah tujuh 
kali.” 
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Mementingkan Orang Lain (Itsâr) 

Pengantar  

Beberapa orang bertanya kepada saya tentang persoalan yang insya 
Allah akan kita bicarakan. Lalu saya menjawabnya, “Saya akan berbicara 
mengenai sifat îtsâr.” Begitu jelas dan terang-terangan saya mendapatinya 
berkata, “Apa maksud Anda?” Saya pun memiliki kesimpulan hasil yang 
mengkhawatirkan, bahwa ada akhlak-akhlak Islam yang hilang di antara 
kita dan segolongan yang besar sekali. 

Akhlak Islami yang diperintahkan oleh Islam, yang dibawa oleh Nabi 
Saw. dan yang sejarah kita memuat banyak contoh tentangnya. Dan ketika 
kita datang, akhlak itu sudah tidak ada di antara kita. 

Ya Allah, apakah kami sudah menjadi orang-orang yang jauh dari 
agama kami sampai pada tingkatan ini!? 

Akan tetapi ada yang lebih baik. Ada sebagian orang muslim yang 
mempraktikkan akhlak ini. Dan insya Allah saya akan menghitung 
sebagian dari mereka untuk Anda. 

Akhlak yang Tidak Tak Berwujud di Barat 

Yang mengherankan, jika Anda ingin menerjemahkan akhlak ini ke 
dalam bahasa lain (Inggris misalnya), maka Anda tidak akan menjumpai 
terjemahannya. Dengan kata lain, bahwa kata itu tidak mempunyai 
padanan dalam bahasa Inggris dan Perancis. Tidak hanya sifat îtsâr saja, 
akan tetapi ada akhlak-akhlak lainnya. Seperti kata حياء (malu), Anda 
mendapati terjemahannya adalah ashamed atau shy, dan keduanya artinya 
adalah  خجول  (malu). Padahal kata terakhir ini tidak selamanya 

menunjukkan makna malu (حياء). Kata تواضع  misalnya, terjemahannya 
adalah humble, yang artinya adalah rendah hati dan hina, dan keduanya 
jelas tidak mencerminkan makna tawadhu`. 

Akhlak-akhlak Islami yang tinggi ini tidak memiliki wujud eksistensi di 
kalangan bangsa Barat, dan tidak hanya ini saja, melainkan masih banyak 
lagi yang lain. 

Subhanallah. Allah Swt. tidak memberikan sesuatu hal yang sia-sia. 

Akhlak yang Hanya Dipelajari di Sekolah Nabi Saw. 

Dari mana kita mengambil akhlak-akhlak dan nilai-nilai seperti ini? 
Dewasa ini kita “menjulur-julurkan lidah” dan mengekor pada bangsa 
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Barat. Alangkah indahnya jika di sini kita bisa belajar dari mereka soal 
teknologi, peradaban dan ilmu manajemen. Tapi kenyataannya kita hanya 
melakukan taklid buta. 

Wahai orang yang mencari akhlak, kalian tidak akan mendapatkannya 
kecuali di sekolah Nabi Saw. 

Anda tidak akan menemukannya kecuali di tengah-tengah orang-orang 
yang beriman kepada Islam dan hidup untuknya. 

Apa yang Dimaksud dengan Itsâr? 

Setelah pengantar singkat ini, mungkin Anda sudah bisa mengira apa 
yang disebut dengan îtsâr? Apa yang kami maksud dengan îtsâr? 

Îtsâr adalah tindakan Anda mendahulukan saudara Anda daripada diri 
Anda sendiri (Anda meninggalkan suatu persoalan duniawi untuk saudara 
Anda sehingga dia merasa senang dengannya, sedangkan Anda sendiri 
kehilangan hal tersebut). 

Ketika kita mengatakan, ر فالنافالن أث , artinya adalah seseorang lebih 
mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri karena rasa 
menginginkan akhirat. 

Lalu apakah Anda sudah tahu arti îtsâr, wahai orang yang saya tanyai? 

Bagaimana perasaan Anda sekarang? Sekarang persiapkanlah diri Anda 
untuk membaca dengan niat mengamalkannya. 

Contoh-contoh Praktek Itsâr 

Sekarang Anda akan hidup dengan contoh-contoh sikap îtsâr, yaitu 
contoh-contoh dari Islam kita yang indah. Contoh-contoh yang Anda baca 
dan merasa bangga dengannya kemudian bertanya kepada diri Anda 
sendiri, “Di mana akhlak îtsâr itu dalam masyarakat kita sekarang?” 

Sebelum membaca, saya minta Anda hidup bersama saya dalam contoh 
ini dan memahami maksudnya. 

Seorang musafir naik kereta api melewati beberapa stasiun sehingga 
sampai di stasiun utama yang ingin dia tuju. Stasiun utama kita adalah 
îtsâr, dan stasiun-stasiun lainnya adalah contoh yang akan kita baca 
sekarang ini. Lalu setiap melewati satu stasiun insya Allah Anda akan 
semakin dekat dengan stasiun utama. 

Akan tetapi jangan lupa, bahwa kereta itu tidak bisa bergerak tanpa 
bahan bakar. 

Apakah Anda sudah tahu bahan bakar seorang mukmin? 
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Pakaikan Mantel Hangat itu Kepadaku, Wahai Rasulullah 

Kota Madinah bercuaca sangat dingin di malam hari. Suatu malam di 
musim hujan yang begitu dingin ada seorang wanita Anshar menenun 
mantel dari beludru sutra dan membawanya kepada Nabi Saw. untuk 
dihadiahkan kepada beliau. Lalu beliau mengambil dan memakainya 
karena beliau memerlukannya dalam udara yang sangat dingin ini. 
Kemudian beliau keluar dengan memakai mantel tersebut untuk pertama 
kalinya di depan para sahabat. Lalu seorang laki-laki Anshar melihatnya 
dan berkata, “Alangkah indahnya mantel ini. Biar saya saja yang 
memakainya, wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Baik.” Beliau serta-
merta melepas mantel itu. Para sahabat pun menengok ke arah lelaki 
Anshar tersebut dan mereka berkata kepada lelaki itu, “Apa yang telah 
engkau lakukan ini? Saat ini Nabi memerlukannya.” Lelaki tersebut 
membalas, “Tapi aku lebih membutuhkannya daripada Nabi. Aku ingin 
menjadikannya sebagai kain kafanku ketika aku meninggal.”49 

Bayangkan bersama saya bahwa Anda membeli pakaian baru, 
memakainya untuk pertama kalinya dan Anda pakai keluar. Lalu salah 
seorang teman Anda berkata, “Berikan pakaian itu kepadaku.” Lalu apa 
yang akan Anda lakukan? Anda tidak mempunyai jawaban sekarang. 
Ingatlah, bahwa kita berada di stasiun pertama. 

Belajarlah dari sikap îtsâr Nabi Saw. 

Ini Untukmu! 

Nabi Saw. beserta para sahabatnya menghabiskan hari-hari yang sangat 
panas dengan kelaparan, kehausan dan keadaan yang membutuhkan. 

Dan itu terjadi pada hampir di sebagian besar masa kenabian. Dan 
ketika terjadi penaklukkan kota Makkah (Fath Makkah), Khaibar dan Thaif 
maka harta menjadi banyak dan ada juga harta-harta rampasan perang 
(ghanimah). Bagian harta rampasan untuk Nabi Saw. sendiri adalah yang 
ada di antara dua gunung. Lalu salah satu orang Arab Badui melihat harta 
itu dan berkata, “Alangkah banyaknya harta ghanimah ini!” Nabi bersabda 
kepadanya, “Apakah kamu menyukainya?” Dia menjawab, “Ya.” Beliau 
pun bersabda, “Ini untukmu.” Lelaki tersebut berkata, “Wahai Muhammad, 
apakah engkau bersungguh-sungguh dengan ucapanmu?” Beliau 
menjawab, “Ini untuk dirimu. Ambillah jika engkau mau!” Lelaki itu pun 
berdiri mendekati harta tersebut dan menoleh ke sekelilingnya lalu 
mengambilnya dan kembali ke kaumnya seraya berkata, “Wahai kaumku, 
masuklah kalian ke dalam agama Islam. Aku datang kepada kalian dari 
tempat manusia yang paling baik. Muhammad memberikan sesuatu 

                                                      
49 HR. Imam Ahmad (V/333). 
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pemberian dari Dzat yang tidak akan pernah dikhawatirkan fakir 
selamanya.”50 

Suatu ketika, Nabi Saw. mengikatkan sebuah batu di perutnya karena 
begitu laparnya. Dan banyak sahabat juga melakukan hal yang sama. 
Lihatlah orang yang keadaannya seperti ini di saat dia mempunyai 
kekayaan (harta ghanimah antara dua gunung). Lalu beliau menjaga dan 
melindunginya. Itu hal biasa. Akan tetapi lihatlah betapa jauhnya îtsâr Nabi 
Saw. dan lihatlah orang Arab Badui tersebut. Dia masuk Islam dan 
mengajak kaumnya untuk masuk Islam. 

Apakah Anda tidak suka bila kita menyenangkakn orang lain dalam 
Islam? 

Karena itu Anda harus berbuat îtsâr. 

Hakikat Itsâr 

Saya lihat Anda sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui mutiara îtsâr. 
Dan Anda mempunyai akan hal itu. Demi Allah, itu adalah sebuah kalimat 
yang hanya perlu dipraktikkan dan diaplikasikan, tidak hanya sekadar 
dibaca saja. 

Salah seorang sahabat menuturkan, “Rasulullah tidak menghalangi 
seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang beliau miliki.” 

Ya Allah, seseorang tidak meminta sesuatu kepada Nabi Saw., kecuali 
beliau akan memberikannya jika memang beliau memilikinya. 

Siapa di antara kita yang mempunyai akhlak îtsâr seperti ini? Anda 
semua pasti menjawab, “Beliau kan nabi, bagaimana kita bisa sama seperti 
beliau?” 

Anda harus meniru beliau. Demi Allah, kita akan melihat di antara 
Anda semua orang yang tidak menghalangi seseorang untuk meminta 
sesuatu yang dia miliki. Dan bagi Allah Swt.  segala sesuatunya tidaklah 
susah. 

Sungguh Allah Swt. kagum dengan perbuatan kalian berdua!! 

Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, saya adalah orang yang sangat letih (membutuhkan makanan).” 
Kemudian Nabi menemui beberapa istrinya, “Apakah kalian punya 
sesuatu?” Ada yang menjawab, “Tidak. Demi Dzat yang mengutusmu 
dengan kebenaran, kita hanya mempunyai air.” Maka Nabi pun serta-
merta berdiri di tengah kerumunan sahabat dan berkata, “Siapa yang sudi 
menjamu tamu ini?” Seorang sababat Anshar berdiri dan berkata, “Saya 
siap menjamunya sebagai tamu, wahai Rasulullah.” Lalu dia pun mengajak 
orang tersebut ke rumahnya dan bergegas menemui istrinya, lalu bertanya 
kepadanya, “Apakah engkau mempunyai makanan?” Istrinya menjawab, 

                                                      
50 HR. Muslim (5974-5975) dan Imam Ahmad (III/108, 175, 259, 284). 
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“Tidak, kecuali makanan untuk anak-anak.” Dia berkata, “Berilah mereka 
alasan, lalu jika mereka ingin makan malam tidurkan mereka sampai tamu 
itu datang. Kemudian letakkan makanan itu di depannya dan matikan 
lampunya agar kita membuatnya merasa bahwa kita ikut makan 
bersamanya sehingga dia bersedia memakan makanan kita.” Kemudian 
tamu itu duduk dan makan. Ketika shalat shubuh, sahabat Anshar tadi 
pergi ke masjid dan tiba-tiba Nabi berkata kepadanya, “Sungguh Allah 
sangat kagum dengan apa yang kalian berdua lakukan bersama tamu 
kalian semalam.”51 

Ini merupakan fenomena percontohan yang faktual. Anda sudah 
mempersiapkan seluruh pilar kesuksesan, sehingga Anda pun akan 
mendapatkan balasan, “Sungguh Allah sangat kagum dengan apa yang 
kalian berdua lakukan bersama tamu kalian semalam!” Allah Swt. kagum 
berarti Dia ridha. Bagaimana pendapat Anda, apakah Anda tidak suka jika 
Allah Swt. ridha kepada Anda? 

Bukankah Anda sepakat dengan saya bahwa kesempatan untuk 
memakan makanan Anda jauh lebih baik daripada kesempatan sahabat ini 
dan istrinya? 

Lalu apakah Anda tidak akan melakukan hal serupa? 

Pemandangan Buruk 

Ada tiga orang sahabat bersama-sama menempuh perjalanan. Anda 
lihat bahwa masing-masing menyembunyikan makanannya dari yang 
lainnya agar tidak ada yang mengambilnya atau memintanya sebagian!! 

Saya mendengar Anda berkata, “Alhamdulillah, atas akhlak îtsâr.” 

Simbol dan Jargon Itsâr 

Itu adalah tanda yang dibuat oleh Nabi Saw. untuk setiap muslim. 
Karena itu, mulai sekarang jadikanlah hal tersebut sebagai simbol dan 
jargon Anda. 

Nabi Saw. bersabda, “Tidak beriman salah seorang kalian sampai ia 
mencintai saudaranya (sesama mukmin) seperti ia mencintai dirinya 
sendiri.”52 

Arti tidak beriman dalam hadits di atas adalah belum sempurna iman 
seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai 
dirinya sendiri. 

Dengan kata lain, iman Anda belum sempurna kecuali dengan 
melakukan îtsâr. 

                                                      
51 HR. Bukhari (3798) dan Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra (IV/185). 
52 HR. Bukhari (13), Tirmidzi (2515), Nasa`i (5031), dan Ibnu Majah (66). 
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Mari kita mulai dari sekarang. 

Punggungnya Bagaikan Landak dari Anak Panah, Lalu di 
Mana Sifat Itsâr Anda Semua? 

Berikut ini contoh-contoh îtsâr para sahabat r.a. Ini adalah Abu 
Dajjanah yang melakukan îtsâr kepada Nabi Saw. dengan nyawanya dalam 
perang Uhud, ketika dia melihat anak panah mendatangi Nabi Saw. dari 
semua tempat lalu dia mendekap Nabi dan menelungkup di atasnya. Lalu 
hal ini dilihat oleh Abu Bakar dan berkata, “Aku melihat punggung Abu 
Dajjanah bagaikan landak dari anak panah.” 

Kita berbicara tentang îtsâr dengan harta. Adapun hal ini adalah îtsâr 
jenis lain. 

Apa yang dilakukan Abu Dajjanah adalah îtsâr karena Allah Swt. 
dengan nyawanya. Tubuhnya dipenuhi oleh anak panah, terluka dan 
hampir terbunuh karena cinta dan lebih mementingkan (îtsâr) Nabi Saw. 
Lalu di mana sikap îtsâr Anda semua? 

Îtsâr kita kepada Nabi Saw. sekarang ini adalah dengan menjaga 
sunnah beliau dan lebih mendahulukan sunnahnya daripada semua adat, 
kebiasaan, hukum masyarakat dan hal-hal lainnya. Saat-saat ini kami ingin 
banyak hal darimu, wahai Abu Dajjanah. 

Pengorbananku, Bukan Pengorbananmu, Wahai 
Rasulullah. 

Berikut ini saya berikan sebuah contoh îtsâr yang sangat brilian. Dia 
adalah Thalhah bin Ubaidillah. 

Dia berkata, “Tundukkanlah kepalamu, wahai Rasulullah, agar tidak 
terkena panah. Pengorbananku, bukan pengorbananmu, wahai 
Rasulullah.” Dan Rasulullah Saw sendiri melemparkan sebuah anak panah. 
Ketika  kejadian itu dilihat oleh Thalhah, maka saat itulah dia meletakkan 
tangannya agar panah tersebut tidak sampai mengenai Nabi Saw. Maka 
tangan yang suci ini pun terbakar oleh anak panah tersebut dan terpotong. 

Bayangkan situasi itu. Anak panah mengarah ke tubuh Nabi Saw. dan 
Thalhah meletakkan tangannya sebagai tameng. 

Itu adalah sebuah keputusan yang mengagumkan. Akan tetapi jangan 
heran, karena orang yang melakukan îtsâr dengan dirinya dan 
menjadikannya sebagai tebusan untuk diri Nabi Saw. akan memandang 
rendah tangannya. Bukankah dia mengatakan “Pengorbananku, bukan 
pengorbananmu, wahai Rasulullah.” 

Sekarang sudah saatnya bagi Anda untuk menjadikan sikap îtsâr 
sebagai sumber keseriusan? 
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Ya Allah, Aku Bersaksi di Hadapanmu Bahwa Yazid bin Al-
Sakan Telah Menepati 

Nabi Saw. berdiri pada waktu perang Uhud dan bersabda, “Siapakah 
yang mau menjual dirinya pada kami?” Serta-merta datanglah dari 
kalangan pemuda Anshar sepuluh orang (usia 18-19 tahun). Orang 
pertama mati syahid, disusul kemudian dengan yang kedua, ketiga sampai 
yang kesepuluh, dan yang terakhir adalah Yazid bin al-Sakan. Dia mati di 
bawah kaki Rasulullah Saw. demi melindungi beliau. Beliau pun bersabda, 
“Ya Allah, aku bersaksi di hadapanmu bahwa Yazid bin al-Sakan telah 
menepati.” Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam As-Sirah 
Al-Nabawiyyah. 

Wahai pemuda, wahai kalian yang seusia Yazid bin al-Sakan, apakah 
kalian tidak mencintai Nabi Saw.? Jika kalian mencintai beliau maka 
peganglah sunnahnya, jadilah orang-orang yang mempermudah jangan 
mempersulit, jadilah orang-orang yang membuat orang lain merasa 
gembira, jangan orang yang membuat orang lain merasa takut!! Maka ini 
adalah îtsâr kalian kepada Nabi Saw. 

Îtsâr Terbesar 

Melihat berbagai contoh îtsâr yang sudah disebutkan kita mendapatkan 
sebuah îtsâr yang dilakukan seseorang. Akan tetapi ternyata Anda 
mendapatinya adalah sebuah negara yang seluruhnya melakukan îtsâr. Ini 
adalah îtsâr paling besar. 

Îtsâr kaum Anshar terhadap saudara mereka, kaum Muhajirin melebihi 
semua akhlak îtsâr. Semua orang Muhajirin hanya memiliki pakaian yang 
dia pakai meskipun mereka dulunya adalah orang-orang kaya. 

Sudah maklum adanya, bahwa penduduk Madinah adalah para petani 
sedangkan penduduk Makkah adalah para pedagang. Dengan demikian, 
tindakan îtsâr kaum Anshar adalah sesuatu yang tidak rasional dan hampir 
tidak bisa dibenarkan oleh akal. 

Demi Allah, itu adalah jenis îtsâr yang mengagumkan. Karena seorang 
muhajir tidak akan tinggal di rumah saudaranya (Anshar) kecuali dengan 
undian. Penyebabnya adalah karena ketika dikatakan orang ini akan 
tinggal dengan siapa? Anda melihat semua kaum Anshar menjawab, 
“Dengan saya.” Apa ini?? Îtsâr macam apa ini? 

Apakah ini masuk akal!? Tidak ada hubungan darah, kekerabatan atau 
hubungan apapun yang mengikat mereka kecuali hubungan yang 
diikatkan oleh Islam. 
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Pemandangan-pemandangan yang Seharusnya Tidak Kita 
Lihat Sejak Sekarang! 

Seorang ibu sudah berusia tua dan tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan 
semua anaknya berkata kepada saudaranya, “Rawatlah dia dalam 
tanggunganmu agar semuanya terbebas dari masalah ini.” 

Seorang ibu pada beberapa waktu terbiasa duduk di sebelah putranya, 
di rumah putranya. Kemudian Anda melihat istri putranya tersebut tidak 
mempersilakannya masuk. 

Ya Allah, apakah kalian belum juga belajar!? 

Belajarlah dari perilaku îtsâr para sahabat Anshar. 

Kedermawanan Kaum Anshar dan Harga Diri Kaum 
Muhajirin 

Berikut ini saya paparkan lagi kepada Anda teladan îtsâr golongan 
Anshar kepada golongan Muhajirin, yakni îtsâr Sa’id bin Rabi’ (dari 
kalangan Anshar) dan Abdurrahman bin Auf (dari kalangan Muhajirin). 
Saya harap Anda membaca cerita ini dengan hati Anda.  

Sa’id bin Rabi’ al-Anshari berkata, “Wahai saudaraku, ini adalah 
hartaku yang sudah aku kumpulkan semuanya. Aku telah membaginya 
untukmu setengah dan untukku setengah. Aku juga mempunyai tanah ini 
dan ini. Dan aku akan memberikanmu setengah dan aku setengah. Ini juga 
adalah rumahku, untukku setengah dan untukmu setengah. Aku 
mempunyai dua istri maka aku akan memberikan keduanya kepadamu, 
sehingga engkau bisa lihat yang lebih engkau sukai maka akan aku 
ceraikan, dan jika masa iddah-nya sudah habis maka nikahilah dia!”  

Abdurrahman bin Auf hanya berkata, “Semoga Allah Swt. membalasmu 
dengan yang lebih baik. Sekarang tunjukkanlah padaku, di mana letak 
pasar di sini?” 

Apa ini? Demi Allah, jika Anda hanya keluar dengan contoh ini dan itu 
sudah cukup. Lalu apakah Anda orang yang sedang membayangkan? Anda 
membawa semua harta Anda dan membaginya antara Anda dan saudara 
Anda setengah setengah. 

Tetapi saya melihat sebagian istri tidak heran dengan ucapan ini? 

Saya harap Anda tidak sibuk dengan masalah ini, jangan resah dan 
jangan pikirkan kecuali dalam îtsâr. Bangunlah dan tanyalah diri Anda di 
stasiun mana sekarang Anda berada? 

Hijrah Terbesar dalam Sejarah 

Benar. Dalam sejarah, hijrah dari satu negara ke negara lain tidak 
pernah terjadi dengan pertumpahan darah. Dalam kasus migrasi orang-
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orang Eropa ke Amerika seperti yang kita lihat dalam film-film, berapa 
banyak orang Indian yang terbunuh, berapa banyak darah yang 
ditumpahkan agar Amerika menjadi milik orang Eropa. Akan tetapi hijrah 
terbesar dalam sejarah adalah hijrahnya kaum Muhajirin ke kota Madinah; 
karena itu terjadi dalam Islam. Yang ada hanya cinta! Yang ada hanya îtsâr 
(sikap mementingkan orang lain di atas dirinya sendiri). 

Sesungguhnya dunia sekarang ini sedang merindukan  Islam. 

Ya Allah, semua orang Anshar membagi rumahnya, hartanya dan 
semua yang dia miliki menjadi setengah setengah antara dirinya dan 
saudaranya, kaum Muhajirin. Apakah Anda tidak suka bila Anda seperti 
mereka? Mulailah dari sekarang, niatlah untuk mengubah kehidupan Anda 
dan jadikan semuanya sebagai îtsâr. Apakah Anda mampu? 

Pengaruh Itsâr 

Salah satu pengaruh îtsâr adalah memberikan keberkahan, Allah Swt. 
ridha kepada Anda dan memberikan lebih banyak hal kepada Anda. 
Ketahuilah, bahwa jika Anda menahan diri dan tidak berbuat îtsâr maka 
sebagai ganti dari sikap îtsâr bagi Anda adalah atsarah (egois). Artinya 
adalah lebih mementingkan diri Anda daripada orang lain. 

Seruan cepat kepada setiap pemuda dan pemudi, kepada setiap laki-laki 
dan wanita. 

Bukalah lemari pakaian Anda sekalian. Anda akan mendapati pakaian 
yang telah lewat dua atau tiga tahun dan tak seorang pun yang 
memakainya. Di mana rasa îtsâr Anda? Lihatlah rezeki yang Allah Swt. 
berikan kepada Anda sebagai Dzat yang lebih baik dan ketahuilah, bahwa 
Nabi Saw berbuat îtsâr kepada orang lain dengan besi. 

Mulailah dari sekarang dan berbuatlah îtsâr kepada orang lain dengan 
memberikan pakaian-pakaian Anda yang sudah lama. 

Ada Lagi yang Lain? 

Bacalah kisah ini dan jangan heran. Ini adalah akhlak îtsâr yang sudah 
sampai pada taraf puncak. Nabi Saw. bersabda pada kaum Anshar, 
“Saudara-saudara kalian, meninggalkan harta benda demi anak istri, 
kemudian datang pada kalian tanpa mengenal pertanian, maukah kalian 
berbagi dengan mereka?” Mereka menjawab, “Baik, wahai Rasulullah. 
Kami akan membagi sama harta kami dengan mereka.”  

Beliau bertanya, “Ada lagi yang lain.” Mereka menjawab, “Apa itu yang 
lain, wahai Rasulullah?” Beliau menukas, “Berbagi buah-buahan.” Mereka 
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menjawab, “Baik, wahai Rasulullah. Tapi dengan apa?” Beliau bersabda, 
“Dengan surga bagi kalian.”53 

Subhanallah. Kaum Muhajirin tidak bisa keluar untuk berdagang, 
karena kota Madinah mengurung mereka. Sehingga semua harta yang 
telah dibagi oleh kaum Anshar dengan mereka otomatis menjadi tidak 
berguna. 

Tetapi lihatlah îtsâr mereka. Ini merupakan îtsâr tanpa akhir dan tanpa 
batas. Dan bagaimana tidak demikian, jika yang dijanjikan adalah surga 
sebagai balasannya? 

Mana di Antara Keduanya yang Anda Sukai 

Seorang sahabat Anshar sedang menggarap tanahnya selama satu tahun 
penuh kemudian tibalah hasilnya. Kemudian dia membawanya pulang ke 
rumah saudaranya, seorang Muhajirin, sebelum membawanya ke 
rumahnya sendiri dan berkata kepadanya, “Pilihlah mana yang engkau 
suka, aku akan memberimu waktu untuk memilih.” 

Tindakan apa ini? Akhlak apa ini? 

Itu adalah îtsâr. Dan bayangkanlah, jika sekarang akhlak ini telah 
hilang. 

Pemandangan-pemandangan 

Di dalam saku Anda terdapat uang sangat kuno yang ingin Anda jual 
dan belanjakan hasilnya. 

Anda membeli enam kemeja kemudian Anda berikan kepada teman 
Anda tiga darinya. Dan sebelum Anda menemuinya, Anda memilih tiga di 
antaranya yang lebih baik, lebih mahal dan lebih bagus. Setelah itu sisanya 
Anda berikan kepada teman Anda tersebut. 

Lalu mana dari keduanya yang Anda sukai, seperti kaum Anshar 
atau…? 

Anda Telah Memberikan Syarat pada Kami dan Kami 
Memenuhinya 

Ketika menaklukkan kota Khaibar, Nabi Saw. bersabda kepada kaum 
Anshar, “Semoga Allah membalas kalian dengan balasan yang lebih baik. 
Kalian telah menepati.” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, engkau telah 
memberikan kami sebuah syarat, maka kami pun memberimu satu syarat. 
Engkau memberikan kami syarat dan kami telah menepatinya, dan kami 

                                                      
53 HR. Bukhari (3782). 
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mempunyai syarat padamu (surga).” Kemudian beliau bersabda, “Kalian 
akan mendapatkannya sesuai dengan apa yang kalian penuhi.”54 

Allah akbar (Maha Besar Allah) dan sungguh sebaik-baiknya balasan! 

Apakah Anda semua tidak suka surga, apakah Anda semua tidak rindu 
terhadap surga? 

Mari terapkan akhlak îtsâr, niscaya Anda semua akan masuk surga 
bersama dengan orang-orang yang berbakti. 

Îtsâr Dapat Menyembuhkan Penyakit-penyakit Hati 

Demi Allah, berakhlaklah dengan akhlak îtsâr, niscaya Anda akan 
mendapatkan kebaikan yang banyak. 

Anda akan menjadi semakin dermawan. Rasa dendam, dengki dan iri 
hati akan hilang dari hati Anda. 

Demi Allah, ada hubungan yang mengagumkan antara îtsâr dan 
ketentraman hati, antara îtsâr dan kasih sayang, antara îtsâr dan 
kebeningan jiwa, antara îtsâr dan sikap tawadhu kepada makhluk Allah 
Swt. 

Jika Anda ingin membersihkan dada (hati) Anda, maka belajarlah îtsâr. 

Pertanyaannya adalah di stasiun mana sekarang Anda berada? 

Kota Madinah: Impian yang Terwujud 

Suatu hari datang harta dalam jumlah yang banyak dari Bahrain, 
kemudian Nabi Saw. bersabda,  “Ini untuk kaum Anshar saja.” Kemudian 
orang Anshar datang dan berkata, “Kami tidak mau mengambilnya, wahai 
Rasulullah, sampai engkau membagi rata antara kami dan saudara kami 
(kaum Muhajirin).” Lalu kaum Muhajirin mendatangi Nabi dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih 
banyak mencurahkan hartanya dan lebih baik empatinya terhadap yang 
kecil daripada kaum yang hidup di depan kita ini (maksudnya kaum 
Anshar). Bagian kami telah cukup. Biarkan mereka ikut bersama kami 
dalam kegembiraan karena kami takut mereka akan pergi dengan 
membawa semua pahalanya.” Lalu Nabi bersabda, “Tidak, selama kalian 
mendoakan mereka pada Allah dan memuji mereka.”55 

Apa ini? Masyarakat apa ini? 

Wahai orang yang mencari kota impian. Kota itu benar-benar sudah 
ada pada masa Nabi Saw. dan para khalifahnya. Dan Anda bisa 

                                                      
54 HR. Thabrani dalam Al-Mu`Jam Al-Kabir (V/101). 
55 HR. Abu Dawud (4812) dan Tirmidzi (2487). 
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mewujudkannya lagi jika iman kembali kepada hati Anda, jika îtsâr 
kembali lagi maka surga adalah harapannya. 

Demi Allah, Aku Tidak Akan Minum Sampai Saudaraku 
Minum! 

Apakah Anda tahu siapa itu putra Abu Jahal? Benar, dia adalah Ikrimah 
bin Abu Jahal. Dia berperang melawan Nabi Saw. selama 22 tahun 
kemudian masuk Islam dan komitmen keislamannya pun semakin baik. 
Kemudian akhirnya dia mati syahid dan penyebabnya adalah akhlak îtsâr. 

Saya dengar Anda berkata, “Anak Abu Jahal mati syahid?” 

Bagaimana engkau mati syahid, wahai Ikrimah? 

Pada waktu perang Yarmuk, tentara muslim yang terluka dicampur 
dengan yang masih siap bertempur. Karena begitu sengitnya pertempuran 
tentara yang terluka pun terlupakan. Dan salah satu tentara yang terluka 
adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Saat itu keponakan Nabi Saw. itu berada di 
tempat penyimpanan air. Kemudian beliau bersabda, “Aku mencari 
Ikrimah, putra pamanku kemudian ternyata aku mendapatinya berada di 
antara tentara yang terluka, sedang merintih kesakitan.” Ketika itu dia 
hampir mati karena sangat haus. Di sampingnya ada sepuluh tentara 
muslim yang terluka. Kemudian aku berkata, “Aku akan memberinya 
minum. Kemudian aku mengambil air dan kuberikan kepada Ikrimah 
sambil berkata, ‘Minumlah!’ Lalu  dia berkata kepadaku, ‘Ya.’ Maka dia 
pun mengambilnya. Akan tetapi ketika dia mendengar saudaranya yang 
ada di sebelahnya mengerang, ‘A…h, dan ingin minum, Ikrimah pun 
berkata, ‘Demi Allah, aku tidak akan minum sehingga saudaraku minum.’” 
Kemudian mereka mendekati orang tersebut. Namun hal yang sama terjadi 
pada kesepuluh orang yang terluka tersebut. Sehingga sampai pada orang 
yang kesepuluh, dia pun berkata, “Demi Allah, aku tidak akan minum 
sebelum Ikrimah minum.” Kemudian mereka kembali ke Ikrimah, akan 
tetapi ketika itu dia sudah meninggal dengan syahid. 

Apakah Anda tidak merasa malu. Anda bakhil dengan sepuluh ribu 
rupiah dan pakaian-pakaian Anda yang sudah lama serta menolak 
memberi informasi pekerjaan kepada teman Anda. 

Apakah sikap ini tidak berpengaruh bagi Anda? 

Ingat, kita telah melewati setengah perjalanan!! 

Aku Lebih Suka Ikan 

Berikut ini saya paparkansebuah peristiwa yang disebutkan al-Hindi 
dalam kitab Kanz Al-‘Ummal. Sebuah sikap yang sering kita hadapi siang 
malam, akan tetapi…! 

Suatu hari Abdullah bin Umar begitu menginginkan ikan bakar dan dia 
memang paling suka dengan ikan bakar. Istrinya pun mencarikannya 



 

Sabar dan Santun, Akhlaq Luhur Seorang Mukmin _______________________________________________  126

beberapa lama dan pulang sambil membawakan ikan bakar tersebut lantas 
meletakkannya di depan Abdullah. Tiba-tiba ada seorang miskin mengetuk 
pintu. Kemudian Abdullah berkata kepada istrinya, “Beri dia ikan.” Istrinya 
menjawab, “Di rumah kita ada daging dan makanan, barangkali lelaki ini 
mau makan daging.” Abdullah menukas, “Tapi aku suka jika dia diberi 
ikan!” Akhirnya istrinya pun memberikan ikan tersebut kepada lelaki 
miskin itu, lalu membuntutinya dari belakang kemudian berkata 
kepadanya, “Boleh aku membeli ikan ini darimu seharga satu dirham?” 
Orang miskin ini membalas, “Boleh.” Si istri itu pun membelinya lalu 
masuk ke rumah dan meletakkan ikan tersebut di depan Abdullah.  

Ketika dia ingin menyantap ikan, tiba-tiba si miskin yang tadi berada di 
pintu. Lalu istrinya bertanya kepada Abdullah, “Apa yang engkau 
inginkan?” Abdullah menjawab, “Beri dia ikan ini.” Kemudian terjadilah 
apa yang sudah terjadi sebelumnya dan istrinya pun membeli ikan itu 
kembali seharga satu dirham lantas meletakkannya di depan Abdullah. 
Kemudian si miskin ini datang untuk ketiga kalinya. Lalu istrinya berkata 
kembali kepadanya, “Sumpah demi Allah, jangan ulangi lagi.” Abdullah bin 
Umar menukas, “Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ‘Siapa 
saja orang yang menginginkan sesuatu (yang halal) kemudian menepis 
keinginannya dan mementingkan orang lain atas dirinya, maka dia 
diampuni.’” 

Bukanlah suatu aib bila Anda menginginkan sesuatu keinginan yang 
halal. Dan bukan juga sebuah aib bila Anda mendapatkannya. Abdullah bin 
Umar menginginkan ikan. Dan seperti diketahui bahwa Madinah bukanlah 
kota pesisir, artinya mendapatkan ikan tidaklah mudah. 

Dan subhanallah!! Di saat mendapatkan ikan, Abdullah berbuat îtsâr 
kepada orang lain sekali dan dua kali. 

Dengan ucapannya, “Akan tetapi aku lebih suka jika dia diberi ikan.” 
Sebuah kalimat yang mempunyai makna dan maksud. 

Kalimat yang mempunyai kedalaman, yang membutuhkan akal yang 
matang dan hati yang berkilau.  
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“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai.” 
(QS. Ali Imran [3]: 92) 

Pertanyaannya, sesuatu hal apa yang paling menggairahkan yang Anda 
inginkan? 

Apakah Anda bisa berbuat îtsâr kepada orang lain agar Allah Swt. 
mengampuni Anda? 
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Sebenarnya Aku Menginginkannya untuk Diriku Sendiri 
dan Sungguh Aku Akan Mengîtsârkannya kepada Umar! 

Salah satu model îtsâr yang paling mengagumkan adalah peristiwa 
berikut. Ketika Abu Lu`lu`ah al-Majusi menikam Umar bin al-Khaththab 
lalu beliau jatuh dengan berlumuran darah, dan sadar bahwa ini adalah 
kematian, maka ia pun berkata kepada putranya, “Wahai Abdullah, 
pergilah temui Ummu al-Mukminin A`isyah dan katakan kepadanya, 
‘Umar bin al-Khaththab, dan jangan panggil aku Amir al-Mukminin 
karena aku tidak lagi menjadi Amir al-Mukminin, dan aku meminta izin 
kepadamu untuk dikubur bersama kedua sahabat.” Lalu A’isyah berkata, 
“Aku sebenarnya menginginkan tempat ini untuk diriku sendiri, namun 
sungguh aku akan mengîtsârkannya kepada Umar.” 

Apakah Anda tahu siapa kedua orang sahabat Umar itu? Keduanya 
adalah Rasulullah Saw. dan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. Meskipun 
demikian, A’isyah tetap mengalah dan dikubur di Baqi’. 

Apakah Anda semua tahu bagaimana îtsâr mengangkat diri dan derajat 
pelakunya? 

Semoga Allah Swt. Meridhaimu, Wahai Abu Hurairah 

Kali ini Anda akan saya berikan sebuah pemandangan indah yang 
diajarkan Nabi Saw. kepada Abu Hurairah dan juga mengajarkan kita 
dengan îtsâr. Abu Hurairah bercerita, “Ketika itu aku benar-benar sangat 
lapar sehingga aku sempat pusing karenanya, bahkan orang-orang 
menudingku gila, padahal demi Allah, aku tidaklah gila, akan tetapi itu 
hanya karena desakan rasa lapar saja. Kemudian aku duduk di sebelah 
mimbar Nabi Saw. Di sebelahku ada seorang lelaki muslim lewat dan aku 
minta dirinya untuk membacakan ayat-ayat tentang infak (agar hatinya 
tersentuh dan merasakan diriku lalu memberi infak kepadaku dan 
memberiku sesuatu). Kemudian Abu Bakar lewat di sebelahku lalu 
membaca ayat-ayat tersebut untukku dan berlalu (tanpa memberikan 
perhatian). Umar pun membacanya dan ia juga berlalu. Kemudian Nabi 
Saw. berjalan di sebelahku, melihat ke arahku, mengerti keadaanku lalu 
tersenyum dan berkata, ‘Wahai Abu Hurairah, ikutlah denganku.’ Lalu 
beliau masuk ke rumah, meminta izin dan berkata kepada istrinya, ‘Apakah 
kita punya sesuatu?’ Dia menjawab, ‘Seguci susu yang cukup untuk satu 
atau dua orang.’ (Akhirnya engkau beruntung, wahai Abu Hurairah). Nabi 
Saw. bersabda kepadaku, ‘Wahai Abu Bakar, pergi dan ajaklah ahl al-
shuffah (sahabat-sahabat yang tinggal di pinggiran masjid).’ Tiba-tiba 
hatiku menjadi sedih dan berkata, ‘Bagaimana susu seguci ini untuk ahl al-
shuffah?’ Akan tetapi adalah keharusan untuk taat kepada Rasulullah Saw. 
Aku pun berangkat dan mendatangi mereka. Kemudian Nabi Saw. 
melihatku dan tersenyum (Nabi Saw. mengajari Abu Hurairah dan kita 
juga) lantas bersabda kepadaku, ‘Suguhkanlah minuman pada mereka!’ Ya 
Allah, Abu Hurairah adalah yang memberi mereka minum. Lalu aku 
mengambil tempat susu tersebut membawanya melintasi lelaki yang sedang 
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minum sampai puas. Aku berkata, ‘Tidak tersisa sedikit pun.’ Lalu orang 
kedua mengambilnya dan dia pun minum sampai puas hingga mereka 
semua minum, kemudian Nabi melihat ke arahku dengan tersenyum. 
Kemudian beliau bersabda, ‘Wahai Abu Hurairah, tiada yang tersisa, 
kecuali aku dan kamu.’ Aku menjawab, ‘Benar, wahai Rasulullah.’ Beliau 
bersabda, ‘Minumlah, wahai Abu Hurairah!’ saat itu masih ada yang tersisa 
setelah mereka semua meminumnya. Kemudian aku minum susu tersebut 
lalu memberikannya kepada beliau. Lantas beliau bersabda, ‘Minumlah, 
wahai Abu Hurairah!’ Aku pun meminumnya. Beliau terus bersabda 
kepadaku, ‘Minum! Minum!’ hingga aku berkata, ‘Tidak, demi Dzat yang 
mengutusmu dengan kebenaran aku tidak menemukan jalan keluar.’ Lalu 
beliau mengambil guci tersebut kemudian meminum sisanya.”56 

Peristiwa ini adalah salah satu mukjizat Nabi Saw. agar Abu Hurairah 
dan semua kaum muslim sampai hari kiamat belajar tentang akhlak yang 
agung ini, akhlak îtsâr. 

Nabi Saw. ingin mengajarkan bahwa îtsâr mengandung barakah. Jika 
Anda merasa bahwa apa yang Anda punya adalah sedikit lalu Anda 
mengîtsârkan untuk orang lain maka insya Allah akan menjadi banyak. 
Saya merasakan bahwa bahan bakar Anda meragukan untuk bisa cukup 
sampai akhir perjalanan. Mari kita ganti bahan bakar Anda. 

Mari Cicipi Manisnya Itsâr 

Mari jauhkan rasa bakhil dari hati Anda, maka Anda semua akan diberi 
anugerah sifat hati dermawan. Demi Allah, wahai para pemuda, 
sesungguhnya dalam îtsâr terdapat rasa manis, dalam îtsâr ada kenikmatan 
yang tidak bisa diungkapkan, yang bisa dirasakan oleh hati yang bersih dan 
jiwa yang suci. Îtsâr menjadi tinggi dengan perasaan manusia, karena 
tingkat dimana ketika Anda melakukan îtsâr kepada seseorang dalam 
makanan yang Anda sukai maka Anda akan merasakan seolah Anda 
memang memakannya. Jika Anda berbuat îtsâr untuk seseorang dengan 
minuman yang Anda sukai maka Anda akan menemukan rasa manisnya 
dalam mulut Anda. 

Mari mulai dari sekarang dan latihlah diri Anda. 

Ketika Anda menyukai sesuatu yang Anda îtsârkan kepada orang lain, 
baik itu sesuatu yang besar maupun kecil maka Anda akan menemukan diri 
Anda sebagai manusia yang lain, manusia yang mencintai kebaikan, 
bahkan merindukannya, manusia yang mencari îtsâr di mana pun. 

Di angkutan umum, meski Anda lelah namun cobalah untuk berdiri 
dan mempersilakan kepada orang tua atau wanita untuk menduduki 
tempat duduk Anda. 
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Jika Anda diperintahkan untuk memilih antara dua hal maka Anda 
akan memilih yang lebih sedikit untuk diri Anda, dan yang paling baik 
untuk saudara Anda karena îtsâr. Mari coba dan rasakanlah manisnya 
berbuat îtsâr. 

Mukjizat Agar Kita Belajar Itsâr 

Para sahabat bekerja selama 15 hari untuk menggali parit dalam 
rangka perang Khandaq. Karena begitu laparnya, maka mereka pun 
mengikatkan batu pada perut mereka. Kemudian datanglah Jabir bin 
Abdullah dan berkata kepada Nabi Saw., “Wahai Rasulullah, di rumah 
kami ada ayam jago dan sisa gandum. Datanglah, wahai Rasulullah dan 
makanlah bersamaku.” Beliau bertanya kepadanya, “Sendirian?” Jabir 
menjawab, “Dengan satu atau dua orang.” Kemudian Nabi berdiri di 
dataran tinggi dan berseru, “Wahai sekalian kaum Muhajirin, wahai 
sekalian kaum Anshar, hari ini kita makan di tempat Jabir bin Abdullah.”  

Jabir bercerita, “Lalu aku segera menelusup diam-diam ke rumah untuk 
memberitahu istriku, ‘Bantu aku, Rasulullah datang bersama para tentara!” 
Lalu istrinya yang muslimah dan mukminah berkata, “Bukankah engkau 
sudah memberitahu beliau tentang makanannya?” Jabir menjawab, “Ya.” 
Istrinya berkata, “Allah dan Rasul-Nya pasti lebih tahu.” Nabi Saw. lantas 
menemui Jabir kemudian bersabda, “Wahai Jabir, hari ini engkau menjadi 
penjaga pintu kami.” Lalu Nabi mempersiapkan roti dan Jabir mulai 
memasukkan sepuluh orang sepuluh orang, dan memberi makan pada 
mereka kemudian mereka keluar. Begitu seterusnya hingga semua tentara 
makan. Jabir pun masuk rumah seraya berkata, “Ketika sekelompok telah 
keluar rumah aku mengira bahwa kelompok yang lain setelah mereka tidak 
akan makan. Akan tetapi mereka keluar dengan perut kenyang dan 
menyela-nyela gigi mereka.” Jabir berkata, kemudian Nabi bersabda 
kepadaku, “Wahai Jabir, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu 
dan keluargamu dalam makananmu.”57 Kemudian aku masuk rumah dan 
ternyata makanannya masih utuh seperti sediakala, kecuali habis sepotong 
ayam jago. 

Allah akbar (Allah Maha Besar). Ini merupakan sebuah mukjizat agar 
tentara belajar akhlak îtsâr, dan mereka telah belajar darinya. 

Apakah Anda sudah mulai belajar? 

Saya takut jawabannya! 

Umat yang Kehilangan Prinsip Itsâr 

Ketika Ja`far bin Abu Thalib gugur syahid dalam perang Mu`tah, dia 
meninggalkan tiga anak yang masih kecil. Lalu Nabi Saw. berdiri sambil 
bersabda, “Siapa yang mau menanggung biaya hidup anak-anak Ja’far?” 

                                                      
57 HR. Bukhari (3070, 4072) dengan lafadznya yang amat panjang, serta Muslim (5283). 
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Perlu diketahui, pada waktu itu para sahabat adalah orang-orang miskin 
dan lemah. 

Kemudian ada tiga sahabat yang saling berlomba untuk menanggung 
ketiga anak Ja`far tersebut, meskipun mereka semua miskin. 

Jangan heran dengan saling berebutannya tiga sahabat tersebut 
meskipun mereka tidak mempunyai kemampuan secara penuh. 

Ja`far bin Abu Talib diuntungkan oleh akhlak îtsâr hingga Nabi Saw. 
menyebutnya sebagai “Bapak orang-orang miskin.”58 Akan tetapi sekarang, 
betapa ibanya umat ini yang sudah kehilangan akhlak îtsâr. 

Seorang anak tidak menemukan orang yang menjaganya setelah 
kematian ayahnya, karena para pamannya lari dari tanggung jawab. 

Tidak Ada Ketenangan dan Stabilitas Tanpa Akhlak Itsâr. 

Lihatlah kehidupan nyata di hadapan kita sekarang ini. Seorang ayah 
bekerja siang dan malam. Demikian pula dengan sang ibu. Itu semua 
dengan harapan agar ada kehidupan yang baik dan bahagia untuk anak-
anak mereka dan juga karena dorongan rasa kekhawatiran mereka akan 
anak-anaknya. Mereka mengatakan, “Kami tidak tahu apa yang 
disembunyikan oleh dunia dari mereka.” 

Sumpah demi Allah, jika sebuah masyarakat dipimpin oleh sikap îtsâr 
maka apakah saya akan khawatir terhadap anak saya sampai sedemikian 
ini? Tidak, karena saya tahu bahwa masyarakat akan memperhatikannya 
dan akan menemukan orang yang melindungi dan memperhatikannya. 
Sebuah masyarakat tidak akan merasakan rasa aman dan stabilitas kecuali 
dengan sikap îtsâr. 

Apakah hati Anda belum terketuk juga, apakah mata Anda belum 
menangis? Apakah masyarakat Anda tidak suka? Karena itu, mulailah dari 
diri Anda dan berakhlaklah dengan akhlak îtsâr. 

Barangkali Rasa Malu Berguna Bagi Kehidupan 

Dalam kitabnya, “Ihya` Ulum Al-Din,” Imam al-Ghazali mengatakan 
bahwa, “Itsâr ada tiga tingkatan, yaitu: 

Pertama, Anda memposisikan orang lain layaknya sebagai pembantu 
sehingga Anda memberinya sesuatu yang tersisa dari Anda. 

Kedua, Anda menempatkan orang lain seperti diri Anda sendiri, kapan 
dia meminta Anda memberikannya. 

                                                      
58 HR. Tirmidzi (3766), Ibnu Majah (4125) dan Ibnu Hajar dalam kitab Fath Al-Bari (VII/7). 
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Ketiga, Anda memperlakukan orang lain melebihi diri Anda sendiri 
sehingga Anda lebih memprioritaskan kebutuhannya daripada kebutuhan 
Anda.” 

Tingkatan mana yang Anda sukai? 

Saya memohon kepada Allah Swt. semoga kita semua termasuk dari 
golongan tingkatan yang ketiga. 

Peringatan: Kereta Hampir Sampai! 

Tujuan Itsâr 
Tujuan îtsâr adalah lebih mementingkan keridhaan Allah Swt. daripada 

keridhaan manusia, lebih mengutamakan keridhaan Allah Swt. daripada 
ridha selain diri-Nya dan lebih mengutamakan keridhaan Allah Swt. 
daripada hawa nafsu Anda. 

Keridhaan Allah Swt. adalah yang paling utama. Selalu saya 
menanyakan satu pertanyaan kepada Anda, “Apa yang diridhai oleh Allah 
Swt.?” 

Anda akan menemukan kenikmatan dalam senyuman orang lain karena 
îtsâr Anda kepadanya. 

Anda akan mendapatkan kegembiraan dalam kebahagiaan orang lain 
karena îtsâr Anda atas sesuatu terhadap dirinya. 

Apakah sebelumnya Anda sudah pernah merasakan hal itu? 

Ingatlah, (lebih mengutamakan keridhaan Allah Swt. daripada 
keridhaan selain diri-Nya) dan mulailah mempraktikkannya. 

Misik Wangi Perpisahan (Dari Hati ke Hati) 

Sebelum meninggal ada seorang laki-laki menulis surat kepada 
putrinya. Di dalamnya dia mengatakan, 

“Putriku, aku tidak lagi takut akan kematian meskipun itu telah datang. 
Aku telah mengarungi kehidupan yang lama. Aku ingin memberimu 
banyak hal. Putriku, terkadang sulit untuk membedakan antara memberi 
dan menerima, karena bagi seorang mukmin keduanya mempunyai arti 
yang sama. Setiap kali aku memberi maka aku juga menerima, bahkan aku 
menerima lebih banyak daripada yang telah aku berikan.” 

Demi Allah, itu adalah kata-kata agung dan berkesan jika menemui hati 
yang suci. 

Benar, apa yang keluar dari hati pasti akan sampai ke hati juga. 

Lalu apa yang Anda tunggu? Apakah setelah semua ini Anda belum 
sampai juga? 

Ah, bagaimana Anda. Kereta ini sudah sampai sedangkan Anda…!!! 
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Sesalilah diri Anda. 

Mari bangkit dan reguklah laut ketentraman dan kebahagiaan. 

Apa yang Anda tunggu? 
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